Potravní specla||zace a dlvcnlíkace povoulnl rodu Dysdera (Aratrnc:
Dysderldae)
Souhm disertačnípréco
Hlarnrímoílempředloženéstudieje prezentaoonovýoh poznatkůo potavní
spooializaci a diver:ziítkacipavoulol rodu Dysdera' Disortaěnípróce je soubmempěti
vědeokýohpra'oírozdělenýohdo dvou základnícb ďdílů.
1. Potravrú speda|izace
l.l' Řezáč M., Pekár S. & Lubin Y.: Morfotogické a behavtorá|ní adaprce prc lov
suchozerrrs}ýďr stcJnonožců u pavou|cl todlu Dysdcrl (Ararrae: Dyrder|nae)
lphjato do J oun at of Z n logtl
O predótorech speciďizovanýoh ne lovstínok móme dosud volice mÉloiďonnaoí. Za
prodótory stínok jsou již dlouhou dobu považovóni pevouoi tod|J Dsdera
(Dysderidae)' nicmóně důkazy o jejioh potavnl speoiďizaci dosud scházely. Tito
pavouoi se vyznaěují neobvyklou moďologickou variabi|itou ústnlchogónrl zejméara
ohelioo. U pěti druhůreprezenfujícíchrůalétypy cholioer jsmo sbdovali vzbh mezi
morfologií úsuníchorgrínů,p,refoencí kořisti o predočnímchovÁnIm. Dnrh s
nemodifikovanými ohelice'rami lovil oohotně růalé ělenovco ale odmítal stínlcy'
zatímoo druhy s modiťrkovanými ohelic,erami oohotrě přijímaly shnky, fusdera
erythrlna a D, spinicrus lovily stínky stojně ěasto jako altematiwí ýpy kořisti' D.
abdominalis a D. dubrovninzl' stÍnky před altomatr'nÍ kořistí sigtifikantně
pfef€rov&ly. Ukázalo se, Že modifikaco cholicer jsou určujícípro bkti*u low' Dnúy s
prodlouženýmichelicerami pouávďy cholicery jako klešě: jednu chelioorrrvbďly do
spodní stany stinlry' zafimco drubou cholicerou přidržovaly hřbetnl stranu
měkÍ<é
sdnlcy' Druhy s dotzólně konkrívnímichelicorami použlvaly taktiku ''vidlička,': stlnlru
chelicerami rychle podebraly tak aby se mohly oběma ohelioerami zakousnout do jojí
spodní srany' Konďně druhy se zploštělými chelicerami pouávaly taktiku ''kličn:
placstou choliceru zasunuly meá skleriý opancéřovanéstínky. Naše vyďedky
naznačují'Žeje,dnoflM druhy roduQysderagohšÍv mířepotalmí speciďizace.
l'2. ŘezÁčM. & Pekór S.: DoložerúpotravnÍ speclr|lncc pavoulďr roduDysdara rrn
suchozerrrskésteJnonožcc:výběr potravy a vllv složerúpďrnvy na růrt [př[iato do
P hysio logical Entomologtl
Pomocí dvou ýpů laboratornioh oxperimentůjsme studovoli potamí specializaci
dnlhv Dysdera hungarica Kulozyóski (Araneae: Dysderidae) lovíolho stíttky. V
prvním experimenfu byla sledovóna rychlost vývoje mlóďat kmenýoh třemi různými
typy potavy: i) stínky (onisctls asellus a Armadillidium vulgare), ii) ootomi|ky
(Drosophtla melanogaster) a iii) smíšenópofuava tvořenó stínkami a octomilkgmi.
Růst byl ryohlejšípolold potava obsúovala stfuky. v dnúém experimeirfu byla
slodovrínavolba kořisti mozi stínkanri (o. asellus a A, vulgare) a ootomi|kami (D.
melanogaster)' Dysdera hungarica lovila sigtifikant'ě častěji mouchy než stínky.

zjištěný rozpor naznsóuje n]znou vypovídsoí hďnofu výďedlol získanýoh těmito
dvěma různými přístupy. Pro stanovenípotavní specializace je vhďnější sledovat
vliv složenípotavy na rrlst. Slodovárrí volby kořisti můžebýt v nepřirozenrýoh
laboratomích podmínkóoh zavódějící. Na zíkladě zÍskaných \^ýsldlal povaŽujeme
dnú D. lungrica za specialistu, metabolicky adaptovanéhona lov stínek Našestudie
poskytuje první důknznutitivní speciďizace prodótorana stínlry.
2. Dlvenlilkace
2.|'Řzeě M., Kfól J' & Pekár S.: Rev|ze povoulnl dnhového agregátu Dwdcra
erylhrba (Araneae: Dyrdertdao) a rnožnýzpůsob spcc|ace tétoshrp|rry: výsledtv
stuďa syrrrpahícs roďÍřerýchďHlng 'truhů [ffiato do/nvertebrate Systematics|
Rď Dysdera je druhově neobyěejněbohatýn rďom pavouků.Tato slotpinaje z vellé
části tvďerra agrogáý moďologioky vefice podobných drúů. Je pozcúodné' že
zástrpoi těchb agregótl se častovyskytují synpatrioky' Abychom pochopili evoluoi
asgcÁhl' analpovali jsme jeden z nicb' konlaétrě agrogÁtD. erythrtna, Rozlišili jsne
šestmorfologioky volice podobných druhů"z niobždvajsou dosud nepopsané.hotože
arďly všeoh šosti dnůů zabmují teké jižtí Fraocii a sovooýchodní Spanělsko'
povožujome ý.b oblasti zo pravděpodobné spociočď oenÍum agregáu. Mezi
jednotlivými dnrhy jsmo nenraleli žádnézjevnérozdíly ve stanovištnlchnr{rocícb'na
někÍeýoh lokalitíoh se dokonce vyskytovaly spolďně' Všcohny dnúy že'roustlnky'
ale liší se srdmi karyotypv' velikosti tělg skrrlpturoukarapanr o morfologií ús&rích
orgánů a áábku zpříshtpňujícíhospermatékuspormstu. Pomocí elpe,rimenúlního
|ďíženíjsmo zjistili mezi druhy D. erythrina a D, lantosquezsis částočnou
prekopulaěníbehaviorální barióru. Domnívóme se, Že primómí rcli ve spociaci rodu
Dysdera sebróly chromozomovépřestrvby. sekundámí kontakt alopatrioky wniklých'
kryptiokýoh dnůů vedl p'ravděpodobuěl<e ni*u rozeznóvacích mechanismů,kÍoré
redulorjí křížeoímezi přÍbuznými druby, Na mgidruhové bariéřo so můžepodílet
skulpfura karapaxr a tvar sťedního áóbku v samičí'n kopulačnín orgúnu'
Synpatrioký ýs|q't zóstupotl druhového komplonr můžebý umofoěn potsavď
spocializací na různouvelikost nobo dnůy stlnek' na oožu|ozuje druhově specifiolcó
velikost těla a tvar ohelioer.
2.2, Řezíě M., Krát J. & Pokár S.: Revlze a blďogle povoukl rďru Dysdera
(Aranere' Dpdcrldae) ve střtdní Ewopě |1ňtjatodo Journal ofArachnobg|
Ve sťedníEvropě bylo zjištěno devět druhů rďl Qsdera'. D. adtiatiga Kulozýski
1897,D. crocaa Koah 183& D. dabrovninnii Doeleman-Reinhold 198E, D. erythrina
(Walokeneer 1802)' D. zíazii Canestini 18óE' D' hungarica Kulczýski |E97, D.
lantosquensis Simon lEE2' D. bngirostris Doblika 1853 a D. Íalrnca Cbaritonov
1956. Dva dnúy' D. &tbrowinnil aD. lantosquensi.r,jsou ze středníEwopy uvóděny
poprvé'originólní popis D, hombergi (soopoli 1763)' jména dosud pouávané.hopro
bojný druh rodu Harpactea, se p,ravděpodobněvzuhuje ke dnúu D' ninnii. lméhoD.
zinzli navrhujeme poneohatpro te,ntodruh jako nomenprotectum, Dysdera hamulaa
Kulczyíski 1897 je mledšímsynonyrrem druhu D. maurusia Thorell lE73. Tento

sev€roafrioký druh se pravděpodobně ve sťední Evro$ nevyskytuje, údaj zo
Slovenskaje patrně založanna ohybně lokalizovaném materiálu. Revize všeohdruhů
rodu Dysdera popsanýchz oblastímimo Pelearkt ukr{zala'žeD. australimsis Rainbow
1900 a D' nagna Keysa|ing |8T jsou mladšímisynonymy druhu D. crocata a ž'e
druhy D. bicobr Taheaovski 1874 a D. solers Walckonaer 1837 byly do rďu
Dysdera zaÍazay omylenr. Prrní z nioh je p,ravděpďobně ásfupcem čeledi
oonopidee, druhý ástupcem č.glediCaponiidae. Drutry rďu Dysdera pneferujíve
sťedníEvropě xerotermnílesy, předevšímbiotopy bohaténa vóprrík Všechny druby
majíďejmě dvouleý životnícyklus. Souěósí próoe je popis samčíohkaryoýpů sedmi
druhů.Dploidní počý obromozómůjsou znaěně variabilní' pohybují so v rozmozí od
9 (D, crocata) do 40 (D. longirostrts)' Karyotypy jsou tvořeary holocentiokými
chromozómy.
2.3. Król J.' Musilovó J.' ŠťáblevďďF', Řezóč M., Akan Z., Edwards R. L., Coyle F.
A.' Ribera C.: Evoluce loryďypů a systémůpolrlavrúch chromozónnl u bazáInich
skup|n araneomorftúch povouhl (Araneae: Ararreomorphae) |Chromosome
Research,l4: 859-8801
Dosavadní představy o ovoluoi krryotypů pavoulal jsou většinou zaloŽony na
poznatcíoh o nejďvozenější a nejroznlatěnější skup'ně' errtelogrnnl linii
araneomortrÍohpavoulol. Protoje za typický saměíkaryoýp pevoulql považovánsot
tvořený ýhradně akoceartrickýni chromozomy, kteý obsahuje dva nehomologioké
ohromozomyX. Našedeta o baálnÍch skupinóoh araneomorhÍchpavoukůukazují na
anočnou diverzifu jak mmfologie chromozómrl' bk i systémů pohlarmích
chromozomů. Karyot}Ťy baálníoh araneomorfuích shrpin jsou tvořeny
holooentiokými (nadčoleď Dysdenoidee) nobo normólními ohromozomy s
oentomerou, Profiíze prvníhomeiotického dělení u samoůbazdrlnícharaneomorhích
pavoulal zahmuje dlouhédifuaní súdium' Systémypohlormíohchromozomrl tvořené
několika obromozomy X jsou u bazrílníoharaneomoď mérrěčasté.Systémpohlavnich
chromozómůzahmuje u řady čele,dí
ohromozóm Y nobo nukleolární organizátor, což
je u entelegynníohpavouků vzácné. Derivovaný systémX1X2Y s aohiasmatichÍm
pórovíním pohlarmíohchromoámů během meiory, zjišťénrý
u čeledíDrymusidae,
Hypoohilidae, Filistatidae, Sicariidae a Pholoidag naznačujejejich mono$letictcý
půvď. U některých linií se systémXlXzY změrril na X0 systém(u nělďerých ásfupoů
čelďi Pholcidae)' nebo na XY systérn(cožýpioké pro čeleď Diguetidae). Na aíkladě
vnazné diverziý
a systérnůpohlavních cbromoámů jsme rozeznali čýři
evoluěnÍ linie bazilních aranoomorfních pavouků, které umožňujÍusuzovet n&
ancesfuílníkaryotyp všecharaneomoďníohpavoukrl'

