
Šestiočky vskutku nepatří mezi nejnápad-
nější pavouky. Jejich tělo je uniformně vál-
covité, bez barevné kresby. Hlavohruď
mají zbarvenou v odstínech žluté, hnědé
až červené, zadeček bývá nejčastěji šedý
až světle okrový. I jejich způsob života je
dosti nenápadný. Nestavějí sítě k lovu ko -
řisti, loví na povrchu půdy a na kmenech
stromů v noci, přes den se schovávají v jed-
noduchých komůrkách tvořených papíro-
vitou pavučinou pod kameny či kmeny
ležícími na zemi, nebo se skrývají v opadu.

S jejich nočním životem souvisí absence
barevné kresby. V noci nejsou vystaveny
nebezpečí ze strany predátorů orientují-
cích se zrakem, jako jsou ptáci, nemusejí
mít tedy ochranné zbarvení. Kvůli noční-
mu způsobu života předci šestioček také
ztratili pár předních středních očí, které
jsou u pavouků uzpůsobeny k vidění ve
dne. Nemají proto 8 očí jako většina ostat-
ních pavouků, ale pouze 6, což jim dalo
české jméno. 

Vedle přírodního výběru je druhým hlav-
ním důvodem pestrého zbarvení pavou-
ků pohlavní výběr – pestrým zbarvením
samci dokazují svou kvalitu a druhovou
příslušnost, a tím se ucházejí o přízeň sa-
mice. Šestiočky mají ale špatný zrak, a na -
víc k páření dochází ve tmě, jejich samice
si tak partnera vybírají spíše na základě
taktilních (dotekových) a olfaktorických
(chemických) signálů. 

Peciválové mezi pavouky
Dosud bylo popsáno 578 druhů šestioček.
Existují sice čeledi pavouků, které jsou
druhově několikanásobně bohatší, přesto
však lze šestiočky považovat za jednu
z nejdiverzifikovanějších pavoučích sku-
pin. Jejich diverzita je totiž soustředěná
na omezeném okolí Středozemního moře.
Jen malé množství druhů expandovalo
mimo toto území (obr. 1), opustit oblast
západního palearktu se však žádnému
z nich přirozeně nepodařilo. Jako jediná

čeleď pavouků má tak endemický areál
v palearktické oblasti. Dokonce se zdá, že
tomu tak bylo odjakživa. Díky fosiliím
v pravěké pryskyřici (jantaru) máme o roz-
šíření jednotlivých čeledí pavouků po -
měrně dobrou představu. A šestiočky byly
nalezeny pouze v eocenním (raně třeti-
horním) jantaru od Baltského moře, tedy
opět v západním palearktu. Ale proč se
podobně jako většina ostatních skupin
pavouků nerozšířily po celém světě? Dob-
rá migrační schopnost pavouků je založe-
na na šíření se pomocí vlákna unášeného
větrem i s pavoukem. Šestiočky produku-
jí velmi malé množství hedvábí, které jim
zjevně jako balon neslouží, ani se o to
nesnaží. Jednotlivé druhy mají proto na
pavouky velice omezené areály, vzácné
nebývají případy endemitů jednoho kop-
ce, údolí nebo jeskyně. Speciační události
jsou u šestioček často podmíněny geolo-
gicky (např. izolací části pevniny zvednu-
tím hladiny moře nebo vznikem sopeč -
ného ostrova), díky tomu lze takové druhy
poměrně přesně datovat. Takovou dataci
pak můžeme použít ke kalibraci mutační
rychlosti genomu zástupců čeledi a zka-
librované molekulární hodiny využít při
datování evoluce u druhů, kde datované
geologické události k dispozici nejsou.

Již jsme si řekli, že naprostá většina šesti -
oček je výskytem omezena na Středozemí,
případně Střední východ, ve výjimečných
případech až Střední Asii (zástupci dru-
hových skupin aculeata a asiatica rodu
Dysdera se dostali až do středoasijských
zemí včetně nejzápadnější Číny). Několik
druhů však bylo schopno po poslední
době ledové ze svých glaciálních refugií
na jihu kolonizovat relativně velké areály
v Evropě. To je případ našich pěti druhů
rodu Dysdera a tří druhů rodu Harpactea.
I u nás je ale patrné, že se šestiočky šíří
pomalu, žádný z druhů rodu Dysdera ne -
byl schopen osídlit všechny potenciálně
vhodné oblasti. Šestiočka rudá (D. erythri -
na) je známa pouze v západní části Čech,
š. vidlozubá (D. cechica) se naopak dostala
na Moravu a do východních Čech, š. uher-
ská (D. hungarica) a š. důlkatá (D. mora-
vica) jen na jižní Moravu. 

Naše poslední šestiočka, š. karpatská
(Dasumia carpatica, obr. 2), kterou na úze-
mí České republiky poprvé objevil člen
redakční rady Živy Jiří Král, má z domácích
druhů vůbec nejmenší areál. Byla nale-
zena pouze na malém území Západních
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1 Na celou pavoučí čeleď poměrně
malé rozšíření čeledi šestiočkovití 
(Dysderidae, žlutá linie). Centrem jejího
druhového bohatství je Středozemí 
(červená linie).
2 Šestiočka karpatská (Dasumia carpa -
tica) s nezřetelně žíhanýma nohama.
Foto O. Machač

2

Milan Řezáč

Pavouci šestiočky –
případ extrémní diverzifikace
ve Středozemí 1.

Přestože jsou šestiočky (Dysderidae) nenápadní pavouci, fascinují nebývalou
druhovou, ale také ekologickou, behaviorální a fyziologickou různorodostí.
Nepochybuji o tom, že jakákoli skupina pavouků je neméně fascinující, pokud
ji podrobíme bližšímu průzkumu. Já jsem však náhodou začal studovat právě
šestiočky. Na konci magisterského studia mi nabídl Stano Pekár, dnes profesor
na Masarykově univerzitě, téma na postgraduální studium. Problematika po -
travní specializace u pavouků šestioček mě tehdy příliš neoslovila, byl jsem
zahleděn do ikonických sklípkánků, kterým jsem se věnoval v diplomové práci.
Šestiočky jsem vnímal jako pavoučí popelky. Ale Stanův kamarádský a moderní
přístup mi učaroval, takže jsem se nerozmýšlel. V České republice jde o nepo-
četnou skupinu (9 druhů z rodů Dysdera, Dasumia a Harpactea), hlavní centrum
jejich druhové bohatosti najdeme v okolí Středozemního moře.
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Karpat na pomezí Moravy, Slovenska
a Polska, nemá žádné glaciální refugium
ve Středozemí. Buď tedy po poslední době
ledové domigrovala k nám a na jihu vy -
mřela, nebo poslední glaciál přežila na
vhodných místech přímo v Západních
Karpatech. 

V posledních letech se u nás v několi-
ka městech objevila šestiočka velká (Dys-
dera crocata, obr. 3), která představuje
opačný extrém – člověkem byla zavlečena
téměř po celém světě. Dnes se s ní může-
me setkat v Evropě, Asii, v Severní i Jižní
Americe, Africe i Austrálii. Den tráví v pa -
vučinových úkrytech připředených ke
spodní straně předmětů ležících na zemi,
a tak s nimi může být transportována na
nové lokality. Své úkryty si podobným způ-
sobem na zemi připřádají všechny šesti-
očky, D. crocata je však výjimečná nená-
ročností na vlhkost – pochází z aridních
oblastí jižního Středozemí, a je proto schop-
na přežívat i v suchých synantropních bioto -
pech, kde bývá pravděpodobnost přenosu
zprostředkovaného člověkem největší. 

Bez samců se lépe cestuje
Jinou pozoruhodnou preadaptaci k zavlé-
kání má další náš druh, již zmíněná šesti-
očka uherská (obr. 4). Pochází z horských
lesů Balkánu, nedokáže proto osídlovat
suché biotopy jako š. velká. Umí se ale roz-
množovat partenogeneticky (thelytokií –
z neoplozeného vajíčka se vyvíjejí samice),
což představuje pro šíření obrovskou vý -
hodu. Může přežívat i v suboptimálních
podmínkách, které by již neumožňovaly
větší hustotu populace nezbytnou k tomu,
aby se potkávali pohlavní partneři. To vy -
světluje výskyt druhu na místech, která
pavouci rodu Dysdera obvykle neobývají,
jako jsou vinice, sady, rákosiny nebo sla-
niska. A k úspěšné kolonizaci nové lokali-
ty stačí jediné mládě. Po dospění se z něho
stane partenogenetická samice schopná
bez oplození produkovat novou generaci.
Z hor na Balkáně a v Karpatech tak šesti-
očka uherská kolonizovala i méně příznivé
biotopy v Panonské nížině a je zavlékána
dále na západ (obr. 5). Byla zaznamenána
např. v okolí Prahy nebo Innsbrucku v zá -
padním Rakousku. U partenogenetických
klonů ztratila tvorba gamet smysl, a v meió -
ze tedy zmizel selekční tlak na přesné roz-
dělení chromozomů na polovinu. Karyo-
typ partenogenetických klonů se tak stal
nekompatibilní s původními sexuálními
populacemi. Navíc u partenogenetických
samic došlo k histologické redukci ne -

používaných kopulačních orgánů. I kdyby
samec ze sexuální populace v horách za -
bloudil do nížiny, potomstvo by si s míst-
ními klonálními samicemi již nepořídil.
Klony se tím oddělily od svého předka
a staly se prakticky samostatným druhem. 

Vládci podsvětí
O co méně byly šestiočky schopny překo-
návat vzdálenosti mezi kontinenty, o to
úspěšnějšími se staly v ovládnutí podzem-
ních prostor. Předurčily je k tomu jejich
vlastnosti – potřeba stabilního mikrokli-
matu, především vysoké vzdušné vlhkos-
ti, a přizpůsobení k životu ve tmě. Když
jsem jezdil kvůli jejich výzkumu do Stře-
dozemí, plánoval jsem expedice na jarní
nebo podzimní měsíce. V létě je na po -
vrchu pro šestiočky příliš sucho, a tak
zalézají hluboko do nepřístupného sub -
strátu, kde neklesá vzdušná vlhkost pod
požadovanou hodnotu. 

Některé populace přestaly na povrch
vylézat i na jaře a na podzim, naopak ko -
lonizovaly prostory hlouběji, kde sice
s hloubkou ubývá potravy, ale zároveň
konkurence. Jako poměrně velcí predátoři
(délky těla od 0,5 do 3 cm) v podzemních
ekosystémech zaujaly pozici špičky po -
travní pyramidy. V lávových jeskyních na
Kanárských ostrovech obsadily dokonce
celou trofickou úroveň predátorů. V jed-
né jeskyni spolu často žijí dva druhy rodu
Dysdera lišící se velikostí těla, malý druh
konzumuje drobné bezobratlé, velký druh
větší, včetně svého menšího příbuzného. 

Protože ve Středozemí je téměř všudy-
přítomný vápenec, postupně rozpouštěný
vodou, je tento region plný podzemních
ekosystémů. Nenajdeme prakticky oblast,
kde by se šestiočky vysoce specializova-

né na podzemní biotopy zde nevyskyto-
valy. Pozoruhodné je, že takové druhy se
rekrutovaly z řady rodů ze všech podče-
ledí – Harpacteinae: Harpactea (Folkia,
Minotauria, Stalagtia), Rhodinae: Stalita
(Mesostalita, Parastalita, obr. 6, Stalitella),
Rhode, Kaemis (Sardostalita), Speleohar-
pactea, Dysderinae: Dysdera (Rhodera,
Stalitochara); v závorkách jsou uvedeny
čistě jeskynní rody definované adaptace-
mi k životu v podzemí, které jsou však
patrně pouze vnitřními skupinami (in -
groups) větších rodů. Některé druhy, pře-
devším obývající krasové jeskyně Středo-
zemí nebo lávové jeskyně na Kanárských
ostrovech, jsou k životu v podzemí extrém-
ně přizpůsobeny: zcela postrádají oči,
redukovala se pigmentace, často jsou vět-
šího vzrůstu než příbuzní z povrchu, mají
prodloužené nohy a drápky na chodidlech,
zmnožené trny na nohou. V trvale chlad-
ném prostředí trpícím nedostatkem živin
je zpomalen jejich metabolismus. Živě si
vzpomínám, jak jsem poprvé spatřil zá -
stupce rodu Stalita rozvážně kráčejícího
po stěnách jeskyní ve Slovinsku. Tak kon-
trastující s mými dosavadními zkušenost-
mi s povrchovými druhy, které se často jen
mihnou v zorném poli. Zpomalení meta-
bolismu se u nich projevilo i na úrovni
anatomie vnitřních orgánů, jeskynní druhy
mají např. relativně menší dýchací plicní
vaky a vzdušnice (vzdušnice, nepřítomné
u primitivních pavouků sklípkošů a sklíp-
kanů, se objevily u odvozených pavouků
nově, nezávisle na evoluci analogických
orgánů u hmyzu).

U jeskynních šestioček jsem také zazna-
menal výrazné zmenšení snovacích žláz,
produkujících hedvábná vlákna. V pod-
zemním prostředí totiž pominula potřeba
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vytvářet pavučinové zámotky pod kameny,
chránící před vysycháním a před vizuálně
se orientujícími predátory.

V České republice se sice troglobiontní
(žijící pouze v podzemí) šestiočky nevy -
skytují, naši badatelé se však na poznání
zahraničních jeskynních šestioček vý -
znamně podíleli. Prvním byl Karel Abso-
lon (1877–1960), entuziastický iniciátor
speleologického a archeologického vý -
zkumu. Byl to právě on, kdo organizoval
výzkum sídliště lovců mamutů u Dolních
Věstonic vedoucí k objevu světoznámé
Věstonické venuše nebo kdo zpřístupnil
dno Macochy přes Punkevní jeskyně. Jeho
zásluhou na poli studia jeskynních bez -
obratlých včetně šestioček bylo zorgani-
zování speleologických sběrů v zemích
bývalé Jugoslávie. Na jejich vědecké zpra-
cování však neměl ani čas, ani vzdělání.
Za tímto účelem se spojil s další brněn-
skou renesanční osobností, s o generaci
mladším Josefem Kratochvílem (1909 až
1992). Šlo také o zdatného organizátora
vědeckého bádání, Kratochvíl měl navíc
rozsáhlé zoologické znalosti a zkušenosti.
Jako kometa proletěl výzkumem drob-
ných savců, mravenců, chvostnatek nebo
sekáčů. Jeho monografie o jeskynních
šestiočkách západního Balkánu přinesla
nové poznatky (vyčlenil druhy podčeledi

Harpacteinae, zařazené do té doby do rodu
podčeledi Rhodinae, do samostatných
rodů Folkia a Stalagtia), ale zároveň zmat-
ky, které až později osvětlila holandská
zooložka Christa Deeleman-Reinholdová.
Na základě publikací o jeskynních pavou-
cích Balkánu by se mohlo zdát, že tato
noblesní dáma měla k jeskyním zvláštní
náklonnost. Na jedné arachnologické kon-
ferenci jsem se však od ní dozvěděl, že
její rozsáhlé sběry z jeskyň zemí bývalé
Jugoslávie byly výsledkem následování
jejího manžela. Ten od své vrcholně ma -
nažerské profese odpočíval podobně in -
tenzivními návštěvami jeskyní. A že byl
pravou hlavou rodiny, trávila stejným
způsobem dovolenou rodina celá. Deele-
manovi sbírali i povrchové šestiočky, ty
z podčeledi Harpacteinae jsem dostal mož-
nost taxonomicky zpracovat. Pro některé
nové druhy z této kolekce bude vytvořen
nový rod, který bude na počest Christy po -
jmenován Deelemanea.

Na jídelníčku stínky a svinky
Pojďme se ale vrátit k vlastnosti šestioček,
která mě k nim přivedla. Tou byla před-
pokládaná a zpochybňovaná potravní
specializace zástupců rodu Dysdera na
suchozemské stejnonohé korýše (Isopoda),
stínky a svinky. Specializovat se se vy platí
jen na potravu, které je dostatek. A to stej-
nonožci na povrchu půdy v lesích západ-
ního palearktu, především ve Středozemí,
splňují vrchovatou měrou. Na první pohled
se tato nemotorná zvířata jeví jako bez-
branná snadná kořist. Ve skutečnosti ale
jde o pochodující nedobytné pevnosti.
Hřbetní stranu jim chrání tvrdé destičky
zpevněné uhličitanem vápenatým. Proto
se jich nejvíc vyskytuje na vápenci, čediči,

spraši nebo v okolí rozpadajících se bu -
dov. Jejich spodní strana ale musí kvůli
ohebnosti kyčlí nohou zůstat měkká. Stej-
nonožci se ji naučili chránit přitisknutím
k podkladu jako plži přílipky (stejnonož-
cům takto chránícím svou břišní část těla
se česky říká stínky) nebo svinutím se do
kuličky jako ježci (svinky). Bezobratlí pre-
dátoři tak nemají, jak je uchopit a zakous-
nout, šestiočky rodu Dysdera se to však
„naučily“. 

Kdo někdy pozoroval tyto pavouky, jak
snadno si poradí s opancéřovaným stejno-
nožcem, nemohl zůstat na pochybách, že
jde o dravce specializované právě na tuto
kořist. Jak se během mých experimentů
ukázalo, nezůstalo jen u specializace pre-
dačního chování. Šestiočky se na stejno-
nožce adaptovaly i metabolicky. Některé
druhy si uchovaly schopnost lovit i kon-
zumovat jinou kořist, ale dlouhodobě nej-
lépe prospívají na dietě tvořené pouze
stejnonožci. Protože stejnonožci ve svých
tělech akumulují oproti ostatním detriti-
vorům více izotopu dusíku 15N, šestiočky
jako jejich predátoři mají zastoupení toho-
to izotopu vyšší než jiní predátoři. Že jsou
některé druhy rodu Dysdera potravně
specializované na stejnonožce, bylo tedy
brzy jasné. Objevila se však jiná záhada.
V rámci taxonomické revize druhů ze
střední Evropy jsem zavítal do depozitáře
Národního muzea. Tehdejší kurátor sbí-
rek Antonín Kůrka mě posadil k mikro-
skopu a nanosil mi v zavařovacích skle-
nicích sbírku tehdy již 20 let zesnulého
velikána české arachnologie prof. Františ-
ka Millera (1902–1983). Jak jsem si pod
mikroskop dával jedince z různých koutů
bývalého Československa, všiml jsem si,
že některé druhy, konkrétně D. ninnii
(později mu bylo nutno dát nové jméno
šestiočka důlkatá – D. moravica, obr. 7,
protože š. stepní – D. ninnii se vztahuje
k blízce příbuznému druhu ze severní
Itálie) a D. erythrina, jsou ve skutečnosti
dvojicemi velice blízce příbuzných druhů.
Dvojníka k prvnímu druhu z východního
Slovenska jsem určil jako D. dubrovninnii,
doposud známého pouze z pobřeží Dal-
mácie, dvojníka od šestiočky rudé (D. ery -
thrina, obr. 8) jsem později popsal pod
jménem š. vidlozubá (D. cechica, obr. 9).
Na těchto dvojicích mě upoutalo, že si
byly velmi podobné; jejich kopulační orgá-
ny, jejichž morfologie je u jiných pavouků
druhově vysoce specifická, se takřka ne -
lišily. Zato se výrazně lišily tvarem hlav-
ního ústního orgánu – chelicer.
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3 U nás nepůvodní šestiočka velká
(Dysdera crocata) se zde vyskytuje pouze
synantropně ve městech. Oproti ostatním
našim zástupcům rodu jde o poměrně
světle zbarvený druh. Foto R. Šich
4 Šestiočka uherská (D. hungarica) –
ze všech druhů rodu Dysdera v České
republice má relativně nejdelší ústní
orgán – chelicery. Foto R. Šich
5 Geografické vymezení partenogeneze
šestiočky uherské. Červená linie – 
sexuální populace, žlutá – partenogene-
tické klony. Izolované ostrůvky na západ 
od souvislého rozšíření jsou lokality
v okolí Prahy (Ruzyně, Velvary, Petřín,
Běchovice) a také rakouského Innsbrucku.
6 Jeskynní šestiočka Parastalita stygia
s prodlouženými chelicerami přizpůso-
benými k lovu stejnonožců. Zároveň 
má i extrémně prodloužené nohy.
Foto K. Miculinić
7 Šestiočka důlkatá (D. moravica) 
má na lesklé hlavohrudi charakteristické
důlky. Foto R. Šich
8 Šestiočka rudá (D. erythrina) 
s přisátými parazitickými roztoči 
(sametkovci rodu Leptus). Foto J. Lissner

8
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Šestiočky rodu Dysdera se od ostatních
šestioček liší modifikovanými, převážně
prodlouženými chelicerami. Chelicery
pavouků jsou složeny ze dvou článků –
robustního bazálního článku a koncové-
ho drápku, u jehož špičky vyúsťuje jedo-
vá žláza. U většiny pavouků pracují che-
licery synchronně, proti sobě jako kusadla
hmyzu. Primárně slouží k lovu kořisti
a jejímu zpracování. U většiny pavouků
mají stejný tvar, což je zřejmě dáno tím,
že jde o neselektivní predátory a univerzál -
ní tvar chelicer umožňuje lovit širokou
škálu kořisti. Chelicery morfologicky spe-
cializované za účelem efektivního lovu
určité kořisti jsou ojedinělé. Šestiočka
rudá a š. důlkatá mají protažené chelicery.
U šestiočky vidlozubé jsou ale navíc na
hřbetní straně prohnuté, u D. dubrovninnii
zase poměrně krátké a koncový drápek
nápadně zploštělý (obr. 11). Tak výrazné
rozdíly u blízce příbuzných druhů právě
na chelicerách byly zarážející (obr. 12).
Nabízelo se vysvětlení, že vznikly specia-
lizací na různé druhy kořisti. Byla to však
pouze hypotéza, kterou bylo potřeba ověřit. 

Pátrat v přírodě po druzích, které jsem
dosud znal jen v podobě muzejních exponá -
tů, bylo jako objevování nových kontinen-
tů. Šestiočku vidlozubou jsme dohledali
s Janem Dolanským z Východočeského
muzea v Pardubicích na Kunětické hoře,
živé jedince D. dubrovninnii jsem poprvé
našel v rezervaci Vinianský hradný vrch
nad vodní nádrží Zemplínská Šírava na
východním Slovensku. Neméně vzrušují-
cí bylo očekávání objevu specializace na
různou kořist. Pavouky jsem umístil do
Petriho misek a začal experiment s jednot -
livými druhy kořisti. Výsledek mě ale
zaskočil, studované druhy lovily pouze
stejnonožce, o žádnou alternativní kořist
neprojevovaly zájem. Všiml jsem si však,
že lovily stejnonožce různými způsoby.
Pavouky jsem nechával znovu a znovu za -
útočit a opravdu, útočili stále tou stejnou
strategií, každý druh ale jinou. Rozlišil jsem
tři strategie, které jsem si pro přehlednost
pojmenoval podle nástrojů, jejichž použí-
vání mi způsob lovu připomínal.
� Strategie „kleště“. Druhy s prodloužený-
mi chelicerami se opatrně přiblížily těsně
ke stínce a nahnuly hlavohruď tak, aby
jedna chelicera mířila proti spodní a druhá
proti horní straně těla stínky (obr. 13a).
Potom pavouci chelicery rychle scvakli.
Spodní chelicera probodla měkkou spod-
ní stranu stínky, horní ji pouze přidržo-
vala na hřbetě. Stínka se musí dostat mezi

obě chelicery, a tak tento útok připomíná
uchopení kleštěmi. 
� Strategie „vidlička“. Druhy s dorzálně
prohnutými chelicerami je bleskurychle
zasunuly pod stínku, aby se mohly zakous-
nout do její měkké spodní strany (obr. 13b).
Díky prohnutému tvaru chelicer mohou
stínku podebrat jako sousto vidličkou. 
� Strategie „klíč“. Druhy se zploštělými
chelicerami přistoupily klidně ke stínce
a jedním chelicerovým drápkem hledaly
okraj hřbetní destičky, pod kterou pak
cheliceru zasunuly (obr. 13c). Chelicero-
vé drápky jsou schopny proniknout mezi
sklerity na hřbetní straně stínky jen díky
jejich plochému tvaru a s ním spojené
schopnosti se v dorzoventrálním směru
prohnout (obr. 11). Proti této taktice smě-
řující na hřbet kořisti proto ani svinutí se,
ani přimáčknutí k substrátu neochrání.
Plochá chelicera slouží jako klíč, s nímž
lze otevřít i pancéřový sejf. 

Proč ale šestiočky vyvinuly tři odlišné
taktiky k lovu stejné kořisti? Nebo jsou jed-
notlivé způsoby lovu adaptacemi na stej-
nonožce s rozdílnými obrannými strate-
giemi (stočení se do kuličky, přitisknutí se
k substrátu) či rozdílných velikostí? Tyto
hypotézy jsem otestoval v následných ex -
perimentech. Výsledky nepřinesly žádné

důkazy pro jednotlivé strategie jako při-
způsobení k lovu stínek či svinek. Zato se
ukázalo, že s taktikou vidlička a klíč šesti -
očky dokážou ulovit relativně většího stej-
nonožce než použitím „kleští“. Taktika
kleště je totiž omezená velikostí stínky –
šestiočka může ulovit stejnonožce jen tak
velkého, aby se jí vešel mezi chelicery
(obr. 14). Studiem morfologie a fylogeneze
druhů rodu Dysdera se ukázalo, že nej-
starším a dosud nejrozšířenějším způso-
bem lovu stejnonožců u nich byla právě
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9 Šestiočka vidlozubá (D. cechica) 
má oproti blízce příbuzné š. rudé tmavší
a vrásčitější karapax. Foto R. Šich
10 Rozšíření druhů rodu Dysdera
se zploštělým drápkem chelicer. Každé 
číslo reprezentuje samostatný druh, 
monofyletické skupiny příbuzných 
druhů jsou uzavřeny do množin.
11 Zploštělé chelicery přizpůsobené
k lovu pomocí strategie klíč. Ventrální
a laterální pohled na chelicerový drápek
druhu D. dubrovninnii (a). Šipkami je
naznačena elasticita v dorzoventrálním
směru. Ventrální pohled na chelicery se
zploštělým drápkem téhož druhu (b)
a pro srovnání pohled na normální 
chelicery blízce příbuzné šestiočky 
důlkaté (c). Foto M. Řezáč
12 Různé typy chelicer pavouků šesti -
oček. Nemodifikované u šestiočky Štor-
kánovy (Dysderocrates storkani, a, b), 
prodloužené u š. vrásčité (Dysdera 
longirostris, c, d), prohnuté š. Kollarovy 
(D. kollari, e, f) a zploštělé u druhu 
D. dubrovninnii (g, h) – boční pohled 
(a, c, e, g), čelní pohled (b, d, f, h)
13 Taktiky uchopení stínek používané
pavouky rodu Dysdera. Taktika kleště
využívaná druhy s prodlouženými 
chelicerami (a), technika vidlička 
používaná druhy s prohnutými chelice-
rami (b) a klíč u druhů se zploštělými 
chelicerami (c)
14 Evoluční výhoda strategií vidlička
a klíč oproti taktice kleští. Tyto strategie
nejsou omezeny velikostí stínky, 
pavouk tedy nemusí investovat 
do prodlužování chelicer.
15 Pravděpodobná ekologická diverzi-
fikace rodu Dysdera. Vznik potravní 
specializace na stejnonožce (a), opakovaný
návrat k polyfagii na vulkanických 
ostrovech (b). Většina druhů zdokonalo-
vala strategii kleště (c), opakovaný vznik
strategie vidlička (d) a klíč (e). 
Všechny orig. M. Řezáč
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Rozšíření monofyletických skupin druhů se zploštělými chelicerami
1 – Dysdera fuscipes, 2 – D. inermis, 3 – D. aurgitata, 4 – D. ramblae,

5 – D. hernandezi, 6 – D. dubrovninnii, 7 – D. cf. pretneri, 8 – D. bottazziae,
9 – D. sibyllinica, 10 – D. romantica, 11 – D. hiemalis, 12 – D. nicaeensis,

13 – D. topcui, 14 – Dysdera sp. 1, 15 – Dysdera sp. 2 
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Od výše popsaného obvyklého zbarvení
můžeme v našich populacích ještěrky obec-
né zaznamenat dvě nápadné odchylky
(viz Moravec 2015, 2019). První je aberace
erythronotus, která spočívá v téměř nebo
plně jednobarevném šedohnědém až čer-
venohnědém zbarvení svrchní strany těla
(obr. 2, 3). Tato odchylka je poměrně běž-
ná a má obdobný charakter u samců i sa -
mic. Mnohem vzácněji byli z našeho úze-
mí hlášeni také jedinci, jejichž tmavé
i světlé skvrnění je na celém těle výrazně
potlačeno. Základní zbarvení boků, ale
i dorzální strany dospělých samců je v tom-
to případě jasně zelené a tmavá kresba je
omezena jen na drobné černé skvrnění.
Otakar Štěpánek (1949) zmiňuje, že u této
odchylky (nazval ji „morpha virescens“)
mohou být někdy sytě zelené i samice
a rovněž ony mohou mít na těle drobné
černé nebo bělavé skvrnky. Tento typ zbar-
vení odpovídá přibližně aberaci concolor,
tak jak ji u kavkazských populací charakte -
rizoval Wolfgang Bischoff (1984). Později
byly ještěrky přiřazované k aberaci con-
color hlášeny i z Německa, celkově zele-
né zbarvení ani černé tečkování však tito
jedinci nevykazovali (např. Blanke a Pod-
loucky 2000, Kühnel 2013).
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Adéla Čechová, Ivana Čechová, Martin Čech, Jiří Moravec

Pozorování zelené formy 
ještěrky obecné v Praze

Ještěrka obecná (Lacerta agilis) je dobře známý zástupce naší herpetofauny.
Vyznačuje se poměrně výraznou pohlavní dvojtvárností ve zbarvení (sexuál-
ním dichromatismem), která je nejzřetelnější v jarním období, kdy se ještěr-
ky rozmnožují. V typickém případě se pohlavně aktivní samci liší od samic
jasně trávově zelenou základní barvou boků, která je ostře oddělena od svět-
le hnědého až šedohnědého zbarvení hřbetu (obr. 1 na str. 316). Základní
barva celého těla samic je obdobná jako dorzální (hřbetní) zbarvení samců.
Barevný vzor doplňují u obou pohlaví tohoto druhu nepravidelné tmavě hně-
dé až černé skvrny, jež mohou obsahovat menší bělavé až jasně bílé skvrnky.
Na rozhraní hřbetu a boků (dorzolaterálně) se navíc táhnou dvě světle šedé
až šedofialové podélné linie.

taktika kleště, omezená velikostí kořisti.
Taktiky vidlička a klíč se v rámci rodu vyvi-
nuly několikrát nezávisle na sobě (klíč
minimálně osmkrát, obr. 10). Toto rozmís-
tění taktik u rodu Dysdera naznačuje, že
jde o adaptace k lovu téže kořisti. Strate-
gie kleště se vyvinula jako první, pro ulo-
vení relativně větších stínek byly možné
dvě alternativní techniky. Ty poskytovaly
evoluční výhodu v podobě ušetření ener-
gie na prodlužování chelicer. Proto je
„vynalezlo“ a začalo využívat hned něko-
lik vzájemně nepříbuzných druhů/skupin
nezávisle na sobě (obr. 15). 

Popsané modifikace ústního ústrojí
a uchopovací strategie umožnily šestioč-
kám překonávat neobvyklé obranné strate-
gie stínek – pevný krunýř kryjící většinu
těla a behaviorální obranu chránící měk-
kou spodní část těla. Pavouci rodu Dysde-

ra jsou jedinými specializovanými predá-
tory suchozemských stejnonožců mimo
tropické oblasti (srovnatelně specializo-
vaní jsou tropičtí mravenci rodu Lepto -
genys). Popsaná variabilita morfologických

adaptací a uchopovacích strategií těchto
šestioček dokumentuje, že představují vy -
soce diverzifikovanou skupinu stínkožra-
vých specialistů.

V příštím, druhém dílu si přiblížíme
neméně fascinující mechanismy diverzifi -
kace a rozmnožování šestioček.

Práce byla podpořena grantem Inter-excel-
lence od Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR (LTAUSA18171).

Použitou literaturu uvádíme na webové
stránce Živy.
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