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por causa das suas altas freqüências e longos com-
primentos relativos de passada, relacionados aos seus
pequenos tamanhos corporais e uso de suportes fi-
nos na mata. As espécies mais lentas foram D. aurita,
de grande tamanho corporal, e M. nudicaudatus, de
hábito especializado terrestre. Entre suas especiali-
zações morfológicas, M. nudicaudatus tem mem-
bros posteriores alongados, o que move o centro de
gravidade para cima, aumentando a oscilação e re-
duzindo a estabilidade da locomoção em suportes
arborícolas horizontais, e uma capacidade preênsil
reduzida nos seus membros e cauda, diminuindo a
sua habilidade de escalada.

A espécie mais restrita ao dossel, C. philander,
teve o pior desempenho entre as arborícolas, devi-
do ao seu grande tamanho corporal, e locomoção
lenta e cuidadosa no dossel. A espécie semiterrestre
P. frenatus teve um desempenho similar ao das
espécies arborícolas nos suportes horizontais, suge-
rindo uma habilidade arborícola potencial maior do
que a observada no campo. Neste caso, outros fa-
tores que não os medidos podem estar restringindo
o seu uso mais freqüente dos estratos superiores da
mata, como a presença de competidores, maior
vulnerabilidade à predação, disponibilidade dos seus
itens alimentares, ou alguma outra habilidade
locomotora.

Nos testes de transposição de descontinuidades,
as espécies foram ordenadas por tamanho corporal,
com as arborícolas saltando distâncias relativas
maiores do que as terrestres. Uma hipótese para
explicar este resultado seria que, para uma espécie
arborícola de pequeno tamanho corporal, a estrutu-
ra dos estratos arbóreos da Mata Atlântica é muito
mais descontínua do que para uma espécie de maior
tamanho, e a maioria das descontinuidades somente
pode ser cruzada saltando.

Nas Análises de Componentes Principais, a mai-
or parte da variação no comprimento e freqüência
de passada foi associada e altamente correlacionada
com o tamanho corporal. Entretanto, o fator que
explicou a maior parte da variação do comprimento
de passada nos suportes verticais não pôde ser in-
terpretado como o efeito do tamanho corporal, e
não foi significativamente associado à história
filogenética do grupo, sendo interpretado como a
habilidade individual de escalar. Parte da variação
no comprimento de passada independente do tama-
nho corporal foi associada com o grau de uso dos
estratos verticais da mata, depois de considerados
os efeitos filogenéticos. As medidas de comprimen-
to e freqüência de passada se mostraram boas
preditoras de separação e sobreposição dos nichos
locomotores potenciais dos marsupiais didelfídeos

nas Análises de Função Discriminante, sendo os
nichos das espécies parcialmente discriminados.
Com a adição das medidas das distâncias máximas
de salto, os nichos potenciais foram ainda mais
discriminados. Discrepâncias entre os nichos po-
tenciais e realizados puderam ser inferidas para as
espécies D. aurita e P. frenatus.
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This dissertation investigates the taxonomy, host
specificity, and ecology of New World streblid bat
flies (Diptera: Streblidae) associated with Chi-
ropteran hosts. The work is based on specimens
and data from biodiversity surveys in Paraguay and
Venezuela. A descriptive taxonomic catalog of 11
genera and 33 species of Paraguayan Streblidae is
presented. Six genera and 24 species of streblids
are reported as new records for the country, includ-
ing a species new to science. Host specificity of
Paraguayan bat flies is investigated; non-primary
host associations are defined, reviewed, and ex-
plained in the context of disturbance and sampling
contamination. Non-primary host associations within
the Paraguayan collection are best explained by
sampling contamination rather than ecological dy-
namics, and the collection reveals high levels of
host specificity never before realized for these ec-
toparasites. Species co-occurrence patterns among
Venezuelan bat flies and their hosts are evaluated.
Statistical analyses reveal that many bat fly species
co-occur on host individuals more often than ex-
pected by chance. Implications for species co-exist-
ence are discussed. Finally, multiple-parasite spe-
cies associations on host species are investigated in
the context of ecomorphology and species co-exist-
ence. Three ecological groups of flies are defined
based on site specificity and evasion behavior; these
groups are found to be morphologically distinct.
Ecosynoxenous associations are defined, and it is
determined that morphological hyperdispersion in
part facilitates multiple species co-existence. The
bat-bat fly system offers great potential for addi-
tional studies of the ecology and evolution of host-
parasite associations.


