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Abstrakt: 

Předkládaná bakalářská práce se věnuje otázce druhové rozmanitosti a biogeografii řádu 
Scorpiones. V rámci tohoto zaměření je nastíněna základní problematika a hlavní rozkol ve 
vyšší klasifikaci štírů, která v současné době není pevně stanovena a stále doznává určitých 
změn. V práci je dále uveden přehled současných 15 čeledí, na něž se řád štírů dělí podle 
klasifikace navržené Solegladem & Fetem (2003), včetně jejich rozšíření, počtu rodů a druhů, 
které zahrnují. Dále jsou zde diskutovány faktory, které měly nebo stále mají vliv na rozšíření 
štírů. Mezi faktory ovlivňující rozšíření a diverzitu štírů byly zahrnuty kontinentální drift 
a čtvrtohorní klimatické změny jakožto aspekty historické, a dále teplota, partenogeneze 
a lidský faktor jakožto aspekty ekologické. Ty ovlivnily biogeografii štírů na odlišné 
taxonomické úrovni, v jinak dlouhém časovém evolučním měřítku a na různě velkém území. 

  

Klíčová slova: štíři, biogeografie, biodiverzita, kontinentální drift, čtvrtohorní klimatické 
změny, partenogeneze, teplota, lidský faktor 

 

 

 

 

 

Abstract:   

This thesis is devoted to species diversity and biogeography of Scorpiones order. Bachelor 
work is presenting basic problems of this area and major split in higher classification of 
scorpions, which is still not firmly defined. In the work is also provided an overview of the 
current 15 families, to whom is the scorpions order divided by classification proposed by 
Soleglad & Fet (2003), including their distribution, the number of families and species they 
cover. Factors which had or still have an impact on the expansion of scorpions are also 
discussed. Described factors, which affects the distribution and diversity of scorpions, are: 
continental drift and Quaternary climate change (historical aspects) and temperature, 
parthenogenesis and human factor (environmental aspects). These factors influenced the 
biogeography of scorpions at different taxonomic levels, in different evolution time scale and 
on differently sized territories.      

 

Key words: scorpions, biogeography, biodiversity, continental drift, Quarternary climatic 
changes,  parthenogenesis, temperature, human factor 
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Úvod 

Štíři jsou starobylou skupinou členovců, která je považována za nejstarší známé pavoukovce 
obývající planetu Zemi bezmála 430 milionů let (Dunlop 2002). Všichni recentní zástupci 
řádu Scorpiones jsou terestričtí predátoři, nicméně se předpokládá, že někteří jejich 
předchůdci žijící během Siluru a Křídy byli alespoň částečně vodní (Dunlop & Selden 1998). 
Štíři jsou již na první pohled velmi dobře rozpoznatelní díky charakteristickým 
morfologickým znakům. Mezi jejich autapomorfie patří zejména hřebínkovité pektiny 
na ventrální straně abdomenu a telson modifikovaný v bodec, který obsahuje dva typy 
jedových žláz (Dunlop 2002). Tělesný plán štírů, jenž se vyvinul již dávno, je evolučně 
vysoce úspěšný. Starobylé formy se od recentních štírů prakticky neliší. A bez ohledu na to, 
jak různorodá stanoviště štíři osídlili, jsou pozoruhodně anatomicky uniformní a morfologicky 
konzervativní (Sissom & Hendrixon 2005). 

Řád Scorpiones v současnosti zahrnuje 192 rodů a 1981 druhů (Rein 2012). Štíři během své 
existence úspěšně osídlili všechny světové kontinenty, a byť jsou důležitou součástí aridních 
a semiaridních ekosystémů, nejsou svým výskytem omezeni pouze na tyto oblasti. Zástupci 
řádu Scorpiones úspěšně pronikli do mnoha prostředí tropického až mírného pásma, včetně 
přílivových oblastí, pouští a velehor (Kovařík 2009a) a až na pár výjimek obývají veškeré 
terestrické biomy. 

V minulosti se studiu biodiverzity a biogeografie štírů věnovalo hned několik autorů. Snaha 
o vysvětlení základních geografických modelů u této starobylé skupiny pavoukovců skýtala 
určitá úskalí. Těmi nejdůležitějšími byly podle Lourença (1996) především: (i) nedostatečné 
znalosti fylogeneze některých studovaných skupin (v dnešní době tento problém reprezentuje 
neustálená vyšší klasifikace štírů, o níž bude řeč v následující kapitole); (ii) odmítnutí nebo 
ignorace Wegenerovy teorie kontinentálního driftu navržené roku 1912; (iii) zřejmá neznalost 
recentních teorií klimatických změn, zejména v oblastech tropů, během pozdního Cenozoiku 
a plestocénních období; (iv) nedostatek znalostí o biologii a životních strategiích štírů. 
Všechny tyto komponenty hrají úlohu při vysvětlení současné biogeografie na globální, 
regionální či lokální úrovni a budou postupně v této práci diskutovány. 

Tato bakalářská práce je rozdělena na tři základní části a klade si za cíle: (i) shrnout současné 
znalosti o biodiverzitě štírů a zodpovědět aktuální otázky, například vykazují-li štíři stejně 
jako většina živočišných taxonů největší druhovou rozmanitost v oblasti tropů, jaké místo na 
světě vykazuje největší diverzitu dané skupiny a čím jsou oblasti s hotspoty druhové bohatosti 
tak specifické; (ii) zmapovat biogeografii současných čeledí štírů; (iii) shrnout podstatné 
faktory, které měly či stále mají vliv na současnou distribuci zástupců řádu Scorpiones.  
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1 Základní charakteristika 

1.1 Morfologie štírů 

Štíři jsou celosvětově rozšíření terestričtí predátoři, kteří pronikli do mnoha stanovišť 
tropického až mírného pásma, včetně přílivových oblastí, pouští a velehor (Kovařík 1998). 
Tato starobylá skupina pavoukovců je i přes velice dlouhou dobu své existence a rozmanitost 
biotopů, které byla schopna úspěšně osídlit, morfologicky konzervativní. Štíři mají velice 
jednotnou tělesnou stavbu, liší se pouze v barvě a tělesných proporcích. Zástupci tohoto řádu 
jsou již na první pohled velmi dobře rozpoznatelní díky nezaměnitelným morfologickým 
znakům (Obr. 1). Tělo štírů je podobně jako u ostatních pavoukovců rozděleno na dvě hlavní 
části – hlavohruď (prosoma) a zadeček (opisthosoma). Prosoma, opatřená jedním párem 
středových očí a až pěti páry postranních, nese hned několik typů tělních přívěsků. Prvním 
párem jsou tříčlánkové chelicery, které štír využívá k příjmu potravy, hloubení nor a čištění. 
Druhým párem jsou makadla (pedipalpy) zakončená velkými klepety, která slouží k uchopení 
a rozdrcení potravy, obraně a hloubení nor. Ta jsou vybavena trichobothriemi fungujícími 
jako senzorický orgán (a jejich pozice a počet se využívají jako významné systematické 
znaky). Poslední čtyři páry končetin na hlavohrudi jsou kráčivé nohy sloužící k pohybu. 
Opisthosoma se dělí na širší mesosoma a zadní úzkou metasoma zakončené telsonem. 
Na ventrální straně zadečku se nacházejí pro štíry unikátní struktury zvané hřebínky (pektiny). 
Jedná se o senzorické orgány sloužící jako mechano- a chemoreceptory. Dále jsou na 2. až 5. 
opisthosomálním segmentu umístěny čtyři páry stigmat, otvorů ústících do plicních vaků, 
jimiž štíři dýchají. Celé tělo štíra je pak pokryto chlupy, které především na makadlech 
a nohách registrují kromě mechanických podnětů také některé zvuky (Kovařík 2009b). 

 

Obrázek 1 - Anatomie štíra. Zdroj: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/529352/scorpion 



7 

 

1.2 Vyšší taxonomie štírů 

Fylogeneze a klasifikace štírů na vyšší taxonomické úrovni byly v posledních dvou dekádách 
předmětem aktivního výzkumu. Vztahy mezi čeleděmi byly řešeny různými autory na základě 
morfologických a anatomických znaků a zatím pouze okrajově na souboru sekvencí DNA. 
Soleglad & Fet (2003) před devíti lety publikovali rozsáhlou revizi fylogeneze štírů. Autoři 
předložili své výsledky na základě třech samostatných analýz (morfologie, 16S rDNA 
a 18S rDNA) a rozdělili štíry na 15 čeledí (Obr. 2a). Zvláště pak zdůraznili otevřené otázky 
v případě pozice čeledí Chaerilidae a Pseudochactidae, a dále nejasné vztahy mezi Iuridae, 
Chactidae, Vaejovidae, Euscorpiidae, Superstitionidae a Troglotayoscidae. A v závěru práce 
dodávají, že fylogeneze a klasifikace štírů není zcela vyřešena a dokončena, a žádá si do 
budoucna další pozornost. Prendini & Wheeler (2005) kriticky reagovali vydáním rozsáhlé 
práce, v níž odmítli většinu změn ve vyšší taxonomii štírů, které byly publikovány 
v předešlých letech, a přišli s vlastním návrhem (Obr. 2b). Fet & Soleglad (2005) nicméně 
obratem zveřejnili článek a ustavili systém klasifikace zpět na jimi původně navrhované 
řešení otázky fylogeneze řádu Scorpiones.  

V dnešní době tedy existuje rozkol v současné systematice a fylogenezi štírů (viz Obr. 2a, 2b). 
Obě navrhované klasifikace doznaly během let určitých změn v důsledku aktualizací dat na 
základě nejnovějších údajů. Hlavními rozdíly mezi těmito dvěma návrhy jsou: (i) dělení řádu 
Scorpiones na 15 (Soleglad & Fet 2003) nebo 19 (Prendini & Wheeler 2005) čeledí; (ii) čeleď 
Pseudochactidae je samostatnou, nejbazálnější linií moderních štírů (Soleglad & Fet 2003) 
nebo se jedná o sesterskou skupinu k čeledi Buthidae, které se společně nacházející se na 
samé bázi fylogenetického stromu štírů (Prendini & Wheeler 2005); (iii) nadčeleď Iuroidea 
zahrnuje dvě čeledi, Iuridae a Caraboctonidae (Soleglad & Fet 2003), naproti tomu Prendini 
& Wheeler (2005) pracují pouze s jedinou čeledí Iuridae, v rámci níž rozeznávají mimo jiné 
podčeleď Caraboctoninae; (iv) podle Soleglada & Feta (2003) existují v rámci Scorpionidae 
podčeledi Diplocentrinae a Urodacinae, klasifikace Prendiniho & Wheelera (2005) je povýšila 
na čeledi; (v) Soleglad & Fet (2003) v rámci nadčeledi Scorpinoidea rozeznávají dvě sesterské 
čeledi, Scorpionidae a Hemiscorpidae, zatímco Prendini & Wheeler (2005) v rámci této větve 
rozeznávají vyšší počet čeledí.  

Že jsou fylogeneze a taxonomie dynamickým odvětvím, dokládají i další změny navržené ve 
vyšší klasifikaci štírů poslední doby (Prendini 2011) (viz Tab. 1). Vzhledem ke stále 
nevyřešeným otázkám pozic a členění řady čeledí v rámci řádu štírů se dají do budoucna 
očekávat další studie a změny týkající se této problematiky.  

S přihlédnutím k neustálené vyšší klasifikaci štírů bude v této práci odkazováno na klasifikaci 
podle Soleglada & Feta (2003), která odpovídá systému používanému ve většině citovaných 
článků. Tato klasifikace je aktualizována a doplněna o čeleď Akravidae, jež byla objevena 
později. 
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Obrázek 2 - Dva návrhy vyšší taxonomie a fylogeneze štírů. 1. Klasifikace podle Soleglad & Fet (2003) 
2. Klasifikace podle Prendini & Wheeler (2005). Obě aktualizovány, upraveny podle nejnovějších údajů.  

Tabulka 1 - Nejnovější návrh klasifikace štírů. (Prendini 2011) 

  Čeledi     
1. Akravidae Levy, 2007 13. Iuridae Thorell, 1876 
2. Archaeobuthidae Lourenço, 2001 14. Palaeuscorpiidae Lourenço, 2003 
3. Bothriuridae Simon, 1880 15. Palaeopisthacanthidae Kjellesvig-Waering, 1986 
4. Buthidae C.L. Koch, 1837 16. Pseudochactidae Gromov, 1998 
5. Chactidae Pocock, 1893 17. Scorpionidae Latreille, 1802 
6. Chaerilidae Pocock, 1893 18. Scorpiopidae Kraepelin, 1905 
7. Chaerilobuthidae Lourenço, 2011 19. Superstitioniidae Stahnke, 1940 
8. Diplocentridae Karsch, 1880 20. Troglotayosicidae Lourenço, 1998 
9. Euscorpiidae Laurie, 1896 21. Typhlochactidae Mitchell, 1971 

10. Hemiscorpiidae Pocock, 1893 22. Urodacidae Pocock, 1893 
11. Heteroscorpionidae Kraepelin, 1905 23. Vaejovidae Thorell, 1876 
12. Hormuridae Laurie, 1896 
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2 Biodiverzita štírů  
Řád Scorpiones má v současnosti 192 rodů a 1981 druhů (Rein 2012). Na rozdíl od mnoha 
skupin živočichů, které jsou nejvíce diverzifikované v tropech, druhová rozmanitost štírů je 
maximální v subtropických oblastech, 23° – 38° zeměpisné šířky (Polis 1990; Obr. 3). Jako 
oblast největší světové diverzity štírů je udávána Baja California (28° – 32°65´N) v Mexiku 
(Polis 1990). U zeměpisných šířek větších než 40° se diverzita rapidně snižuje (Polis 1990) 
a nad 51°N se již žádný druh štíra nevyskytuje (viz kapitola 4.3.1.1).  

Je známo, že některé části světa jsou z hlediska štírů prozkoumány lépe než jiné. Fauna Baja 
California patří rozhodně mezi ty lépe prozkoumané. Existují ale oblasti mimo území Mexika, 
které se také těší velké pozornosti – např. Kuba, Namibie, Jihoafrická republika či Venezuela 
(Sissom & Hendrixon 2005). Tab. 2 shrnuje diverzitu štírů z různých oblastí světa, přičemž 
důležitým parametrem je zde počet druhů vztažených na jednotku plochy povrchu. 

Dříve se tvrdilo, že z hlediska biomů tito starobylí pavoukovci vykazují největší druhovou 
bohatost v aridních pouštních oblastech (Polis 1990). Nicméně Fet et al. (1998) uvádějí na 
pravou míru, že nikoliv diverzita, ale populační hustota druhů přizpůsobených takovému 
prostředí je poměrně o dost vyšší než těch, které obývají biotopy jiné. Tento fakt připisují 
hlavně relativně produktivnímu písečnému substrátu. Vysoká četnost výskytu štírů v těchto 
oblastech mohla vést dříve k mylné představě, že právě pouště jsou pro tuto skupinu 
živočichů místem největší druhové rozmanitosti. Nicméně v písčitých biotopech aridních 
oblastí je diverzita štírů nižší v porovnání s jinými habitaty (Fet et al. 1998). 

Dnes se někteří autoři kloní k názoru, že štíři patří mezi taxony, u nichž diverzitu ovlivňuje 
především heterogenita prostředí dané oblasti, a hotspoty druhové rozmanitosti se primárně 
nacházejí na územích vyznačujících se komplexní stavbou a složením zemského povrchu 
(Prendini 2005). Prendini (2001) dal toto tvrzení do spojitosti se substrátovou specializací, 
kdy se na lokalitě nabízející široké spektrum mikrohabitatů uplatní jak generalisté, tak 
specialisté. Dokládá to kupříkladu vysokou druhovou rozmanitostí štírů pohoří Brandberg 
Massif v Namibii (zvláště pak jeho okolí a úpatí). Tu přičítá heterogenitě reliéfu, substrátu 
a stanovišť, které daná oblast skýtá (Prendini & Bird 2008). Nejinak je tomu i u výše zmíněné 
celosvětově druhově nejbohatší oblasti Baja California. Hojné speciační události mexických 
štírů Sissom & Hendrixon (2005) připisují složitým geologickým procesům, kterými si 
v minulosti tato oblast prošla, a stejně tak nynější velké rozmanitosti reliéfu, klimatu 
a vegetace. Důvodem proč mají Baja California či Kuba paradoxně více druhů než kupříkladu 
ostrovní Austrálie o mnohonásobně větší rozloze, tkví v jejich podlouhlém a úzkém tvaru 
a severojižní orientaci (Kovařík, osobní komunikace).  
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Obrázek 3 - Nahoře: Celosvětová diverzita štírů na úrovni čeledí. Dole: Vyznačené rozmezí zeměpisných 
šířek, kde by se měla nacházet největší diverzita štírů podle Polis (1990).  

Tabulka 2 - Srovnání světové rozmanitosti štírů u různých států. Červená políčka znázorňují státy 
dosahující nejvyšších hodnot počtu druhů na 10⁵ km². Upraveno podle Sissom & Hendrixon (2005). 

  čeledi rody druhy počet 
druhů/10⁵ km² 

Severní Amerika         
Mexiko 8 22 197 10,06 
* Baja California   14 60 41,64 
USA 6 12 84 0,9 
* Severozápadní spojené státy 6 12 80 4,67 
Kuba 2 10 24 21,65 
Jižní Amerika         
Argentina 2 9 50 1,81 
Brazílie 5 16 93 1,09 
Kolumbie 6 9 41 3,6 
Ekvádor 5 8 36 12,7 
Venezuela 5 18 124 13,6 
Afrika         
Egypt 3 10 20 2 
Namibie 4 7 58 7,04 
Jihoafrická republika 3 10 101 8,07 
Asie         
Indie 6 21 98 2,98 
Saúdská Arábie 3 14 19 0,88 
Jemen 4 14 32 6,06 
Austrálie 4 6 29 0,38 
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3 Biogeografie štírů 
Štíři jsou evolučně úspěšná skupina bezobratlých živočichů, kteří za dobu své existence 
osídlili všechny světové kontinenty (Obr. 4). V současné době zástupci tohoto řádu obývají 
veškeré terestrické biomy s výjimkou tundry, tajgy vyšších zeměpisných šířek a některých 
vrcholů vysokých pohoří (Polis 1990). 

 

Obrázek 4 – Orientační celosvětové rozšíření štírů. 

Tato kapitola uvádí přehled a rozšíření současných čeledí řádu Scorpiones podle 
aktualizované vyšší klasifikace štírů navržené Solegladem & Fetem (2003). Jelikož jsou 
sledovaným územím veškeré pevninské kontinenty a pohybujeme se v celosvětovém měřítku, 
je potřeba se zaměřit na vyšší taxonomickou úroveň. 

Přehled současných čeledí štírů: 

Informace o čeledích, počtech rodů a druhů štírů v této kapitole jsou převzaty z Rein (2012). 

Čeleď Akravidae Levi, 2007 je monotypická skupina štírů s jedním rodem a jediným 
objeveným druhem Akrav israchanani. Ten byl popsán roku 2007 Gershomem Levym 
na základě nálezů 20 exuvií objevených v jeskyni Ayalon v Izraeli (Fet et al. 2011). 
V současné době se neví, zda je Akravidae čeledí žijící, nebo vymřelou. 

Čeleď Bothriuridae Simon, 1880 zahrnuje 16 rodů a 148 druhů a své zástupce má v Jižní 
Americe, Africe (Namibie), Asii (Indie - Himaláje) a Austrálii (Obr. 5a).  

Čeleď Buthidae C.L. Koch, 1837 je se svými 89 rody a 950 druhy nejdiverzifikovanější čeledí 
štírů. Je rozšířena celosvětově (Obr. 5b), nenachází se pouze na Novém Zélandu. 

Čeleď Caraboctonidae Kraepelin, 1905 má v současnosti 4 rody a 26 druhů. Nacházejí se 
pouze v Severní a Jižní Americe, v ostatních částech světa své zástupce nemají (Obr. 5c). 
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Čeleď Euscorpiidae Laurie, 1896 nyní zahrnuje 10 rodů a 86 druhů, a je rozšířena v Evropě, 
Africe (Mediteránní pobřeží), Střední Americe (Mexiko, Guatemala), Jižní Americe a Asii 
(Obr. 5d). 

Čeleď Hemiscorpiidae Pocock, 1893 zahrnuje 12 rodů a 93 druhů. Štíři náležící do této 
skupiny obývají všechny kontinenty vyjma Severní Ameriky a Evropy (Obr. 5e). 

Čeleď Chactidae Pocock, 1893 sestávající z 13 rodů a 176 druhů je svým výskytem omezena 
na Nový Svět, a její členové jsou známi pouze ze Severní a Jižní Ameriky (Obr. 5f). Nicméně 
bývá některými autory do této čeledi zahrnován evropský druh Belisarius xambeui z Pyrenejí. 
Otázka jeho taxonomické pozice je ale stále otevřená (viz kapitola 4.2.1). 

Čeleď Chaerilidae Pocock, 1893 má pouze jeden rod s 36 druhy. Zástupci této čeledi se 
nacházejí pouze v Jižní a Jihovýchodní Asii (Obr. 5g) 

Čeleď Iuridae Thorell, 1876 se skládá ze 2 rodů a 8 druhů, které jsou svým výskytem 
omezeny na oblast Turecka a Řecka. 

Čeleď Pseudochactidae Gromov, 1998 sestává z 3 rodů a 6 druhů. Rod Pseudochactas 
Gromov, 1998 se nachází na území Uzbekistánu, Tádžikistánu a Afghánistánu. 
Troglokhammouanus Lourenço, 2007 je znám z Laosu, a zástupci třetího rodu Vietbocap 
Lourenço & Pham, 2010 byli nalezeni a popsáni ve Vietnamu. 

Čeleď Scorpionidae Latreille, 1802 se skládá ze 17 rodů a 265 druhů, a má své zástupce 
s výjimkou Evropy prakticky po celém světě - v Severní a Jižní Americe, Africe, Asii a také 
v Austrálii (Obr. 5h). 

Čeleď Superstitionidae Stahnke, 1940 zahrnuje jeden rod a druh, který se nachází na 
jihozápadě USA (Obr. 5ch). 

Do čeledi Troglotayosicidae Lourenço, 1998 se řadí pouze 2 rody a 3 druhy. Všichni její 
zástupci jsou troglomorfní, vázáni svým životem na jeskynní systémy Kolumbie a Ekvádoru. 

Čeleď Typhlochactidae Mitchell, 1971 je endemitem východního Mexika a sestává ze 4 rodů 
a 10 druhů. Všichni její zástupci jsou troglomorfní, přizpůsobeni hypogennímu 
a endogennímu způsobu života (Vignoli & Prendini 2009). 

Čeleď Vaejovidae Thorell, 1876 je velkou skupinou štírů o 17 rodech a 175 druzích. Její 
zástupci obývají oblast Severní a Střední Ameriky (Obr. 5i). 
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Obrázek 5 – Mapy rozšíření vybraných čeledí (přibližný výskyt na úrovni států): a) Bothriuridae; 
b) Buthidae; c) Caraboctonidae; d) Euscorpiidae; e) Hemiscorpiidae; f) Chactidae; g) Chaerilidae; 
h) Scorpionidae; ch) Superstitionidae; i) Vaejovidae.  
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4 Faktory ovlivňující rozšíření a diverzitu štírů 
Faktory ovlivňující rozšíření štírů, jimž je věnována tato kapitola, by se daly rozdělit do dvou 
skupin podle základních aspektů biogeografie na historické a ekologické (Lomolino 
et al. 2006). Mezi historické by pak patřily kontinentální drift a čtvrtohorní klimatické změny. 
Tyto faktory ovlivnily biogeografii současných skupin štírů (a to především na vyšší 
taxonomické úrovni než jsou druhy) v úseku dlouhého časového evolučního období, které se 
promítlo na velkém území, často celosvětovém. Mezi ekologické aspekty byly v tomto textu 
zahrnuty teplota, partenogeneze a lidský faktor. Biogeografie na této úrovni se týká naopak 
krátkých časových období, která se promítla v menším měřítku, a to především uvnitř 
kontinentů a v rámci lokálních stanovišť na úrovni druhů, potažmo poddruhů.  

4.1 Kontinentální drift 

Nejen pro geografickou členitost biosféry, ale i pro vývojovou minulost jednotlivých taxonů 
byly rozhodujícím faktorem změny zemského povrchu, které se v globálním měřítku projevily 
změnami v uspořádání kontinentů a oceánických bariér, které je oddělují (Rosypal 2003). 
Teorie kontinentálního driftu (Obr. 6) vysvětlující rozpad a pohyby kontinentů v historickém 
měřítku byla navržena již na počátku 20. století Alfredem Wegenerem (Lomolino et al. 2006). 
Předkládá možný proces vedoucí k současnému uspořádání kontinentů, na jehož počátku 
došlo k rozpadu původního jednotného prakontinentu Pangey existujícího na přelomu 
Paleozoiku/Mezozoiku, který se v první fázi v průběhu druhohor rozdělil na dvě kontinentální 
masy: severní Laurasii a jižní Gondwanu. Ty se v následujících etapách rozpadly na další 
menší celky. Právě tyto podstatné fragmentace a pohyby kontinentálních desek vedly až 
k dnešnímu uspořádání pevninských celků (Lomolino et al. 2006). 

Přestože byl kontinentální drift v sedmdesátých letech plně akceptován jakožto součást teorie 
deskové tektoniky (Lomolino et al. 2006), objasnění možného vlivu rozpadu kontinentů na 
současnou distribuci štírů skýtá několik úskalí: (i) zoologové zabývající se v minulosti 
biogeografií štírů teorii kontinentálního driftu buď zamítli, nebo zcela ignorovali (Lourenço 
1996); (ii) fylogeneze a vyšší klasifikace štírů není zatím zcela pevně stanovena a neustále 
doznává určitých změn (viz kapitola 1.2); (iii) u některých skupin chybí důležité podklady ve 
formě fosilních záznamů určujících jejich možné místo vzniku a distribuci v minulosti (viz 
čeleď Pseudochactidae). 
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Obrázek 6 - Kontinentální drift: 1. Prakontinent Pangea (Perm/Trias); 2. Rozpad Pangey na Laurasii 
a Gondwanu (Jura); 3. a 4. Pokračování rozpadu Laurasie a Gondwany a ustavení kontinentů téměř do 
současné podoby (Křída – Eocén). (Hájek et al. 2004) 

Štíři jsou považováni za úspěšnou a nejstarší známou skupinu pavoukovců s existujícími 
fosilními záznamy již z dob siluru (Dunlop 2002). Tento řád během zhruba 430 milionů let 
své existence zažil ruku v ruce s vývojem planety Země významné paleogeologické 
a klimatické změny, kontinentálních přestaveb nevyjímaje. V současnosti se předpokládá, že 
všechny recentní skupiny štírů (na úrovni čeledí a rodů) se diferencovaly v rámci 
monofyletického podřádu Neoscorpionina a společní předci této skupiny se odštěpili již 
v období existence Pangey (Lourenço 1996). Z hlediska určení a vymezení současného 
výskytu hlavních fylogenetických linií štírů se jeví jako majoritní historická událost právě 
fragmentace tohoto superkontinentu, následována kontinentálním driftem (Lourenço 1996). 
A jejich nynější rozšíření by mohlo napovědět o jejich původu a stáří.  

Zástupci nejpočetnější a nejrozšířenější čeledi Buthidae osidlují v současnosti všech šest 
zoogeografických oblastí (Obr. 5b). Jedná se bezesporu o ekologicky diverzifikovanou 
a úspěšnou skupinu, jejíž fosilní záznamy jsou známy již z dob paleocénu-eocénu (Fet et al. 
2003). Tato čeleď také reprezentuje jednu ze samostatných evolučních linií současných štírů 
(Fet et al. 2003). Předpokládá se, že předci současných zástupců čeledi Buthidae 
pravděpodobně vznikli během období Pangey na území pozdější Laurasie a rozšířili se do 
oblasti Gondwany ještě před rozdělením těchto dvou pevninských mas (Lamoral 1980). Další 
rozpady těchto pevnin během Mezozoiku vedly k současné široké distribuci této bazální linie 
štírů (Sissom 1990).  

Čeleď Chaerilidae se v současné době vyskytuje pouze v jižní a jihovýchodní Asii (Obr. 5g). 
Lamoral (1980) navrhl, že předci této čeledi vznikli pravděpodobně v období Pangey jako 
relikt východní Laurasie, který se přemístil do orientální oblasti poté, co došlo ke spojení 
indické desky s Eurasií, a po vyvrásnění himalájského pohoří se právě na tomto území stali 
izolováni.  
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Čeleď Bothriuridae dosahuje největší diverzity v Jižní Americe, někteří zástupci této čeledi 
jsou nicméně rozšíření také v Namibii (endemické rody Brandbergia Prendini, 2003 
a Lisposoma Lawrence, 1928), Indii (druh Cercophonius himalayensis Lourenço, 1996) 
a Austrálii (rod Cercophonius Peters, 1861) (Obr. 5a). Tímto specifickým rozložením 
vykazuje v současnosti distribuci typickou pro gondwandskou biotu (Sissom 1990).  

Čeleď Pseudochactidae je považována za nejbazálnější skupinu recentních štírů, která sdílí 
i některé vlastnosti s fosilními Palaeopistacantidae z období křídy (Soleglad & Fet 2003). 
Monotypický rod Pseudochactas byl popsán na izolovaných lokalitách v pohořích Centrální 
Asie (Fet et al. 2004, Soleglad et al. - in press). Reliktní charakter jeho současného rozšíření 
by mohl souviset se specifickými podmínkami těchto lokalit, které umožnily v minulosti 
jedincům na daném místě přečkávat období globálních klimatických změn a s nimi související 
restrukturalizace ekosystémů (Fet et al. 2004). Jelikož nejsou známy žádné fosilní nálezy, 
není bohužel v této době možné stanovit, kde tato bazální linie štírů pravděpodobně vznikla, 
a do jaké míry byla v minulosti rozšířena (Fet et al. 2004). I přesto Fet et al. (2004) navrhl 
možný vznik čeledi Pseudochactidae (stejně jako pro další tři linie štírů) během existence 
Pangey (perm/trias). V průběhu posledních let byly ovšem objeveny a popsány dva nové 
druhy této čeledi (Lourenço 2007, Lourenço & Dinh-Sac 2010), a to Troglokhammouanus 
steineri Lourenço, 2007 z Laosu a Vietbocap canhi Lourenço, 2010 z Vietnamu. Za pozornost 
stojí fakt, že nový vietnamský druh pochází z jeskyní, které patří do stejného krasového 
systému jako ty v Laosu, v nichž byl objeven T. steineri. Tato skutečnost by mohla 
naznačovat, že oblast jihovýchodní Asie představuje refugium nebo endemické centrum pro 
prvky čeledi Pseudochactidae (Lourenço & Dinh-Sac 2010). Recentní nálezy tedy znovu 
otevřely otázku paleobiogeografického původu této linie. A její současný nespojitý výskyt 
pravděpodobně odráží mnohem větší geografické rozšíření, které tato skupina vykazovala 
v minulosti (Lourenço 2007). 

Hned šest čeledí je svým současným rozšířením omezeno pouze na území Nového Světa 
(viz kapitola 3), a to Caraboctonidae, Chactidae, Superstitioniidae, Troglotayosicidae, 
Typhlochactidae a Vaejovidae. Jejich často endemický výskyt i nynější fylogenetická pozice 
(Obr. 2) napovídají, že tyto skupiny štírů mohly vzniknout v dobách pozdějších po zániku 
Laurasie a Gondwany, kdy se již formovaly současné kontinenty. V případě 
Troglotayosicidae a Typhlochactidae se jejich předci v minulosti uchýlili k troglobiontnímu 
způsobu života, a proto jsou zástupci těchto čeledí v současnosti vázáni pouze na malá území 
jeskynních systémů a vykazují endemický výskyt.  

Čeleď Euscorpiidae je rozšířena v Evropě, Africe (Mediteránní pobřeží), Severní Americe 
(Mexiko, Guatemala), Jižní Americe a Asii (Obr. 5d). Dle současné distribuce zástupců této 
čeledi se můžeme domnívat, že tato skupina štírů mohla mít v minulosti svůj původ ještě 
v dobách existence Pangey na rozhraní budoucí Gondwany a Laurasie. 

Čeleď Hemiscorpiidae svým současným rozšířením (Obr. 5e) odpovídá jihovýchodní 
gondwanské biotě, kdežto velká a široce rozšířená čeleď Scorpionidae (Obr. 5h) napovídá, že 
se rozšířila po území Laurasie a Gondwany pravděpodobně již v období existence Pangey. 
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Čeledi Iuridae a Akravidae jsou elementy Přední Asie. Prvně jmenovaná skupina štírů 
reprezentována dvěma rody (Iurus a Calchas) se nachází pouze na území Turecka a Řecka, 
a nelze s jistotou říci, kde má svůj původ a zda v minulosti nevykazovala širší areál výskytu, 
než je tomu dnes. Problematika enigmatické čeledi Akravidae byla nastíněna již v předešlé 
kapitole.  

4.2 Čtvrtohorní klimatické změny 

Rozložení živočišných a rostlinných druhů jsou extrémně variabilní v čase a prostoru (Hewitt 
1999). V posledních 2,4 milionech let období čtvrtohor se událo několik podstatných 
momentů, které značně ovlivnily distribuci a evoluci všech tehdy žijících organismů. Byly to 
jak geologické změny - zejména zdvih velkých pásmových pohoří v Evropě a Asii, tak 
především významné, periodicky se opakující, cykly glaciálních a interglaciálních období 
(Hájek et al. 2004). Nicméně se tyto klimatické oscilace odrazily v různých částech planety 
Země s jinou intenzitou. Jednu z důležitých rolí přitom hrála vzdálenost dané oblasti od 
rovníku, její pozice vůči oceánu, velikost kontinentální plochy či četnostech horských pásem 
(Hewitt 1996). Nevyhnutelné důsledky klimatických změn, kterým musely organismy čelit, se 
odlišně projevily jednak v boreálních, jednak temperátních i tropických zónách (Hewitt 2000).  

Druhy reagovaly na klimatické změny v různých oblastech individuálně. Některé se rozšířily 
na území nová nebo naopak zcela vymizely. Jiné nicméně vymřely jen na části svého 
původního areálu výskytu, a pro ně nepříznivé podmínky přežily v refugiích, z nichž po 
příchodu optimálních podmínek znovu expandovaly. K těmto scénářům došlo v minulosti 
opakovaně, přičemž se zdá, že tyto oscilace areálů mohly podporovat speciační události 
(Hewitt 2000). 

Pro pochopení biodiverzity a biogeografie organismů žijících v současnosti jsou klíčové 
studie zabývající se objasněním distribuce tehdejší bioty a stejně tak přirozených podmínek, 
které v minulosti panovaly (Hilbert et al. 2007). 

Informace o rozšíření a posunech určitých skupin organismů nám v současnosti 
zprostředkovávají palynologická data či nejrůznější fosilní záznamy. V posledních letech se 
také i v tomto odvětví uplatnilo aplikování genetických analýz, díky nimž se výrazně zvýšilo 
povědomí o tehdejších procesech (Schmitt 2007), protože současná genetická struktura 
populací, druhů a komunit byla formována především během posledních dob ledových 
(Hewitt 2000).  

Jak již bylo zmíněno výše, klimatické oscilace v období čtvrtohor se odrazily v různých 
částech planety Země s jinou intenzitou (Hewitt 1996) a zanechaly tudíž jiné následky na 
tehdejší biotě. Proto se v následujících podkapitolách zaměříme zvlášť na polokouli severní 
a polokouli jižní. 
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4.2.1  Severní polokoule 

Severní oblast Holarktidy během glaciálu pokrývala souvislá masa kontinentálního ledovce. 
S jeho postupným nárůstem byly skupiny organismů osídlující daná území nuceny ustupovat 
a migrovat do jižněji položených míst, kde panovaly příznivější podmínky k životu (Hewitt 
1999). Během těchto přesunů některé druhy vymřely, protože se nestihly v dostatečný časový 
interval přizpůsobit nově nastoleným podmínkám a dostat se do míst s lepším klimatickým 
zázemím (Hewitt 2000). Zdá se, že právě kvůli rozsáhlému zalednění, které postihlo 
kontinenty severní polokoule, utrpěla tehdejší fauna a flóra více než ta, obývající polokouli 
jižní.  

V poslední době ledové v Severní Americe masivní vrstva ledu pokrývala značnou část území 
a sahala na jih až do 40°N zeměpisné šířky, zatímco skandinávský pevninský ledovec 
pokrývající oblasti Velké Británie a severní Evropy dosáhl pouze 52°N zeměpisné šířky 
(Hewitt 1996). Přesto je na tomto kontinentě dopad čtvrtohorních klimatických změn na biotu 
patrný více než na kontinentech ostatních. Jedním z hlavních důvodů jsou specificky 
postavená evropská pohoří, která mají víceméně rovnoběžkové uspořádání (Obr. 7), 
a představují pro severo-jižní směr migrace silnou bariéru (Hewitt 1999). Kdežto v Severní 
Americe i Asii je tento směr pohybu volný. Hory v těchto geografických oblastech mají buď 
poledníkové uspořádání, nebo téměř chybí. Důvodem, proč je dopad doby ledové na biotu 
těchto kontinentů o něco menší než u Evropy, tkví také v jejich větší rozloze, a tedy širším 
území, kde mohly organismy nehostinné období přečkávat.  

 

Obrázek 7 - Rozložení evropských pohoří tvořící migrační bariéru během dob ledových. (Hewitt 1999) 

Oblasti takzvaných refugií, útočišť, kam se uchylovala tehdejší fauna a flóra, jsou 
v současnosti patrny u daných kontinentů severní Holarktidy jako hotspoty biodiverzity 
(Lomolino et al. 2006). Velice dobře se tento jev dá vysledovat i u štírů. V Severní Americe je 
místem velké druhové rozmanitosti Mexiko, v Asii Indie, a u Evropy je tomu oblast 
Mediteránu (Obr. 3).  
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Evropě, jakožto velice dobře prozkoumanému kontinentu z hlediska glaciálních dob, se 
budeme v následujícím odstavci věnovat podrobněji s přihlédnutím na místní faunu řádu 
Scorpiones. Téměř všechny evropské druhy měly během kvartérních klimatických změn svá 
refugia alespoň v jednom ze tří hlavních evropských poloostrovů: Pyrenejském, Apeninském 
nebo Balkánském (Hewitt 1996). Velké rozdíly v topografii, podnebí a stanovištích na jihu 
Evropy, poskytovaly mnohem více možností pro druhy nalézt vhodnou lokalitu na přečkání 
klimatických změn (Hewitt 1999). Po rapidním oteplení podnebí se populace na severní 
hranici refugií mohly rozšířit do relativně velkých oblastí skýtajících vhodné území k životu 
(Hewitt 1999). Genetická data se ukazují jako velice užitečná v identifikaci míst tehdejších 
refugií, ze kterých rozmanité taxony kolonizovaly Evropu po posledním glaciálu (Hewitt 
1999). Možných cest postglaciální expanze bylo hned několik a podle dostupných dat byla 
stanovena tři paradigmata nazvána podle modelových druhů živočichů (Obr. 8): (i) Saranče 
Chorthipus parallelus se vyznačuje postglaciální expanzí do centrální Evropy pouze 
z Balkánského poloostrova; Atlanticko- a Adriaticko-mediteránní linie byly zachyceny 
bariérami v podobě velkých pohoří Pyrenejí a Alp; (ii) Ježek Erinacceus osídlil Evropu ze 
všech tří refugiálních center; (iii) Medvěd Ursus arctos kolonizoval Evropu z Pyrenejského 
a východního refugia v obchvatu, který zabránil další expanzi linií z Apeninského poloostrova 
a západního Balkánu (Hewitt 1999).  

 

Obrázek 8 - Tři možné migrační cesty postglaciální expanze: a) typ saranče; b) typ ježek; c) typ medvěd. 
(Hewitt 1999) 

Celkový počet druhů štírů na evropském kontinentě je v současnosti 35 (Buthidae 8; 
Euscorpiidae 22-24; Chactidae 1; Iuridae 3). Náleží do čtyř čeledí a šesti rodů (Fet 2010). 
Čeleď Euscorpiidae je zde zastoupena pouze rodem Euscorpius Thorell, 1876, který obývá 
rozmanité biotopy od mořských pobřeží po vyšší nadmořské výšky od severovýchodního 
Španělska až po Balkán (Fet 2010). Přičemž Balkánský a Apeninský poloostrov jsou 
v současnosti oblastmi jeho největší druhové rozmanitosti (Obr. 9). Můžeme se domnívat, že 
právě tato dvě území v minulosti fungovala jako hlavní refugia během glaciálních dob. 
K potvrzení takovýchto domněnek je ovšem potřeba provést důkladnou analýzu DNA rodu 
Euscorpius. Z Obr. 9 je patrné, že se v některých státech střední a severní Evropy štíři 
nevyskytují. Odpovědí na otázku, proč v souvislosti s postglaciální expanzí neosídlili tato 
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území, může být nízká vagilita a migrační bariéry v podobě řek a pohoří. Nutno ovšem 
podotknout, že do Anglie a severní Francie byl Euscorpius introdukován člověkem. 

 

Obrázek 9 – Orientační diverzita rodu Euscorpius v Evropě na úrovni států. Vytvořeno podle 
Stockmann & Ythier 2010. 

Dalšími štíry s výskytem v Evropě jsou někteří zástupci čeledí Buthidae a Iuridae. Vzhledem 
k tomu, že tyto čeledi mají centrum svého výskytu mimo Starý kontinent, existuje zde 
předpoklad, že se nejedná o druhy původní. Vznikaly tudíž hypotézy, kdy a za jakých 
okolností evropský kontinent kolonizovaly, a paleogeologické a klimatické změny čtvrtohor 
se nabízely jako vysvětlení přítomnosti rodů Iurus (Francke & Soleglad 1981) a Buthus 
(Lourenço 2002, podle Fet 2010) v Evropě. Teprve výsledky molekulárně fylogenetických 
analýz posledních let odhalily, že procesu osídlení tohoto území předcházely události 
mnohem starší, zasahující do miocénu. Rody Iurus Thorell, 1876 a Mesobuthus Vachon, 1950 
vyskytující se v současnosti na Balkánu se do Evropy dostaly pravděpodobně před 
fragmentací a oddělením území dnešního balkánského poloostrova a Turecka během období 
před 12 až 5 miliony let (Parmakelis et al. 2006a, Parmakelis et al. 2006b). Rod Buthus Leach, 
1815, element africké fauny s centrem diverzity v severní Africe, se nachází ve Španělsku, 
jižní Francii a byl též zaznamenán na území Portugalska (Fet 2010) a Kypru (Yagmur et al. 
2011). Všechny provedené analýzy DNA ukázaly, že evropské vzorky jsou velmi odlišné od 
těch ze severní Afriky (Gantenbein & Largiadér 2003). Takovéto výsledky naznačují, že 
evropské a africké populace Buthus occitanus (Amoreux, 1789) mohly být dlouho geneticky 
izolovány. A to již od dob před 5,2 miliony let (Gantenbein & Largiadér 2003). Tomu 
předcházela událost, která umožnila migraci organismů mezi Pyrenejským poloostrovem 
a Mahgrebem, nazývající se mesinská salinitní krize, datována do doby před 5,6 miliony let 
(Hsü 1972, podle Gantenbein & Largiadér 2003). Během ní Středozemní moře prakticky 
téměř vyschlo následkem uzavření Gibraltarského průlivu a vytvořily se pevninské mosty, 
které hypoteticky umožňovaly výměnu mezi evropskou a africkou faunou (Gantenbein & 
Largiadér 2003). Nicméně separace evropských a afrických populací možná nebyla jedinou 
hlavní událostí ovlivňující genetickou strukturu druhového komplexu B. occitanus. Výsledky 
fylogenetických analýz evropských vzorků svědčí o existenci třech hlavních skupin v rámci 
tohoto komplexu, a vysoké genetické rozdíly mezi populacemi Pyrenejského poloostrova 
a Francie nemusí odrážet samostatné kolonizační události z afrického kontinentu, ale mohou 
naznačovat existenci několika refugií v této oblasti právě během čtvrtohorních dob ledových 
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(Gantenbein & Largiadér 2003). Z výše uvedeného vyplývá, že kolonizace evropského 
kontinentu některými rody štírů je událost stará, předcházející období nejmladší geologické 
minulosti. Nicméně (jak bylo prezentováno u B. occitanus) klimatické změny během 
čtvrtohor mohly mít u těchto rodů na svědomí genetické rozrůznění v rámci druhového 
komplexu.   

Čeleď Chactidae má na evropském kontinentě jediného zástupce, Belisarius xambeiu 
Simon, 1879, který se nachází pouze na území francouzských Pyrenejí a Španělska 
(Fet 2010). Tento štír je svým životem vázaný na jeskynní ekosystémy (Kovařík 2000), 
nicméně se o něm stále mnoho neví a předpokládá se, že i jeho taxonomické zařazení není 
nejspíše konečné (Kovařík 2000). Vzhledem k absenci potřebných informací se v této chvíli 
můžeme jen domnívat, jaký dopad měly na tento druh klimatické změny během glaciálních 
dob. Pokud jeskyně nebyly postiženy zaledněním, mohly tvořit jakýsi mikrohabitat 
s lokálními stabilnějšími podmínkami. K potvrzení tohoto tvrzení nám zatím bohužel chybí 
potřebná data. 

Zmíněné případy studia evropské fauny štírů pomocí genetických znaků nám jen potvrzuje 
nesmírnou důležitost těchto analýz pro upřesnění tehdejších procesů. Zvláště pak jsou 
takováto data cenná v případě živočichů, u nichž jsou fosilní záznamy nedostačující nebo 
prakticky neexistují (Hewitt 1999). 

4.2.2  Jižní polokoule 

Kontinenty jižní polokoule nepocítily následky klimatických cyklů do takové míry jako 
kontinenty polokoule severní. S příchodem glaciálů nebyly tyto oblasti zasaženy nárůstem 
pevninského ledovce, jako tomu bylo v případě severní Holarktidy. Výjimku tvořily pouze 
vrcholy velkých pohoří, které skýtaly jediná místa, na nichž byla utvořena souvislá ledovcová 
pokrývka. Organismy jižních zeměpisných šířek pocítily příchod glaciálu především na 
změnách vnějších podmínek - poklesem teplot, fragmentací lesních biomů a globálním 
rozvojem formací otevřené krajiny (Hájek et al. 2004). Opakováním glaciálních 
a interglaciálních fází docházelo k periodickému střídání suchého a vlhkého klimatu, což 
mělo značný dopad na biomy tropických oblastí. Glaciální období sucha způsobilo rozpad 
lesních formací a deštné pralesy byly redukovány na lokální fragmenty, kde se 
zachovalo vlhké, stabilní klima (Lourenço & Duhem 2010). Tato izolovaná území byla 
obklopena suchými lesy a savanami, které v těchto fázích zaznamenaly značný nárůst (Hewitt 
2000). U chladnějších typů deštných pralesů došlo k jejich posunu do nižších nadmořských 
výšek a představovaly tak nejvýznamnější část refugií pro teplomilné druhy v době, kdy 
rozlohy nížinných formací byly omezeny na ostrůvkovité izolované fragmenty (Hilbert et al. 
2007). Charakteristické chladné a suché podnebí doby ledové tedy vede k zániku nížinných 
specialistů, zato druhy dobře přizpůsobené chladným podmínkám jsou vzhledem k zachování 
značné plochy horských deštných pralesů postiženy méně (Hilbert et al. 2007). Interglaciály 
byly na druhé straně charakterizovány expanzí lesů a jejich koalescencí po celé ploše 
neotropických nížin (Lourenço & Duhem 2009). 
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Zachované horské deštné pralesy i izolované ostrůvky těch nížinných skýtaly útočiště během 
glaciálu pro organismy citlivé na specifické teplé a vlhké podmínky (Lourenço & Duhem 
2009). Po nástupu interglaciálu a celkového oteplení klimatu došlo k splynutí a expanzi 
lesních nížinných formací a stejně tak i k šíření teplomilných organismů přeživších v útrobách 
glaciálních pralesních fragmentů. Lesní refugia jsou v dnešní době stále rozeznatelná jejich 
vysokým stupněm biodiverzity a endemismu (Lourenço & Duhem 2009). Na druhé straně 
druhy uzpůsobené životu na pouštích a savanách, biomech typických pro suchá a chladná 
období fází ledových, pocítily příchod interglaciálu markantním ústupem jejich přirozeného 
habitatu. Samy tak začaly být vázány na menší, mnohdy izolovanou oblast. Takové ústupy 
a následná rozšiřování důležitých biomů jižní polokoule jsou dobře známy v průběhu celého 
období pleistocénu (Hilbert et al. 2007). A dnes mohou být patrny u některých druhů jejich 
diskontinuálním rozšířením. 

Takovýto přerušovaný výskyt může být pozorován u štírů ve dvou různých případech, a to 
u těch výhradně adaptovaných na život v savanách (Rhopalurus spp.) nebo tropických 
deštných pralesech (Broteochactas spp.) (Lourenço 1996). Biogeografický model 
prezentovaný rodem Rhopalurus představuje dobrý příklad skupiny vykazující diskontinuální 
distribuci (Lourenço 2008b). Rhopalurus zcela jistě vykazoval spojité rozšíření během 
pleistocenních období sucha, a současné nespojité a narušené rozšíření je možná důsledkem 
znovunavrácení deštných pralesů během nastolení klimatických interglaciálních změn 
(Lourenço 2008b). Dobrým dokladem pro tento předpoklad může být endemický druh 
Rhopalurus amazonicus Lourenço, 1986, jehož populace savanské enklávy jsou zcela 
izolovány v Amazonském pralese (Lourenço 1996). Opačným příkladem může být pralesní 
druh Broteochactas brejo Lourenço, 1988, který je nalézán pouze na lesních ostrovech uvnitř 
aridních formací severovýchodní oblasti Brazílie (Lourenço 1996). 

Během fází glaciálů se přesuny netýkaly pouze živočichů vázaných na humidní nebo aridní 
oblasti. Některé druhy jihoamerických štírů rodů Teutraustes Simon, 1878, Chactas 
Gervais, 1844 a Vachoniochactas Gonzáles-Sponge, 1978, nevyžadujících ani vlhká nebo 
suchá prostředí, vykazovaly během glaciálu větší rozsah rozšíření, než je pozorováno dnes 
(Lourenço & Duhem 2010). S návratem současné fáze interglaciálu a znovu šířením 
humidního tropického lesa se tyto rody znovu staly omezenými na oblasti vrchovin. Na místa, 
kde převažují jimi preferované neutrálně vlhkostní přirozené podmínky. Nicméně někteří 
zástupci rodu Teuthraustes a Chactas se tehdy nejspíše přizpůsobily podmínkám tropického 
lesa a po jeho následné expanzi se začaly šířit spolu s ním po celých neotropických nížinách 
(Lourenço & Duhem 2010). Tento předpoklad dokládá současná geografická distribuce rodu 
Teuthraustes. Z dvaceti druhů jich celých devatenáct, často endemicky, obývá vrchoviny a 
pouze jeden byl před nedávnem nalezen v nížinách peruánské a brazilské Amazonie 
(Lourenço & Duhem 2010). 

4.3 Teplota 

Štíři patří mezi živočichy, kteří v současné době obývají striktně terestrické biomy. Ty jsou 
definovány kombinací dvou důležitých faktorů – množstvím srážek/vlhkostí a teplotou, které 
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jsou považovány za komponenty klimatu významně ovlivňující distribuci štírů (Prendini 
2005). Z hlediska termoregulace bychom tuto starobylou skupinu pavoukovců mohli 
charakterizovat jako poikilotermní ektotermy. Řadí se tedy mezi živočichy studenokrevné, 
mající proměnlivou tělní teplotu, jež závisí velkou měrou na teplotě vnějšího prostředí. 
Ta významně ovlivňuje intenzitu metabolismu, která následně celkově působí na aktivitu 
jedince, intenzitu růstu těla, délku vývoje a plodnost. Stejně jako ostatní organismy mají i štíři 
optimální rozmezí teplot pro své životní pochody. Obvykle však někteří zástupci tohoto řádu 
dokáží přežít mnohem extrémnější hodnoty. To je umožněno kombinací různých 
ekologických, behaviorálních, a biochemických adaptací (Hadley 1974). Nesmíme ovšem 
také zapomínat na to, že teplota prostředí je neodmyslitelně spjata se dvěma dalšími faktory - 
zeměpisnou šířkou a nadmořskou výškou, s nimiž souvisí obecné trendy, které korelují 
s distribucí a druhovou bohatostí živočišných skupin.  

4.3.1  Teplota a zeměpisná šířka 

Jak je známo, se vzrůstající zeměpisnou šířkou klesá průměrná roční insolace a tedy i teplota. 
Díky tomu můžeme pozorovat obecný trend, kdy teplota klesá od rovníku k pólům. Mezi 
živými organismy existuje závislost latitudinálního gradientu na jejich diverzitě. U mnoha 
skupin živočichů (např. herbivorní hmyz, mravenci, termiti, řada dalších bezobratlých) bylo 
vysledováno, že vykazují vyšší druhovou rozmanitost s klesající zeměpisnou šířkou (např. 
Cox & Moore 2009). Na rozdíl od taxonů, které jsou nejvíce diverzifikované v humidních 
oblastech tropů, štíři vykazují největší druhovou bohatost v subtropických oblastech 23 - 38° 
zeměpisné šířky (Polis 1990), snižující se směrem k rovníku a pólům. V zeměpisných šířkách 
nad 40° se jejich druhová bohatost podstatně snižuje, a ve vyšších zeměpisných šířkách (viz 
níže) se již žádné druhy štírů nevyskytují (Polis 1990). Právě absence tohoto řádu ve vyšších 
zeměpisných šířkách může svědčit o významu teploty v globálním měřítku (Gromov 2001). 

4.3.1.1 Oblast severní polokoule 

Severní polokoule zahrnuje pevninskou holarktickou oblast, do které se řadí zoogeografická 
i floristická území Severní Ameriky (nearktická oblast), Eurasie a severní Afriky 
(palearktická oblast). Štíři (ale i jiné skupiny živočichů) se obecně vyskytují na území 
severských kontinentů v menší hojnosti než na těch jižních. Je to způsobeno nejen zdejším 
klimatem, specifickými biotopy (tundra, tajga), kde štíři nežijí (Polis 1990), ale i vývojem 
klimatu během čtvrtohor, kdy byla několikrát zasažena masivním zaledněním (viz 
kapitola 4.2). I u štírů lze stejně jako u mnoha jiných skupin vypozorovat, že s přibývající 
zeměpisnou šířkou plynule klesá nejen druhová bohatost, ale též souvislý výskyt populací 
postupně přecházející v ostrůvkovité lokality (Sissom & Hendrixon 2005). Štíři mají 
přirozené limity, co se severního rozšíření týče. Ty nicméně v některých případech byly 
posunuty vlivem člověka.  

Evropa: Latitudinální hranice výskytu evropských štírů nelze tak snadno určit, jelikož je 
mnoho populací introdukováno člověkem, jmenovitě E. flavicaudis De Geer, 1778 ve Francii, 
E. tergestinus (C.L. Koch, 1837) v Rakousku, a E. italicus (Herbst, 1800) na mnoha územích 
(Fet 2010). Anglická populace Euscorpius flavicaudis (Euscorpiidae) dosahuje 51°26´N. 
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Nicméně se v tomto případě opět nejedná o přirozený výskyt, ale tento druh byl v minulosti 
zavlečen na Britské ostrovy člověkem, kde trvale přežívá již od konce 19. století (Benton 
1992). Severní přirozenou hranicí distribuce štírů v západní Evropě je tedy pravděpodobně 
Severní Tyrolsko (47°39´N), odkud jsou známy populace E. germanus (Komposch et al. 
2001). Na východní evropské hranici Mesobuthus eupeus dosahuje téměř 51°N, a představuje 
tak nejsevernější přirozený výskyt štírů na Starém kontinentě (Fet 2010).  

Amerika: Na americkém kontinentě je nejseverněji žijícím štírem Paruroctonus boreus 
(Girard, 1854) z čeledi Vaejovidae dosahující 50°N. Jedná se o jediný druh, který se 
vyskytuje na území Kanady a jeho populace jsou mimo jiné uváděny z provincií Alberta, 
Britská Kolumbie a Saskatchewan (Sissom & Frankce 1981).  

Asie: V Asii je zcela nejsevernějším místem nálezu štírů lokalita 49°42´N - 82°32´E 
v Kazachstánu, kde byli nalezeni jedinci druhu Mesobuthus eupeus (C.L. Koch, 1839) pod 
kamenem (Gromov 2001).  

4.3.1.2 Oblast jižní polokoule 

Štíři oblastí neotropické (Jižní Amerika), afrotropické (Afrika), orientální (Indie, Thajsko, 
Indonésie, Vietnam) a australské, nejsou ve svém výskytu nijak omezeni. Pouze hranicemi 
daných kontinentů. Za zmínku jistě stojí nejjižnější výskyt štírů. Jedná se o druh Bothriurus 
burmeisteri Kraepelin, 1894 (Buthidae), který se nachází v Argentině, konkrétněji v Tierra del 
Fuego (55°S) (Kovařík 2009b). 

4.3.2  Teplota a nadmořská výška 

S nadmořskou výškou se mění klimatické podmínky – teplota, vlhkost i intenzita záření. 
V terestrických společenstvech je pokles druhového bohatství s nadmořskou výškou tak 
běžným jevem jako její změny se zeměpisnou šířkou. Obecně tedy platí, že se vzrůstající 
nadmořskou výškou počet druhů klesá a kontinuální rozšíření živočichů plynule přechází ve 
výskyt o menších rozlohách a izolovaných ostrůvkovitých habitatech. Štíři v tomto směru 
nejsou žádnou výjimkou. A jejich diverzita nepřímo koreluje s nadmořskou výškou. Jako 
příklad bychom mohli zmínit studii provedenou na pohoří Brandberg Massif v Namibii, která 
ukázala, že největší druhová bohatost se vyskytuje na jeho úpatí a v okolních oblastech 
a klesá směrem k vrcholu (Prendini & Bird 2008). Takové rozložení je připisováno hlavně 
heterogenitě reliéfu, substrátu a přirozených prostředí. Ta je největší právě v okolí 
a u samotné báze namibského pohoří. Díky tomu se areál stává útočištěm nejen pro 
substrátové generalisty (druhy lapidikolní, kortikolní), ale i specialisty (druhy psamofilní, 
semipsamofilní, pelofilní, litofilní a semilitofilní). Kdežto nižší a střední svahy a vrcholy 
nenabízejí tolik různorodých stanovišť, a proto některé ekomorfotypy vyskytující se v nižších 
polohách, zcela postrádají. Toto poskytuje částečné vysvětlení inverzní korelace nadmořské 
výšky a diverzity. Ale stejně jako u předešlého faktoru (zeměpisné šířky) je situace 
problematická a žádá si ještě další podrobnější analýzy. 
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4.3.2.1 Nejvýše se vyskytující štíři 

Některé palearktické taxony štírů, zejména Euscorpiidae a Iuridae, prakticky vůbec neobývají 
aridní oblasti, ale jsou hojně nacházeny v poměrně mírných, vlhkých a chladných prostředích, 
zasahujících až do výšek 2 500 metrů (Fet 2010). Řada čeledí se z velké části vyskytuje 
v tropických a subtropických oblastech, nicméně někteří jejich zástupci jsou schopni úspěšně 
přežívat i v drsných horských podmínkách. Mani (1968) udává, že rod Chaerilus  
Simon, 1877 (čeleď Chaerilidae) je běžný v nadmořských výškách okolo 3 600 – 3 900 m 
v severozápadních Himalájích, Buthus Leach, 1815 že se zde vyskytuje i ve výškách 4 000 m, 
a Scorpiops rohtangensis Mani, 1959 (čeleď Euscorpiidae) byl zjištěn v nejvyšším pohoří 
světa až ve výšce 4 300 m. Dříve se tvrdilo (Polis 1990), že nejvyšší známá nadmořská výška, 
které štíři vůbec kdy dosáhli, je 5 500 m a byla udávána pro druh Pachakutej crassimanus 
(Maury, 1976) (čeleď Bothriuridae, tehdy Orobothriurus crassimanus) v Andách. Podle 
Ochoa et al. (2011) se bohužel jedná o nesprávný záznam na základě chybného určení 
totožnosti a z přístupných dat poupravují hodnotu nejvyššího výškového bodu výskytu šítů na 
hodnotu 4 910 m pro druh Orobothriurus huascaran z Ishinea ravine ve středním Peru.  

4.3.3  Štíři, extrémní podmínky a adaptace 

Štíři jsou úspěšní obyvatelé mnoha prostředí v tropických a mírných oblastech, včetně 
přílivových zón, pouští a vysokých hor (Kovařík 2009a). Některé rody a druhy se vyskytují 
v náročných biotopech, které se vyznačují extrémními teplotami. Jak je ale možné, že štíři bez 
problému přežívají v tak nehostinných podmínkách? V aridních oblastech pouští, kde přes den 
dosahuje teplota prostředí vysokých hodnot, a v noci naopak klesá k nule? Či v horských 
oblastech ve velkých mrazech, mnohdy pod sněhem, či zmrzlou půdou? 

Štíři se vyznačují vysokou adaptabilitou a spoléhají na kombinaci behaviorálních, 
morfologických a fyziologických adaptací (Hadley 1970). Prvně jmenovaný typ je jejich bez 
pochyby nejdůležitějším adaptivním mechanismem, a to především v aridních a semiaridních 
oblastech. Využití nebo hrabání nor a omezení povrchové aktivity na noční hodiny jim 
poskytují dočasný únik před extrémními denními teplotami (Hadley 1974). Letalita pouštních 
štírů nastává při teplotách pohybujících se okolo 45°C - 47°C, což je hodnota vyšší než 
u většiny ostatních členovců obývajících aridní oblasti (Hadley 1974). Velmi nepropustná 
kutikula s aktivními mechanismy pro zadržování vody, nízká rychlost metabolismu, efektivní 
odstraňování výkalů a též zvýšená odolnost proti vysychání patří mezi důležité vlastnosti štírů 
obývající takováto prostředí. Byť většina těchto adaptací není pro tento řád nijak unikátní, 
u pouštních druhů se jedná o mechanismy vysoce rozvinuté a efektivně využívané (Hadley 
1974).  

Na straně druhé se některé druhy obývající horská pásma (viz kapitola 4.3.2.1) vyznačují 
pozoruhodným mechanismem, a to schopností podchlazení (Polis 1990). Jde o proces, kdy 
živočišný oběh tělních tekutin může fungovat i po snížení teplot hluboko pod bod mrazu, aniž 
by došlo k tuhnutí a krystalizaci, a následnému poškození tělních tkání. Byť nejsou 
fyziologické a biochemické základy tohoto procesu v současné době zcela jasně známy 
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(Lourenço & Qi 2006), jedná se beze sporu o další význačnou vlastnost této starobylé skupiny 
pavoukovců. 

4.4 Partenogeneze 

Partenogeneze je způsob nepohlavního rozmnožování, při kterém se vajíčko samice vyvíjí bez 
předchozího oplodnění samčí spermií. Je to v živočišné říši poměrně vzácný fenomén, 
kterému je věnována značná pozornost pro jeho specifické cytologické mechanismy, 
charakteristickou disperzní biologii, ekologii a biogeografii partenogenetických populací či 
možnost porovnávání s evolucí genetických a vývojových aspektů sexuálního rozmnožování. 
S výjimkou roztočů se partenogeneze v rámci podkmene Klepítkatců (Chelicerata) vyskytuje 
poměrně řídce. Byla pozorována u několika druhů sekáčů (Tsurusaki 1986), pavouků 
(Edwards et al. 2003) a štírů (Lourenço & Cuellar 1994). Z 1981 známých druhů řádu 
Scorpiones se tato forma nepohlavního rozmnožování objevuje jen u zlomku z nich. Přesný 
počet ovšem není znám, a názory autorů na tuto problematiku se liší. Podle Lourença (2008a) 
je v dnešní době známo 10 partenogenetických druhů štírů (přehled viz Tab. 3; mapa výskytu 
Obr. 10), což je necelé 1 % z celkového počtu popsaných druhů. Nicméně se dá očekávat, že 
je v přírodě skutečný počet partenogenetických druhů štírů větší, prokázání jejich existence je 
ale problematické. 

Francke (2008) přiznává a upozorňuje, že řada prací na toto téma je plná nedostatků 
a faktických nepřesností. S ostatními autory, kteří se zabývají výskytem partenogeneze u štírů, 
se shoduje v tom, že u některých druhů bude ještě potřeba provést další pozorování a studie, 
které by u nich existenci tohoto fenoménu jednoznačně potvrdily. Francke (2008) v této 
souvislosti shledává několik hlavních problémů, které komplikují studii partenogeneze 
a zpochybňují existenci tohoto fenoménu u některých druhů: (i) u štírů v současnosti 
neexistuje nejmenší důkaz o základních mechanismech determinace pohlaví; (ii) jednotlivý 
nebo opakovaný porod samice v zajetí, která byla v přírodě odchycena v době dospělosti, 
nemůže být považován za nevyvratitelný důkaz partenogeneze. Jak je známo, březost u štírů 
může dosahovat až 540 dní (Kovařík 1998), a u některých druhů jediné oplození poskytuje 
samici několik vrhů (u rodu Centruroides i 5 nebo 6 vrhů); (iii) určení partenogeneze pouze 
na základě terénního průzkumu dané oblasti a nálezu populace určitého druhu sestávající ze 
samých samic je nedostačující a chybná. Zkreslený poměr pohlaví terénních vzorků může být 
kupříkladu důsledkem sezónních rozdílů v povrchové aktivitě samic a mláďat, a samců; 
(iv) intracelulární infekce způsobená Wolbachií, která narušuje reprodukční proces 
u členovců, byla nedávno prokázána i u štírů (Baldo et al. 2007). Při infekci jsou selektivně 
zabíjena samčí embrya a dochází k indukci feminizace genetických samců. Takovýto proces 
může zkomplikovat průkaznost nepohlavního rozmnožování u štírů, jelikož pozměněný 
poměr pohlaví ve prospěch samic není důsledkem přirozené partenogeneze, ale právě nákazou 
této alfa proteobakterie. 
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Obrázek 10 - Mapa ukazující distribuci partenogenetických populací štírů. Zdroj: Lourenço (2008a) 

Tabulka 3 - Přehled partenogenetických druhů. Upraveno podle Lourença (2008a). 

Uváděné partenogenetické druhy Čeleď Výskyt partenogenetických 
populací   

Ananteris coineaui Lourenço, 1982 Buthidae Francouzská Guyana * 
Centruroides gracilis (Latreille, 1804) Buthidae Kuba x 
Hottentotta hottentotta (Fabricius, 1787) Buthidae Západní Afrika x 
Liocheles australasiae (Fabricius, 1775) Hemiscorpiidae Jižní Pacifik √ 
Tityus columbianus (Thorell, 1876) Buthidae Kolumbie * 
Tityus metuendus Pocock, 1897 Buthidae Peru, Brazílie * 
Tityus serrulatus Lutz & Mello, 1922 Buthidae Brazílie √ 
Tityus stigmurus (Thorell, 1876) Buthidae Brazílie √ 
Tityus trivittatus Kraepelin, 1898 Buthidae Argentina, Brazílie, Paraguay √ 
Tityus uruguayensis Borelli, 1901 Buthidae Uruguay, Brazílie * 

Vysvětlivky: √ - partenogenetické druhy (výskyt ♂ v populaci méně než 0,1 %, s výjimkou T. triviattus 
u kterého se vyskytují sexuální i partenogenetické populace); * - druhy s pohlavním způsobem rozmnožovaní 
u většiny populací, výskyt partenogeneze jen výjimečně a je třeba ji potvrdit; x – pravděpodobně se nejedná 
o partenogenetické druhy (Kovařík, osobní komunikace). 

4.4.1  Druhy partenogeneze 

V rámci řádu Scorpiones se můžeme setkat se dvěma formami partenogeneze: thelitokií 
a arhenotokií. Thelytokie je poměrně rozšířená a jedná se o druh nepohlavního rozmnožování, 
kdy se z neoplozených vajíček vyvíjejí samice. Naproti tomu arhenotokie zahrnuje speciální 
případ partenogeneze, kdy se z neoplozených vajíček rodí pouze samci. Je charakteristická 
kupříkladu pro řád blanokřídlých (Hymenoptera), kde se jedná též o speciální případ sexuální 
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determinace (Francke 2008). Výskyt nepohlavního rozmnožování tohoto druhu je v živočišné 
říši vzácný. Nejinak je tomu i u štírů, kde z 10 druhů partenogenetických (Lourenço 2008a) 
byla arhenotokie vypozorována pouze u jediného, a to u pralesního druhu Tityus metuendus 
Pocock, 1897 (Buthidae) pocházejícího z oblasti Peru (Lourenço & Cuellar 1999). Produkce 
třech po sobě jdoucích generacích skládajících se výhradně ze samců jedinou neoplozenou 
samicí může představovat první známý případ arrhenotokie u štírů (Lourenço 2000). A mohlo 
by se jednat o její teprve druhý doklad (známa pouze u roztočů) v rámci všech pavoukovců.  

Francke (2008) nicméně varuje, že tato jediná zmínka o existenci nepohlavního rozmnožování 
tohoto druhu u štírů je nedostačující, studie včetně dat má četné trhliny, a výskyt arrhenotokie 
u jinak striktně sexuálně rozmnožujícího se druhu Tityus metuendus tudíž není průkazný. 
Francke (2008) své pochybnosti dokládá tím, že z prvního vrhu dosáhli sexuální dospělosti 
pouze tři jedinci (všechno samci), dalších 18 zemřelo nevyspělých, identifikovaných jako 
samci na základě přezkoumání pektinů. Autor ale také následně dodává, že u tohoto druhu 
sexuální dimorfismus v počtu pektinálních zubů neexistuje a stejně tak rozdíly v jejich 
velikosti jsou naprosto zanedbatelné, a patrné pouze u dospělých jedinců. Dále upozorňuje, že 
v případě druhého a třetího vrhu se žádný jedinec nedožil dospělosti. Všichni uhynuli před 
dosažením třetího instaru. A nebyla k nim poskytnuta žádná bližší prozkoumání ani potřebná 
data jako důkaz, že se jednalo výhradně o samce. Francke (2008) tedy shrnuje, že Lourençova 
práce z roku 1999 přináší nevyvratitelný důkaz existence fakultativní partenogeneze 
u T. metuendus, jelikož samice byla do dospělosti odchována v zajetí, ale také dodává, že zde 
nejsou žádné důkazy pro podporu existence arhenotokie u štírů. 

Byť je fenomén partenogeneze vyskytující se u štírů nesmírně zajímavým úkazem, otázkou 
zůstává, do jaké míry ovlivňuje distribuci a rozšíření druhů, které se takto rozmnožují. Jak 
moc se liší habitat, který obývají, oproti areálu výskytu jejich sexuálně se rozmnožujících 
protějšků. A v neposlední řadě, jak velkou měrou se podílí na efektivním rozšíření do nových 
neobsazených oblastí a přináší svému nositeli určitou výhodu, nebo jde o slepou vývojovou 
větev? 

4.4.2  Geografická partenogeneze 

Pojem „geografická partenogeneze“ (parthénogenèse géographique) zavedl francouzský 
biolog A. Vandel (1928). Jako první si povšiml spojitosti mezi partenogenezí a specifickým 
prostředím. Tím, že partenogenetičtí živočichové mají tendenci obývat habitaty, které jsou 
odlišné od těch, jež jsou osídleny jejich příbuznými sexuálně se rozmnožujícími protějšky. 
Vandel (1928) vytvořil toto pravidlo na základě podrobné analýzy distribuce stejnonožce 
Trichoniscus elisabethae Herold, 1923, kdy zaznamenal pozoruhodné rozmístění 
partenogenetických a sexuálně se množících jedinců. V prvém případě populace osídlovaly 
nižší a sušší oblasti, ovšem jejich sexuální protějšky obývaly pouze hory jižní Francie (Vandel 
1928, podle Lourença 2008a).  

Glesner & Tilman (1978), stejně jako velká řada jiných autorů, navázali na Vandelovu 
myšlenku odlišné geografické distribuce partenogenetických druhů, a došli v jejich shrnující 
studii ke konkrétnějšímu závěru. Podle nich je velice dobře dokumentováno, že asexuálně se 
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rozmnožující, nebo partenogenetické organismy žijí na jiných místech specifického 
charakteru, než jejich pohlavně se rozmnožující protějšky, a to tak, že se vyskytují častěji ve 
vyšších nadmořských výškách a zeměpisných šířkách, spíše na ostrovech či ostrůvkovitých 
habitatech, nežli v pevninských, kontinentálních oblastech, v suchých prostředích namísto 
vlhkých, a v oblastech okrajových, extrémních, stresujících, přechodných či narušených. Tato 
tvrzení podložili hned několika příklady z živočišné říše, přičemž vyloučili případy, kdy 
rozšíření daných druhů byla velmi pozměněna lidskou činností, a také druhy, u nichž se 
neobjevuje v průběhu života žádné terestrické stádium. 

V rámci pavoukovců je tento aspekt dokumentován na roztoči Haemaphysalis longicornis 
Neumann, 1901 (Ixodidae). Sexuální formy tohoto klíštěte se vyskytují pouze v jižních 
oblastech Japonska a Korey, na rozdíl od partenogenetických populací žijících na severu 
Japonska a Ruska (Hoogstraal et al. 1968, podle Glesnes & Tilman 1978). U japonských 
sekáčů Leiobunum manubriatum Karsch, 1881 a L. globosum Suzuki, 1953, druhů 
s prokázanou fakultativní thelitokií, bylo zaznamenáno, že v každé populaci má tendenci sex 
ratio samců klesat se stoupající nadmořskou výškou a zeměpisnou šířkou. Tsurusaki (1986) 
uvádí, že partenogeneticky se rozmnožující populace se nacházejí právě v severních 
okrajových oblastech areálu výskytu těchto druhů, a existuje zde odlišná geografická 
distribuce od sexuálně se rozmnožujících protějšků. 

Lourenço (2008a) na adresu dřívějších článků pojednávajících o geografické partenogenezi 
nicméně namítá, že přesné ekologické důvody pro odlišná geografická rozmístění nebyly 
dosud dobře objasněny. Podle něj neexistuje žádný zcela přesvědčivý důkaz poukazující na 
to, že chladné a suché oblasti položené ve vyšších nadmořských výškách, či zeměpisných 
šířkách jsou zodpovědné za rozdíly v distribuci, a dodává, že partenogeneze je běžná stejně 
tak v níže položených habitatech či v tropických oblastech, které se vyznačují vlhkým 
podnebím a vyššími celoročními teplotami. Nicméně nepodložil svá tvrzení žádnými 
konkrétními příklady z živočišné říše.  

Byť má Lourenço (2008a) určité výhrady, co se konceptu geografické partenogeneze týče, 
s původním zněním (čili, že partenogenetičtí živočichové mají tendenci obývat habitaty, které 
jsou odlišné od těch, jež jsou osídleny jejich příbuznými sexuálně se rozmnožujícími 
protějšky) vesměs souhlasí a snaží se jej doložit na několika příkladech z řad štírů. Kupříkladu 
Tityus serrulatus Lutz & Mello, 1922 byl prvním zaznamenaným případem partenogeneze 
mezi štíry (Matthiesen 1962). Po bližších zkoumáních byl tento druh považován za obligátně 
partenogenetický. Lourenço & Cloudsley-Thompson (1999) nicméně později nalezli 
potenciální sexuální populace v státě Minas Gerais v Brazílii. Dalším dokladem odlišné 
distribuce sexuálních a asexuálních populací u štírů může být druh Tityus columbianus 
(Thorell, 1876), u něhož byla partenogeneze prvně objevena a popsána Lourençem (1991). Po 
následném prozkoumání 250 km velké oblasti v Kolumbii zjistil, že sexuálně se rozmnožující 
populace se vyskytovaly ve vlhkém údolí v Ize a druhé, partenogenetické v oblasti suchého 
kaňonu v Mosqueře.  
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4.4.3  Vliv partenogeneze na rozšíření štírů 

Jak je nám známo, přibližně 95 % všech žijících druhů se rozmnožuje sexuálně (Lourenço 
& Cuellar 1995). Sexuální rozmnožování skýtá pro své nositele dlouhodobou výhodu, což je 
nepochybně důvod, proč se stalo mimo jiné hlavním reprodukčním mechanismem živých 
organismů. Naproti tomu partenogeneze je výhodná pouze v určitých specifických prostředích 
(Cuellar 1994, Lourenço 2008a), vyvinula se až druhotně a nemusí být evolučně velmi stará. 
Přesto, aby mohla vzniknout, v průběhu evoluce opakovaně u širokého spektra živočichů a 
udržet se jakožto další způsob rozmnožování (Stenberg & Saura 2009), musí danému jedinci 
přinášet alespoň dočasnou výhodu, byť se v dlouhodobém měřítku může jednat o slepou 
vývojovou linii (White 1973).  

White (1973) již dříve zdůraznil dvě důležité vlastnosti, jimiž se partenogenetické druhy 
vyznačují. A to větší schopností šíření a vyšší početností vrhu v porovnání s jejich sexuálně se 
množícími protějšky. Tak je zdůrazňován význam přijetí partenogenetického způsobu 
rozmnožování u pavouka druhu Theotima minutissimus (Petrunkevitch, 1929), který je 
v současné době úspěšným obyvatelem vybraných stanovišť po celém světě (Edwards et al. 
2003). Dobrým příkladem z řad štírů může být Tityus serrulatus, obligátně partenogenetický 
druh, který dříve obýval pouze omezený areál v Minas Gerais v Brazílii. Dnes je široce 
rozšířen po celé jihovýchodní oblasti země, a úspěšně vytlačuje sexuálně se množící druh 
Tityus fasciolatus (Pessôa, 1935) (viz kapitola 4.5.2.1). Jeho současná široká distribuce 
souvisí též s jeho synantropním způsobem života a rozsáhlou výstavbou měst, která 
v minulosti proběhla. Partenogeneze zde tudíž není jediným vysvětlením úspěchu tohoto štíra 
v rapidním osidlování nových území. V Asii existují dva eudominantní druhy, Lychas 
mucronatus (Fabricius, 1798) (Buthidae) a Liocheles australasiae (Fabricius, 1775) 
(Hemiscorpiidae), z nichž je pouze druhý jmenovaný partenogenetický. Oba osídlili stejná 
území, ostrovy, a byť se jeden rozmnožuje sexuálně a druhý asexuálně, oba jsou stejně 
úspěšní.  

Jak bylo již zmíněno v úvodu, partenogeneze u štírů si žádá další pozornost ze stran biologů, 
jelikož v současnosti existuje mnoho otázek, na které stále neznáme odpověď. Přesto se 
můžeme domnívat, že tento fenomén má význam na rozšíření zlomku druhů, kterých se týká, 
neboť tento způsob nepohlavního rozmnožování svým nositelům přináší výhodu větší 
schopnosti disperze a rychlé kolonizace nových či narušených prostředí. 

4.5 Lidský faktor 

Lidská činnost s sebou nese velké dopady na přirozená prostředí snad všech organismů 
žijících na planetě Zemi a ovlivňuje areál rozšíření mnohých druhů. Ať již jeho potlačením 
(devastací přirozených podmínek nutných pro přežití určitých populací), nebo naopak jeho 
rozšířením (úmyslným, či nechtěným zavlečením jedinců na nová území).  
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4.5.1  Introdukce 

Štíři jsou striktně suchozemská zvířata, která za normálních okolností nevykazují vysokou 
schopnost přirozeně se šířit a přemisťovat (Sissom & Hendrixon 2005). Nízká vagilita úzce 
souvisí s jejich poměrně pomalým metabolismem (Polis 1990). Tato fyziologická vlastnost se 
u štírů mimo jiné projevuje jejich nízkými stupni aktivity a pohyblivosti. Mnoho druhů stráví 
dokonce 92 – 97 % svého života pasivně v norách v relativně neaktivním stavu (Polis 
& Sissom 1990). Dalším důvodem omezené disperze štírů je neschopnost pasivního šíření na 
nová území. Není u nich možné využití vzdušných proudů, jako je tomu u některých druhů 
pavouků (Aranea) (Foelix 2011), ani přenosu pomocí jiných organismů, tzv. foréze, která je 
doložena například u štírků (Pseudoscorpiones) (Poinar et al. 1998). Aktivní disperze, jak již 
bylo naznačeno výše, je možná, ale značně omezená vlastnostmi a životními strategiemi štírů. 
Problémy jim činí zejména přirozené bariéry v podobě velehor, oceánů, či rozsáhlých řek, 
které nejsou schopni překonat. Přesto je ale nalézáme vlivem člověka i na územích, která 
nepatří mezi přirozené oblasti jejich výskytu. Některé nepůvodní druhy štírů (např. níže 
zmíněné E. flavicaudis, E. tergestinus, E. Italicus) utvoří na nově obsazených územích trvalou 
složku místní fauny, aniž by negativně působily na své okolí. Jiné, zvláště ty vyznačující se 
vyšší mírou nebezpečnosti (např. Centruroides gracilis), mohou způsobovat na nově 
kolonizovaných územích určité problémy (Lourenço & Cloudsley-Thompson 1996). 

4.5.1.1 Příklady zavlečených druhů štírů 

Euscorpiidae: Druh Euscorpius flavicaudis je svým výskytem omezený na oblast Západního 
Mediteránu (Španělsko, jižní Francie, Korsika, Itálie a Sardinie) a severní Afriky. Existují ale 
také záznamy o trvale žijících populacích v Anglii, a dokonce Brazílii, či Uruguayi (Fet 
2010). V posledně jmenovaných případech se nejedná o jejich přirozené rozšíření, ale právě 
do těchto států byl E. flavicaudis v minulosti introdukován člověkem (Fet 2010).  

Euscorpiidae: Výskyt druhu Euscorpius tergestinus se v současné době uvádí z jižního 
Rakouska, severní a střední Itálie, jižní Francie, Chorvatska a Slovinska (Vignoli & Salmone 
2008). Od šedesátých let minulého století byl jeho výskyt doložen i na území České republiky 
v okolí Slapské přehrady, tehdy uváděn jako Euscorpus carpathicus (Linné, 1767) 
(viz Kovařík & Fet 2003). Z počátku panovala domněnka (navrhl ji K. Táborský), že byl štír 
do této oblasti v minulosti zavlečen člověkem, ale čím déle byl E. tergestinus na Slapské 
nádrži pozorován, tím nabývala na věrohodnosti hypotéza, že se jedná o dlouhodobý původní 
výskyt (Hanel et al. 2002). V současné době není jeho existence na břehu Vltavy doložena. 
Jako příčiny ohrožení a nejspíš i vymizení jediné trvalé populace štíra v Česku jsou brány 
v úvahu jakékoliv nevhodné zásahy zvenčí, ať již nepříznivý vývoj lokální vegetace či 
nepřiměřený sběr (Hanel et al. 2002). 

Euscorpiidae: Euscorpius italicus je běžným synantropním druhem vyskytujícím se na mnoha 
lokalitách Itálie a Řecka, a je nalézán od Francouzské riviéry až po severovýchodní břehy 
Černého moře (Fet 2005). Existují faktory, které naznačují, že disperze E. italicus nemusí být 
událostí nijak zvláště starou. Synantropie, nepřítomnost tohoto druhu na mnoha evropských 
ostrovech, ale hlavně vysoká morfologická a genetická podobnost studovaných populací ze 
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Švýcarska, Itálie, Slovinska, Řecka a Turecka naznačují, že přirozené populace termofilního 
E. italicus prošly v minulosti během glaciálů efektem hrdla láhve, a jeho současný rozsah 
výskytu může být výsledkem disperze spolu s člověkem (Fet 2005). 

Buthidae: Isometrus maculatus (DeGeer, 1778) byl v minulosti celosvětově rozšířen, a to 
převážně díky lodní dopravě křižující světová moře a přístavům plných dřevěných staveb, 
které mu poskytovaly ideální podmínky k životu. V letech 1758 – 1915 byl uváděn jeho 
výskyt na všech světových kontinentech. Ovšem s nahrazováním dřevěných lodí 
modernějšími a výstavbou kamenných domů začala ubývat i hlášení o jeho výskytu. V dnešní 
době je uváděn jen na několika místech Jižní Ameriky (především Brazílie) a východní 
Afriky, kde našel vyhovující prostředí a osídlil zde i několik přírodních biotopů (Tanzánie, 
Mauritius). Dnešní rozšíření v jihovýchodní Asii není zcela známé a výskyt v Indii je 
pokládán za původní (Kovařík, osobní komunikace). Tento druh nám svým rozšířením 
a následným vymíráním prakticky poukazuje na problém, kdy současné kompilace uvádějí 
tento druh jako kosmopolitní na základě unikátních nálezů před více než stovkou let. 

4.5.2  Zásah do přirozeného prostředí 

Některé druhy štírů mohou být ohroženy vyhynutím kvůli destrukci jejich přirozeného 
habitatu. V kontextu posledních desítek let dochází k rozsáhlému kácení lesů, deštných 
tropických pralesů, mýcení a vypalování, provádění zástaveb a masivnímu zakládání nových 
měst. Znečištěné prostředí a citelný zásah lidskou činností do prakticky všech biomů planety 
Země mají velký dopad na rozšíření a druhovou bohatost snad všech živočišných skupin, 
včetně štírů. Nesmíme ovšem zapomínat na to, že štíři jsou vázáni nejen na většinu 
terestrických biomů, kde vliv člověka pociťují okamžitě, ale některé rody jsou také výhradně 
součástí jeskynních ekosystémů, které jsou velice citlivé na znečištěné prostředí, které vzniká 
až sekundárně, následkem lidské činnosti. Jeskynní štíři se stávají možnou rizikovou 
skupinou, jelikož se jedná o druhy s malým rozšířením a úzkou vazbou na specifické 
podmínky (Sissom & Hendrixon 2005). 

Ničení přirozeného prostředí má všeobecně negativní dopad a přispívá k potlačení či úmrtí 
značného spektra živočichů, štírů nevyjímaje. A to i v případě, že člověk pouze částečně 
zasáhne nebo naruší jeho přirozené místo výskytu. Určitý druh pak následně nemusí obstát 
v konkurenčním boji s druhem jiným, lépe adaptovatelným, vykazujícím značnou 
ekologickou plasticitu. Lourenço & Cloudsley-Thompson (1996) poukázali na to, že ničením 
habitatů ve východní Brazílii, spojené s urbanizací, vedlo k výraznému úbytku druhu Tityus 
stigmurus (Thorell, 1876). Souběžně s tím došlo také k rapidnímu nárůstu populací obligátně 
partenogenetického druhu Tityus serrulatus. Ten dříve obýval pouze omezený areál v Minas 
Gerais v Brazílii. Dnes je široce rozšířen po celé jihovýchodní oblasti země. Jeho geografická 
expanze byla bez pochyby spojena s lidskou kolonizací, která započala před 300 lety. Tehdy 
nově vzniklá města byla tímto druhem invadována během několika let po svém založení 
(Lourenço & Cuellar 1995). Zajímavé je, že okolní přírodní oblasti jím nejsou takřka 
osídleny. Rapidní expanze T. serrulatus do lidských obydlí byla nedávno prokázána také 
invazí do hlavního města Brazílie. V osmdesátých letech minulého století se na tomto území 
nacházely tři druhy: Tityus fasciolatus (Pessôa, 1935), Bothriurus araguayae (Vellard, 1934) 
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a Ananteris Balzani Thorell, 1891, přičemž T. fasciolatus údajně tvořil 93 % z celkového 
počtu populací (Lourenço & Cuellar 1995). Po zásahu člověka do jeho přirozeného prostředí 
rozsáhlou výstavbou města, která trvala bezmála 14 let, jeho populace zaznamenaly okamžitě 
znatelný pokles. Také jej začal vytlačovat a nahrazovat úspěšnější partenogenetický druh T. 
serrulatus, vyznačující se lepší reprodukční a disperzní schopností (viz kapitola 4.4.3). Lidé 
poslední roky řeší velký problém s invazí tohoto štíra i do dalších brazilských měst. Zvláště 
pak kvůli jeho úzké vazbě na lidská obydlí a významné toxicitě. Stejně tak v Mexiku budí 
značné obavy nárůst nebezpečného druhu Centruroides spp. Marx, 1890, který se vyznačuje 
obdivuhodnou ekologickou plasticitou (Sissom & Hendrixon 2005). Narušení prostředí 
lidskou činností nezpůsobilo jeho úbytek, ale naopak strmý nárůst. Člověk svým negativním 
vlivem na přirozená prostředí druhů nemusí nechtěně docílit potlačení, nebo dokonce vymření 
některých skupin živočichů, ale také nepřímo přispět k úspěšnému rozšíření druhů jiných. 
V případě štírů tím ale člověk sám na vlastní kůži pociťuje nepříznivé dopady jejich konání, 
protože ve výše zmíněných oblastech se musí potýkat s problémem invazivních vysoce 
toxických druhů, které je mohou ohrozit na životě. 

4.5.3  Obchodování se zvířaty 

Obchodování se zvířaty je hlavním důvodem záměrného vyvážení exotických druhů na území 
mimo jejich přirozený areál. I štíři se běžně odchytávají ve volné přírodě a exportují do jiných 
států na prodej. Některé druhy jsou velice populární s přihlédnutím k jejich nenáročnosti na 
chov i nízké toxicitě. Patří mezi ně kupříkladu afričtí štíři rodu Pandinus Thorell, 1876 či 
asijský Heterometrus Ehrenberg, 1828. Svědčí o tom také fakt, že v letech 1995 – 1996 bylo 
exportováno zhruba 105 000 kusů druhu Pandinus imperator (C. L. Koch, 1841) ze třech 
malých oblastí západní Afriky (Sissom & Hendrixon 2005). Což je číslo vysoké a rozhodně 
nezanedbatelné, zvláště s přihlédnutím k faktu, že štíři se vyznačují dlouhým prenatálním 
i postnatálním vývojem, parentální péčí a obecně se na ně nahlíží jako na K stratégy (Sissom 
& Hendrixon 2005). V tuto chvíli neexistují žádná data, která by uváděla, zda sběr pro 
obchodování na zvířecích burzách měl nějaký vliv a dopad na výskyt a hojnost v přirozeném 
prostředí daných druhů. Nejspíš také proto, že se nikdo touto otázkou podrobně nezabýval. 
Rozhodně by se tomuto problému měla věnovat větší pozornost, protože u několika masově 
exportovaných druhů může negativně působit na přirozené populace. Některé druhy štírů se 
v posledních letech objevily na seznamu CITES. Jedná se o úmluvu o mezinárodním obchodu 
s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Ta si dává za cíl 
chránit ohrožené druhy před hrozbou vyhubení v přírodě z důvodu nadměrného využívání pro 
komerční účely a reguluje zejména obchod exemplářů získaných z volné přírody. Ze štírů se 
v této úmluvě nacházejí Pandinus imperator (C. L. Koch, 1842), P.dictator (Pocock, 1888), 
a P. gambiensis Pocock, 1889. Kovařík (2009b) podotýká, že tyto druhy nepotřebují ochranu 
více než druhy jiné. Ve své domovině jsou velmi hojní, žijící ve velkých koloniích, a tudíž je 
jejich výskyt na této listině zavádějící. Větší problém vidí spíše v plošném ničení původních 
lokalit, které vede k tomu, že mnoho endemických druhů štírů již zřejmě zcela vyhynulo, 
nebo je vyhynutí neodvratně čeká. Ale jelikož nejsou tyto druhy předmětem komerčního 
zájmu, nikdo je nechrání. 
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Shrnutí 
Ve své bakalářské práci jsem se věnovala otázce druhové rozmanitosti a biogeografie řádu 
Scorpiones a dále faktorům, které ovlivnily či ovlivňují rozšíření štírů. V rámci zaměření této 
práce jsem také nastínila základní problematiku a hlavní rozkol ve vyšší klasifikaci štírů, která 
v současné době není pevně stanovena a stále doznává určitých změn.  

V současné době je popsáno více než 1980 druhů štírů, přičemž bylo zjištěno, že největší 
druhová rozmanitost tohoto řádu je mezi 23° - 38° zeměpisné šířky. Tím se štíři stávají jednou 
ze skupin, kterým nenáleží nejdiverzifikovanější oblasti v okolí rovníku. Dále bylo zjištěno, 
že štíři patří mezi taxony, u nichž diverzitu ovlivňuje především heterogenita prostředí dané 
oblasti, a hotspoty druhové rozmanitosti se primárně nacházejí na územích vyznačujících se 
komplexní stavbou a složením zemského povrchu. 

Dále byl uveden přehled současných 15 čeledí, na něž se řád štírů v současnosti dělí podle 
klasifikace navržené Solegladem & Fetem (2003), včetně jejich rozšíření, počtu rodů a druhů, 
které zahrnují. 

V této práci byly mezi faktory ovlivňující rozšíření a diverzitu štírů zahrnuty kontinentální 
drift a čtvrtohorní klimatické změny jakožto aspekty historické a dále teplota, partenogeneze 
a lidský faktor jakožto aspekty ekologické. Ty ovlivnily biogeografii štírů na odlišné 
taxonomické úrovni v jinak dlouhém časovém evolučním měřítku a na různě velkém území. 
(i) Kontinentální drift, dříve opomíjený řadou autorů, se jeví jako majoritní faktor pro 
současné rozšíření recentních skupin štírů na úrovni čeledí a rodů. (ii) Čtvrtohorní 
klimatické změny se projevily odlišně v různých částech planety Země. Byly zodpovědné za 
vymírání, migrace do oblastí o příznivějších podmínkách a speciační události tehdejší bioty, 
štírů nevyjímaje. Kontinenty severní Holarktidy byly zasaženy pevninským ledovcem a štíři, 
stejně jako ostatní organismy, byli nuceni přečkávat nepříznivá období v jižních refugiích, 
která jsou dnes patrná na severní polokouli jako hotspoty biodiverzity. Na jižní polokouli se 
doby ledové projevily převážně fragmentací či expanzí určitých biomů. Takovéto oscilace 
jsou dobře známy v průběhu celého období pleistocénu a jejich dopady dnes mohou být 
patrny u některých druhů štírů jejich diskontinuálním rozšířením. (iii) Teplota prostředí je 
pro štíry jakožto studenokrevné živočichy mezním abiotickým činitelem, významně 
ovlivňujícím jejich rozšíření a stejně tak druhovou bohatost daného prostředí určité zeměpisné 
délky a nadmořské výšky. Jelikož tato starobylá skupina pavoukovců obývá velice často 
biotopy o extrémních teplotách, které jsou pro ostatní členovce letální, vyznačují se 
pozoruhodnými adaptacemi na daná prostředí, které z nich dělají úspěšné živočichy obývající 
rozmanitá místa planety, kde by je člověk jen těžko čekal. (iv) Partenogeneze: Tento 
fenomén se objevuje u malého zlomku druhů štírů. Partenogenetickým populacím je 
některými autory obecně přisuzována odlišná geografická distribuce ve 
specifických prostředích, jiných než osidlují jejich sexuálně se rozmnožující protějšky. Dále 
by měly být zvýhodněny větší schopností disperze a vyšší početnosti vrhů. Nicméně u štírů je 
partenogeneze málo prostudována a žádá si větší pozornost ze stran biologů. (v) Lidský 
faktor: Člověk je významným biotickým činitelem ovlivňujícím distribuci a diverzitu štírů. 
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V určitých případech se podílí na rozšíření původního areálu výskytu některých druhů 
neúmyslným zavlečením na nová území nebo masivní zástavbou dříve přírodních lokalit, kdy 
nově vzniklá města skýtají pro některé štíry výhodné podmínky k životu, a ti se následně 
začnou spontánně masově šířit. Spíše ale převažují případy, kdy člověk a jeho počínání mají 
negativní vliv a dopady na přirozené populace štírů. Mohutným ničením významných biomů, 
zástavbou a znečištěním prostředí trpí všechny druhy, bez ohledu na typy jimi obývaných 
stanovišť. Zvláště pak jsou extrémně citlivé na sebemenší zásahy jeskynní a endemické 
druhy, u nichž existuje vyšší riziko vyhubení. 
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