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Abstrakt 

Na rozdíl od jiných skupin sociálních bezobratlých je biologie sociálních pavouků 

méně prostudována. K vývinu sociality došlo u pavouků několikrát nezávisle na sobě, je 

známo 20 kvazisociálních druhů. V koloniích sociálních pavouků nalézáme většinou vyšší 

stupeň inbreedingu a vychýlení poměru pohlaví ve prospěch samic. Evoluce sociality může 

být však provázena i změnami v karyotypu např. haplodiploidií nebo komplexní 

heterozygotností. Karyotypy sociálních pavouků jsou dosud jen velmi málo prozkoumány. 

Haplodiploidie nebyla u sociálních pavouků zjištěna, u některých chromozomových ras 

maloočky Delena cancerides.však byla objevena komplexní heterozygotnost. Ve své práci 

jsem se zaměřil na karyotypy sociálních zástupců čeledi Eresidae. Revidoval jsem karyotyp 

sociálního druhu S.sarasinorum (2n♂=30, X1X20) a poprvé prostudoval karyotyp dvou 

afrických druhů, sociálního S. mimosarum (2n♂ = 24, X1X20) a jeho sesterského druhu, 

subsociálního S. africanus (2n♂ = 28 nebo 30, X1X20). Karyotyp všech druhů se skládá jen 

z akrocentrických chromozomů. Zajímavým fenoménem je rozdíl mezi karyotypy 

analyzovaných afrických druhů jež jsou si morfologicky velmi blízké jakož i výskyt páru 

centrických fragmentů u některých jedinců v kolonii druhu S. africanus.  

 

Sumary 

In contrast to social insects, biology of social spiders is still poorly understood. Till 

now, 20 species of kvazisocial spiders are known. Recent data indicate multiple origin of 

sociality in some spider families. Colonies of social spiders exhibit usually high level of 

inbreeding as well as female biased sex ratio. From general point of view, evolution of 

sociality can be facilitated by some karyotype changes e.g. haplodiploidy and complex sex-

linked heterozygosity. Complex heterozygosity was found in insect order Isoptera and some 

chromosomal races of the spider Delena cancerides (Sparassidae). There is no evidence of 
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haplodiploidity among spiders. Presented thesis is concentrated on karyotype analysis of 

social representatives of the spider family Eresidae that belong to the genus Stegodyphus. 

Three species has been analysed. Male karyotype of kvasisocial species S. mimosarum 

consists of 24 chromosomes whereas karyotype of its sister subsocial species, S. africanus, 

shows 28 chromosomes. Karyotype of some individuals of S. africanus contain extra pair of 

microchromosomes. Revision of Indian species S. sarasinorum revealed male karyotype 

consisting of 30 chromosomes. From all the data on the genus Stegodyphus it is obvious that 

the male chromosome numbers vary greatly in the genus, from 24 to 30.  All members of the 

genus have  X1X20 sex  chromosome system which is most common and probably ancestral in 

spiders. 

 
 

1.Úvod 

Studium sociálních bezobratlých má dlouhou tradici a je i dnes velmi atraktivní oblastí 

biologie. Všeobecně známými bezobratlými živočichy se sociálním chováním jsou některé 

skupiny blanokřídlého hmyzu a všekazi, sociální druhy se však vyskytují i v jiných skupinách, 

např. u pavouků. V předložené bakalářské práci se zabývám vybranými aspekty biologie 

sociálních pavouků, zejména jejich cytogenetikou. Výzkumy u hmyzu ukazují, že konstituce 

karyotypu (např. haplodiploidie) může sehrát významnou roli v evoluci sociálního chování 

(Trives & Hare 1976). 

Řád pavouci (Araneida) patří stejně jako hmyz do nejpočetnějšího živočišného kmene 

členovců (Arthropoda). Pavouci jsou však hmyzu příbuzní jen velmi vzdáleně, neboť jsou 

řazeni do odlišného podkmene - klepítkatců (Chelicerata). Klepítkatci jsou velmi 

diverzifikovanou a starobylou skupinou, která se objevila již v průběhu tzv. kambrické 

exploze ve spodním kambriu (Prokop 1989). Pavouci se člení do třech velkých evolučních 

větví: sklípkoši (Mesothelae), sklípkani (Mygalomorphae) a dvouplicní pavouci 
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(Araneomorphae). Pavouci patří spolu s roztoči a některými skupinami hmyzu k druhově 

nejpočetnějším řádům živočišné říše. Dnes je známo přibližně 39 500 druhů pavouků 

řazených do 111 čeledí (Platnick 2006).  

 

 

2. Sociální chování u pavouků  

2.1. Vznik sociálního chování u pavouků a jeho klasifikace 

Pavouci jsou primárně predátoři kteří loví svou kořist solitérně, nezřídka projevují 

i kanibalismus. Přesto se v jejich životním cyklu objevují období, kdy je výhodné potlačit 

agresivní chování. Dočasná agregace v době hibernace, estivace, reprodukce nebo po 

vylíhnutí je známá u mnoha skupin třídy pavoukovců (Arachnida) pavouky nevyjímaje. 

Pavoukovci se mohou také shlukovat okolo zdrojů či za účelem obrany před predátory. Různé 

typy agregací posány u řádů pavouci, štírci (Pseudoscorpiones), štíři (Scorpiones), roztoči 

(Acari), sekáči (Opiliones) a u bičovců řádu Uropygi (Buskirk 1981, Raylor et al. 2004). 

Obranné agregace sekáčů mohou být i vícedruhové, přičemž mohou zahrnovat i pasivní druhy 

těžící ze schopnosti ostatních produkovat obranné sekrety (Machado & Vasconcelos 1998).   

Soužití pavouků stejného druhu bylo popsáno již de Azarou (1809) a Darwinem  (1845). 

Dnes však není jasné zcela jasné, zda se jednalo o mláďata snovaček  či o křižáky rodu 

Cyrtophora (Buskirk 1981). Pavouci vykazují různé úrovně sociality od agregací jednotlivých 

sítí až po společnou péči o potomstvo. Dnes uznávanou klasifikaci publikovala Avilés v roce 

1997 (Tab.1,-přílohy). Společenské pavouky dělí do dvou velkých skupin, na teritoriální 

a neteritoriální. V rámci každé skupiny rozeznává druhy periodicky sociální a pokročilejší 

permanentně sociální. Skupiny vykazující periodicitu v společenském životě lze souhrnně 

označit za subsociální. Jejich životní cyklus zahrnuje různě dlouhé období společného života, 

které však končí nejpozději dosažením dospělosti. Poté žijí jedinci solitérně. Mláďata 
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setrvávají s matkou a tvoří základ nové kolonie. Subsocialitu lze považovat za prodlouženou 

mateřskou péči a jako evoluční předstupeň permanentní sociality. Jedinci teritoriálně 

sociálních druhů si zachovávají svou vlastní síť, jejich agregace vznikají nahloučením okolo 

potravních zdrojů nebo z nedostatku vhodných míst k upevnění pavučin, což často ústí 

v sericofilii (pro ukotvení vlastní sítě je použita síť jiného jedince). Teritoriální sociální 

pavouci bývají souhrnně označováni též jako koloniální. Nejvyšší stupeň soužití vykazují 

pochopitelně druhy neteritoriální, permanentně sociální nazývané též jako kvazisociální 

(Wilson 1971).   

Ke vzniku kvazisociality došlo nezávisle u šesti pavoučích čeledí (Avilés 1997). Dnes 

známe 20 druhů kvazisociálních pavouků (Agnarsson 2006) (Tab. 2). U třech čeledí přitom 

došlo k opakovanému vzniku kvazisociality. U čtvrté nejpočetnější pavoučí čeledi 

snovačkovitých (Theridiidae) vznikla kvazisocialita minimálně šestkrát ve třech rodech 

(Agnarsson 2005), u stepníků (Eresidae) třikrát (Kraus & Kraus 1988) a u cediveček 

(Dictynidae) dvakrát (Avilés 1993). Kvazisociální pavouky lze nalézt v teplých oblastech 

celého světa. Ve všech případech předcházely evoluci kvazisociality druhy subsociální 

(Avilés 1997). Tento fakt je výhodný při studiu fenoménů spjatých 

s evolucí permanentní sociality. 

 

 

2.2 Biologie kvazisociálních pavouků 

Biologie kvazisociálních pavouků se vyznačuje některými zvláštní rysy. Tyto 

zákonitosti však nelze zevšeobecnit na všechny druhy, na výjimky se budu snažit vždy 

upozornit. Pod sociálními bezobratlými si člověk představí nespíše společenstva 

blanokřídlých či termitů. Jakkoliv může kolonie kvazisociálních pavouků něco takového 

evokovat, je zde několik důležitých diferencí. V prvé řadě v kolonii neexistuje žádná analogie 
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královny. Nejsou zde ani sterilní jedinci, neexistují také žádné morfologicky rozrůzněné kasty 

jako vojáci či dělnice. Všichni jedinci v kolonii  vykonávají stejné činnosti a není tu žádná 

dělba práce kromě té, jež je založena na pohlaví či věku. Samci se obvykle méně účastní 

společných aktivit a mláďata přidávají do svého chování nové aktivity úměrně svému věku 

(Avilés 1993, Lubin 1995). 

Pavoučí kolonie mohou být velmi početné (Tab. 2) a zahrnovat i několik desítek tisíc 

jedinců, kteří spolupracují při stavbě sítí, lovu a péči o potomstvo. U početných kolonií je 

pavučinou obaleno i několik stromů. Kolonie bývá založena oplodněnou samicí a její potomci 

tvoří základ pro budoucí „pavoučí stát“ (Buskirk 1981). Další možností vzniku nové kolonie 

je rozpad mateřské kolonie hromadnou migrací více jedinců (Lubin 1982). Migrace cizích 

jedinců do kolonií jsou většinou tolerovány, i když existují i údaje o rozpoznávání jedinců 

vlastní kolonie (Burgess 1976). Podle molekulárních analýz však imigranti neovlivňují 

výrazněji genotypové složení kolonie. I přes občasné migrace vykazují jednotlivé kolonie 

vysoký podíl inbreedingu, který vede ke snižování genotypové variability kolonie (Reichert 

& Roeloffs 1993). Evoluce sociality je dána působením příbuzenské (kin) selekce (Hamilton 

1964), přičemž sociálně žijící jedinci zvyšují svou inkluzivní  zdatnost tím, že pomáhají 

příbuzným členům kolonie. Genotypová podobnost jedinců v koloniích kvazisociálních 

pavouků a genotypová rozdílnost kolonií (Riechert & Roeloffs 1993) vede k debatám o 

působení  skupinové (dem) selekce v evoluci kvazisociality pavouků (Avilés 1993). V případě 

skupinové selekce je jednotkou, na níž působí přírodní výběr, celá subpopulace příbuzných 

jedinců – dema.  

Skupinovou selekcí bývá vysvětlován pozoruhodný fenomén vychýleného poměru 

pohlaví u kvazisociálních pavouků (Avilés 1993). Tito pavouci vykazují na rozdíl od mnoha 

jiných gonochoristů s pohlavními chromozomy výrazné odchylky od Fisherova principu, 

podle kterého je u gonochoristů ideální poměr samců  a samic 1:1. U kvazisociálních pavouků 
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bývá výrazně nižší zastoupení samců (Tab. 2). Při analýze kokonů u stepníka Stegodyphus 

dumicola (Avilés1999) a několika snovaček rodu Anelosimus (Avilés & Maddison 1991) byl 

vychýlený poměr pohlaví zjištěn již u embryí. Obě pohlaví pavouků se liší počtem pohlavních 

chromozomů, elegantní metodou určení primárního poměru pohlaví  byla proto analýza 

karyotypu embryí. Jelikož spermie, které u pavouků rozhodují o pohlaví potomka, vznikají 

v meioze kvazisociálních pavouků v poměru 1:1 (např.Avilés et al. 2000), jsou dalšími 

možnostmi vychýlení poměru pohlaví nižší životnost gamet určujících samce či selekce při 

oplození. Mechanismus vychýlení primárního poměru pohlaví je dosud neznámý. 

Výjimku mezi kvazisociálními pavouky představuje australská maloočka Delena 

cancerides (Sparassiidae) s poměrem samic a samců 1:1. I když Delena vykazuje extrémní 

agresivitu vůči jedincům cizích kolonií (bylo zjištěno rozpoznávání členů kolonie, 

pravděpodobně pomocí specifického pachu; Rowell & Avilés 1995), molekulární analýza 

prokázala, že u ní nedochází k výraznému inbreedingu (Rowell 1990). Jinými kvazisociálními 

pavouky bez   vychýleného poměru pohlaví jsou paslíďáci rodu Tapinillus (Tab. 2), u nichž  

však nebyla prováděna detailnější analýza. Je zajímavé, že se vychýlení poměru pohlaví  

nevyskytuje u subsociálních neteritoriálních druhů, jež jsou považovány za sesterské nebo 

ancestrální druhům kvazisociálním. Přesto bylo vychýlení primárního poměru pohlaví 

zjištěno i u některých subsociálních pavouků. Jedná se o tři druhy běžníků rodu Diaea 

(Thomisidae) (Avilés 1985, Rowell & Main 1992), tedy zástupce čeledi u níž není znám 

žádný případ permanentní sociality. To činí z těchto běžníků žhavé kandidáty na vznik 

permanentní sociality. Není bez zajímavosti že při experimentech bylo u druhu Diaea 

ergandros prokázáno rozeznávání vlastních potomků. Vyměněným mláďatům matky chytaly 

menší kořist a nedodávaly jim trofická neoplozená vajíčka jako doplňkový zdroj potravy 

(Evans 1998).   
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Důležitou roli v životě pavouků hraje schopnost produkovat několik typů 

pavučinových vláken používaných k nejrůznějším účelům, např. pro budování úkrytů, stavbu 

kokonu či lov kořisti. Tvorba sítě hrála důležitou roli také při vzniku kvazisociality (Buskirk 

1981). Jistě není náhodou, že v čeledích, které mají jasně ohraničeny sítě ( např. kruhové sítě 

u křižáků), vznikla socialita teritoriální. Naopak nepravidelné trojrozměrné sítě snovaček jsou 

jakoby „stvořeny“ pro splynutí v jeden velký celek neteritoriální komunity. Prostředí 

pavučiny hraje důležitou roli v rozeznání druhové příslušnosti a ve vzájemné komunikaci 

mezi jedinci, a to díky vibraci vláken. I u čeledí, které si sítě k lovu nebudují a jejichž zástupci 

se pohybují volně a loví skokem, dochází ke vzniku sociality přednostně u rodů, jež si vytváří 

jako jediné sítě. Příkladem mohou být již zmiňovaní jihoameričtí paslíďáci rodu Tapinillus 

(Avilés 1994) a subsociální běžníci rodu Diaea (Main 1988). Jediným kvazisociálním 

pavoukem, který se obejde bez sítí je maloočka Delena cancerides. Komunikaci 

prostřednictvím vibrací pavučiny zde nahradil vzájemný kontakt končetinami mezi jedinci 

(Rowell & Avilés 1995).  

Početná pavoučí hnízda přirozeně přitahují pozornost jiných živočišných druhů, 

zejména predátorů, komenzálů či kleptoparazitů (zlodějů ulovené kořisti). Kleptoparazity jsou 

zejména jiné druhy pavouků, např. známé snovačky rodu Argyrodes, které se přiživují 

u rozmanitých sociálních i nesociálních pavouků. V hnízdech kvazisociálních stepníků rodu 

Stegodyphus  bývají nalézáni též jejich subsociální příbuzní S. africanus a S. sabulosus (Siebt 

& Wickler 1988a) (další příklady kleptoparazitismu viz  Agnarsson 2002). 

Život ve společenstvu je spjat s množstvím výhod, jednou z nejzjevnějších je 

spolupráce při lovu. Společný lov umožňuje lapení větší kořisti (Nentwig 1985). To je 

výhodou i proto, že dostatečně velká kořist může být jen obtížně ukradena kleptoparazitem 

(Cangialosi 1990), který může být navíc snadněji odehnán více jedinci. Nelze opomenout také 

energetickou náročnost stavby sítě, která klade menší zátěž na jedince úměrně růstu počtu 
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jedinců v kolonii, což se zdá být klíčové např. pro přežívání kolonií pokoutníků  Agelena 

consociata (Agelenidae). V období dešťů, kdy je síť nejvíce mechanicky poškozována, 

dochází k extinkcím kolonií Agelena consociata, jež nemají dostatečný počet jedinců 

na opravu pavučiny (Riechert 1985). Tyto a jistě i další faktory vedou k tomu, že fitness 

jedince je vyšší u větších kolonií (Avilés & Tufiño 1998). 

Sociální pavouci hrají samozřejmě důležitou roli v ekosystémech. Některé druhy 

skýtají též potenciál využitelný člověkem. Mallos  gregalis (Dictynidae) je Mexičany ze státu  

Guadalajara nazýván el mosquero a větve s částmi kolonií jsou používány jako mucholapky 

(Burges 1976). Nevládními organizacemi podporujícími ekologické zemědělství v Indii je 

v současnosti s úspěchem využíván tamní sociální stepník Stegodyphus sarasinorum jako 

náhrada insekticidů. 

 

2.3 Biologie pavouků čeledi Eresidae 

V experimentální části bakalářské práce jsem se zaměřil na cytogenetiku sociálních 

zástupců čeledi stepníkovitých (Eresidae), jež patří do rodu Stegodyphus.  

Podle současných názorů na fylogenezi pavouků je nadčeleď Eresoidea kladena 

na bázi nejodvozenější a druhově nejpočetnější skupiny pavouků, entelegynní větve infrařádu 

Araneomorphae (Griswold et al. 1999). Čeleď Eresidae  zahrnuje v současné době 102 druhů 

řazených do deseti rodů (Platnick 2006). Stepníci jsou rozšířeni v celé Africe a teplejších 

částech Evropy a  Asie. Největší druhová diverzita byla zaznamenána v jižní Africe (Platnick 

2006).  Několik druhů rodu Stegodyphus bylo popsáno i z Amazonie (Kraus & Kraus 1992), 

jedná se však patrně o omyl vzniklý při označení starších sběrů (M. Řezáč, ústní sdělění). 

V České republice se vyskytují tři druhy rodu Eresus (Řezáč připravováno).  

Zástupci čeledi Eresidae se vyznačují přítomností kribela. Jedná se o jemné sítko 

umístěné před snovacími bradavkami, z kterého pavouci vyčesávají pomocí hřebínku 
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na čtvrtém páru nohou (kalamistra) velmi jemné pavučinové vlášení. Tímto vlášením pak 

obalují vlastní nosná vlákna sítě. Takové mechanické lapací zařízení se zdá být efektivnější 

než lepové kapénky, které nalézáme u některých skupin pavouků bez kribela. Jak napovídá 

český název, stepníci obývají suché lokality. Díky morfologickým a fyziologickým adaptacím 

nemusí pít a vystačí s vodou obsaženou v potravě (Seibt &  Wickler 1990). Mají-li však 

možnost, pijí i vodu (Siebt & Winkler 1988a, vlastní pozorování). Všichni stepníci mají 

vyvinutou mateřskou péči projevující se setrváváním mláďat s matkou, regurgitací 

a matrifágií. Většina rodů obývá podzemní nory. Dospělí samci jsou často výrazně zbarveni, 

opouštějí nory a vyhledávají samičku . V ekosystémech zaujímají stepníci důležitou funkci 

predátorů různých bezobratlých. Sami jsou ohrožováni zejména mravenci (Henschel 1998). 

Dalšími nepřáteli jsou ptáci, parazitičtí blanokřídlí a araneofágní pavouci (Henschel 1998). 

Bylo také pozorováno, že afričtí jestřábi užívají sítě stepníků rodu Stegodyphus jako materiál 

ke stavbě svých hnízd (Henschel 1992).  

Ke vzniku kvazisociality došlo u stepníků pouze u rodu Stegodyphus. První zástupce 

rodu byl objeven během Napoleonova tažení do Egypta (1798-1801), doprovázeného  

několika přírodovědci. Podle materiálu, který zde byl nasbírán, popsal Jean Victor Audouin 

v roce 1826 druh Eresus dufourii. Samostatný rod Stegodyphus ustanovil Simon roku 1873 

a E. dufourii zde byl přeřazen jako S. dufouri. Rod Stegodyphus zahrnuje v současnosti 20 

druhů (Kraus & Kraus 1988, 1992), pokud nepočítáme S. hisarensis, jehož příslušnost k rodu 

byla zpochybněna Siliwalem, Molurem a Biswasem (2005). Rod Stegodyphus je členěn podle 

morfologických znaků do třech druhových skupin (Tab. 3), které jsou považovány 

za monofyletické linie (Kraus & Kraus 1988). V každé skupině je jeden kvazisociální druh, 

ostatní jsou subsociální. Ke vzniku kvazisociality došlo tedy u rodu Stegodyphus třikrát 

nezávisle na sobě (Kraus & Kraus 1988), což z nich činí dobrou modelovou skupinu 
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ke sledování evolučních změn, které jsou spjaty s přechodem od subsociality k permanentní 

socialitě. 

Největších rozměrů dorůstá S. africanus, dospělé samice mají bez končetin délku těla 

2 cm, samečci jsou zhruba poloviční (Kraus & Kraus 1988). Rod Stegodyphus jako jediný 

z čeledi neobývá nory, ale staví si hnízda ve větvích keřů nebo i stromů. Jeho pavučinová 

obydlí jsou tvořena hustou, houbovitou pavučinou sloužící pavoukům jako úkryt, skladiště 

potravy a místo, kde vychovávají mláďata (Siebt & Winkler 1988b). Z této centrální části 

kolonie vychází trojrozměrná síť vláken sloužících k lapání kořisti. U sociálních druhů mohou 

tato vlákna spojovat sousední kolonie, které vznikají rozpadem mateřské kolonie. Nové 

kolonie sociálních druhů vznikají také díky migraci oplozených samic (Buskirk 1981). Velké 

nebezpečí pro kolonie kvazisociálních druhů představují plísně, které se rozrůstají na starších 

koloniích (Henschel 1998). Plísně jsou tak jednou z hlavních příčin nutnosti zakládat nové 

kolonie. I u kvazisociálních  druhů lze nalézt velké množství solitérně žijících jedinců, vždy 

se však jedná o dospělé samice. Migrace oplozených samic se uskutečňuje aeronauticky 

způsobem který se v odborné literatuře označuje jako balooning. Při něm pavouk nevyužívá 

k transportu horizontálního proudění vzduchu jako u běžného aeronautického chování 

pavouků, ale vyčkává na lokální stoupavé proudy, které se vyskytují za horkých dnů. Když 

uvážíme velikost dospělé samice, nelze se divit pochybnostem o používání tohoto typu 

transportu (Henschel et al 1995). Vznesení adultních samic však bylo opakovaně pozorováno 

(např. Schneider et al. 2001). Vznesení může být usnadněno produkcí kribelových vláken, 

které mohou zvětšit povrch, na který působí stoupající proud vzduchu (Schneider et al 2001).  

Kvazisociální druhy rodu Stegodyphus tolerují ve svých hnízdech nejen jedince 

z jiných kolonií, ale i jedince cizích druhů. V laboratorních podmínkách tak byly chovány 

společně dva kvazisociální druhy, S. dumicola a S. mimosarum (Seibt & Wickler 1988b). 

Vzhledem k tomu že tyto druhy mají část areálu společnou, nabízí se možnost výskytu 
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společných kolonií. Ty však nebyly nikdy pozorovány, oba druhy mají totiž mírně odlišné 

ekologické nároky. S. mimosarum si staví hnízda vysoko v korunách, přičemž S. dumicola si 

své pavučiny spřádá v nižších stromových patrech. V přírodě byla pozorována přítomnost 

subsociálního druhu S. africanus  v sítích kvazisociálních zástupců. Vzájemná tolerance byla 

potvrzena též laboratorně (Seibt & Wickler1998). V přirozeném prostředí byla pozorována 

i predace hostitelského druhu (Seibt & Wickler 1988a).  

Trvání jedné generace kvazisociálních stepníků je přibližně rok. Samice, které nestačí 

do dosažení pohlavní dospělosti nashromáždit dostatek energie na snůšku, fungují jako tzv. 

pomocnice (helpers). Pomáhají ostatním členům kolonie s obranou mláďat, ke sklonku života 

se dokonce samy stanou potravou cizích potomků (Küprick 2000, Lubin 2004a). Díky vysoké 

míře inbreedingu slouží i takto svým vlastním genům, přenášeným mláďaty svých 

příbuzných. U S. dumicola bylo pozorováno, že se obrany kokonů účastní i někteří samci. Je 

to vůbec první případ, kdy byla u pavouků zaznamenána  biparentální péče o potomstvo. 

Dospělí samci S. dumicola volí jednu ze dvou reprodukčních strategií: páří se buď jen   

s jedinou samicí, které pak pomáhají se rodičovskými povinnostmi, nebo s více samicemi, 

přičemž mohou i migrovat do blízkých kolonií (Kürpick 2000).  

Při experimentech s výměnou potomků nebylo u subsociálních zástupců rodu zjištěno 

rozpoznávání vlastních potomků (Schneider 2002), jež bylo prokázáno u subsociálních 

běžníků druhu Diaea  ergandos. Samice se staraly o cizí mláďata pouze tehdy, když byly 

v odpovídajícím fyziologickém stavu, tj. jen tehdy když měly mladé. To se považuje za 

překážku pro vznik pomocnic u subsociálních druhů. K jejímu překonání došlo až se vznikem 

kvazisociality  (Schneider 2002). 
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3. Stručný přehled cytogenetiky pavouků 

V současnosti jsou známy karyotypy přibližně 600 druhů pavouků, což představuje asi 

2% popsaných druhů (Král, nepublikovaný checklist). Nejprostudovanějšími pavouky jsou 

zástupci entelegynní větve araneomorfních pavouků, karyotypy ostatních skupin jsou velmi 

málo známy (Řezáč et al. 2006). Diverzita pavouků se odráží i v rozmanitosti jejich 

karyotypů. Diploidní počty chromozomů kolísají v širokém rozmezí, a to od 7 (Ariadna 

lateralis, Segesteridae) do 94 (Heptathela kimurai, Liphistiidae) (Suzuki 1954). Průměrný 

počet chromozomů u pavouků je 28 (Gowan 1985). Obecně platí, že vyšší počty chromozomů 

nalézáme u primitivních pavouků, tedy u skupin Mesothelae a Mygalomorphae (Suzuki 

1954). Velmi rozmanitá je i morfologie chromozomů. Karyotypy zástupců entelegynní větve 

jsou tvořeny většinou jen akrocentrickými chromozomy (Sharma et al 1954). V karyotypech 

ostatních skupin převažují naopak dvouramenné chromozomy (Řezáč et al. 2006, Král et al. 

poskytnuto). Karyotypy primitivních araneomorfních pavouků nadčeledi Dysderoidea jsou 

tvořeny holocentrickými chromozomy (Král et al. poskytnuto) .  

Pavouci mají neobvyklé a rozmanité systémy pohlavních chromozomů. U 75% 

karyotypovaných druhů byl nalezen systém chromozomového určení pohlaví X1X20. To 

znamená, že samci nesou dva nehomologické chromozomy X (X1 a X2) a samice dva páry 

chromozomů X (X1X1 a X2X2). Symbol 0 vyjadřuje absenci chromozomu Y. Tento systém byl 

nalezen též u některých lasturnatek, hmyzů a hlístic, a to jako odvozený (White 1973). 

U pavouků je však pravděpodobně původní, neboť byl nalezen již u nejprimitivnějších 

známých pavouků - sklípkošů (Mesothelae) (Suzuki 1954). Způsob vzniku systému X1X20 u 

pavouků není dosud vyřešen. Nejčastěji se předpokládá nondisjunkce v systému X0 

s následným rozrůzněním obou chromozomů X (Brum-Zorrilla & Postiglioni 1981). Ostatní 

systémy pohlavních chromozomů vznikaly většinou modifikacemi modu X1X20. Systémy 

s vyšším počtem chromozomů X vznikaly patrně opět nondisjunkcí (X1X2X30, X1X2X3X40) 
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(Brum-Zorrilla & Postiglioni 1981). Systém X0 lze odvodit fúzí chromozomů X1 a X2  (Král 

1994).  

Systémy pohlavních chromozomů vznikající přestavbami mezi autozomy a 

pohlavními chromozomy (zahrnují tzv. neopohlavní chromozomy) se objevují častěji pouze 

u primitivních pavouků. U některých čeledí primitivních araneomorfních pavouků se 

vyskytuje systém X1X2Y s nepatrným chromozomem Y a neobvyklým způsobem párování 

(Král poskytnuto). Neopohlavní systém XY sklípkánka Atypus affinis vznikl pravděpodobně 

fúzemi mezi autozomy a pohlavním chromozomem v systému X0, který nacházíme u  

příbuzných druhů (Řezáč et al. 2006). U entelegynních pavouků se systémy zahrnující 

neopohlavní chromozomy objevují jen výjimečně. Jedná se např. o systém  X1X2X3Y 

severoamerických skákavek rodů Habronattus a Evarcha (Salticidae) (Maddison 1982) nebo 

systém X1X2X3X4Y evropského pokoutníka Tegenaria feruginea (Král 2001).  

U samců pavouků párují gonozomy v profázi prvního meiotického dělení 

nehomologicky na periférii jádra, přičemž vykazují v důsledku značné spiralizace tzv. 

pozitivní heteropyknózu (barví se více než ostatní chromozomový materiál). V anafázi I 

putují chromozomy X společně ke stejnému pólu dělícího vřeténka.  

 

4. Cytogenetika sociálních živočichů  

4.1 Změny karyotypu spjaté s evolucí sociality 

U některých sociálních bezobratlých byla nalezena zvláštní stavba karyotypu, která 

mohla podporovat evoluci sociálního chování. Jedná se především o  haplodiploidii 

u blanokřídlého hmyzu, která byla nalezena u všech studovaných zástupců tohoto řádu. Tento 

systém, u něhož jsou diploidní jen samice a samci jsou haploidní, je považován 

za predispozici k socialitě (Trivers & Hare 1976). Dělnice je více příbuzná svým sestrám, než 
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by byla svým potomkům a z evolučního hlediska je pro ni tedy výhodnější pečovat o svou 

matku a zajišťovat tak dostatek svých sester. 

U termitů se dává do souvislosti se vznikem sociality tzv. komplexní translokační 

heterozygotnost,  která je více než z živočišné říše známa u rostlin (např. Oenothera, Rhoeo, 

Isotoma) (Cleland 1972, James 1965). U některých rostlin je to jeden z mechanismů fixace 

heterozygotnosti. Při párování homologických chromozomů v profázi I dochází v důsledku 

mnohočetných reciprokých translokací ke vzniku chromozomových řetězců nebo prstenců. 

Následná segregace probíhá tak, že se chromosomy rozcházejí ve dvou komplexech (celý 

komplex se tak chová jako jeden chromozom). V řetězcích a prstencích je silně potlačena 

rekombinace, která se omezuje jen na distální úseky chromozomů. Homozygotní individua 

obdrží dva stejné komplexy a nevyvíjejí se. Je tomu tak v důsledku přítomnosti recesivně 

letálních alel, které jsou u nich v homozygotním stavu (Cleland 1972). U živočichů není 

heterozygotnost zajištěna eliminací zárodků s homozygotní konstitucí, ale tím že se tvorby 

řetezců účastní pohlavní chromozomy (Rowell 1985). Komplexní heterozygotnost u termitů 

bývá považována za analogii haplodiploidního systému blanokřídlých (Lacy 1980). Při 

meióze  heterogametického pohlaví obdrží gamety určující jedno pohlaví vždy stejný 

komplex pohlavních chromozomů na rozdíl od náhodného rozcházení autozomových párů.  

Tato skutečnost vede k tomu, že u sourozenců stejného pohlaví dochází ke snížení 

genotypové variability. U některých termitů byla translokacemi do systému pohlavních 

chromozomů začleněna značná část autozomů. U druhu Kalotermes approximatus bylo 

v karyotypu nalezeno 13 pohlavních chromozomů, přičemž diploidní počet chromozomů činí 

33 (Syren a Luyx 1981). 
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4.2 Cytogenetika sociálních pavouků 

U sociálních pavouků nebyla haplodiploidie zjištěna. Komplexní heterozygotnost byla 

zaznamenána u některých chromozomových ras australské maloočky Delena cancerides 

(Sparassidae). Původní samčí karyotyp australských malooček (studovány byly Pediana 

regina, Isopoda spp., Oliops spp., Heteropoda spp.) se skládá ze 43 akrocentrických 

chromozomů. Je zde u pavouků méně obvyklý systém pohlavních chromozomů X1X2X30. 

U D. cancerides je rozlišováno šest chromozomových ras: StII, NtII, mII, CIII, CV a CIX 

(Rowel 1985,1990,1991b). Všechny rasy jsou geograficky oddělené, mohou se však mezi 

sebou křížit. Rasy tII (N- severní a S- jižní) mají ancestrální karyotyp bez fúzí, k jejich 

oddělení vedly rozdíly v distribuci chiasmat (Rowel 1991b). U zbylých ras došlo 

k centrickým fúzím zahrnujícím různý počet chromozomů. U rasy mII byly do tohoto procesu 

zapojeny všechny chromozomy v karyotypu s výjimkou jednoho chromozomu X. Výsledný 

karyotyp samců se skládá z 21 metacentrických chromozomů a jednoho telocentrického 

chromozomu (Rowel 1985). Fúzí se účastnily i gonozomy. Dva z nich splynuly 

v metacentrický X, třetí chromozom X zůstal nesfúzován a představuje zmíněný telocentrický 

chromozom. Centrické fúze probíhaly v tomto případě  podle pravidla „všechno nebo nic“, 

kdy fúzují vždy všechny akrocentrické chromozomy. Lichý akrocentrický respektive 

telocentrický chromozom zůstává pouze v případě, že ancestrální počet chromozomů je lichý 

(Rowell 1985).  Rasy označované jako C jsou komplexními translokačními heterozygoty,  

translokacemi byly do sestavy jejich pohlavních chromozomů začleněny některé autozomy. 

V důsledku těchto translokací se tvoří v profázi I u rasy CIII  řetězec zahrnující 3 

chromozomy, u CV 5 chromozomů a u CIX dokonce devět chromozomů. Díky přítomnosti 

pohlavního chromozomu v řetězci lze pohlížet na další chromozomy učastnící se tvorby 

řetězce jako na neopohlavní. Rasa CIX má tedy velmi složitý systém chromozomového určení 

pohlaví X1X2X3X4X5X6Y1Y2Y3Y4.  
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Ke vzniku komplexní heterozygotnosti došlo u D. cancerides patrně dvakrát nezávisle 

na sobě (Rowel 1987). Rasy s komplexní heterozygotností a bez ní vykazují stejné sociální 

chování. Komplexní heterozygotnost tedy není podmínkou kvazisociality, její vznik však 

přináší sociálně žijícím druhům selekční výhody. Komplexní heterozygotnost je jev 

v živočišné říši dosti neobvyklý. Kromě termitů a D. cancerides je známa i u některých 

nesociálních živočichů,  např. u mnohonožek a ptakořitných (White 1973) 

Údaje o karyotypech ostatních sociálních pavouků jsou kusé a pocházejí většinou 

ze studií, které se zabývají poměry pohlaví. U žádného dalšího sociálního pavouka nebyla 

zatím zjištěna komplexní heterozygotnost či jiná modifikace karyotypu, která by mohla 

usnadňovat evoluci sociality. 

 U snovaček rodu Anelosimus byly popsány karyotypy dvou kvazisociálních 

(A. eximius a A. domingo) a dvou subsociálních druhů (A. jucundus, A.studiosus). U samců 

všech druhů byl zjištěn shodný karyotyp 20+X1X20 (Avilés & Maddison 1991). Z vyobrazení 

lze usuzovat, že všechny chromozomy jsou akrocentrické podobně jako u ostatních dosud 

studovaných snovaček. Samčí karyotyp subsociálního běžníka Diaea socialis je tvořen 22 

autozomy a pohlavními chromozomy X1 a X2. V karyotypu se vyskytuje také proměnlivý 

počet (1-3) mikrochromozomů popř. fragmentů. U stepníků rodu Stegodyphus byl popsán 

karyotyp dvou kvazisociálních druhů, S. dumicola (2n♂=26,X1X20, Avilés et al 1999) 

a S. sarasinorum (♂2n=24,X1X20; (Mittal 1970) a ♂2n=28,X1X20) a subsociálního druhu 

S. pacificus (♂2n=28,X1X20; (Sharma a Singh 1957)). 

 

5. Materiál 

V experimentální části jsou popsány karyotypy tří druhů rodu Stegodyphus (Eresidae). 

Konkrétně se jedná o sociální druh Stegodyphus  mimosarum Pavesi, 1883 a sesterský 

subsociální druh S. africanus (Blackwall, 1866). Dalším prostudovaným druhem byl asijský 
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S. sarasinorum Karsch, 1891 . Kolonie S. mimosarum byla přivezena německými teraristy 

z Tanzanie z okolí Dar-es-Salamu v roce 2004. Několik mláďat z této kolonie bylo získáno 

J. Králem na teraristické burze v Praze a dochováno. Kolonie S. africanus byla získána 

v národním parku  Ndumo Game Reserve v severovýchodní části Jihoafrické republiky 

M. Řezáčem (Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha) v únoru 2005. S. sarasinorum byl 

sbírán v okolí města Goa v Indii V. Šejnou (Praha) v roce 2005. Pro karyologickou analýzu 

byli použiti subadultní samci nebo čerstvě svlečení adultní samci. U druhů S. mimosarum 

a S. africanus bylo analyzováno pět exemplářů, U S.sarasinorum byl k dispozici jeden 

exemplář.  

 

6. Metodika 

Pavouci byli pitváni ve fyziologickém roztoku pro motýly rodu Ephestia (Lokwood 

1961).  Ihned po usmrcení byla pod stereolupou vypitvána varlata. Varlata byla 

hypotonizována 11-12 minut v 0.075 M roztoku KCl a dvakrát fixována směsí methanolu 

(p.a.) a kyseliny octové (p.a.) (3:1). Doba první fixáže byla 10 minut, druhé 20 minut. 

Na vyčištěné podložní sklíčko byl přenesen kousek nafixovaného varlete a ihned zakápnut 

1-2 kapkami 60% kyseliny octové. Pomocí páru wolframových jehel byla pod stereolupou 

v kapce vyrobena suspenze buněk. Preparát byl poté přenesen na histologickou ploténku 

o teplotě 40°C. Kapka suspenze byla vláčena wolframovou jehlou po povrchu sklíčka dokud 

nedošlo k jejímu odpaření. Kvalita preparátů (stupeň rozprostření chromozomových figur, 

hustota buněk) byla kontrolována pomocí fázového kontrastu. Vyrobené preparáty byly další 

den obarveny 5% roztokem barviva Giemsa v Sörensenově fosfátovém pufru (pH 6.8). 

Obarvené preparáty byly prohlíženy mikroskopem (Jenaval nebo Olympus BX 50). 

Vybrané figury byly fotografovány na mikroskopu Jenaval na černobílý film Kodak  

Technical Pan. Filmy byly vyvolávány standardním postupem, tedy vývojkou Kodak 
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Professional HC-110 a universálním rychloustalovačem Fomafix (Foma). Některé negativy 

byly naskenovány skenerem Nikon, z jiných byly dle potřeby vyrobeny fotografie. K přípravě 

fotografií byl použit lesklý černobílý fotopapír Foma o tvrdé gradaci. Vyrobené fotografie 

byly naskenovány. K přípravě karyogramů byly použity mitotické metafáze. U figur 

vybraných pro přípravu karyogramu byla na fotografii odměřena odpichovátkem relativní 

délka jednotlivých chromozomů a stanoven jejich centromerický index. Karyogramy 

jednotlivých druhů  byly vytvořeny pomocí programu Corel.  

 

7. Výsledky 

U samců všech tří studovaných druhů byl stanoven počet a morfologie chromozomů 

jakož i systém chromozomového určení pohlaví . Dále bylo sledován průběh meiotického 

dělení, zejména chování gonozomů. 

 S. mimosarum: Samci tohoto afrického sociálního druhu měli 2n = 24 (Obr. 2-a). 

Všechny chromozomy byly akrocentrické, systém pohlavních chromozomů byl X1X20. 

Vzájemný poměr délky pohlavních chromozomů X1 a X2 v diakinezi byl přibližně 4:3. 

Pohlavní chromozomy vykazovaly od konce zygotene pozitivní heteropyknozu (Obr. 4-d), 

přičemž párovaly podélně na okraji jádra. Při  přechodu do diplotene končilo párování 

chromozomů X, které však i poté ležely stále blízko sebe na periferii figury. Heteropyknoza 

pohlavních chromozomů přetrvávala  až do začátku metafáze I. Pozitivní heteropyknoza a 

párování pohlavních chromozomů bylo pozorováno i v interfázních jádrech před vstupem do 

meiotického dělení. Aberantní rozchod pohlavních chromozomů nebyl pozorován v prvním 

ani druhém meiotickém dělení. 

 S. africanus: Samci měli 2n = 28 nebo 30, všechny chromozomy byly  akrocentrické 

(Obr. 2-b). I u tohoto druhu byl zjištěn systém pohlavních chromozomů X1X20. Na rozdíl od 

příbuzného druhu S. mimosarum začínala heteropyknoza pohlavních chromozomů až 
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v průběhu pachytene (Obr. 4-a,b,c). Na konci pachytene a v diplotene byly pohlavní 

chromozomy již silně heteropyknotické. Heteropyknoza končila pri přechodu do diakineze 

(Obr. 4-d). V některých figurách se  slabá heteropyknoza pohlavních chromozomů 

vyskytovala i v anafázi I a anafázi II. Vzájemný poměr délek chromozomů X v diakinezi byl 

přibližně 4:3 jako u předešlého druhu. V anafázi II byl tento poměr ve figurách 

s heteropyknozou chromozomů X 2:1. Opět nebyl pozorován aberantní rozchod pohlavních 

chromozomů v prvním nebo druhém meiotickém dělení. 

Kromě samců se 28 chromozomy byli nalezeni také samci se 30 chromozomy (Obr. 

4-h). Oproti samcům se 28 chromozomy byl v jejich karyotypu navíc jeden pár 

akrocentrických mikrochromozomů. Bivalent tvořený mikrochromozomy vykazoval 

v metafázi I vždy předčasný rozpad (Obr. 4-j,k). Oba typy samců pocházely ze stejné kolonie.  

S. sarasinorum: Samec tohoto indického sociálního druhu měl 2n = 30. Gonozomový 

komplement byl opět X1X20 (Obr. 3). Délka kratšího chromozomu X (tj. X2) byla přibližně 

¾ délky druhého. Všechny chromozomy byly akrocentrické. Vzhledem k nedostatku 

materiálu nemohla být provedena detailnější analýza chování pohlavních chromozomů 

v meiotickém dělení. Pozitivní heteropyknoza byla pozorována v diplotene. V jedné diakinezi 

byl nalezen trivalent, tvořený třemi akrocentrickými chromozomy (obr. 4-i).    

 

8. Diskuze  

 Výzkum biologie sociálních pavouků se poslední době prohlubuje, přesto zbývá ještě 

mnoho nezodpovězených otázek. Stále jsou objevovány nové kvazisociální druhy, jejichž 

biologii je třeba prozkoumat. Dosud není znám mechanismus typického fenoménu 

kvazisociální pavouků - vychýlení poměru pohlaví, schází rovněž  údaje o genetické struktuře 

populací mnoha druhů.  
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Údaje o karyologii sociálních pavouků jsou rovněž kusé. Předložená práce se zabývá 

karyotypy stepníkovitých pavouků. Dosud byly popsány pouhé tři druhy rodu Stegodyphus. 

Při porovnání s mnoha jinými rody entelegynních pavouků vyniká u rodu Stegodyphus 

variabilita v počtu chromozomů. Diploidní počet chromozomů se u samců pohybuje od 24 

(S. sarasinorum S. mimosarum) (Mittal 1970, tato práce) do 30 (S.sarasinorum, S. pacificus) 

(Bole-Gowda 1958, Srivastava & Shukla 1986, Parida & Sharma 1987, Sharma & Singh 

1957, tato práce) (Tab. 4). Jako u většiny ostatních entelegynních pavouků je i karyotyp   

zástupců rodu Stegodyphus tvořen výlučně akrocentrickými chromozomy, systém gonozomů 

je X1X20. Ve své práci jsem nově karyotypoval dva africké zástupce rodu a revidoval 

karyotyp indického druhu S. sarasinorum. Zjištěné karyotypové údaje nevybočují z  

charakteristiky rodu uvedené výše. Velmi zajímavý je rozdíl v počtu chromozomů mezi 

dvěma blízce příbuznými africkými druhy, subsociálním S. africanum a jeho sesterským 

druhem, kvazisociálním S. mimosarum. Tyto druhy se také poněkud lišily vzorcem 

heteropyknozy v meiotickém dělení. U indického sociálního druhu S. sarasinorum se mé 

údaje shodují s údaji uváděnými Bole-Gowdou (1958), Srivastavou a Shuklou (1986) a 

Paridou a Sharmou (1987). Odlišný karyotyp 2n♂= 24, X1X20 uváděný Mittalem (1970) 

může indikovat existenci chromozomových ras uvnitř druhu nebo záměnu s jiným indickým 

druhem rodu Stegodyphus. U sesterského, subsociálního druhu S. pacificus je uváděn 

karyotyp 2n♂= 30, X1X20 (Sharma a Singh 1957).  

 Na základě dosud získaných poznatků o karyotypech rodu Stegodyphus lze spekulovat 

o 2n= 30, X1X20  jako o původním samčím karyotypu rodu. Tento karyotyp je nejčastějším 

v rámci rodu, další karyotypy by vznikaly snižováním počtu chromozomů. V tomto směru je 

pozoruhodná přítomnost páru mikrochromozomů u některých jedinců S. africanus. Podle 

mého názoru může tento pár představovat centrické fragmenty, produkty tandemové fúze 

kterou došlo ke snížení diploidního počtu chromozomů z 30 na 28. Snižování počtu 

 20



chromozomů je jedním z hlavních trendů karyotypové evoluce pavouků (Suzuki 1954). 

U entelegynních pavouků, jejichž karyotypy jsou většinou tvořeny pouze akrocentrickými 

chromozomy, předpokládají někteří autoři, že ke snižování počtu chromozomů docházelo 

v průběhu evoluce právě tandemovými fúzemi (Parida 1986). Je zajímavé, že pár 

mikrochromozomů byl zjištěn jen u některých analyzovaných jedinců kolonie, u jiných 

scházel. Z poznatků o biologii subsociálních pavouků totiž vyplývá, že se jedná 

pravděpodobně o blízce příbuzné jedince. K variabilitě  v počtu mikrochromozomů  mezi 

blízce příbuznými jedinci může přispívat předčasný rozpad mikrochromozomového bivalentu 

pozorovaný v metafázi I. Předčasný rozpad totiž zvyšuje riziko poruch při segregaci 

mikrochromozomů, což by mohlo vést k jejich  postupnému vytrácení z genofondu. Absence 

mikrochromozomů u některých jedinců ukazuje na to, že pravděpodobně neobsahují žádné 

klíčové geny, jinak by jejich ztráta nebyla tolerována. 

U kvazisociálních zástupců rodu Stegodyphus nebyla zatím zjištěna komplexní 

translokační heterozygotnost popisovaná u australské maloočky D. cancerides (Rowell 1985).  

Ke snižování genotypové variability zde dochází pravděpodobně pomocí inbreedingu. 

   

9. Závěr   

Vznik sociality u tak solitérních živočichů jakými jsou pavouci je velmi pozoruhodný. 

Vzniku kvazisociality předcházela subsocialita, která se mohla vyvinout prodloužením 

mateřské péče. V evoluci kvazisociality hrály důležitou roli zisky z kooperace, která 

umožňuje například ulovení větší kořisti, společnou ochrana hnízda, zefektivnit stavbu sítě či 

dokonalejší obranu před parazity. Jednotlivé evoluční linie sociálních pavouků nedosáhly 

druhového bohatství sociálních blanokřídlých či termitů, z čehož lze usuzovat na jejich 

relativně nedávný vznik. Velice výrazným a dosud nevysvětleným fenoménem biologie 

většiny kvazisociálních pavouků je vychýlený poměr pohlaví ve prospěch samic.  
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V současnosti je známo 20 kvazisociálních druhů pavouků. Ke vzniku kvazisociality 

došlo přitom u pavouků minimálně patnáctkrát. S postupujícím výzkumem lze očekávat další  

údaje o evoluci kvazisociality. Velmi slibná je v tomto směru právě probíhající molekulární 

analýza snovaček prováděná Agnarssonem (Agnarson 2005).  

Při popisu sociálního chování pavouků se dnes nejvíce používá klasifikace Avilés 

(1997). Tato klasifikace je sice bezpochyby formálně správná, pro běžné používání jsou však 

dvoslovná pojmenování jednotlivých kategorií poněkud nepraktická. Proto jsem se ve své 

práci snažil používat spíše zkrácené termíny, např.  kvazisocialita (Wilson 1971). 

I když je evoluce sociality často spjata se změnami karyotypu (Triwes & Hare 1976, 

Lacy 1980), byl dosud detailně prostudován pouze karyotyp jediného kvazisociálního 

pavouka - Delena cancerides (Rowell 1985, 1991). U tohoto druhu byla zjištěna komplexní 

heterozygotnost známá i u některých termitů. Ve své práci jsem se zabýval karyologií rodu 

Stegodyphus (Eresidae). V tomto rodu vznikla kvazisocialita třikrát (Kraus & Kraus 1988), 

tato skupina je tedy dobrým modelem ke sledování změn spojených s přechodem ke 

kvazisocialitě.  

Dosavadní výsledky ukazují poměrně velkou variabilitu diploidních počtů 

chromozomů v rámci rodu Stegodyphus. U samců se  pohybuje 2n od 24 do 30. Systém určení 

pohlaví je u všech známých zástupců rodu X1X20. Ve své práci jsem revidoval karyotyp 

sociálního druhu S. sarasinorum 2n♂=30 X1X20. Dále jsem stanovil karyotyp dvou afrických 

zástupců rodu, subsociálního S. africanus (2n♂ = 28 nebo 30, X1X20) a jeho sesterského 

druhu, sociálního S. mimosarum (2n♂ = 24, X1X20). Přes značnou morfologickou podobnost 

se tyto druhy liší svými karyotypy. 

Aby bylo možné výsledkům z analýzy S. africanus, S.  mimosarum, a S. sarasinorum 

přikládat větší význam, je třeba porovnat získané výsledky se situací u ostatních 

kvazisociálních zástupců rodu a jejich subsociálních příbuzných. Do budoucna bych proto rád 
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analyzoval zbylé kvazisociální druhy rodu Stegodyphus a jejich subsociální sesterské druhy. 

Jsou připraveny chromozomové preparáty z kvazisociálního druhu S. dumicola a je přislíben 

subsociální S. tentoriicola považovaný za jeho sesterský druh. Rád bych také více prozkoumal 

karyotypy indických druhů rodu Stegodyphus. V této věci jsem kontaktoval několik indických 

arachnologů. Dr Johanessen (univerzita Mainz, Německo) přislíbil spolupráci při analýze 

molekulární fylogeneze rodu. 

V souvislosti s evolucí sociality počítám u rodu Stegodyphus také s analýzou dalších 

karyotypových markerů, konkrétně konstitutivního heterochromatinu (C pruhování) a 

nukleolárních organizátorů (fluorescenční hybridizace in situ, AgNO3). Plánuji také statistické 

porovnání frekvence a distribuce chiasmat mezi subsociálními a kvazisociálními zástupci 

rodu. Kromě rodu Stegodyphus budu ve své diplomové práci zkoumat i karyotypy ostatních 

rodů čeledi Eresidae, a to tak abych mohl vypracovat základní schéma karyotypové evoluce 

čeledi. O  karyologii ostatních zástupců čeledi Eresidae nejsou doposud žádné údaje.   

Při studiu literatury jsem zjistil že podrobné informace o biologii sociálních pavouků 

nejsou v češtině dostupné. Dle mého názoru se jedná o zajímavé  téma, které by si zasloužilo 

více popularizace mezi širší veřejností. V současné době proto připravuji o sociálních 

pavoucích  článek pro časopis Živa. 
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stupeň sociality synonyma Příklady 
Periodická-teritoriální subsociální, 

koloniální 
Parawixia bistriata (Araneidae). 

Permanentní-teritoriální koloniální Cyrtophora criticola (Araneidae) ,Philoponella 
republicana (Uloboridae), Scytodes fusca (Scytodidae) 

Periodická-neteritoriální subsocialní Diaea socialis (Thomosidae), Coelotes terestris 
(Agelenidae) 

Permanentní-neteritoriální kvazisociální kompletní seznam viz tab. 2 
 
Tab.1. Přehled klasifikace sociálního chování pavouků podle Avilés 1997.  
 
 
čeleď druh velikost kolonie 

(počet jedinců) 
poměr pohlaví 
(% samců) 

Rozšíření 

Agelenidae Agelena consociata 2 000 8%,13% Gabun 
 Agelena republicana desítky 19% Gabun 
     
Dictynidae Aebutina binotata 800 8% Ekvádor, Brazílie 
 Mallos gregalis 20 000 13% Mexiko 
     
Eresidae Stegodyphus dumicola 700 17% stř. a již. Afrika 
 Stegodyphus mimosarum 400 9,70% stř a již. Afrika, Madagaskar 
 Stegodyphus sarasinorum 900 22% Indie, Nepál, Srí Lanka 
     
Oxyopidae Tapinillus sp. 700 50% Ekvádor 
     
Theridiidae Achaearanea disparata 100 ** Gabun, Cote d´Ivoire 
 Achaearanea vervoorti stovky 0,4%, 14% Nová Guinea 
 Achaearanea wau 1 800 11% Nová Guinea 
     
 Anelosimus domingo 1 000 8% Peru, Kolumbie až Surinam,  
 Anelosimus eximus 50 000 9% Panama až Argentina 
 Anelosimus guacamayos* - - Ekvádor 
 Anelosimus lorenzo 200 ** Panama, Brazílie, Argentina 
 Anelosimus oritoyacu* - - Mexiko až Ekvádor 
 Anelosimus puravida* - - Guatemala až Panama 
 Anelosimus rupununi 1 000 ** Trinidad až Brazílie 
     
 Theridion nigroannulatum 4 000 13% Peru 
     
Sparassiidae Delena cancerides 300 50% Austrálie, Tasmánie 
 
Tab. 2 Seznam kvazisociálních (permanentně-neteritoriálních) sociálních pavouků se 
známými údaji o počtech jedinců v jedné kolonii, poměrech pohlaví a geografickém výskytu. 
* Druhy popsané v roce 2005, detailnější údaje o biologii nejsou zatím známy. ** Poměr 
pohlaví posunut ve prospěch samic, přesné údaje nejsou známy (podle Avilés 1997, 
Agnarsson 2005, Platnick 2006) 
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 Druhová 
skupina 

subsociální druhy kvazisociální 

S. africanus S. africanus, hildebrandti, sabulosus, lineifrons, tingelin, 
simplicifrons, duodimidiavittatus 

S. mimosarum 

S. dufouri S. pacificus, dufouri, bicolor, manicatus, anulipes, manaus S.sarasinorum 

S. miradus S. mirandus, tibialis, nathistmus, lineatus, tentoriicola S. dumicola 

 
 
Tab.3. Rozdělení rodu Stegodyphus do třech druhových skupin považovaných za 
monofyletické. Rozdělení provedeno zejména na základě morfologie bulbů (Kraus & Kraus 
1988) 
 
 
 
Druhová skupina Subsociální druhy Kvazisociální druhy 
S. africanus gr. S. africanus S. mimosarum 
2n♂ ; 28 1, *301 24 1

S. dofouri gr. S. pacificus S. sarasinorum 
2n♂ 30 2 24 6; 30 1,3,4,5

S. mirandus gr. - S. dumicola 
2n♂ - 26 7

 
 
 
Tab.4. Diploidní počty chromozomů u zástupců rodu Stegodyphus. Všechny výše uvedené 
druhy mají chromozomový systém určení pohlaví X1X20. Dělení do druhových skupin podle 
Kraus & Kraus (1988). * Variabilita u S. africanus je způsobena absencí mikrochromozomu 
v karyotypu některých jedinců. 
Zdroje:1 tato práce, 2 Sharma & Singh 1957, 3 Bole-Gowda 1958, 4 Srivastava & Shukla 1986, 
5 Parida & Sharma 1987, 6 Mittal 1970, 7 Avilés, Varas & Dyreson 1999. 
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Obr. 4. Průběh meiotického dělení u samců rodu Stegodyphus 

a - S. africanus,  zygotene. Chromozomy X nejsou heteropyknotické.  

 

b - S. africanus, ranná pachytene. Chromozomy X nevykazují heteropyknozu. 

 

c - S.africanus,  pozdní pachytene. Šipka označuje dva párující, pozitivně heteropyknotické 

chromozomy X. 

 

d - S. mimosarum, diplotene. Heteropyknotické chromozomy X  se nacházejí blízko sebe na 

periferii jádra (šipka). 

 

e - S. africanus, diakineze jedince bez mikrochromozomů. Chromozomy X se nacházejí opět 

blízko sebe na periferii figury (šipka).  

 

f - S. sarasinorum, detail trivalentu pozorovaného v jedné diakinetické buňce. 

 

g - S. africanus, anafáze I. 

 

h - S. africanus, pozdní metafáze II, šipka míří na mikrochromozom.  

 

i - S. africanus, anafáze II. Dvě horní figury obsahují o dva chromozomy navíc, tedy pohlavní 

chromozomy X. Tyto figury dají vznik spermiím formujícím samice.  

 

j - S. africanus, časná metafáze I. Šipka označuje předčasně se rozcházející bivalent tvořený 

mikrochromozomy, hvězdička pohlavní chromozomy. 

 

k - S. africanus, pozdní metafáze I. Šipkami jsou označeny mikrochromosomy, hvězdička 

označuje chromozomy X. 

 

Velikost měřítek = 10µm 
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