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Wpływ plastycznej strategii życia tygrzyka
paskowanego na stabilizację jego populacji w
Polsce
The influence of the wasp spider life strategy plasticity on the
stabilization of its population in Poland

streszczenie

Tygrzyk paskowany (Argiope bruen-

nichi) to gatunek śródziemnomorskiego pająka
sieciowego, który po dotarciu na obszar Polski
uległ silnej ekspansji i przemieszcza się w kierunku północnym. W Polsce zaobserwowany
po raz pierwszy pod koniec XIX w. W 1995
roku został objęty ścisłą ochroną gatunkową
ze względu na rzadkość występowania oraz
walory estetyczne. Obecnie jest jednym
z najliczniejszych przedstawicieli rodziny
Araneidae w naszym kraju, przez co został
skreślony z listy gatunków objętych ochroną
w 2011 roku. Autorzy niniejszej publikacji
próbują scharakteryzować jego biologiczną
strategię życia.

Słowa

kluczowe: Argiope bruennichi,
ochrona gatunkowa, strategia życia, biologia,
ekologia.

abstract

The Wasp spider (Argiope bruennichi)

is a Mediterranean species of the net building spider which, after its arrival to Poland,
has strongly expanded its reach and is moving
northwards. In Poland it was first observed at
the end of XIX c. In 1995 it was taken under
strict environmental protection due to its rare
occurrence and aesthetic qualities. Nowadays, it
is one of the most numerous representatives of
Araneidae family in our country, in the light of
which it was removed from the list of protected
species in 2011. The authors of this paper tried
to describe the biological strategy of its life.
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Dymorfizm płciowy
A. bruennichi jest gatunkiem u którego

występuje wyraźny dymorfizm płciowy. Dorosła
samica osiąga około 25mm długości (zdarzają
się osobniki nieco większe) i jest znacznie
większa od samca. Oprócz rozmiarów samica
wyróżnia się charakterystycznym wyglądem.
Głowotułów jest u niej koloru szarobrązowego,
gęsto porośnięty drobnymi, jasnymi włoskami.
Potężny odwłok pokrywają naprzemianległe,
kontrastujące czarne, żółte i białe pasy (fot.
1.). Wydawać by się mogło, że tak ubarwiony
pająk „rzuca się w oczy” przez co staje się łatwą
zdobyczą dla innych drapieżników. Nieprawda, taki wygląd stanowi doskonały kamuflaż,
z uwagi na to, że samica swoje sieci łowne buduje najczęściej wśród traw, gdzie całkowicie zlewa się z otoczeniem. Brzuszna strona ciała jest
ciemno ubarwiona z wyjątkiem żółtego wzoru
na głowotułowiu, który przypomina krawat
i dwóch symetrycznych, podłużnych żółtych
pasów na odwłoku. Odnóża samic tak jak
głowotułów oraz odwłok są kontrastowo ubarwione, ciemnobrązowe lub czarne z żółtymi
„obrączkami”. Kształtem i barwą odwłok sam-
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paskowany (Argiope bruennichi) jest gatunkiem charakterystycznym
dla południowo-palearktycznej arachnofauny.
Początkowo występował wyłącznie w basenie Morza Śródziemnego i Morza Czarnego. Następnie, z powodzeniem rozpoczął
ekspansję w kierunku północnym. Obecnie
zasiedla Europę oraz Azję, łącznie z Japonią.
Na terenie Europy występuje między innymi
w południowych Alpach, nawet na wysokości
dochodzącej do 1000 m n.p.m. Jest pospolity
w Austrii, Niemczech, Belgii, na Półwyspie
Bałkańskim – gdzie najliczniej występuje w
Macedonii i Bułgarii. Zasiedlił środkową
Europę, w tym Polskę i przesunął się na północ
do Łotwy, w której został po raz pierwszy zaobserwowany w 2004 roku (50o11’N, 21o01’E)
(SPUNGIS, 2004; WAWER I MRÓZ, 2006).
W Polsce po raz pierwszy A. bruennichi został
odnotowany przez Nowickiego w 1874 roku
na terenie Galicji. W ciągu wieku zasięg jego
występowania ulegał stałemu powiększaniu,
jednak liczba osobników w Polsce wciąż
pozostawała niewielka i w połączeniu z bardzo atrakcyjnym wyglądem, przyczyniła się do
objęcia go ochroną gatunkową w 1995 roku.
Pod koniec lat 30-tych i na początku 40-tych
XX wieku stwierdzono jego występowanie
na Wyspie Wolin, Pojezierzu Pomorskim,
w Bielinku nad Odrą (HESSE, 1937, 1939,
1941) oraz w Wielkopolsce (URBAŃSKI,
1935, 1947). Od 1935 do 1968 roku tygrzyka obserwowano na Nizinie WielkopolskoKujawskiej (STRECH, 1937; KOSICKI,
195; DZIABASZEWSKI, 1959A, 1959B;
STĘPCZAK, 1960; PRÓSZYŃSKI, 1962;
DZIABASZEWSCY, 1963; BEDNARZ,
1966; BEDNARZ I CZAJKA, 1968).
Ponadto jest obecny na licznych stanowiskach Dolnego Śląska (CZAJKA, 1957, 1966;
BEDNARZ, 1966; PILAWSKI, 1967; BEDNARZ I CZAJKA, 1968). Zanotowano go
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Tygrzyk

również w Kotlinie Sandomierskiej w okolicach Mielca i Tarnobrzegu oraz w Beskidzie
Wschodnim, a także w Bieszczadach (BEDNARZ, 1966; PRÓSZYŃSKI I STARĘGA,
1971). Na Lubelszczyźnie występuje na Roztoczu (Guciów, Jarczów, Korhynie, Przeorsk), w Nadwieprzańskim Parku Krajobrazowym (ŁĘTOWSKI I GRĄDZIEL,
2008; ROZWAŁKA, 2004, 2006, 2007) oraz  
Ojcowskim   Parku Narodowym (ROZWAŁKA, 2005, 2008). Obecnie jest jednym
z najliczniejszych przedstawicieli polskiej
arachnofauny. Zgodnie z rozporządzeniem
Ministra w 2011 roku został wykreślony z listy
gatunków chronionych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12.10.2011 r. Dz. U.
Nr. 237, poz. 1419).
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icy tygrzyka paskowanego przypomina odwłok
osy (Vespula sp.) (WAWER, 2005). Jaskrawe
ubarwienie samic tygrzyka paskowanego służy
do wabienia owadów. Szczególnie kolor żółty
działa przyciągająco, ponieważ jest odbierany
przez owady jako pokarm – młode kwiaty, liście
(WILDE I PRABUCKI, 2008). Alternatywną
funkcją jaskrawego ubarwienia A. bruennichi
jest zniechęcenie i odstraszenie drapieżników,
ponieważ gatunki ubarwione w ten sposób
zazwyczaj dysponują jadem, w związku z tym
zwierzęta zazwyczaj unikają z nimi kontaktu,
gdyż ryzyko wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego jest zbyt duże i może doprowadzić do
śmierci (BUSH I IN., 2008).
Samiec jest znacznie mniejszy od samicy, jego maksymalny rozmiar długości wynosi
około 5,5 mm. Samiec ma wydłużony odwłok,
który jest koloru srebrzystoszarego z szarą,
podłużną plamą na środku i ciemnymi kropkami na bokach, posiada także dobrze widoczne narządy kopulacyjne – bulbusy (WAWER,
2005).
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Rozmnażanie

Największą

przeszkodą w odbyciu
godów u A. bruennichi jest odnalezienie partnera. Pokonywanie długich dystansów wiąże
się z dużymi stratami energii, więc w interesie pająka jest przebycie jak najkrótszej drogi
i jak najszybsze odnalezienie partnerki. Zbyt
długa wędrówka w poszukiwaniu samicy
mogłaby doprowadzić do wyczerpania oraz
śmierci samca. Pająki już dawno „opracowały”
niezawodny sposób na odnalezienie partnera.
Samice ułatwiają zadanie samcom produkując
substancje chemiczne, które wydzielają
bezpośrednio w powietrzu i dzięki temu samiec może wyczuć partnerkę z bardzo dużych
odległości. U tygrzyka paskowanego feromonem płciowym samic jest cytrynian trimetylowy (CHINTA I IN., 2010). Samica pozostawia także pojedynczą nić na podłożu, by
samiec nie musiał niepotrzebnie błądzić. Gdy
samiec odnajdzie nić, najczęściej przecina ją
pozbawiając konkurentów tropu. Niekiedy

Fot. 1. Dorosła, jaskrawo ubarwiona samica tygrzyka paskowanego
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Kokon wyglądem przypomina dzbanek
i jest koloru słomkowożółtego z ciemnymi,
brązowymi plamami, a całość przykryta jest
szczelnie od góry wieczkiem. Rozmiary kokonu wynoszą około 22 mm długości i 17 mm
szerokości. Samice budują kokony przeważnie
na wysokości od 6 do 17 cm nad ziemią, wszystko
to jednak zależy od roślinności (fot. 2.). Młode
zazwyczaj wykluwają się po około 4 tygodniach i ze względu na niekorzystną porę roku tj.
późną jesień i zimę są zmuszone do pozostania
w oprzędzie kokonu. Wiosną (przełom
kwietnia i maja) wychodzą masowo z kokonów
i w ciągu godziny po opuszczeniu „zimowego schronienia” rozpoczynają powietrzną
dyspersję. Gdy wylądują w dogodnym miejscu
przystępują do budowy pierwszej sieci łownej.
Sieć młodych tygrzyków posiada nie zygzakowate, a kuliste stabilimentum, położone
w jej centralnej części sieci. Natomiast w sieci
łownej dorosłych osobników najbardziej charakterystyczne jest pionowo umieszczone stabilimentum. Ubarwienie młodych tygrzyków jest
srebrzystoszare bez pasów na odwłoku (fot. 3.)
(WAWER, 2005).
Kanibalistyczne
zachowania
u
A. bruennichi początkowo uważano za formę
poświęcenia ze strony samca, jako potwierdzenie hipotezy inwestycji rodzicielskiej.
Takie zachowanie, miało być formą rekompensaty za poświęcony czas i energię, włożoną
w wydanie na świat potomstwa, mogło również
przyczynić się do liczby i jakości potomków
rodzaju męskiego. Ta teoria sprawdza się u
gatunków, u których występuje umiarkowany
dymorfizm płciowy. Badania przeprowadzone
w 2002 roku wykazały, że powyższa hipoteza
nie sprawdziła się w odniesieniu do tygrzyka
paskowanego (HERBERSTEIN I IN., 2002).
U samic, które posiliły się samcem nie
zauważono różnic w liczbie lęgów, liczbie
jaj w lęgu, procentowej liczbie wyklutych jaj,
czasie złożenia jaj, przyroście wagi, między
dojrzałością a okresem po kopulacji w porów-
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dochodzi do sytuacji, w której o względy samicy stara się więcej konkurentów. Nie zaobserwowano jednak, aby więcej niż dwóch samców
konkurowało o tę samą samicę ( JIN I KIM,
2015). Dochodzi wtedy do pokazu siły i samica
wybiera najsilniejszego samca.
Samiec i samica tygrzyka paskowanego
dojrzewają płciowo w sierpniu, a do kopulacji dochodzi pod koniec lata. W okresie rozrodu samce wykazują dużą mobilność. Po odnalezieniu partnerki, samiec wchodzi na jej sieć
i po drganiach wyczuwa, czy samica jest gotowa
do odbycia godów. Samiec musi zachować
ostrożność i przekonać potencjalną partnerkę,
że nie jest ofiarą, która właśnie wpadła w sieć.
Przebywając na powierzchni sieci samicy samiec przyzwyczaja ją do swojej obecności oraz
osłabia jej instynkt drapieżcy (ROBINSON,
1982; FOELIX, 2011; JIN I KIM, 2015).
Jeżeli jest gotowa, informuje go o tym poprzez
uniesienie ciała ponad sieć i wykonanie kilku
ruchów odwłokiem. Wówczas samiec zmierza w jej stronę. Czynność tą powtarza nawet
kilkukrotnie, po czym dochodzi do kopulacji.
Samiec musi działać szybko jeśli chce ujść
z życiem, gdyż samica po chwili kończy akt
kopulacyjny atakując partnera. A. bruennichi
jest gatunkiem, u którego można zaobserwować
bardzo rozwinięte zachowania kanibalistyczne w okresie godowym. Ofiarą samic pada,
aż 80 procent samców. Niektórym udaje się
uniknąć śmierci, ale tracą przy tym odnóże
i zostawiają swój narząd rozrodczy w ciele samicy. Celowe uszkodzenie narządów płciowych
samców jako mechanizm pokopulacyjnego
doboru płciowego występuje często u wielu gatunków pająków (LEVI, 1975). Amputowany
bulbus pełni funkcję korka (ang. mating plug),
uniemożliwiającego odbycie stosunku z innym
partnerem, co przekłada się na zwiększenie
szansy przekazania własnych genów (FROMHAGE I IN., 2009; UHL I IN., 2010).
Jesienią
samice
tworzą
kokony,
w których znajduje się po około 400 jaj.
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paskowanego na stabilizację jego populacji w Polsce

Fot. 2. Kokon tygrzyka paskowanego z jajami w środku

Fot. 3. Młoda samica tygrzyka paskowanego o jaśniejszym, mniej jaskrawym
ubarwieniu i sieć z kolistym stabilamentum
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Początkowo

uważano, że aeronautyczne zachowanie jest niezbędnym mechanizmem cyklu życiowego A. bruennichi,
od którego zależy jego prawidłowy rozwój.
Młode osobniki po wykluciu z jaj linieją, a
następnie hibernują do wiosny. Od końca kwietnia do początków maja opuszczają kokon i
rozpoczynają powietrzną dyspersję. Wspinają
się na wierzchołki roślin, wspólnie budują
sieć, która stanowi powierzchnię nośną, po
czym odlatują napędzane wiatrem. Według
początkowych założeń jest to obligatoryjna
faza rozwoju A. bruennichi, a osobniki, które
nie odbędą pierwszego lotu umrą z głodu. Odbycie pierwszego lotu uważano za konieczne do
przekształcenia się młodych tygrzyków z form
niedrapieżnych w formy drapieżne. Według tej
tezy A. bruennichi odróżnia się od A. aurantia
i A. trifasciata, u których aeronautyczne zachowanie nie jest konieczne do prawidłowego rozwoju (FOLLNER I KLARENBERG, 1995).
Najnowsze badania udowodniły jednak, iż latanie nie jest obligatoryjną fazą życia tygrzyka,
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Strategia łowiecka
A. bruennich jest eurytypowym

gatunkiem, który występuje w otwartych, silnie
nasłonecznionych siedliskach, porośniętych
roślinnością trawiastą. Jego preferencje siedliskowe nie ograniczają się wyłącznie do suchych
siedlisk kserotermicznych. Występuje również
w wilgotnych łąkach kośnych, w zbiorowiskach
turzycowych i szuwarowych, w pobliżu wód
płynących i stojących, łanach zbóż, obrzeżach
leśnych i zagajnikach sosnowych. Tygrzyk
przeważnie rozpina swoje sieci wśród gatunków
reprezentujących: Poaceae, Gallium sp., Urtica
sp., Oenanthe sp., Carex sp. (SZYMKOWIAK
I IN., 2005; PRUSZYŃSKI I STARĘGA,
1971). Podobnie jak wszystkie Araneidae,
tygrzyk paskowany wybrał strategię łowiecką
opartą na konstrukcji sieci łownej i oczekiwaniu na zdobycz. Każdy gatunek należący do
tej rodziny może poszczycić się specyficzną
budową sieci łownej. Sieci tygrzyka są tak specyficzne dzięki swojej budowie, że nawet gdy
są opuszczone przez gospodarza, z łatwością
można rozpoznać ich konstruktora. Tygrzyk
paskowany zazwyczaj buduje sieci na wysokości
około 30 cm wśród trawiastej roślinności.
Wysokość na jakiej rozpina sieć nie jest
wartością stałą, ponieważ zależy od gatunków
roślin, jakie dominują na danym siedlisku. Jak
wszystkie pająki tygrzyk paskowany dysponuje
jadem, jednak nie jest on silny. Nie działa zbyt
długo na większe ofiary takie jak na przykład
dorosłe osobniki z rzędów prostoskrzydłych
(Orthoptera) czy ważek (Odonata). Z tego
powodu zachowanie tygrzyka paskowanego po schwytaniu zdobyczy, różni się od innych krzyżakowatych. Gdy większa zdobycz wpadnie w jego sieć, na początku owija ją
kleistą i lepką pajęczyną, kąsa wpuszczając jad
i dokładnie owija. Ofiary unieruchomione
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Zachowania
aeronautyczne

ale jest pomocne w rozprzestrzenianiu się tego
gatunku na nowe obszary (WALTER I IN.,
2005).
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naniu do tych, którym nie udało się schwytać
partnera. Różnica tkwi w długości trwania stosunku. Kopulacje, które kończyły się śmiercią
samca trwały dłużej niż te, w których zachowań
kanibalistycznych nie zaobserwowano. Samce
pochwycone przez samice w trakcie kopulacji,
były w stanie utrzymać swój organ kopulacyjny przyczepiony do samicy jeszcze przez
kilka sekund. Kopulacje z udziałem samców, którym udało się uciec trwały znacznie
krócej. Do wyjaśnienia pozostaje zależność
między zwiększoną liczbą zapłodnionych jaj,
a długością trwania stosunku (FROMHAGE
I IN., 2009). Obserwacje SCHNEIDER’A
I IN. (2006) wykazały, że im dłużej trwał stosunek tym większa ilość spermy trafiała do
zbiorniczka nasiennego samicy.
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Fot. 4. Samica tygrzyka paskowanego owijająca swoją zdobycz w sieć
przez pajęczą powłokę są bezbronne i nie mają
szans na ucieczkę ze śmiertelnej pułapki. Inaczej postępuje z drobną zdobyczą, która nie jest
na tyle silna by się wyrwać z pajęczyny (fot. 4.).
Tygrzyk kąsa ofiarę, a następnie przenosi ją w
centrum sieci i rozpoczyna konsumpcję (fot. 5.)
(NYFFELER I BENZ, 1982).

Strategia żywienia
Tygrzyk paskowany zamieszkuje

różne typy środowisk, które charakteryzują się
specyficzną florą i fauną bezkręgową. Skład
jego diety zależy od siedliska, dostępności
pokarmu i wysokości na jakiej buduje swoje
sieci łowne. Według wcześniejszych danych
uważano, iż owady prostoskrzydłe (Orthoptera) i ważki (Odonata) stanowią dominującą
część diety tygrzyka paskowanego. Inne źródła
wykazywały, że to prostoskrzydłe stanowią
podstawę diety tego pająka. Idąc tym tropem
rozmieszczenie A. bruennichi było uzależnione
od obfitości występowania Orthoptera. Z kolei

inne opracowania wykazywały, że równie często
ofiarami tygrzyka paskowanego padają owady należące do rzędów muchówek (Diptera),
błonkówek (Hymenoptera) oraz pluskwiaków
(Hemiptera). Obecnie wiadomo, że ofiarą
tygrzyka padają owady należące do rzędów:
chrząszczy (Coleoptera), muchówek (Diptera),
pluskwiaków (Hemiptera), błonkówek (Hymenoptera), motyli (Lepidoptera), wojsiłek (Mecoptera), ważek (Odonata), prostoskrzydłych
(Orthoptera), a także sieciarek (Neuroptera).
Tygrzyk paskowany jest więc drapieżnikiem
o szerokim spektrum pokarmowym, co stanowi
kolejną ważną cechę zapewniającą sukces
w rozprzestrzenieniu. Dzięki temu osobniki pionierskie, kolonizując nowe, nieznane
dotąd tereny, z powodzeniem poszerzają zasięg
występowania. Nawet jeśli na nowym siedlisku
skład fauny bezkręgowej będzie odmienny od
tej, jaka występowała tam skąd tygrzyk przybył,
nie wpłynie to negatywnie na kondycję tego
gatunku na tym terenie (SZYMKOWIAK
I IN., 2005).
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Fot. 5. Samica tygrzyka paskowanego spożywająca ofiarę
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tygrzyka wciąż postępuje
w klimacie północnej Europy pomimo faktu, że
panujące tu warunki znacznie różnią się od tych,
jakie panują w basenie Morza Śródziemnego
najlepiej spełniającego jego wymogi życiowe.
Świadczy to o doskonałych cechach przystosowawczych i szerokim zakresie tolerancji tego
pająka.
Do czynników, jakie wpłynęły na ekspansywne zachowanie tygrzyka paskowanego można
zaliczyć zmiany klimatyczne w szczególności:
• wzrost liczby słonecznych i bezdeszczowych dni,
• powstawanie otwartych, bezdrzewnych
przestrzeni, spowodowane wycinką lasów,
• wylewanie dużych rzek
• presja ze strony konkurenta, należącego
do tego samego rodzaju – Argiope lobata
(WAWER I MRÓZ, 2006; SZYMKOWIAK I IN., 2005; CZARNECKA, 2002).
Ponadto wcześniejsze objęcie ochroną
gatunkową na terenie Polski przyczyniło się
do stabilizacji populacji na terenie naszego
kraju. Jednak gdyby nie plastyczność cech
biologicznych tygrzyka paskowanego, tj.:
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Ekspansja

• dymorfizm płciowy zapewniający odpowiedni kamuflaż w terenie, a jednocześnie
zwabiający lub odstraszający zwierzęta,
• strategia rozrodcza sprzyjająca rozprzestrzenianiu się w terenie oraz duża liczba jaj
składana przez pojedynczą samicę, jak i
efektywne mechanizmy doboru pokopulacyjnego zapewniające sukces reprodukcyjny,
• a także wykazywanie zachowań aeronautycznych i elastyczność strategii łowieckiej
oraz składu diety to niemożliwe byłoby
osiągnięcie sukcesu w terytorialnej ekspansji, stabilizacja liczebności oraz ubikwitynacja tego gatunku.
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