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Abstrakt
Tri typy sociálneho správania sú rozlišované u švábov: gregarizmus, familiárnosť a
solitarizmus. Gregarické správanie je typické pre väčšinu švábov. Nedávne experimenty
potvrdili úlohu kutikulárnych uhľovodíkov pri vzniku agregácií. Naviac, ako ukazujú
behaviorálne

testy,

tie

svojím

zložením

pravdepodobne

plnia

zároveň

funkciu

rozpoznávacieho signálu medzi druhmi, kolóniami a v hierarchii medzi rôzne postavenými
jedincami. Vynára sa potreba ďalších prác, ktoré by sledovali, kam až siaha rozpoznávanie a
akú funkciu plní v kolónii. Nevyriešením problémom je aj vznik gregarizmu u švábov a
výhody, ktoré prináša. Viacero hypotéz bolo navrhnutých. Najreálnejšie sa ukazujú hypotézy
vyzdvihujúce antipredačný význam agregácie, najmä skupinou posilnenú efektivitu
chemických obranných sekrétov a hypotézy o reprodukčných výhodach agregácie.
Gregarizmus švábov je pravdepodobne dôsledkom vzájomnej atrakcie jedincov, ktorá môže
byť posilnená sociálnymi vzťahmi v skupine.
V jednotlivých kapitolách som upozornila na nedostatky a potrebu ďalších
experimentov a v závere boli navrhnuté možnosti pre budúce pokračovanie v rámci
diplomovej práce. Tie by mohli pomôcť objasniť vznik gregarizmu a funkciu sociálnych
vzťahov v agregácii.

Kľúčové slová: Blattaria, gregarizmus, agregačný feromón, kutikulárne uhľovodíky, vznik
gregarizmu

Abstract
Three types of social behaviour are distinguished in cockroaches: gregariousness,
familiarity and solitariness. Aggregation behaviour is characteristic for most species of
cockroaches. The role of cuticular hydrocarbons in formation of aggregation was shown by
recent experiments. Moreover, they probably act as a signal in species, colony and
dominant/subordinate recognition. The essence of its function lies in qualitative and
quantitative variability of its components. There is a need for further experiments to uncover
the range of recognition ability and its role in aggregation. Also we do not have satisfactory
explanation for the evolution and significance of cockroach gregarism. Several hypotheses
have been suggested. Hypotheses concerning antipredation value for aggregation, especially
group amplification of chemical defence, and reproductive value are mostly considered.
Therefore, gregarism is presumably a consequence of mutual attraction between individuals
supported by social interactions inside the aggregation.
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An urgent need for additional experiments is emphasized. In conclusion, possible
further continuation for my graduation thesis has been proposed. This thesis could help to
resolve the origin of cockroach gregarism and the role of social relationships inside the
aggregation.

Keywords: Blattaria, gregarism, aggregation pheromone, cuticular hydrocarbons, evolution of
gregarism
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1. Úvod
„In conclusion, cockroaches are paradoxical
from the point of view of the knowledge.
Most people believe that they are well-known,
ancient, highly adaptable and that they are all
very similar. Actually, they are poorly known,
modern, not especially adaptable and very diverse.“
(Grandcolas, 1998b)
Začínať úvod záverom je tak trochu paradoxné. Vo vede však každý záver predstavuje
štartovaciu čiaru pre nové myšlienky. A tak si i ja dovolím začať od konca.
Autor tohoto textu píše, že väčšina ľudí si nesie tak trochu skreslené informácie o
skupine, ktorá je všeobecne známa a s ktorou mnoho ľudí prichádza do kontaktu. Zároveň
priznáva, že i pre vedcov ide o skupinu, ktorá stále prináša nové zaujímavé poznatky. Pre
svoje vlastnosti sú šváby častým objektom fyziológov a aplikovaného výskumu, ale miesto si
našli aj medzi ďalšími odvetviami biológie, i v etológii. Naše vedomosti o šváboch
vychádzajú väčšinou zo štúdia úzkeho spektra modelových druhov, navyše sú to všetko druhy
synantropné. Práve takéto príliš úzke a jednostranné zameranie nám zakrýva variabilitu viac
ako 500 rodov a 4300 druhov radu Blattaria (Roth, 2003).
Vracajúc sa k úvodnej myšlienke, predsa len si dovolím trochu súhlasiť s väčšinou
ľudi, že šváby sú si veľmi podobné. Teda, minimálne v jednej vlastnosti sú takmer všetky
rovnaké, a to v tendencii zdržiavať sa v blízkosti iných švábov, tendencii vytvárať agregácie.
Pod pojmom agregácia rozumieme skupinu viac ako dvoch jedincov rovnakého druhu
zhromaždenú na jednom mieste (Eickwort, 1981). S agregáciami sa stretneme u širokého
spektra živočíšnych taxónov, od zooplanktónu, článkonožcov až k rybám, vtákom a cicavcom
(Parrish et al., 1997). Mojím cieľom je zhrnúť poznatky o tomto fenoméne v rámci jedného
z radov exopterygotného hmyzu - šváby (Blattaria). Dôraz kladiem na sociálny a evolučný
význam gregarizmu švábov. Pre sociálny aspekt agregácie je dôležitá existencia
rozpoznávania, interindividuálnej atrakcie a diskriminácie.
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2. Sociálne správanie Blattaria
V rámci radu Blattaria sa rozlišujú tri typy sociálneho správania: gregarizmus
(presocial), familiárnosť (subsocial) a solitarizmus (solitary) (Grandcolas, 1997). Podľa
Grandcolasa (1997), gregaizmus švábov zahŕňa agregácie nýmf (nemusia byť príbuzenské),
prípadne i časť dospelých jedincov, kým Dambach & Goehlen (1999) sa jasne vyjadrujú, že
súčasťou agregácie sú i dospelí jedinci oboch pohlaví. Podľa Rivault & Cloarec (1998)
agregácia švábov pozostáva z jedincov rôznych vývojových štádií s generačným prekryvom.
Subsocialita zahŕňa rodinu tvorenú z rodičovského páru a potomkov (Grandcolas, 1997), o
ktoré sa rodičia starajú (Nalepa & Bell, 1997). Rodičovské investície nie sú však výlučnou
vlastnosťou familiárnych švábov, v menšej miere sú známe aj u gregrických druhov (Perry &
Nalepa, 2003; Nalepa & Bell, 1997). V protiklade stojí solitarizmus, v ktorom populácia
pozostáva z izolovaných jedincov. Tí dispergujú krátko po narodení a nevytvárajú agregácie
ani v neskorších fázach (Grandcolas, 1998a; Grandcolas, 1997).
Predpokladá sa, že ancestrálnym stavom je gregarické správanie, kým vznik subsociality a solitarizmu vo vrcholových divergenciách fylogenetických stromov predstavuje
niekoľko evolučne nezávislých udalostí (Grandcolas, 1998a).

2.1. Gregarizmus
Väčšina švábov, bazálne, či odvodené, je gregarická, pričom tendencia agregovať je
zrejmá najmä počas tzv. resting phase (Dambach & Goehlen, 1999). Práce zaoberajúce sa
mechanizmom vzniku agregácie a jej udržiavania si najčastejšie vyberajú modelový druh
Blattella germanica (Ishii & Kuwahara, 1967; Bell et al., 1972; Roth & Cohen, 1973;
Sommer, 1974; Rust & Appel, 1985), zatiaľ čo sociobiologické výskumy preferujú druhy, kde
je známa teritorialita a existencia dominancie a podriadenosti v agregácii. Tieto sociálne
vzťahy sú popísané u Eublaberus distanti (Bell et al., 1978; Gorton et al., 1979),
Grompadorhina portentosa (Breed et al., 1981; Clark & Moore, 1994) a Nauphoeta cinerea
(Ewing, 1972; Ewing, 1973). Je pravdepodobné, že obdobné prvky správania sú prítomné aj u
ďalších druhov čeľade Blaberidae, kým u iných skupín švábov nevieme, či existuje podobne
komplikovaný vzťah teritoriality a hierarchie (Bell et al., 1978). Gregarizmus rôznych druhov
švábov tak prechádza cez viacero úrovní tendencie agregovať, vnútorných sociálnych
vzťahov a teritoriality (Vidlička, 2001).
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Je známe, že agregácie švábov môžu vykazovať istú priestorvú heterogenitu.
Napríklad, vertikálna stratifikácia pohlaví bola pozorovaná u predstaviteľov čeľadí
Blattellinae (Cariblatta, Imblattella, Nesomylacris, Plecoptera, Xestoblatta) a Blaberidae
(Hyporhicnoda, Epilampra) (Schal & Bell, 1986; Schal, 1982). U všetkých sledovaných
rodov samci agregovali vo vertikálnej polohe vyššie než samice. Schal (1982) obhajuje
efektivitu takéhoto rozloženia pri hľadaní receptívnych partneriek. Termálny gradient v noci
vyvolá vznik mierneho vzostupného prúdenia, ktorý môže prenášať informáciu obsiahnutú vo
volatilných feromónoch vylučovaných samicami.
Zajímavou, ale opomíňanou vlastnosťou agregácie je vernosť jedincov agregácii.
Schal et al. (1984) píše, že R. Brossut si označil členov štyroch jaskynných agregácií
Eublaberus distanti a po mesiaci zistil, že 90 % jedincov zostalo v pôvodných skupinách. U
Schultesia lampyridiformis, druhu obývajúceho hniezda koloniálnych vtákov rodu Cacicus
(Icteridae) (Van Baaren et al., 2002a), malé nymfy opúšťajú rodnú agregáciu

a až

do posledného nymfálneho štádia neprejavujú výraznejšie sociálne interakcie (Van Baaren et
al., 2003b). Opustenie materskej agregácie je okrem aktívneho dispergovania nýmf posilnené
aj agresiou matky voči nymfám (Van Baaren et al., 2003a). Tento mechanizmus má
pravdepodobne zabrániť vyčerpaniu obmedzených zdrojov potravy v hniezdach vtákov, či
znížiť riziko reprodukčného neúspechu matky v prípade deštrukcie hniezda (hniezdo
predstavuje vysoko nestabilné prostredie, môže byť zničené pri nepriaznivom počasí) (Van
Baaren et al., 2003b; Van Baaren et al., 2003a).
Ďalším

dôležitým

aspektom

agregácie,

existencii

agregačného

feromónu,

rozpoznávaniu a evolučnému významu gregarizmu sa budem venovať neskoršie
v samostatných kapitolách.

2.2. Subsocialita

Rodinné zoskupenia švábov sú známe len ojedinele, o to väčšej pozornosti sa im
venuje. Svojou life history sú zaujímaví predstavitelia rodu Cryptocercus, o ktorých
príbuznosti ku eusociálnym termitom a ďaľším skupinám švábov sa vedú spory (Pellens et
al., 2007; Grandcolas, 1999; Kambhampati, 1995). Areál rozšírenia je vikariantný, jednak sa
vyskytuje vo východnej Ázií a oddelene vo východnej a zápanej Severnej Amerike (Nalepa,
2003; Grandcolas, 1999; Park et al., 2002). Sociálne správanie je známe najmä u
Cryptocercus punctulatus a Cryptocercus kyebangensis, pričom u oboch je life history
konzistentné (Park et al., 2002).
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Agregačné zoskupenie je tvorené dospelým párom, ktorý sa stará o potomkov
v komplexných galériach budovaných v rozkladajúcich sa stromoch (Park et al., 2002; Nalepa
& Bell, 1997). Tie tvoria zároveň i zdroj obživy. Monogamný pár vykazuje vysoké
postembryonálne rodičovské investície do potomstva. Starostlivosť pretrváva tri až päť rokov,
takže pár zvláda maximálne jeden úspešný reprodukčný cyklus počas života. Ten však zahŕňa
tvorbu viacero ooték v krátkom čase. Nymfy sa rodia bez protozoálnych endosymbiontov,
ktorí umožňujú trávenie celulózy a sú teda potravne plne závislé na rodičoch. Prvý instar je
naviac nepigmentovaný, takže je i ľahko zraniteľný (Nalepa & Bell, 1997) Rodičia poskytujú
nymfám výživu cez proktodeálnu trophalaxiu, ktorá zabezpečuje prenos symbiontov a teda
nutričné osamostatnenie nýmf (Park & Choe, 2003a; Nalepa & Bell, 1997; Park et al., 2002).
U Cryptocercus kyebangensis bolo naviac pozorované hromadné zoskupovanie nýmf okolo
abdominálneho okraju rodiča pri proktodeálnom kŕmení (Park et al., 2002).
Zaujímavým aspektom je evolúcia takéhoto subfamiliarného správania. Predpokladá
sa, že silným selekčným tlakom, ktorý by preferoval vznik rodičovskej starostlivosti, bola
nutnosť transferu črevných protozoí na potomkov (Nalepa, 1984, ex Park & Choe, 2003a).
Nymfy sú však už v treťom instare nutrične nezávislé od rodičov, schopné samostatne
dokončiť vývoj, rodičovské investície teda už nie sú nutné (Park & Choe, 2003a). Napriek
tomu ostávajú s rodičmi až do 4-5 roku života (Park et al., 2002), pomáhajú im rozširovať
galériu a rodičia stále poskytujú starostlivosť. Aj ďalšie faktory, ktoré zvýhodňujú
pretrvávanie nýmf s rodičmi, boli dokumentované.
Obaja rodičia agresívne chránia nymfy pred votrelcami. Odháňajú iných dospelých
jedincov (pri ochrane nýmf útočí dokonca i jedno pohlavie voči opačnému pohlaviu) a cudzie
nymfy väčšie ako sú ich vlastné nymfy, kým menšie nymfy nechávajú na pokoji. Vlastné
nymfy utekajú či ustupujú pri strete s väčšími votrelcami, kým voči menším votrelcom sú
agresívne (Park & Choe, 2003b).
Potrava týchto švábov je nutrične chudobná a naviac aj tvrdá a ťažko spracovateľná
pre mladšie instary so slabšími mandibulami (Park & Choe, 2003a). Bolo zaznamenané, že
nymfy sa kŕmili spolu s rodičmi, pričom boli orientované k ústam rodičov. To naznačuje
možnú existenciu poskytovania predpracovanej potravy. Takáto sociálna interakcia medzi
rodičmi a ich potomkami sa prejavuje v rýchlejšom raste nýmf (Park & Choe, 2003a).
Pre lepšie pochopenie vzniku takejto life history a jej príbuzenských vzťahom ku
ostatným švábom či evolúcií eu-sociálneho správania sa vynára potreba ďalších štúdií.
Cryptocercus musí mať dokonalý systém rozpoznávania, keďže dokáže spoznať cudzieho
dospelého jedinca i nevlastnú nymfu i nevlastného súrodenca, no doteraz sa týmto problémom
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nevenovala pozornosť. Taktiež toho veľa nevieme o priebehu osamostatňovania sa potomkov.
Či všetci súrodenci dispergujú, či niekto zdedí rodičovskú galériu, či si ju súrodenci medzi
sebou rozdelia. Otázna sa stále zdá i samotná existencia rodičovskej starostlivosti o neskoršie
nymfálne štádia, ktoré sú vlastne schopné samostatného života. Táto vlastnosť je podivná u
skupiny, kde je bežná nezávislosť starších nýmf. Prečo rodičia radšej neinvestujú do ďalšej
generácie potomstva? Čo ak i jedna generácia potomstva má fatálny vplyv na rodičov, tak sa
snažia do nej investovať maximum, no na druhej strane, čo ak ide o manipulovanie
s rodičovskou starostlivosťou nymfami?
Ďalšie prípady subsociálneho správania sú známe z ovoviviparných skupín, kde je
lepšia predispozícia ku rodičovskej starostlivosti, keďže matka je v blízkosti rodiacich sa
nýmf na rozdiel od oviparných švábov (Cryptocercus však žije v uzavretom priestore, čo
umožňuje pretrvanie kontaktu s vyvýjajúcimi sa nymfami) (Nalepa & Bell, 1997). Matsumoto
(1987, ex Nalepa & Bell, 1997) popísal subsocialitu u rodu Salganea, taktiež drevokazný
druh. Tendenciu ku vzniku subsociality majú všeobecne práve šváby živiace sa rozkladajúcim
drevom, napríklad u Parasphaeria boleiriana, taktiež z čeľade Blaberidae, kde samica
zotrváva so svojimi nymfami pravdepodobne do vlastnej smrti (Pellens et al., 2002; Pellens
et al., 2007).

2.3. Solitarizmus

Prechod z gregarizmu na solitérny život bol študovaný u niektorých podčeľadí čeľade
Blaberidae: Zetoborinae, Blaberinae, Diplopterinae a Gyninae (Grandcolas, 1997;
Grandcolas, 1998a). Zhodnoteným všetkých rodov z daných podčeľadí, kde poznáme typ
sociálneho správania sa ukázalo, že v rámci každej podčeľade je známy prípad zvratu na
solitérny život (rod Thanatophyllum u Zetoborinae, Hyporhicnoda u Blaberinae, Calolampra
u Diplopterinae a Pseudocalolampra u Gyninae). Prechod od gregarizmu predstavoval
pravdepodobne

komplexnú

zmenu

viacerých

čŕt

charakterizujúcich

gregarických

predchodcov, ako napríklad typické zotrvávanie práve vyliahnutých nýmf v zoskupení či
agregačné feromóny regulujúce perzistenciu agregácií (Grandcolas, 1997). Na zmenu
k solitarizmu museli teda pôsobiť silné selekčné tlaky. Podľa Grandcolasa (1998a) s týmto
prechodom nedošlo ku zmene habitatu a zdrojov potravy, ale domnieva sa, že to súvisí so
zmenou antipredačného správania. Táto domnienka je podporená u rodu Thanatophyllum,
ktorého samotárskosť bola pozorovaná v prírode (Grandcolas, 1993) i potvrdená
porovnávacími štúdiami v experimentálnych chovoch (Van Baaren & Deleporte, 2001; Van
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Baaren et al., 2002b; Van Baaren et al., 2003a). Tento rod žije na zemi v listovej hrabanke
v Južnej Amerike, kde čelí silnej predácii nájazdových mravcov rodu Eciton. Úspešnou
antipredačnou stratégiou, ktorú využíva Thanatophyllum voči nájazdovým mravcom, nie je
únik, typický pre gregarické šváby, ale tzv. freezing posture (Grandcolas, 1998a). To by
mohlo platiť i v prípade rodu Hyporhicnoda, o ktorom je takisto známe, že využíva freezing
posture (Schal & Bell, 1986)
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3. Agregačný feromón
Tieto substancie sú definované schopnosťou navzájom atrahovať jednotlivcov v rámci
druhu. Sú produkované každým jedincom bez ohľadu na pohlavie a vek (Rivault et al., 1998;
Wileyto et al., 1984). Agregačný feromón je tak signálom, ktorý pomáha vzniku a udržiavaní
agregácií švábov (Rivault et al., 1998) a zároveň môže slúžiť ako rozpoznávací signál
(Rivault & Cloarec, 1998).
Už od 60. rokov sa vedci snažili identifikovať jeho chemickú povahu a pôvod u
Blattella germanica s rozporuplnými závermi. Ishii & Kuwahara (1967) ako prvý ukázali, že
látky vyvolávajúce agregačnú odpoveď Blattella germanica sú produkované v žľazách blízko
anusu, z kadiaľ sa dostávajú do trusu a následne môžu byť pohltené aj povrchom tela. Neskôr
boli rôzne zlúčeniny identifikované ako agregačné feromóny, a to voľné mastné kyseliny,
kyselina mliečna, alkylamíny, blattellastanosidy (zhrnuté v Rivault et al., 1998). Posledné
štúdie ukazujú, že atraktívne substancie nie sú sústredené v istej časti tela, ale sú skôr
rozptýlené po celom povrchu. Tým vylúčili ich výlučnú produkciu žľazami posledného
abdominálneho segmentu. Chemická analýza odhalila, že atraktívne látky sú zmesou rôznych
kutikulárnych uhľovodíkov (Rivault et al., 1998). Tento záver je podporovaný i faktom, že na
báze kutikulárnych uhľovodíkov funguje aj rozpoznávanie u eusociálneho hmyzu (Klochkov
et al., 2005; Chaline et al., 2005; Lenoir et al., 2001) Medzi kutikulárnymi uhľovodíkmi
skúmaných druhov sa na rôznych leveloch, medzi jedincami, medzi populáciami či medzi
druhmi udržuje variabilita (Rivault et al., 2002; Roux et al., 2002; Said et al., 2005).
Predpokladá sa, že tá by mohla byť podstatou, na základe ktorej funguje rozpoznávanie
(Rivault et al., 2002).
Agregačné feromóny boli identifikované u ďalších dvoch druhov, Blaberus craniifer a
Eublaberus distanti, kde sú produkované mandibulárnymi žľazami (Brossut et al., 1974;
Brossut, 1979). Nie je však známe, či výlučne len produkty mandibulárnych žliaz indukujú
formovanie agregácie, alebo tu svoju úlohu hrajú aj kutikulárne uhľovodíky.
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4. Rozpoznávanie
U množstva organizmov je vyvinutá istá schopnosť rozpoznávania (v ďalšom texte
nerozlišujem medzi rozpoznávaním a diskrimináciou) príslušníkov vlastného či príbuzného
druhu. Všeobecne je však vyššia schopnosť rozpoznávania dávaná do súvislosti s vyspelejším
sociálnym systémom v agregácii, napríklad rozpoznávanie u eusociálneho hmyzu, tlupy
primátov, či svorky vlkov (Romey, 1997). Rozpoznávanie, či už medzidruhové alebo
vnútrodruhové, môže využívať dve stratégie: rozpoznávanie na základe individuálnych čŕt, či
pomocou chemickej značky. U hmyzu, a teda i u švábov, sa uplatňuje najmä chemická
komunikácia

sprostredkovaná

feromónmi,

napr.

i vyššie

spomínaným

agregačným

feromónom (Leoncini & Rivault, 2005). Práce pojednávajúce o rozpoznávaní švábov
využívajú predovšetkým metódu, ktorú zaviedol Ishii & Kuwahara (1967). Tá je založená na
preferencii z ponúknutých agregačných miest počas odpočinkovej fázy, pričom tie môžu byť
neoznačené, označené cudzím druhom, vlastným druhom, či dokonca len vlastnou kolóniou.

4.1. Medzidruhové rozpoznávanie

Pri sledovaní medzidruhového rozpoznávania sa vychádzalo z predpokladov, že šváby
rozlišujú vlastný pach od pachu cudzieho druhu a druhovo špecificky agregujú. Výsledky sú
však trochu zamotanejšie. Už Bell et al. (1972) po porovnaní výberu resting site u šiestich
druhov švábov konštatovali, že agregácia sa zdá byť menej než striktne druhovo špecifická.
K podobným výsledkom dospeli aj Roth & Cohen (1973) v porovnávacej štúdii dvanástich
druhov a Rust & Appel (1985) porovnaním štyroch druhov čeľade Blattellidae. Na tomto
mieste by bolo celkom zbytočné sa podrobnejšie zaoberať týmito kombinatoricky zložitými
štúdiami, preto si trochu bližšie rozoberieme len prácu, v ktorej sledovali medzidruhové
rozpoznávanie iba u dvoch sesterských druhov a potom si zhrnieme všeobecné závery dvoch
typov testov.
Segregáciou Periplaneta americana a Periplaneta fuliginosa, dvoch synatropných
druhov, ktorých spoločné agregácie nie sú dokumentované, sa zaoberali Leoncini & Rivault
(2005). Skupiny tvorené len jedným druhom vedia rozpoznať miesto označené pachom
vlastných druhových príslušníkov a preferenčne agregujú na tomto mieste. Pri rozpoznávaní
pachu opačného druhu sa ukázalo, že kým P. americana bez problémov rozpoznáva pach
príbuzného druhu a agreguje v jeho mieste, tak P. fuliginosa neodpovedá na cudzí pach a
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agreguje náhodne. V prítomnosti pachov obidvoch druhov P. fuliginosa signifikantne
preferuje vlastný pach, ale P. americana nepreferuje ani vlastný, ani cudzí pach, agreguje bez
pachovej preferencie. Ak skupiny boli zmiešané z nýmf oboch druhov, tak pri dostatočne
veľkej hustote sa objavila segregácia medzi druhmi. Teda i medzi dvoma sesterskými druhmi
sú zaujímavé rozdiely, P. fuliginosa reaguje len na svoj vlastný pach, zatiaľ čo P. americana
reaguje na širší rozsah pachov. I ďalšie práce potvrdzujú túto schopnosť P. americana (Roth
& Cohen, 1973; Rust & Appel, 1985).

4.1.1. Testy výberu resting site

Pokúsme sa trošku zosumarizovať, aké rôzne vzorce preferencie boli pozorované, ak
skupiny nýmf si vyberali medzi neoznačeným a označeným resting site:
1. Sledovaný druh rozpoznával značku vlastného druhu, preferoval agregovať na mieste
označenom vlastným druhom, ale neodpovedal na pach iných druhov: pozorované napríklad
u Supella longipalpa (Rust & Appel, 1985), Periplaneta fuliginosa (Leoncini & Rivault,
2005; Roth & Cohen, 1973), Eublaberus posticus (Bell et al., 1972).
2. Sledovaný druh rozpoznával značku vlastného druhu, preferoval agregovať na tomto
mieste, ale zároveň bol schopný rozpoznať a preferenčne agregovať aj v prípade iného druhu:
pozorované u Periplaneta japonica (Roth & Cohen, 1973), Blaberus discoidalis a Byrsotria
fumigata (Bell et al., 1972).
3. Sledovaný druh rozpoznával značku vlastného druhu, preferoval agregovať na tomto
mieste, ale bol schopný rozpoznať a preferenčne agregovať aj v prípade iného druhu, avšak
zároveň na ďalšie druhy reagoval odpudivo: pozorované u Blattella germanica (Roth &
Cohen, 1973), Periplaneta americana (Roth & Cohen, 1973).
4. U sledovaného druhu nebola zaznamenaná ani preferencia, ani odpudzovanie vlastným či
cudzím druhom, sledovaný druh pravdepodobne nebol schopný rozpoznávať značky
a agregoval náhodne: pozorované u Blattella vaga (Rust & Appel, 1985), Parcoblatta
pennsylvanicus (Bell et al., 1972).
5. Sledovaný druh bol odpudzovaný pachom vlastného druhu, takisto i pachom iných druhov:
pozorované u Blattella lituricollis (Rust & Appel, 1985).
S väčším počtom zrovnávaných druhov sú výsledky samozrejme zložitejšie. Svoj
vplyv má i koncentrácia chemickej značky (Roth & Cohen, 1973) V prácach sa však
nezamýšľa nad významom rozlišovať hocaký iný pach od vlastného. Pre druh je v podstate
bezvýznamná schopnosť rozpoznať pach druhu, s ktorým neprichádza do kontaktu vo svojom
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prirodzenom areáli rozšírenia a s ktorým nezdieľa zdroje. Takisto sa dá uvažovať, že je
dôležité rozlišovať pach príbuznejších druhov, čo môže slúžiť ako mechanizmus izolácie
blízkych druhov.

4.1.2. Segregačné testy

Tieto testy sledujú schopnosť zmiešaných skupín nýmf segregovať podľa druhovej
príslušnosti. Na príklade dvoch druhov rodu Periplaneta sme si už ukázali schopnosť
segregovať (Leoncini & Rivault, 2005). Dva druhy môžu teda segregovať, zostať integrované
alebo indiferentné (Roth & Cohen, 1973). V práci Roth & Cohen (1973) skupiny tvorené
dvoma druhmi podčeľade Blaberinae zostali integrované alebo indiferentné. Skupiny tvorené
jedným druhom podčeľade Blaberinae a jedným druhom podčeľade Oxyhaloinae, okrem
jednej výnimky, segregovali alebo boli indiferentné. Pri dvoch druhoch podčeľade
Oxyhaloinae je zaujímavé, že blízke príbuzné, Gromphadorhina brunneri a Elliptorhina
chopardi, zostávali integrované, kým v kombinácii so vzdialenejšími príbuznými došlo ku
segregácii druhov (výnimkou bola integrácia Elliptorhina chopardi a Nauphoeta cinerea).
Nakoniec všetky kombinácie s Diploptera punctata sa segregovali, prípadne ostali
indiferentné, podobne aj u kombináciach s Blattella germanica.
Všeobecnene možno povedať, že príbuznejšie druhy zostávajú spolu integrované
a menej príbuzné druhy sa segregujú. Naviac, na rozdiel od testov výberu resting site, sú
v segregačných testoch sledované druhy v kontakte, takže sa tu môžu uplatňovať i ďalšie
mechanizmi rozpoznávania. Vplývať môže aj rozdielna veľkosť nýmf. Už Ledoux (1945, ex
Roth & Cohen, 1973) podotkol, že menšie nymfy Blattella gemanica vytvárajú samostatné
skupinky oddelené od starších nýmf a dospelých jedincov. Až dosiahnu väčšie štádium, tak sa
zmiešajú so skupinou dospelých jedincov. Vychádzajúc z tohto predpokladu, Roth & Cohen
(1973) alternatívne vysvetľujú segregáciu nýmf Blattella germanica od nýmf Blaberidae,
pretože je medzi nimi veľkostný rozdiel. Podobne i Nauphoeta cinerea segreguje od druhov,
v porovnaní s ktorými je menšia.
Celkovo sa zdá byť segregácia a rozpoznávanie druhov bežné, ale taktiež je evidentné,
že isté kombinácie sú tolerované, čo ukazuje, že druhy rozdielne reagujú na rôznorodé
kombinácie (Roth & Cohen, 1973). Nová cesta prístupu k analýze medzidruhového
rozpoznávania je načrtnutá v práci Said et al. (2005). Analyzovali zloženie kutikulárnych
uhľovodíkov štyroch bežných druhov rodu Periplaneta. Tie sú druhovo špecifické, pričom
niektoré komponenty sú spoločné pre všetky druhy, iné len pre niektoré, a iné boli izolované
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len u jedného druhu. Výsledky tejto práce by sa dali použiť a opätovne by sa mohlo
prehodnotiť medzidruhové rozpoznávanie a preferencie u rodu Periplaneta s ohľadom na
zloženie a kvantitu zložiek kutikulárnych uhľovodíkov u jednotlivých druhov.

4.2. Vnútrodruhové rozpoznávanie

Je prekvapujúce, že u tejto skupiny hmyzu sa až posledných desať rokov rozvíja
záujem o rozpoznávanie v rámci druhu, pričom fakt existencie tejto schopnosti je evidentný
už z dlho poznaných sociálnych prejavov niektorých druhov. Zatiaľ nevieme povedať až kam
siaha vnútrodruhové rozpoznávanie.

4.2.1. Rozpoznávanie kolónie

Prvý pokus sledovať vnútrodruhovú diskrimináciu uskutočnil Brossut & Sreng (1985).
Ukázali, že jedince druhu Eublaberus posticus rozpoznávajú pach vlastnej skupiny. Následne
na to naviazali až Rivault & Cloarec (1998), keď porovnávali mieru atrakcie pachu viacerých
línii Blattella germanica pochádzajúcich z rôznych lokalít dvoch francúzskych miest. Všetky
experimentálne línie preferovali pach vlastnej línie pri výbere medzi vlastnou a cudzou líniou.
Naviac, ak mali nymfy na výber medzi pachmi dvoch cudzích línii, časť nýmf sa vyhýbala
týmto pachom (zdá sa, že nymfy boli až odpudzované pachmi cudzích línii) a u časti, ktorá si
predsa len vyberala medzi pachmi, nebola preukázaná žiadna preferencia.
K práci Rivault & Cloarec (Rivault & Cloarec, 1998) predsalen dodám, že výsledky testu,
v ktorom porovnávali práve preferenciu medzi vlastnou a cudzou kolóniou, neboli štatisticky
až tak jednoznačné v porovnaní s ostatnými preferenčnými pokusmi. Za predpokladu, že
rozlišovacie znaky sú geneticky ovplyvnené, tak celú situáciu mohol komplikovať fakt, že
medzi lokalitami v každom zo sledovaných miest je genetická variabilita (tá však nevykazuje
žiaden pattern), kým medzi populáciami dvoch sledovaných miest nie je žiaden rozdiel
(Cloarec et al., 1999). Aj Ame et al. (2004) v matematickom modeli kolektívnej odpovede a
dynamiky agregácie Blattella germanica zaviedli parameter medzilíniovej atrakcie, ktorý je
ovplyvnený práve genetickou príbuznosťou.
Následne na to boli analyzované kutikulárne uhľovodíky, o ktorých sa predpokladá, že
indukujú rozpoznávanie. Spolu bolo u Blattella germanica identifikovaných 25 komponent.
Zistilo sa, že profily rôznych línii boli kvalitatívne podobné avšak kvantitatívne sa niektoré
zložky líšili (Rivault et al., 2002) a práve tie by mohli byť zodpovedné za rozpoznávanie línii.
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I testy s Y bludiskom (Jeanson & Deneubourg, 2006) naznačujú schopnosť Blattella
germanica rozlišovať medzi vlastnou a cudziou kolóniou. Šváby sa prednostne vyberali po
označenom ramene, ak mali na výber medzi neoznačeným ramenom a ramenom značeným
vlastnou kolóniou. Preferencia však bola opačná v prípade, ak značka pochádzala od cudzej
kolónie. Zaujímavé je, že kolónie, ktorých preferencia sa sledovala, boli zostavené náhodne
(teda neboli príbuzenské) z jedincov pozbieraných v jednom meste. V čase, pokým prebehol
vlastný experiment, pravdepodobne došlo ku divergencii pachových profilov kolónie.
Podobné odchýlky v chemickom odznaku kolónie boli pozorované aj u mravcov Cataglyphis
niger (Lahav et al., 2001), kde došlo ku rozrôznenií medzi podskupinami oddelenými z jednej
materskej kolónie a chovaných v identických podmienkach.

4.2.2. Rozpoznávanie sociálneho statusu

Kvalitatívne rozdiely kutikulárnych monometylalkánov boli potvrdené aj medzi
dominantnými a podriadenými jedincami Nauphoeta cinerea (Roux et al., 2002). Zatiaľ
neboli uskutočnené následné behaviorálne experimenty, okrem starších preferenčných
pokusov v olfaktometri (Smith & Breed, 1982), ktoré ešte nevyužívali poznatku o
kutikulárnych rozdieloch. U tohoto druhu je dobre popísaný aj ďalší mechanizmus odlíšenia
sociálneho statusu sprostredkovaného cez sociálny feromón, ktorý je produkovaný len
samcami (Roth & Dateo, 1966) a hrá dôležitú úlohu v agonistických vzťahoch medzi
samcami a pri výbere partnera samicami (Moore, 1997; Moore et al., 1997; Moore et al.,
1995). Medzi jedincami je veľká variabilita v množstve troch zložiek (Moore et al., 1995;
Moore, 1997) identifikovaných vo feromóne, čo naznačuje, že každý jedinec má svoju
jedinečnú zmes, ktorá ho charakterizuje. Behaviorálny význam a funkcia zmesi i jednotlivých
zložiek je dobre popísaná (Moore et al., 2001; Clark et al., 1997; Moore & Moore, 1999;
Moore et al., 1995; Moore, 1997; Moore et al., 2003). Pri určovaní sociálneho statusu je
dôležitý pomer komponent a nie ich celkové množstvo. Dominantní jedinci majú väčší pomer
4-etyl-2-metoxyfenolu a 2-metyltiazolidinu, kým nízko postavení jedinci majú väčší pomer 3hydroxy-2-butanónu.
Ako popíšem ďalej, preferencia samíc voči sociálnemu feromónu Nauphoeta cinerea
bola sledovaná, ale reakciám samotných samcov na iných samcov nebola venovaná
pozornosť. Mohlo by sa napríklad sledovať či len samotný pach iného samca je dostačujúci na
to, aby vyvolal u sledovaného jedinca zmenu postoja, ktorý by vyjadroval jeho dominanciu či
submitivitu tak, ako ich popísal Ewing (1967).
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4.2.3. Rozpoznávanie partnera

Zloženie sociálneho feromónu samcov Nauphoeta cinerea má vplyv na výber partnera
samicou. Testy v olfaktometri odhalili, že pre samice nie je dôležitý pomer troch zložiek
feromónu, ale kvantita 3-hydroxy-2-butanónu. Čím väčšie množstvo 3-hydroxy-2-butanónu,
bez ohľadu na množstvo zvyšných zložiek, tým viac samica preferuje daného samca (Moore
& Moore, 1999; Moore et al., 1995; Moore, 1997).
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5. Vznik gregarizmu a jeho výhody u Blattaria
Hoci je gregarizmus švábov už dlhodobo zaujímavou témou, stále neexistuje
dostačujúce a uspokojivé vysvetlenie faktu, prečo vlastne šváby tak intenzívne agregujú
(Dambach & Goehlen, 1999). Na základe poznania biológie vybraných druhov bolo
vyslovených niekoľko hypotéz o biologickom význame agregácie švábov. Pokúsim sa zaradiť
tieto hypotézy s medzi všeobecné typy agregácie, tak ako ich rozlišuje Parrish et al. (1997) a v
závere zhodnotím, kam by mohla zapadať agregácia švábov.
Parrish et al. (1997) rozlišuje tri typy agregácií organizmov. Pasívna agregácia –
jedinci sami o sebe nie sú lákaní do agregácie ani nijak neovplyvňujú jej vznik. Tá je
formovaná pôsobením fyzikálných síl na jedincov. Takúto formu agregácie môžme u švábov
vopred vylúčiť, keďže sa zdajú byť dostatočne veľké na to, aby za normálnych okolností
odolali silám ako je prúdenie vzduchu, vody, gravitácia. Aktívna agregácia – jedinci sa
sústreďujú okolo nerovnomerne distribuovaných zdrojov bez sociálnej interakcie, prítomnosť
ďalších jedincov znižuje individuálne fitnes. Kongregácia – agregácia, ktorá vzniká a je
udržiavaná vzájomnou atrakciou jedincov. Prítomnosť ďalších jedincov sa stáva výhodou.
Takéto agregácie môžu (sociálna kongregácia) a nemusia (pasívna kongregácia) zahŕňať
sociálne interakcie medzi jedincami.

5.1. Agregácia za fyzikálnymi vlastnsťami prostredia

Dambach & Goehlen (1999) zhrnuli fyzikálne vlastnosti prostredia pod pojmom
environmentálne stimuly, tie však zahrňovali aj ďalšie podnety. Budem sa preto naďalej
pridŕžať označenia fyzikálne vlastnosti prostredia (prípadne externé faktory). Bolo
sledovaných viacero fyzikálnych faktorov, napríklad preferencia teploty (Niklasson & Parker,
1994; Stejskal et al., 2004), vlhkosti (Dambach & Goehlen, 1999; Melton, 1995; Gade &
Parker, 1997), svetelných podmienok (Crawford & Cloudsley-Thompson, 1971; Berthold &
Wilson, 1967), typu úkrytu (Berthold & Wilson, 1967; Appel & Smith, 1996) a štruktúra
substrátu (Crawford & Cloudsley-Thompson, 1971). Na prvý pohľad sa zdá, že ide o aktívnu
agregáciu kôli zdrojom (napríklad za vhodnou teplotou), ale pri bližšom pohľade to môžme
vyvrátiť. Jednak šváby agregujú v podstate za každých testovaných podmienok, len niekedy
viac a niekedy menej. Navyše, vo vyššie spomínaných prácach, sú šváby testované okrem
iného aj v prostredí, v ktorom je cieľene odstránená heterogenita. Aj v takomto homogénnom
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prostredí šváby agregujú. Fyzikálne vlastnosti prostredia sa teda skôr prejavujú v podobe
preferencie mikroklímy a mikrohabitatu skupiny (Schal et al., 1984). Je však dôležité
uvedomiť si, že v tomto smere ide predovšetkým o aplikovaný výskum, keďže niekoľko
druhov švábov je synantropných a môže spôsobovať materiálne a esteticke škody či zdravotné
problémy. Cieľom týchto experimentov je skôr nájsť také prostredie, ktoré by svojími
fyzikálnymi pomermi bolo nevhodné pre život švábov. Na rozdiel od vzájomnej atrakcie, sme
totiž schopní pomerne dobre ovplyvňovať fyzikálne podmienky v prospech potlačenia švábov
z nežiadúceho prostredia.

5.2. Agregácia ako dôsledok nerovnomernej distribúcie zdrojov (habitat, úkryt, potrava)

Gautier et al. (Gautier et al., 1988, ex Grandcolas 1998a) uvažuje o vzniku gregarizmu
švábov v súvislosti s typom obývaného habitatu.

Domnieva sa, že gregarizmus je

preferovaný v prípade, ak sú habitaty s vhodnými zdrojmi potravy nerovnomerne
distribuované (napr. jaskyne, diery v stromoch, kôra, hniezda vtákov a mravcov). Napriek
istým nevýhodám je agregácia považovaná za najefektívnejšie využitie takýchto zdrojov
(Romey, 1997). Jedinci teda netvoria agregácie s nejakého úmyslu či kôli istej výhode, ale
pretože im nič iné vlastne nezostáva.
Touto hypotézou sa zaoberal a vyvrátil Grandcolas (1998a). Z analýz fylogenetických
príbuzností a znakov vybraných predstaviteľov podčeľadí Blaberinae, Gyninae, Diplopterinae
a Zetoborinae vyslovil domnienku, že gregarizmus vznikol v otvorenom súvislom habitate
(Grandcolas, 1993), teda v prostredí s rovnomerne rozmiestnenými zdrojmi. Neskôr dodáva,
že v súvislom prostredí sa niekoľkokrát nezávisle objavujú aj solitérne rody, kým
v nerovnomerne rozptýlenom habitate sa gregarizmus bez výnimky udržal (Grandcolas,
1998a). To podporuje myšlienku, že gregarizmus je výhodnou stratégiou pri nerovnomernej
distribúcií zdrojov. Bol však selektovaný v inom kontexte už v otvorenom súvislom habitate a
jeho existencia bola len výhodnou exaptáciou pri prechode do nerovnomerného prostredia
(Grandcolas, 1998a). Proti vzniku agregácie len ako dôsledku nerovnomernej distribúcie
zdrojov sú vlastne aj výsledky pokusov, v ktorých mali šváby na výber z nadbytku
rovnocenných úkrytov. Napriek tomu sa väčšina jedincov sústreďovala do jedinej agregácie
(Van Baaren & Deleporte, 2001; Roth & Cohen, 1973). Na takýto výsledok mohlo však
vplývať, ak testované druhy sami o sebe obývajú nerovnomerne distribuované habitaty.
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5.3. Habitat tested hypothesis

Ako už názov napovedá, habitat tested hypothesis vysvetľuje gregarizmus na podklade
kvality prostredia, čím podobne ako predchádzajúca hypotéza predpokladá aktívny vznik
agregácie.

Wileyto et al. (1984) tvrdí, že príčina agregácie nie je nesená samotnými

jedincami, tí si naopak životom v skupine navzájom znižujú individuálne fitnes kôli zvýšenej
kompetícii. Existenciu skupiny však nemožno zakryť pre ďalších jedincov, pretože tá už
otestovala prostredie, v ktorom existuje ako veľmi kvalitné alebo bezpečné a tým na seba
upozorňuje. Môžme si to predstaviť na príklade zlatokopov. Tí sa roztrúsene potuľujú po
krajine a hľadajú zlato. Keď niektorý z nich uspeje, usadí sa a za vykopané zlato nadobudne
majetok. To je neprehliadnuteľné znamenie, ktoré priláka ostatných zlatokopov do blízkosti
úspešného jedinca. Viacmenej táto hypotéza teda uvažuje o mechanizme formovania
agregácie.
V rozpore s habitat tested hypothesis je existencia agregačného feromónu, ktorý
vlastne odhaľuje prítomnosť skupiny pre okolie. Naviac sa s rastúcim počtom jedincov
amplifikuje agregačný signál pre novoprichádzajúcich jedincov

(Jeanson et al., 2005).

V prípade, ak by život v skupine sám o sebe znižoval individuálne fitnes, bol by takýto prejav
agregačného feromónu ťažko pochopiteľný.

5.4. Agregácia ako pasívny antipredačný mechanizmus

Veľká časť teoretických prác pojednávajúcich o profitabilite agregačného správania
organizmov je založená na predpoklade, že agregácia zmierňuje predačný tlak na jedinca
(Hamner & Parrish, 1997). V pasívnej kongregácii sa uvažuje najmä o confusion effect,
dilution effect, many-eyes effect a selfish herd (Romey, 1997). Na základe teoretických prác
pojednávajúcich o význame antipredačného správania na predátora, Wileyto et al. (1984)
uvažuje o význame confusion a dilution effect aj u švábov. Bližšie však tejto myšlienke
nevenuje pozornosť.
Antipredačné správanie švábov je rôznorodé. Schal et al. (1984) popisujú skrývanie
v úkryte (v substráte, v opadaných listoch, koreňoch stromov, medzi pichliačmi a ihlicami,
v kmene stromov), únikové správanie (únik do štrbín, zahrabanie do substrátu, rýchly útek,
úlet), krycie sfarbenie, aposematické sfarbenie, využitie obranných sekrétov, produkciu zvuku
(stridulácia, sičanie), boj (neisté uplatnenie v medzidruhovej obrane). Grandcolas (1998a)
naviac pojednáva o tzv. freezing posture, kedy sa jedinec bráni predácii úplným znehybnením.
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Za obranu proti predácii sa považuje aj tzv. brooding behaviour, krátkodobá asociácia matky a
novorodených nýmf (Nalepa & Bell, 1997). Tie sú niekoľko hodín po narodení
nesklerotizované a nepigmentované a tak krátkodobé zotrvanie matky v spoločnej agregácii
s nymfami zmierňuje predačné nebezpečenstvo

a zvyšuje reprodučný úspech (Eickwort,

1981). Antipredačná taktika sa môže meniť v rámci druhu s rôznymi faktormi, napríklad
s vekom. U mnohých reprezentantov čeľade Blaberidae, napríklad aj u Eublaberus distanti, sa
mladšie instary ukrývajú zahrabaním a rozptýlením do substrátu (pôda alebo guáno
v jaskyniach), zatiaľ čo adulti a najstaršie instary, dostatočne veľké, aby sa nestali korisťou
menších predátorov, agregujú na povrchu (Gorton & Gerhardt, 1979). Rozdiely v antipredácii
sú samozrejme medzi nočnými a dennými druhmi švábov. U denných druhov, má významnú
funkciu krycie sfarbenie a mimikry. Tak napríklad u denného švába, Euphyllodromia
angustata (Schal & Bell, 1986), dospelí jedinci aj nymfy majú sfarbenie napodobujúce osy,
iné denné druhy majú oranžové, červené či žlté škvrny, ktoré pri ohrození vystavujú proti
nepriateľovi (Vidlička, 2001) a niekoľko druhov rodu Panchlora má v korunách stromov
krycie svetlozelené sfarbenie (Willis, 1966).
Obrana pred predátormi je u švábov teda veľmi variabilná a flexibilná, čo by mohlo
hrať veľkú rolu v evolučnom úspechu skupiny. Keďže väčšina vyššie spomínaných
antipredačných mechanizmov súvisí so skupinovým životom, alebo život v skupine posiluje
prejav daného mechanizmu, možno predpokladať evolučný vzťah antipredácie so vznikom
agregácií. Domnievam sa, že taktika druhov, ktoré sa rýchlo rozpŕchnu pri hrozbe má účinný
mätúci efekt na predátora. Tento predpoklad by sa mohol testovať porovnaním efektivity lovu
predátora, ktorý loví v rámci normálnej agregácie a vrámci agregácie so zníženou mobilitou
jedincov. Mohla by sa aj porovnať zomknutosť a hustota jedincov v rámci skupiny, podľa
toho či je a či nie je pod predačným tlakom.

5.5. Antipredation hypothesis

Antipredaton hypothesis naväzuje na myšlienku antipredačnej výhody agregácie, ba
priamo uvažuje o celkovom antipredačnom pôvode gregarizmu (Grandcolas, 1998a).
Grandcolas (1998a) tvrdí, že gregarizmus vznikol v primárnom habitate švábov, v otvorenom
súvislom habitate (pozemný odpad), kde je najčastejšou obranou aktívna tvorba chemických
sekrétov. Dostačujúcim selekečným tlakom, ktorý viedol k vzniku gregarizmu je potom fakt,
že táto taktika je efektívnejšia v skupine. Takto vzniknutý gregarizmus bol potom, ako už
bolo spomenuté, výhodný pri prechode do roztrúseného uzavretého habitatu (Grandcolas,
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1998a). Zdá sa, že význam antipredácie pre vznik agregácii podporuje aj Grandcolasova
hypotéza, podľa ktorej prechod od gregarizmu k solitarizmu je reakciou na výrazne zmenený
predačný tlak (Grandcolas, 1998a). Nutné je však podotknúť, že väčšina poznatkov o aktívnej
obrane voči predátorom je obmedzená len na záznamy o pozorovaných mechanizmoch u
spektra druhov v prírode či v zajatí (Vidlička, 2001; zhrnuté v Schal et al., 1984). Z týchto
záznamov vychádzajú aj Grandcolasove hypotézy a teda empiricky nebola táto hypotéza
zatiať testovaná. Mohlo by sa sledovať či využitie obranných látok skutočne znižuje
pravdepodobnosť predácie jedinca v skupine v porovnaní s osamoteným jedincom, prípadne
či je ich vylučovanie kooperatívnou alebo individuálnou záležitosťou.

5.6. Amelioration hypothesis

Amelioraton hypothesis (Wileyto et al., 1984) bola postulovaná na základe výsledkov
Ishii & Kuwahara (1967). Tí vo svojích experimentoch ukázali, že tie nymfy Blattella
germanica, ktoré boli chované v skupinách, rástli a dospievali rýchlejšie oproti solitérne
chovaným nymfám. Wileyto et al. (1984) obhajujú, že existencia agregácie vedie k zlepšeniu
(ameliorácii) lokálneho prostredia skupiny, čo sa prejaví v rýchlejšom dospievaní nýmf.
Zdá sa, že pomalšie tempo rastu a dospievania oddelených, či v menších skupinách
chovaných nýmf je bežným javom. Bolo zaznamenané aj u ďalších druhov, napríklad u
Eurycotis floridiana, Periplaneta americana, Periplaneta fuliginosa, Nauphoeta cinerea
(Willis et al., 1958) a u samcov Diploptera punctata (Holbrook & Schal, 1998). Avšak
Wileyto et al. (1984) zdôraznil, že v rozpore s hypotézou je experimentálne zpravidla
preukazovný väčší podiel úmrtnosti juvenilných jedincov a nižšia hmotnosť adultov
chovaných vo veľkých skupinách. Na základe tohoto faktu je zrýchlený rast len chybným
výkladom zníženia veku dospelosti jedincov v skupine (Wileyto et al., 1984).
V tejto hypotéze nie je jednoznačne vysvetlené, čo sa má na mysli pod zlepšením
lokálneho prostredia skupiny. Je dobré si uvedomiť, že rastové experimenty sú prevedené za
rovnakých podmienok oddelene aj v skupine chovaných nýmf. Holbrook and Schal (1998) sa
preto domnievajú, že zodpovedným faktorom modulujúcim rýchlosť vývinu je vzájomná
sociálna výhoda agregácie. Ale čo ak je zrýchlený rast reakciou na menej kvalitné
podmienky?
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5.7. Eavesdropping hypothesis

Wileyto et al. (1984), inšpirovaný hypotézou vysvetľujúcu agregáciu cvrčkov, navrhol
eavesdropping hypothesis a tá vysvetľuje vznik agregácie švábov za účelom reprodukcie.
Uvažuje teda priamo o sociálnej príčine agregácie. Podľa Wileyto et al. (1984) sa jedinci
jedného pohlavia spočiatku zhlukujú do menších zoskupení, ktoré by lákali jedincov
opačného pohlavia, aby bola možná reprodukcia. Informácia o takomto zoskupení by však
prilákala a v agregácii uväznila ďalších jedincov oboch pohlaví. Na jednej strane to vysveľuje
pohlavne nešpecifické zhlukovanie dospelých jedincov, na strane druhej však nepodáva
vysvetlenie pre agregáciu juvenilných jedincov (Wileyto et al., 1984). Zdá sa tak, že
hypotéza, ktorú navrhol Wileyto et al. (1984), sa viac sedí na hmyz, kde sa nymfy vyvíjajú
solitérne a až po poslednom zvlečení sa prejaví mechanizmus informácie o prítomnosti a
pripravenosti na párenie, ktorý atrahuje ďalších jedincov. Je však možné, že selekčné tlaky
zvýhodňujúce agregácie švábov sa medzi juvenilmi a adultnými jedincami mierne líšia a
existujúci gregarizmus nýmf zakrýva reprodukčný účeľ agregácie. Ďalším protiargumentom
sú volatilné pohlavné feromóny lákajúce opačné pohlavie. Tie sú produkované len jedným
pohlavím (Roth & Dateo, 1966; Barth & Bell, 1970), zatiaľ čo eavesdropping hypothesis
uvažuje o obojstrannej výmene informácie.

5.8. Reprodukčná výhoda agregácie

Z rôznych prác sa ukazuje, že agregácia švábov má predsa len pozitívny vplyv na
rozmnožovanie. Agregácia mohla vzniknúť za účeľom efektívnejšej reprodukcie, ale v inom
ponímaní ako uvažuje eavesdropping hypothesis. V nasledujúcom texte sa pokúsim zhrnúť
takéto experimentálne preukázané výhody agregácie.
Permanentné zoskupenie jedincov znamená

neobmedzený a okamžitý prístup

k potenciálnym partnerom, čo môže byť obzvlášť výhodné u skupiny ako šváby, ktorá nemá
striktné obdobie rozmnožovania a v populácii sú súčasne prítomné jedince rôzneho veku.
Párenie nastáva čoskoro po tom, ako sa stane samica receptívna, teda po určitej dobe od
zvliekania do dospelosti, alebo po určitej dobe od pôrodu. Oneskorené párenie vedie u
Nauphoeta cinerea ku zníženiu počtu potomkov v znáške (Moore & Moore, 2001). Okrem
toho, nemožnosť párenia izolovanej receptívnej samice sa po pripojení k skupine prejaví
kratším výberom a nutným dvorením partnera (Moore & Moore, 2001). Rýchla dostupnosť
sexuálneho partnera teda zvyšuje reprodukčnú úspešnosť.
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Zoskupenie jedincov môže navzájom stimulovať reprodukčnú tendenciu jednotlivcov.
Moore & Moore (2003) ukázali, že i len optická a pachová stimulácia samcom preukazateľne
zvýši počet partenogenetickych potomkov samíc Nauphoeta cinerea. Aj chovatelia švábov sa
zastávajú názoru, že čím väčšia zakladajúca skupina, tým skôr sa skupina začne úspešne
množiť.
Agregácia je prostredie umožňujúce dobré súčasné pôsobenie intrasexuálneho a
intersexuálneho pohlavného výberu a zároveň aj výváženie ich protichodných nárokov. U
Nauphoeta cinerea je známe, že víťazi v samčích súbojoch získavajú prístup k samiciam,
zatiať čo samice si vyberajú spomedzi menej agresívnych samcov (Moore et al., 2001; Clark
et al., 1997; Moore & Moore, 1999; Moore et al., 1995; Moore, 1997; Moore et al., 2003)
s cieľom vyhnúť sa prílišnej agresii samcov (Moore & Moore, 1999) a samcami vynútenej
monogamii (Montrose et al., 2004). Tím samica predlžuje svoj život a životnú reprodukčnú
úspešnosť (Montrose et al., 2004; Moore et al., 2003). V skupine tak pôsobí vybalancovanie
protichodných mechanizmov pohlavného výberu, čím sa zároveň pomáha

udržiavať

variabilita v skupine (Moore & Moore, 1999).
Zloženie potravy ovplyvňuje zvliekanie nýmf do následujúceho vývojového štádia.
Dostupnosť živín môže byť kritická najmä pre nymfy v prvom instare, ktoré majú nízku
mobilitu a čelia veľkej potravnej konkurencii. Koprofágia, ktorá je efektívnejšia v agregácii,
sa zdá byť dostatočným potravným zdrojom pre nymfy Blattella germanica, ktorý umožní
dlhšie prežívanie a skoršie zvliekanie do ďalšieho štádia (Kopanic et al., 2001).
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6. Záver
Hoci sú známe aj familiárne a solitérne druhy švábov, nezaprie to fakt, že väčšina
druhov je gregarická. Gregarické správanie u tohoto dlhožijúceho hmyzu s prekryvom
generácií a istou mierou rodičovskej starostlivosti je napriek novým poznatkom stále
nedoriešeným problémom.
Výskumy chemickej podstaty agregácie dospeli po rokoch k zaujímavému, leč nie
úplne neočakavateľnému záveru. Agregácia je sprostredkovaná látkami, na základe ktorých
funguje rozpoznávanie u eusociálneho hmyzu a pravdepodobne aj u ďalších radov hmyzu.
Bolo preukázané, že v zložení kutikulárnych uhľovodíkoch švábov existuje medzidruhová
kvalitatívna aj kvantitatívna a vnútrodruhová kvantitatívna variabilita. Prvé behaviorálne testy
s toutou variabilitou potvrdzujú schopnosť diskrimminácie medzi druhmi, kolóniami,
dominantnými a podriadenými jedincami. Zaujímavé bude sledovať ako sa táto schopnosť
prejavuje v rámci fungovania agregácie.
Bolo formulovaných viacero hypotéz zaoberajúcich sa vznikom a evolučnými
výhodami gregarizmu švábov. Agregácia za fyzikálnymi vlastnosťami prostredia, agregácia
ako reakcia na nerovnomernú distribúciu zdrojov a nepriamo aj habitat tested hypothesis
uvažujú o aktívnej agregácii jedincov za zdrojmi bez vzájomnej atrakcie. Zdá sa však, že tieto
hypotézy stoja na vratkých predpokladoch a agregácia švábov je skôr dôsledkom vzájomnej
atrakcie jedincov. Tá prináša jedincom v agregácii isté výhody, najviac sa uvažuje o
antipredačných alebo reprodukčných výhodách.
Otázne zostáva, nakoľko je agregácia švábov len pasívnou a nakoľko už sociálnou
kongregáciou. Bez ohľadu na selekčný tlak, ktorý viedol ku vzniku agregácie sa ukazuje, že
sociálne vzťahy v skupine sú komplikovanejšie než sme si mysleli. Preto by som rada vo
svojej diplomovej práci pokračovala v odhaľovaní súkromného života švábov. Zatiaľ neboli
uskutočnené experimenty porovnávajúce vplyv genetickej príbuznosti na behaviorálne vzťahy
medzi členmi agregácie a na priestorové vzťahy jedincov v skupine. Je vôbec tento vzťah
evidentný alebo je prekrytý individuálnym či skupinovým odznakom, ktorého nositeľom sú
kutikulárne uhľovodíky? Ďalej by som sa rada zamerala na empirické testovanie antipredation
hypothesis tak, ako som navrhla v príslušnej časti textu, čo by prispelo k objasneniu výhod,
ktoré život v agregácii švábom prináša.
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