
571Ewolucja strategii rozrodczych bezkręgowców — żyworodność i przetrzymywanie jaj

ują się strzykaczowate (Oestridae) i rączy-
cowate (Tachinidae), u których stwierdzano 
olbrzymie liczby inkubowanego potomstwa 
(nawet wiele tysięcy larw). 

Pojawienie się żyworodności i przetrzy-
mywania jaj nastąpiło u różnych grup zwie-
rząt równoległe i niezależnie (McGhee 2011). 
Przytoczone przykłady wskazują, że selekcja 
w kierunku większej ochrony lęgu odbywa-
jąca się kosztem redukcji liczby potomstwa i 
zmniejszenia przeżywalności rodziców dzia-
łała w wielu typach środowisk. Zrozumienie 
tego zjawiska mogą pogłębić systematyczne 
badania morfologiczne, ekologiczne i obser-
wacje cykli życiowych blisko spokrewnio-
nych gatunków o zróżnicowanych strate-
giach rozrodu. 

dorastały one tylko do wielkości 1,3 skręta 
muszli, podczas gdy u V. turgida, gatunku 
mającego najniższą płodność w lęgu, osią-
gały nawet 2,9 skrętów muszli (SulikowSka-
-DrozD 2009).

Wśród larworodnych Diptera wyróżnia 
się gatunki wytwarzające larwy pojedyncze, 
nieliczne (2–12) i liczne, można więc tu mó-
wić o pewnym kontinuum strategii rozrod-
czych (Meier i współaut. 1999). Najrzadziej 
spotykane są gatunki przetrzymujące jedno-
razowo nieliczne larwy. Ekstremalny przy-
kład opieki nad pojedynczą larwą znany jest 
u Pachylophus proximus (rodz. niezmiarko-
wate Chloropidae), gdzie rozwijające się w 
macicy jajo jest prawie tak długie jak odwłok 
samicy. Na drugim krańcu kontinuum sytu-
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S t reszczenie

Żyworodność oraz przetrzymywanie rozwijają-
cych się jaj w macicy, lub innej wyspecjalizowanej 
komorze lęgowej, są rozprzestrzenione u bezkręgow-
ców i wyewoluowały niezależnie w wielu grupach 
taksonomicznych. Strategie te wiążą się ze zróżnico-
wanymi sposobami dostarczania pożywienia dla roz-
wijających się młodych (lecytotrofia, matrotrofia lub 
adelfofagia), jak również szeregiem przystosowań 
anatomicznych i morfologicznych, które zwiększają 
wprawdzie przeżywalność młodych, ale mogą obni-
żać płodność rodzica. Ewolucyjny kompromis pomię-
dzy liczbą młodych w miocie a ich wielkością, która 

określa inwestycję rodzica w pojedynczy organizm 
potomny, wynika z ograniczonej objętości komór 
inkubacyjnych. U bezkręgowców związek pomiędzy 
czynnikami siedliskowymi a powstaniem żyworod-
ności nie jest dobrze poznany, ale strategia ta jest 
bardziej powszechna w niektórych środowiskach np. 
u gatunków z mórz polarnych (szkarłupnie, małże) 
i wód słodkich (ślimaki, małże). Natomiast wśród 
owadów żyworodność obserwowano równolegle z 
koprofagią, pasożytnictwem lub malakofagią stadiów 
larwalnych, a także hematofagią lub myrmekofilią 
imagines.

THE EVOLUTION OF REPRODUCTIVE STRATEGIES IN INVERTEBRATES — VIVIPARITY AND 
EGG RETENTION

Summary

Viviparity and short retention of developing 
eggs in uterus or other specialised brood chambers 
are widespread in invertebrate taxa and evolved 
many times independently. Strategy of brood pro-
tection involves different mechanisms of providing 
nourishment for developing embryos (lecithotrophy, 
matrotrophy or adelphophagy), as well as the array 
of anatomical and morphological adjustment. Brood 
protection increases offspring survival, but may re-
duce maternal fecundity. Evolutionary trade-off be-
tween fecundity of viviparous and egg retaining 

animals and the parental investment per offspring 
depends on the limited space of incubatory struc-
tures. Ecological correlates of parental care in inver-
tebrates are still under debate but brood protecting 
species are more common in polar seas (Echinoder-
mata, Bivalvia) and freshwater habitats (Gastropoda, 
Bivalvia). Among insects viviparity is frequently as-
sociated with coprophagy, parasitism or malacoph-
agy of larvae and hematophagy or myrmekophily of 
imagines.
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