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ABSTRACT

The term „spinning thread” means a thin, long fiber that arises from the solidification of secretions produced by the arthropod 
glands. It is made of fibroin fibers glued with sericin. If this thread is produced by spiders, it is called the spider’s thread, and the web 
formed from it – the spiderweb. The glands that produce them are spinneret. The glands (spinneret) are numerous and are combined 
into specialized groups producing secretion with a different components for each group. From most of them are made yarn threads 
sticking to each other during spinning (Jura 2004; Jura 2007). Others produce secretion for viscosity of congealed threads. They are 
used to build shelters, egg cocoons or spider webs. Spiders use of glands and the way how spider web is made are characteristics 
of individual families (Schmidt-Nielsen 2008). Spider webs create mechanical traps with a complicated structure and appropriately 
selected holes filtering the prey. The way of thread entanglement and their interconnections are characteristic features of individual 
species. The construction of spider web uses elastic construction threads and sticky threads whose task is to immobilize the body of 
the possible victim, which is a food prey (Encyklopedia 2008).
The aim of the work was to identify species of synanthropic spiders (accompanying human settlements) and spiders raised in laboratory 
conditions based on the characteristics of spider webs they use. The field observations and their photographic documentation made 
it possible to identify eight species of spiders found inside human settlements as well as those found in vegetation in home gardens. 
The formation of spider webs produced by the (Brachypelma albopilosum) was also observed in terrarium conditions.
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Wprowadzenie

Określenie „nić przędna” oznacza cienkie, długie 
włókno, które powstaje w wyniku krzepnięcia wydzie-
liny wytwarzanej przez gruczoły przędne stawonogów. 
Zbudowana jest z włókien fibroinowych sklejonych se-
rycyną (ryc. 1). Głównym składnikiem przędzy są biał-
ka (fibryny) nadające jej wytrzymałość. Lepkość wyni-

ka z obecności kropelek zawierających glikoproteiny 
albo drobnych nitek o właściwościach adhezyjnych, 
przypominających moher i wysnuwanych przez sitecz-
ko przędne. Aby utrzymać właściwości łowne, przę-
dza musi być odpowiednio wilgotna i elastyczna, za-
wierać chłonące wodę związki nieorganiczne (KNO3, 
KH2PO4) i aminokwasy. Jony azotanowe i kwaśne pH 
(około 4) chronią nić przed działaniem drobnoustrojów 
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i grzybów, a jej białkowe składniki przed denatura-
cją (Żabka 2017). Sieci pajęcze wytwarzane są przez 
gruczoły przędne, zwane kądziołkami przędnymi. 
Występują licznie na odwłoku i są połączone w wy-
specjalizowane grupy produkujące wydzielinę o od-
miennym dla każdej grupy składzie chemicznym (Mo-
ore 2011). Produkcja każdego rodzaju nici zależy od 
pełnionych przez nie funkcji. Wyróżniane są gruczoły 
odpowiedzialne za produkcję nici klejącej, używanej 
do budowy siatki wyłapującej owady, inne do budowy 
nici służących do owijania złapanego owada, a jesz-
cze inne do budowy drgających nici sygnalizacyjnych. 
W czasie procesu budowy pajęczyny pająk wykonuje 
następujące po sobie, zachodzące w ścisłej kolejności, 
precyzyjne działania. Pierwszym etapem jest wyrzuca-
nie utworzonej przez siebie nici, która przykleja się do 
najbliżej występującej powierzchni. Drugim etapem 
jest wielokrotna wędrówka pająka po wytworzonej 
nici i nakładanie kolejnych jej warstw w celu maksy-
malnego wzmocnienia, nić musi być wystarczająco 
wytrzymała. Po wzmocnieniu nici następuje kolejny 
etap. Jest to budowa bocznych ramion pajęczyny, jej 
przekątnych, których wielkość zależy od rozmiarów 
pająka. Po tym etapie następuje wzmacnianie środko-
wej części pajęczyny. Budowane w ten sposób nici nie 
są klejące, ponieważ pająk musi się po nich swobodnie 
poruszać. Ta nieklejąca się spiralna siatka wymieniona 
zostaje ostatecznie na właściwą siatkę klejącą (ryc. 2). 
Drgania nici pajęczej w momencie wplątania się ofiary 
przekazywane są przez nić sygnalizacyjną podczepio-
ną do pająka. Ten przemieszcza się po siatce pajęczyny, 
dochodząc do ofiary, którą następnie uśmierca swoim 
jadem i owija innym rodzajem nici (Nić pajęcza 2011).

W przyrodzie nie spotka się dwóch identycznie zbu-
dowanych sieci. Wygląd nawet tych, które budowane 

są przez ten sam gatunek, różni się, a powody różnic 
wynikać mogą z warunków środowiska, wielkości pa-
jąka, jego wagi czy stanu fizjologicznego (Żabka 2009). 
Wyróżnia się sieci koliste, płachtowate, ramowe, lejko-
wate, kopulaste/dzwonowate. Pajęczyna jest bardzo ela-
styczna i może zwiększać swoją długość aż o 40% bez 
pękania. Jest ona również pięć razy mocniejsza od stali  
o tej samej wadze, odporna na wodę, a co najważniejsze 
– jest obojętna biologicznie (Grossman 2011).

Uzyskanie sieci pajęczej w celu jej wykorzystania 
przemysłowego jest niemożliwe. Podejmowane próby 
w tym zakresie wykazały, że dla uzyskania pajęczy-
ny, z której utkano materiał mający 3,3 na 1,2 metra, 
potrzeba było nici od miliona pająków. Techniki inży-
nierii genetycznej stworzyły możliwość wprowadzenia 
genów z materiału DNA pozyskanego od pająków od-
powiedzialnych za wytwarzanie nici pajęczej do ko-
mórek bakterii Escherichia coli (https://pl.wikipedia.
org/wiki/Ni%C4%87_prz%C4%99dna). Jedynym po-
zytywnym wynikiem tego eksperymentu był efekt wy-
twarzania przez bakterie białka wchodzącego w skład 
pajęczyny bez efektu łączenia się tych białek w długie 
nitki pajęcze. Podobny eksperyment przeprowadzo-
no na ssakach. Kanadyjska firma Nexia wyhodowała 
transgeniczne kozy, które wytwarzały białka, z których 
zbudowana jest sieć, a kozy wydalały je z mlekiem  
w znacznej ilości. Białka te wykorzystano do wytwo-
rzenia materiału pod nazwaną BioSteel. Podejmowane 
próby manipulacji genetycznych celem wytworzenia 
nici pajęczych mają na celu uzyskanie materiału biolo-
gicznego, który mógłby zastąpić materiały syntetyczne, 
takie jak kevlar, o podobnych parametrach technicz-
nych, ale gorszych od tych z nici pajęczych. Dziedziną 
wiedzy szczególnie zainteresowaną wykorzystaniem 
nici pajęczych jest medycyna. Badania koncentrują 
się na zastosowaniu pajęczyny w niciach chirurgicz-

Ryc. 1. Struktura nici pajęczej
Fig. 1. Structure of spider’s web 
Źródło/Source: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ni%C4%87_
prz%C4%99dna)

Ryc. 2. Etapy budowy i rodzaje nici pajęczej
Fig. 2. Construction stages and types of spiders thread 
Źródło/Source: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ni%C4%87_
prz%C4%99dna
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nych i implantach piersi. W tym celu wykorzystuje 
się właściwości białka pajęczej sieci, które powodują, 
że pokryty nim materiał staje się hydrofobowy i zy-
skuje ujemne ładunki. Sprawia to, że taka powierzch-
nia jest lepiej akceptowana przez organizm ludzki, co 
zmniejsza ryzyko wystąpienia reakcji ze strony układu 
odpornościowego. Właściwości techniczne pajęczy-
ny są argumentami do ich wykorzystania w przemy-
śle do produkcji sieci kablowych, odzieży sportowej 
i kamizelek kuloodpornych (https://pl.wikipedia.org/
wiki/Ni%C4%87_prz%C4%99dna), spadochronów, 
nierdzewnych części pojazdów i łodzi, biodegradowal-
nych opakowań (Żabka 2017).

Pająki odgrywają również znaczącą rolę w funk-
cjonowaniu naturalnych ekosystemów. Ich owadożer-
ność przyczynia się do regulacji liczebności licznych 
gatunków owadów fruwających. Gatunki synantropij-
ne gnieżdżące się w siedzibach ludzkich skutecznie 
zwalczają insekty rozwijające się w ogrodach przydo-
mowych. Formy jadowite mają wpływ na liczebność 
drobnych kręgowców. W działaniach tych uczestniczą 
zarówno pająki wędrowne, jak i pająki sieciowe. Pająki 
wędrowne nie budują sieci łownej i polują aktywnie, 
napadając na ofiarę z ukrycia. Umożliwia im to bardzo 
dobrze rozwinięty wzrok. Natomiast pająki sieciowe 
wykorzystują w tym celu sieć i prowadzą stacjonarny 
typ polowania.

Metodyka badań

Celem prowadzonych badań było wykonanie in-
wentaryzacji sieci pajęczych i określenie przynależ-
ności gatunkowej pająków, które je wytwarzają, to-
warzyszących siedzibom ludzkim/gatunków synan-
tropijnych. Poszukiwania odbywały się w ogrodach 
przydomowych, zabudowaniach ludzkich codziennie 
używanych, jak również w pomieszczeniach gospo-
darczych, których używalność była sporadyczna. Ob-
serwacje i dokumentację fotograficzną sporządzano 
zarówno w warunkach pełnego doświetlenia (w dzień), 
jak i o zmroku czy w warunkach niepełnego doświe-
tlenia (garaże, pomieszczenia gospodarcze). Fotogra-
fie wykonywano przy użyciu aparatu fotograficznego 
NIKON z max zoomem. Otrzymany obraz zapisywano 
cyfrowo, wykorzystując w tym celu komputer.

Charakterystyka obiektu badań

Pająki są eukariotami należącymi do królestwa 
zwierząt, gromady stawonogów z grupy szczękoczuł-
kowców. Są to zwierzęta drapieżne, głównie lądowe, 
o rozmiarach od 0,5 mm do 12 cm ciała i do ok. 32 

cm rozstawu odnóży. Ich populacja liczy ok. 40 tys. 
gatunków sklasyfikowanych i opisanych w kilkunastu 
rzędach 2 podrzędach z 112 rodzinami (Błaszak 2009; 
Błaszak 2011). W warunkach laboratoryjnych prowa-
dzi się hodowle terrariowe, w których po zapewnieniu 
wymagań środowiskowych z powodzeniem rozmnaża 
się gatunki z różnych stref klimatycznych. Ptasznik kę-
dzierzawy (Brachypelma albopilosum) w klasyfikacji 
systematycznej należy do:

Typ: stawonogi
Podtyp: szczękoczułkowce
Gromada: pajęczaki
Rząd : pająki
Rodzina: ptasznikowate
Rodzaj: Brachypelma
Gatunek ptasznik kędzierzawy (Brachypelma albo-

pilosum) to duży pająk z rodziny ptaszników, naziemny, 
zamieszkujący wilgotne lasy tropikalne. Żyje w kryjów-
kach wykopanych w ziemi lub zamieszkuje opuszczone 
norki gryzoni. Jest dość duży. Dorosła samica dorasta 
do 8 cm. W rozmiarach ptaszników uwzględnia się dłu-
gość od początku szczękoczułek do końca odwłoka. Nie 
podaje się długości odnóży ze względu na trudności  
z wyznaczeniem tego parametru. Samiec jest nieco 
mniejszy od samicy i dorasta do ok. 6–7 cm. W ubar-
wieniu ciała zwierzęcia występują różne odcienie brązu 
i szarości. Odnóża oraz odwłok pokryte są jaśniejszymi, 
kręconymi włoskami, stąd bierze się nazwa tego gatun-
ku kędzierzawy. Charakteryzuje go szybki wzrost. Sami-
ce dożywają nieraz 20 lat, samce nie dłużej niż 4–6 lat. 
Ptasznik kędzierzawy jest jednym z najłagodniejszych 
gatunków. Nie posiada silnego jadu, a zagrożony ucie-
ka. W stresie „wyczesuje” włoski z odwłoka, porażając 
nimi napastnika. Wykazuje dużą płodność i nie wymaga 
do rozrodu szczególnych warunków. W jednym kokonie 
składa około 1000 jaj. Gatunek objęty jest konwencją 
waszyngtońską (CITES).

Fot. 1. Ptasznik kędzierzawy (Brachypelma albopilosum) 
(fot. A. Kudrycka)
Photo 1. Tarantula Brachypelma albopilosum (photo. A. Ku-
drycka)
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Wyniki

Sieć ptasznika kędzierzawego jest płatowata. Pająk 
przędzie ją na roślinności i przedmiotach położonych 
w okolicy otworu prowadzącego do norki (fot. 2, 3). 
Drgania sieci sygnalizują obecność zaplątanej ofiary. 
Wprowadzenie enzymów trawiennych do ciała ofiary 
umożliwia pobieranie płynnego pokarmu nadtrawione-
go poza przewodem pokarmowym pająka.

Ryc. 3. Schemat sieci pajęczej krzyżaka (Araneus diadematus)
Fig. 3. Diagram of a spiders Araneus diadematus 
Źródło/Source: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ni%C4%87_
prz%C4%99dna

Fot. 4, 5. Krzyżak w sieci (Araneus diadematus) (fot. A. Ku-
drycka)
Photo 4, 5. Araneus diadematus in the web (photo. A. Ku-
drycka)

Fotografie 4 i 5 wykonane zostały w ogrodzie przy-
domowym. Wstępnej klasyfikacji systematycznej ga-
tunku pająka, który ją wykonał dokonano na podstawie 
sposobu splotu sieci a ostatecznie ustalono na podstawie 
cech morfologicznych stwierdzonego na niej pająka.

Fotografie 4, 5, 6 przedstawiają sieci pająków z ro-
dzaju Uloborus (Ivanov 1965), które celem ukrycia się 
w pustej sieci budują na niej struktury maskujące. Są 
to stabilimenty. Ich lokalizacja może być różna. Spo-
tykane są w centrum sieci, ale także rozchodzą się pro-
mieniście wzdłuż nici. Rolą ich jest również znaczne 
wzmocnienie sieci.

Fot. 2, 3. Ptasznik kędzierzawy (Brachypelma albopilosum) i 
jego sieć łowna w hodowli laboratoryjnej (fot. A. Kudrycka)
Photo 2, 3. Tarantula (Brachypelma albopilosum) and its hun-
ting network in laboratory breeding (photo. A. Kudrycka)



51

Fot. 6. Sieć Uloborus (fot. A. Kudrycka) 
Photo 6. Web of Uloborus (photo. A. Kudrycka) 
Źródło/Source: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ni%C4%87_
prz%C4%99dna

Ryc. 4. Schemat sieci rodzaju Uloborus 
Fig. 4. Diagram of a spiders web of the genus Uloborus 
Źródło/Source: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ni%C4%87_
prz%C4%99dna

Ryc. 5. Schemat sieci pająków z rodzaju Uloborus 
Fig. 5. Diagram of a spiders web of the Uloborus
Źródło/Source: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ni%C4%87_
prz%C4%99dna)

Fot. 7. Sieć rodzaju Uloborus (fot. A. Kudrycka) 
Photo 7. Web of the Uloborus (photo. A. Kudrycka)

Sieć rodzaju Uloborus budowana jest najczęściej  
w płaszczyźnie poziomej, ale mogą powstawać również 
sieci trójwymiarowe lub koliste, co zależy od gatunku 
pająka, który je przędzie (rys. 6, fot. 8). W przypadku 
sieci kolistych może być w jej centralnej części dobu-
dowywana struktura stożkowa, co nadaje jej charakte-
rystyczny układ przestrzenny. Ma to miejsce u pająka 
Uloborus bispiralis (fot. 7).

Ryc. 6. Sieć kolista Uloborus  
Fig. 6. Circular web of the Uloborus 
Źródło/Source: https://www.terrarium.com.pl/1741-po-co-pa-
jakom-pajeczyna/attachment/41025/.

Fot. 8. Sieć kolista Uloborus (fot. A. Kudrycka)   
Photo 8. Circular web of the Uloborus (photo. A. Kudrycka)
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Ryc. 7. Polujący Pasilobus sp. (Foelix 1996)
Fig. 7. Hunting Pasilobus sp. (Foelix 1996)  

Fot. 9. Sieć rodzaju Pasilobus (fot. A. Kudrycka) 
Photo 9. Web of the Pasilobus (photo. A. Kudrycka) 

Gatunki z rodzaju Pasilobus budują sieć, której 
kształt jest jedynie wycinkiem pełnej sieci kolistej, 
przyjmującej wygląd trójkąta. Pająk poluje, zwisając 
na długiej nitce, do której przykleja się przelatujący 
owad, a następnie jest oplątywany siecią z pajęczyny.

Ryc. 8. Sieć Linyphia triangularis (Bristowe 1958)
Fig. 8. Web of Linyphia triangularis (Bristowe 1958) 
Źródło/Source: https://www.terrarium.com.pl/1741-po-co-pa-
jakom-pajeczyna/attachment/41046/.

Fot. 10, 11. Płatowate sieci rodzaju Linyphia (fot. A. Kudrycka)  
Photo 10, 11. Web lobe of the Linyphia (photo. A. Kudrycka)  

W Polsce występują dwa podobne do siebie gatunki  
z rodzaju Linyphia. Najpospolitszy jest osnuwik po-
spolity (Linyphia triangularis). Spokrewniony z nim 
jest Linyphia hortensis. Różnica w wyglądzie obydwu 
gatunków polega na tym, że hortensis ma ciemniejsze 
ubarwienie. Osnówkowate konstruują sieci o dużej po-
wierzchni, płaskie i poruszają się po ich spodniej stronie.

Ryc. 11. Sieć omatnikowatych (Theridiidae)   
Fig. 11. Web of Theridiidae)   
Źródło/Source: https://www.terrarium.com.pl/1741-po-co-
-pajakom-pajeczyna/attachment/41034/.
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Fot. 12. Sieć omatnikowatych (fot. A. Kudrycka)  
Photo 12. Web of Theridiidae (photo. A. Kudrycka)

Kątnik domowy jest gatunkiem synantropijnym 
zamieszkującym piwnice, stosy drewna, ciemne kąty  
w siedzibach ludzkich. Jego sieci przyjmują kształt 
lejka, ale w dużej mierze zależą od ukształtowania te-
renu. Do budowy sieci wykorzystuje kąty ciemnych 
pomieszczeń domowych. Ofiarę atakuje po odebraniu 
bodźców pochodzących z drgającej sieci, w którą ofia-
ra jest wplątana.

Fot. 13, 14. Lejkowata 
sieć kątnikowatych (fot. 
A. Kudrycka)  
Photo 13, 14. Fannel web 
(photo. A. Kudrycka)

Ryc. 12. Schemat sieci pająków z rodzaju Hyptiotes
Fig. 12. Diagram of web of the Hyptiotes
Źródło/Source: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ni%C4%87_
prz%C4%99dna

Fot. 15, 16. Sieci pająków z rodzaju Hyptiotes (Wiehle1927 
za Foelix1996) (fot. A. Kudrycka)  
Photo 15, 16. Web of Hyptiotes (Wiehle1927 za Foelix1996) 
(photo. A. Kudrycka)

Pająk zaczepia sieć do dowolnego elementu oto-
czenia, trzymając się jej tylnymi odnóżami. Odnóża 
przednie w momencie zaplątania się łowionego owada 
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puszczają nić, która dodatkowo plącze ofiarę. 
W przyrodzie spotykamy wiele modyfikacji sieci, co 
wynika z warunków środowiska, aktywności łownej 
osobników, zasobności pokarmowej środowiska, a nie-
kiedy z sąsiedztwa innych gatunków.

Fot. 17. Kosarz pospolity (Phalangium opilio) (fot. A. Ku-
drycka)  
Photo 17. Phalangium opilio (photo. A. Kudrycka)

Kosarze zamieszkują łąki, świetliste lasy oraz śro-
dowiska antropogeniczne – ogrody, obszary rolnicze, 
centra miast, ściany i mosty. Prowadzą głównie nocny 
tryb życia. Posiadają niezwykle długie (czasem do 16 
cm) i cienkie odnóża kroczne.

Ryc. 13. Schemat oszczędnej sieci krzyżakowatych 
Fig. 13. Diagram of creative spider web 
Źródło/Source: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ni%C4%87_
prz%C4%99dna

Budowa sieci wymaga ze strony pająka zarówno 
nakładów energetycznych, jak i surowcowych. Dla-
tego spotyka się sieci o budowie skrajnie oszczędnej. 
Tak budują sieci pająki z rodziny krzyżakowatych, np. 
Wixia ectypa. Sieć ta jest koliście asymetryczna, zwę-
żająca się ku górze lub ku dołowi.

Fot. 18. Sieć asymetryczna (fot. A. Kudrycka)  
Photo 18. Asymetric web (photo. A. Kudrycka)

Krzyżak ogrodowy jest popularnym pająkiem wy-
stępującym w Polsce. Posiada charakterystyczną białą 
plamę w kształcie krzyża na odwłoku. Rozpiętość sieci 
krzyżaka ogrodowego może dochodzić do 1,5 m. Pa-
jęczyny rozciągane są w różnych miejscach, w lesie, 
w parkach i ogrodach. Rozpina je między gałązkami, 
między skałami w szczelinach, między ścianami w 
opuszczonych budowlach, w szopach, w magazynach, 
a także w domach mieszkalnych. Ofiarę, która zaplącze 
się w sieć, przymocowuje do dwóch nici, które są przy-
mocowane do przedniego i tylnego końca jego ciała, a 
następnie obraca ofiarę wokół niej, tworząc kokon. Tak 
przygotowana porcja pokarmowa – owad – czeka aż 
pająk zgłodnieje.

Fot. 19. Synantropijny krzyżak ogrodowy (Araneus diade-
matus) (fot. A. Kudrycka)  
Photo 19. Synantropic garden spider Araneus diadematus 
(photo. A. Kudrycka)
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Podsumowanie i wnioski

Pająki to bardzo różnorodna grupa systematyczna. 
Różnorodność ta dotyczy zarówno cech morfologicz-
nych, wynikających z dymorfizmu płciowego, zajmo-
wanego siedliska oraz sposobu zdobywania pokarmu. 
Do cech dodatkowo różnicujących tę grupę taksono-
miczną należy również technika tkania i kształt sieci 
łownych. Mogą one składać się z zaledwie kilku połą-
czonych ze sobą nitek przyczepionych do dostępnych 
zwierzęciu przedmiotów, osiągając stosunkowo nie-
wielkie rozmiary (sieci pająków z rodzaju Hyptiotes), 
jak również osiągać kilkumetrowy wymiar o bardzo 
złożonej stukturze np. rozchodzące się promieniście 
(fot. 8) lub tworzące dywanowe, płatowate struktury 
(fot. 11, 12, 13). Budowa sieci łownej wskazuje na sto-
sowaną przez zwierzą technikę polowania i ataku pa-
jąka na potencjalną ofiarę. Pająki z rodzaju Hyptiotes 
przytrzymują sieć odnóżami, a w momencie jej drgań 
pod wpływem szamocącego się owada gwałtownie ją 
wypuszczają, co dodatkowo unieruchamia ofiarę. In-
nym sposobem ataku na ofiarę jest technika stosowana 
przez gatunki z rodzaju Pasilobus. Pająk poluje, zwisa-
jąc na długiej nitce, do której przykleja się przelatujący 
owad, a następnie jest oplątywany siecią z pajęczyny 
(ryc. 7). Rozpostarta sieć łowna stale dostarcza pokar-
mu, nadmiar którego zapobiegliwe pająki zamykają w 
kokonach, pozostawiając je jako rezerwę pokarmową, 
tak jak ma to miejsce u krzyżaka ogrodowego. Struk-
tura sieci pajęczej charakteryuje się niezwykłymi pa-
rametrami. Na szeroką skalę podejmowane są próby 
wykorzystania wiedzy o budowie sieci w procesach 
technologicznych. Brane są pod uwagę jej lepkość, ela-
styczność, odporność na czynniki mechaniczne i neu-
tralność biologiczna, stwarzająca szerokie możliwości 
zastosowania jej w medycynie.
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STRESZCZENIE

Określenie „nić przędna” oznacza cienkie, długie 
włókno, które powstaje w wyniku krzepnięcia wydzie-
liny wytwarzanej przez gruczoły przędne stawonogów. 
Zbudowana jest z włókien fibroinowych sklejonych se-
rycyną. Jeśli ta nić wytwarzana jest przez pająki nazy-
wana jest nicią pajęczą, a utworzone z niej sieci łowne 
– pajęczyną. Gruczołami, które je wytwarzają, są ką-
dziołki przędne. Gruczoły przędne (kądziołki przędne) 
występują licznie i są połączone w wyspecjalizowane 
grupy produkujące wydzielinę o odmiennym dla każ-
dej grupy składzie (Jura 2004, Jura 2007). Z większo-
ści z nich powstają niteczki przędzy zlepiane ze sobą 
w trakcie snucia. Inne wytwarzają wydzielinę służącą 
nadawaniu lepkości zakrzepłym już niciom. Służą one 
do budowy schronisk, kokonów jajowych lub sieci 
łownych. U pająków sposób wykorzystania gruczołów 
przędnych oraz sposób, w jaki konstruowane są sie-
ci łowne to cechy charakterystyczne poszczególnych 
rodzin (Schmidt-Nielsen: 2008). Sieci łowne tworzą 
mechaniczne pułapki o skomplikowanej budowie i od-
powiednio dobranych otworach filtrujących zdobycz. 
Sposób splatania nici i ich wzajemne połączenia są 
cechami charakterystycznymi dla poszczególnych ga-
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tunków. Do budowy sieci łownych wykorzystywane 
są sprężyste nici konstrukcyjne oraz lepkie nici, któ-
rych zadaniem jest unieruchomienie ciała ewentualnej 
ofiary, która jest zdobyczą pokarmową (Encyklopedia 
2008).

Celem pracy była identyfikacja gatunków pająków 
synantropijnych (towarzyszących siedzibom ludzkim) 
i pająków hodowanych w warunkach laboratoryjnych 
na podstawie cech charakterystycznych wyplatanych 
przez nie sieci pajęczych. Przeprowadzone obserwa-
cje terenowe i ich dokumentacja fotograficzna pozwo-
liły na zidentyfikowanie ośmiu gatunków pająków 
stwierdzonych wewnątrz siedzib ludzkich, jak również 
przebywających na roślinności w ogrodach przydomo-
wych. Obserwowano również tworzenie w warunkach 
terrarium sieci pajęczej wytwarzanej przez ptasznika 
kędzierzawego (Brachypelma albopilosum).


