
ROZTOČI ŘÁDU MESOSTIGMATA U KŮROVCŮ (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE: SCOLYTINAE) – REVIEW

ZLV, 58, 2013 (4): 353-359 353

ÚVOD
Roztoče můžeme nalézt téměř ve  všech habitatech po  celém světě, 
od moře přes arktické oblasti, pralesy a lesy mírného pásu, ale také lid-
ská obydlí. Vyskytují se u nich téměř veškeré známé životní strategie, 
ale velké množství druhů jsou endoparazité nebo ektoparazité. Dosud 
bylo popsáno něco kolem 40 000 druhů, ale toto číslo není s největší 
pravděpodobností konečné. Vzhledem k  jejich malé velikosti, která 
ve většině případů nepřesahuje 2 mm a také vzhledem k tomu, že jsou 
vysoce mikrohabitatově specifičtí se odhady druhové diverzity pohy-
bují mezi půl milionem až něco přes jeden milion druhů (Walter, 
Proctor 1999). Jakožto ostatní členovci mají také chitinový exoske-
let, který může být různě sklerotizován. Sklerotizované štíty a části těla 
jsou pospojovány pomocí měkkých membrán. Chlupy a sety, dále štíty 
a póry jsou na různých částech jejich těla umístěny velmi často ve spe-
cifickém rozmístění, které slouží jako důležitý znak pro determinaci 
(obr. 1). Podtřída Roztoči (Acari) je rozdělena na dva nadřády Aca-
riformes a Parasitiformes. Acariformes se dále dělí na dva velké řády 
Trombidiformes a Sarcoptiformes. Nadřád Parasitiformes se dále dělí 
na 4 řády, a to na Opiliocarida, Holothyrida, Ixodida a Mesostigmata 
(Krantz, Walter 2009).
Řád Mesostigmata je jedním z nejpočetnějších a největších řádů rozto-
čů vůbec. Jedná se o velkou skupinu roztočů, kteří obývají mnoho růz-
ných stanovišť. Můžeme je nalézt vázané na půdu, hnijící dřevo, kom-
post, trus, mršiny, hnízda ptáků, prach v domácnosti, houby a rostliny. 
Některé druhy žijí také v přílivových oblastech a na březích sladkých 
vod, ve vodě vydrží ponořeni dlouhou dobu (Krantz, Walter 2009). 
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ABSTRACT

Mites are a very diverse and abundant group of animals that occur in almost all habitat types worldwide. To date, about 40,000 species of mites 
have been described. The order Mesostigmata is one of the largest orders of mites, and Mesostigmata mites are very abundant in soil but also 
in decaying wood and other habitats, including banks of water bodies, whether salt or fresh water. Their sizes range from 0.2 to 4.5 mm. Their 
ontogenetic development includes only one larval stage and two nymphal stages. Diagnostic characters for their identification are located on the 
idiosoma but also on the gnathosoma and legs. These characters are mainly related to the shape and structure of various parts of body and to 
the number and location of setae on the body. Mesostigmata mites are mainly predators and scavengers but are also fungivores. They frequently 
occur in association with other animals. They are often phoretic on larger animals including bark beetles. The most commonly reported genera 
that are phoretic on bark beetles are Dendrolaelaps, Trichouropoda, and Uroobovella. Phoretic mites can have small or large effects on their pho-
retic hosts, and these effects may be beneficial, neutral, or harmful. The real impact of phoretic mites on bark beetle population is still unknown 
and it is necessary to study their influence on population dynamics by using manipulative experiments. 
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Většina druhů jsou volně žijící predátoři, dále parazité nebo symbionti 
savců, ptáků, plazů nebo členovců. Poměrně málo z nich se živí plísně-
mi nebo pylem. Jsou členěni do 26 nadčeledí, 70 čeledí a doposud bylo 
popsáno zhruba 12 000 druhů (Krantz, Walter 2009). 
Skutečný vliv foretických roztočů na  populace kůrovce dosud není 
znám a je nezbytné, aby jejich vliv na populační dynamiku byl studo-
ván pomocí manipulativních pokusů. Cílem této práce je sumarizovat 
dosavadní znalosti o řádu Mesostigmata ve vztahu ke kůrovcům. 

Popis těla 
Roztoči řádu Mesostigmata dorůstají velikosti od 0,2 mm do 4,5 mm. 
Největší velikosti těla dosahují zástupci čeledi Megisthanidae. Některé 
duhy rodu Megisthanus Thorell, 1882 z  tropického deštného lesa ze 
severního Queenslandu mohou být větší než 4 mm. (Walter, Proc- 
tor 1999). Obvykle mají několik výrazně sklerotizovaných štítů nebo 
destiček na dorsální i ventrální straně idiosomatu, které vykazují cha-
rakteristické přirůstání, spojování nebo fragmentaci během vývoje, 
počínaje larválním instarem a konče dospělcem. Ontogenetický vývoj 
je u této skupiny omezen na jedno larvální stadium a dvě stadia nym-
fální, která se podobají dospělci. U dospělců řádu Mesostigmata exis-
tuje výrazný pohlavní dimorfismus v intercoxální oblasti na epigynál-
ním štítu samic. Epigynální štít může být volný, připojený nebo srostlý 
k přilehlým skleritům. Samice mají příčné intercoxální pohlavní ot-
vory, které jsou kryty jedním až čtyřmi štíty. Samčí pohlavní otvor se 
nachází u předního okraje štítu v intercoxálním regionu nebo na něm, 
obvykle v oblasti mezi druhou až třetí kyčlí. V druhé pozici může být 
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otvor kryt jednou nebo dvěma valvami, na  přední z  nich může být 
pár set. Přítomnost otvoru u předního okraje je spojena s přítomností 
spermatodactylu na chelicerách, pomocí kterého samec přenáší sper-
ma k pórům přijímajícím sperma nebo k pohlavním otvorům samice, 
u primitivnějších skupin tento znak chybí. Řád Mesostigmata má pár 
análních valv, které jsou obvykle bez set, ale jeden pár (výjimečně dva) 
se může objevit na análních valvách larev (Krantz, Walter 2009).
Idiosoma řádu Mesostigmata nese několik výrazných a často diagnos-
tických znaků, které slouží k  odlišení od  ostatních parasitiformních 
roztočů. Jedná se o pozice a uskupení dorsálních a ventrálních set, kte-
rá tvoří schémata umožňující determinaci. Dalšími znaky jsou póry 
žláz, vložené svalové jizvy nacházející se dorsálně. Významným zna-
kem z hlediska odlišnosti od ostatních skupin roztočů je přítomnost 
páru lateroventrálních a  laterodorsálních stigmat, která se otevírají 
ventrálně v oblasti mezi 2. a 4. kyčlí. U postlarválních instarů jsou ob-
vykle spojeny s prodlouženou peritremou, která může být reduková-
na, nebo zcela chybí (Krantz, Walter 2009).
Existuje značná rozmanitost v morfologii gnathosomatu, ale některé 
znaky zůstávají více či méně stejné v  celém řádu. Na  koncové části 
hypostomu vyrůstají rohovité corniculi, které jsou obvykle dobře skle-
rotizovány a  někdy bývají vidlicovité nebo zoubkovité. Na  ventrální 
straně hypostomatu se obvykle vyskytují tři páry set, které jsou roz-
místěny do trojúhelníku nebo jsou více či méně v podélných řadách. 
U neotenických parazitů nebo roztočů, kteří požírají pyl, se vyskytují 
pouze dva páry hypostomatických set. Morfologie chelicer se značně 
liší v celém řádu, od silně vyvinutých zoubkovaných struktur u vol-
ně žijících forem po styletovité orgány sloužící k propichování u ně-

Obr. 1. 
Zobecněné schéma roztoče řádu Mesostigmata upraveno dle Krantz, 
Walter (2009), ventrální strana
Fig. 1.
Generalized scheme of Mesostigmatic mite modified according to 
Krantz, Walter (2009), ventral side

kterých parazitických skupin (Krantz, Walter 2009). Pevný článek 
chelicer nese obvykle krátkou, širokou setu označovanou jako pilus 
dentilis. Pevný článek chelicer může být redukován nebo úplně chybět 
u některých skupin (Dermanyssidae, Varroidae, někteří Blattisociidae 
a Laelapidae). Koncový drápek nebo apotele je vložen k bázi maka-
dlového tarsu. Apotele má obvykle dva nebo tři hroty, ale může vy-
padat značně rozdílně u některých parazitických skupin, u některých 
parazitů může zcela chybět. Na ventrální straně gnathosomu vyrůstá 
nerozdělené tritosternum. Je tvořeno bází a jednou až třemi lacíniemi, 
které mohou být sekundáně srostlé. Lacinie nebo celé tritosternum 
mohou být zakrnělé, nebo chybí úplně u některých parazitických če-
ledí (Spinturnicidae, Rhinonyssidae). Tritosternum slouží zřejmě jako 
smyslový orgán, pozorováno však bylo i  jeho využití při zpracování 
potravy, a  sice jako transportního mechanismu k  přenosu kousků 
konzumované potravy a tekutin, společně se subcapitulárními rýhami 
na gnathosomu (Wernz, Krantz 1976).
Končetiny poskytují cenné taxonomické znaky pro určení příbuzen-
ských vztahů v rámci řádu Mesostigmata. Na jejich článcích tvoří sety 
specifická schémata, která jsou důležitým znakem pro determinaci. 
Na  dorsálním konci tarsu první nohy se nachází seskupení smyslo-
vých set. Toto a mnoho dalších prvků, které se také nacházejí na tarsu 
první nohy, jsou společné i u dalších parasitiformích řádů jako jsou 
Opiliocarida, Holothyrida a Ixodida. Ačkoliv jsou homologní, umístě-
ní těchto společných set se může mezi řády lišit.

Vývoj
Běžně kladou 1, 2 až 4 vajíčka. Druhy, které jsou spojeny s členovci 
12–20 vajíček (Heterozerconidae, Megisthanidae) (Walter, Proctor 
1999). Na rozdíl od jiných řádů zde existuje korelace mezi velikostí těla 
a počtem vajíček, ale tento vztah není silný (Walter, Proctor 1999). 
Většina vajíček je nakladena v raném stadiu vývoje. Mnoho zástupců 
řádu Mesostigmata, žijících v trusu (např. Macrocheles Latreille, 1829) 
a na rostlinách (např. Phytoseiidae), klade vajíčka s plně vyvinutými 
larvami, která uchovávají ve svých tělech těsně před líhnutím, občas se 
objevuje larviparie. 
Larvy jsou šestinohé, u  půdních druhů mohou mít plně vyvinuty 
chelicery k příjmu a lovení potravy (Walter, Proctor 1999). Larvy 
Lasioseius Berlese, 1916 (Podocinidae), Gamasellodes Athias-Hen- 
riot, 1961 (Ascidae), Dendrolaelaps Halbert, 1915 (Digamasellidae), 
Rhodacarus Oudemans, 1902 a Rhodacarellus Willmann, 1935 (Rho-
dacaridae) hladoví i týden, pokud není k dispozici potrava (Walter, 
Proctor 1999). Na  rozdíl u  Protogamasellus Karg, 1962 (Ascidae) 
jsou larvy, které přijímají potravu fakultativní. U druhů z čeledi La-
elapidae a Macrochelidae larvy potravu nepřijímají vůbec (Walter, 
Lindquist 1989).

Potrava
Mnoho z volně žijících druhů jsou predátoři nebo mrchožrouti (Proc- 
tolaelaps Berlese, 1923, Protogamasellus) a  pouze málo skupin jsou 
primární fungivorové (Ameroseiidae) (Walter, Proctor 1999). 
Někteří zástupci skupiny Uropodina mohou být chováni na houbách 
(Woodring, Galbraith 1976), ale další jsou známí jako predátoři la-
rev much a hlístic (O´Donnell, Axtell 1965; O´Donnell, Nelson 
1967). Mnoho druhů, kteří loví členovce, se také živí hlísticemi a dal-
šími bezobratlými s měkkými těly a mohou být považováni za jejich 
hlavní predátory (Walter et al. 1988; Walter, Oliver 1990). Druhy, 
které preferují jako potravu hlístice nebo jsou na ně přímo specializo-
vány, jsou běžní u čeledí Ascidae, Eviphididae, Macrochelidae, Uropo-
didae a Zerconidae. Mnoho predátorů, kteří rádi konzumují hlístice, 
můžeme také nalézt v čeledích Laelapidae, Parasitidae, Rhodacaridae 
a Ologamasidae. Zajímavostí je, že mnoho druhů z  tohoto řádu vy-
kazuje rychlejší vývoj, nižší mortalitu a vyšší plodnost, když požírají 
hlístice. (Walter et al. 1987; Walter, Ikonen 1989). 
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se jejich počet snižuje, ale toto pravidlo je velice druhově specifické. 
Některé druhy najdeme především na  vrcholových částech stromu, 
jako například u l. severského a jiné můžeme nalézt na celém stromě 
včetně větví, jako u druhu Pityogenes chalcographus (Linnaeus, 1761) 
(Lieutier et al. 2007).
Tématem roztočů vázaných na  kůrovcovité brouky se v  Evropě za-
čali odborníci zabývat již ve 20. letech 20. století (Vitzthum 1926). 
Rozšířilo se pak do celého světa (Kinn 1976; Moser et al. 1997). Ze 
světa, ale i z Evropy jsou nejčastěji popisovány vztahy roztočů s druhy 
různých rodů, jako jsou Dendroctonus Erichson, 1836 hlavně ze Se-
verní Ameriky (Kinn 1976; Moser, Roton 1971), Pityokteines Fuchs, 
1911 z Chorvatska (Pernek et al. 2008), Scolytus Geoffroy, 1762 z Ra-
kouska (Moser et al. 2005) a také u rodu Ips De Geer, 1775 z celého 
světa (Moser, Bogenschütz 1984; Levieux et al. 1989; Moser et 
al. 1989, 1997; Takov et al. 2009; Hodgkin et al. 2010). Velmi dob-
ře je tato problematika zpracována v  Polsku (Gwiazdowicz 2008). 
Kiełczewski et al. (1983) popsali 181 druhů roztočů z různých řádů 
u velkého množství kůrovcovitých z  celého státu. Počty druhů řádu 
Mesostigmata se u jednotlivých brouků liší. U l. smrkového bylo na-
lezeno 9 druhů z území Německa, Švédska a Polska (Gwiazdowicz 
et al. 2011; Moser, Bogenschütz 1984; Moser et al. 1989). U Den-
droctonus frontalis Zimmerman, 1868 bylo zatím popsáno ze Severní 
Ameriky 20 druhů (Moser et al. 1974). U zástupců rodu Pityokteines 
6 druhů (Pernek et al. 2008) a u druhu Scolytus multistriatus 3 druhy 
(Moser et al. 2005). Roztoče můžeme najít na těle brouka přichyce-
ny na  různých místech, zpravidla pod krovkami, na  krovkách nebo 
na kyčlích nohou. Nejčastěji popisovanými druhy jsou Dendrolaelaps 
quadrisetus (Berlese, 1920) (obr. 2), zástupci rodu Trichouropoda Ber-

Hostitelé
U řádu Mesostigmata se velmi hojně vyskytují vztahy s bezobratlými 
živočichy. Hunter, Rosario (1988) uvádějí, že 25 ze 44 čeledí Mo-
nogynaspida (56 %) a 20 z 24 čeledí Trigynaspida (83 %) jsou tvořeny 
druhy, které žijí ve spojení s členovci a 95 % z nich s hmyzem. Oblí-
benými hostiteli pro roztoče řádu Mesostigmata jsou zástupci hmyzu, 
kteří obývají uzavřená místa, jako jsou Hymenoptera žijící v půdních 
komůrkách nebo brouci, kteří se vyskytují v  různých chodbičkách. 
Ve  spojení s  čeledí Apidae žijí zástupci 16 čeledí, 34 druhů pouze 
s včelami produkujícími med. Ve spojení s čeledí Formicidae se vy-
skytují zástupci 20 čeledí. Mnozí také žijí ve spojení s brouky, jako jsou 
Scarabaeidae, Scolytinae a Passalidae, dále pak Diptera a Lepidoptera. 
Mimo hmyz poté s některými korýši, stonožkami a mnohonožkami 
(Walter, Proctor 1999).
Velmi rozšířeným vztahem mezi roztoči a ostatními živočichy je foré-
zie, což je podle jedné z definic vztah, kdy jeden organismus (foretik) 
získává ekologické nebo evoluční výhody pomocí migrace z  původ-
ního habitatu, zatímco je po  nějakou část svého vývoje přichycen 
k  povrchu těla svého hostitele (Houck, OConnor 1991). Foretické 
druhy jsou běžné v dočasných a různorodých habitatech, jako je hni-
jící dřevo, ovoce, mršiny a dočasné vodní plochy (Hunter, Rosario 
1988). Naproti tomu, roztoči vyskytující se na relativně stálých habi-
tatech jako je hrabanka, vykazují adaptace pro forézii jen výjimečně. 
Obvykle migrují buď spářené dospělé samice před reprodukcí (hlavně 
Dermanyssina), nebo jako deutonymfy (Sejina, Uropodina, Parasitina, 
Digamasellidae). U Uropodina mohou deutonymfy vykazovat dvě for-
my, a to normální a disperzní (wandernyphen). Nejvíce přizpůsobené 
k forézii jsou heteromorfní deutonymfy z čeledí Uropodina. Jak napo-
vídá název, mnoho z nich se drží na hostiteli (členovci) pomocí stopky 
vylučované z řitního otvoru, jiní používají kaudální přísavku, drápky 
nebo chelicery. Foretičtí roztoči mohou být v některých případech pro 
své hostitele prospěšní, a to hlavně v případech, když svého hostitele 
zbavují nepříjemných parazitů. Eickwort (1994) popsal, že čmeláčí 
královny, které nesly na těle druhy rodu Parasitellus Willmann, 1939 
(Mesostigmata: Parasitidae), měly méně parazitických hlístic. Zajíma-
vostí také je, že někteří roztoči jsou schopni si své hostitele z různých 
důvodů vybírat. Všechna stadia druhu Parasitellus fucorum de Geer, 
1778 (Parasitidae) žijí v hnízdech druhů rodu Bombus Latreille, 1802 
(Apidae). Huck et al. (1998) objevili, že foretické deutonymfy přelézají 
ze samců na královny, ale nikde ne naopak. Deutonymfy také preferují 
královny namísto dělnic. Toto se děje pravděpodobně z jednoho jedi-
ného důvodu, protože čmeláčí kolonie přežívají pouze jeden rok a pou-
ze mladé oplodněné královny přezimují a následující rok zakládají dal-
ší kolonie, a tím i potenciální prostředí k životu tohoto druhu roztoče. 

Mesostigmata a kůrovci
Mnoho zástupců roztočů z  řádu Mesostigmata bývá také nalézáno 
ve spojení s různými druhy kůrovcovitých brouků. Kůrovcovití brouci 
se rozmnožují a živí na lýku stromů, kde vytvářejí specifické požerky, 
ale můžeme je nalézt i  ve  stoncích různých bylin a  plodech mnoha 
rostlin, jako jsou například plody kávovníku (Ruiz-Cárdenas, Baker 
2010) nebo fíkovníků. Na celém světě jich je zatím popsáno zhruba 
6000 druhů, z toho 900 v Palearktické oblasti; v Evropě je zatím po-
psáno 250–300 druhů v  závislosti na  tom, zda tento výčet zahrnuje 
i oblasti jako jsou Kanárské ostrovy nebo státy Kavkazu (Lieutier et 
al. 2007). Jejich lokální abundance se odvíjí od dostupnosti stanovišť, 
jako jsou např. větrné polomy, které nabízejí dostatek potravy. Mezi 
nejvýznamnější zástupce, a  tím pádem i  lesní škůdce, patří Scolytus 
multistriatus (Marsham, 1802), Tomicus piniperda (Linnaeus, 1758), 
Ips typographus (Linnaeus, 1758) a další. V posledních letech se začí-
nají v Evropě šířit i další druhy, jako je například lýkožrout severský 
Ips duplicatus (C. R. Sahlberg, 1836), který se významně šíří i na úze-
mí České republiky (Holuša et al. 2010). Nejčastěji nalétají na kmen 
stromu nebo na jeho větve. Od spodní části stromu směrem ke špičce 

Obr. 2.
Druh Dendrolaelaps quadrisetus deutonymfa, ventrální strana (foto 
M. Čejka)
Fig. 2.
Species Dendrolaelaps quadrisetus deutonymph, ventral side (photo 
M. Čejka)
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lese, 1916 (obr. 3), Proctolaelaps a Uroboovella Berlese, 1905 (obr. 4). 
Dendrolaelaps quadrisetus je nacházen velmi hojně a ve velkých po-
čtech. Moser, Bogenschütz (1984) uvádějí, že přes 60 % všech 
exemplářů odebraných roztočů byl právě tento druh na l. smrkovém. 
V práci Moser et al. (1989) autoři uvádějí dokonce přes 80 % exem-
plářů tohoto druhu u l. smrkového. Seznam všech popsaných druhů 
roztočů u vybraných druhů kůrovcovitých vyskytujících se v Evropě 
je uveden v tab. 1.
Toto téma prozatím nebylo v rámci České republiky studováno, ale ze 
sousedních států existuje několik studií, které se tímto tématem za-
bývají (Feketová 2011; Gwiazdowicz et al. 2011; Moser, Bogen-
schütz 1984). V  sousedních státech jsou velmi podobné přírodní 
podmínky jako u nás a i vzhledem k tomu, že se tam vyskytují stej-
né druhy kůrovců, můžeme předpokládat, že spektrum foretických 
roztočů z řádu Mesostigmata u našich kůrovců bude velmi podobné. 
Naše předběžná data vypovídají, že u druhu l. smrkový tomu tak s nej-
větší pravděpodobností bude.

Potrava řádu Mesostigmata svázaných s kůrovci
Zástupci Dendrolaelaps, Trichouropoda a  dalších rodů se nejčastěji 
živí hlísticemi, které se vyskytují společně s brouky v jejich požercích 
nebo na  jejich tělech. Hunter, Rosario (1988) usuzují, že některé 
foretické druhy mohou být užitečné pro své hostitelské brouky, pro-
tože se přednostně živí na hlísticích, které jim škodí (např. Dendro-
laelaps neodisetus (Hurlbutt, 1967) na Dendroctonus frontalis a Cer-
coleipus coelonotus Kinn, 1970 na lýkožroutu Ips confusus (LeConte, 
1876)). Byly však také zaznamenány případy, kdy se tyto druhy ži-
vily na  vajíčkách nebo larvách kůrovců (Hofstetter et al. 2009). 
Kiełczewski, Bałazy (1966) pozorovali chování samic Dendrola-
elaps quadrisetus v  požercích druhů Ips typographus a  Ips amitinus 
(Eichhoff, 1871). Samice tohoto druhu bývá veliká 550–650 µm. 
Dlouhé a silné nohy jí umožňují vyhrabat vajíčka lýkožroutů a silné 

chelicery jí dovolují proniknout skrze chorion vajíčka a  jeho vysátí 
v  krátkém čase. Po  požití jednoho vajíčka může postupovat a  pře-
jít na další. Larvy tohoto druhu jsou saprofágní a hlavně nekrofágní 
na mrtvých lýkožroutech a dalších doprovodných druzích entomo-
fauny. Soudě podle množství pozorovaných larev v  požercích, re-
produkční potenciál tohoto druhu není příliš vysoký. Ve  vzácných 
případech bylo pozorováno, že samice D. quadrisetus napadaly čer-
stvě vylíhlé larvy brouků, které začínaly žír. Úmrtnost lýkožroutů 
ve  stadiu vajíčka, způsobená tímto druhem, závisí do  značné míry 
na množství, reprodukčním potenciálu a aktivitě roztočů. U druhu 
D. quadrisetus to činí zhruba 7 %, ale přesné vymezení je velmi obtíž-
né. Nízká plodnost je kompenzována vysokou aktivitou v požercích. 
Podobně jako D. quadrisetus se chová příbuzný druh Dendrolaelaps 
cornutus (Kramer, 1886), který se také vyskytuje v  požercích lýko-
žroutů, ale jen zřídka. Foretičtí roztoči mají také další vliv na svého 
hostitele. Například Kinn, Witcosky (1978) popisují, že druh Tri-
chouropoda australis Hirschmann, 1972, který se vyskytuje na kůrov-
ci Dendroctonus frontalis, negativně ovlivňuje jeho letovou aktivitu. 
Bylo zjištěno, že brouci, kteří se chytají na bližší pasti od napadeného 
stromu, mají na svých tělech více pedicelů, pomocí kterých se tento 
druh roztoče drží na  těle brouka, než ti, kteří se chytili do  vzdále-
nějších pastí. Další zajímavostí je, že foretičtí roztoči, ale ne jen ti 
z  řádu Mesostigmata, mohou mít také vliv na  reprodukci a kvalitu 
potomstva svých hostitelů. V laboratorním pokusu bylo zjištěno, že 
přítomnost foretických roztočů na samicích lýkožrouta Ips grandico-
lis (Eichhoff, 1868) ovlivňuje kvalitu a také kvantitu produkovaného 
potomstva. Byl zjištěn silný negativní efekt na  reprodukční úspěch 
tohoto druhu brouka (Hodgkin et al. 2010).

Houby a Mesostigmata
Velmi významný je také fakt, že roztoči na svých tělech přenášejí spóry 
různých hub, a tím slouží i jako šiřitelé nákaz a nemocí, které půso-

Obr. 3.
Druh Trichouropoda polytricha deutonymfa, ventrální strana (foto M. 
Čejka)
Fig. 3.
Species Trichouropoda polytricha deutonymph, ventral side (photo M. 
Čejka)

Obr. 4.
Druh Uroobovella ipidis deutonymfa, ventrální strana (foto M. Čejka)
Fig. 4.
Species Uroobovella ipidis deutonymph, ventral side (photo M. Čejka)
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References

Pleuronectocelaeno austriaca Vitzthum, 1926 + - - - - - PL Gwiazdowicz et al.  2011
Pleuronectocelaeno japonica Kinn,1991 - - + - - - HR Pernek et al. 2008
Dendrolaelaps disetus Hirschmann, 1960 + - - - - - DE Moser, BoGenschütz 1984

Dendrolaelaps quadrisetus (Berlese, 1920) + + + + + - FR, HR,
DE, PL

Gwiazdowicz et al.  2011; Levieux et al. 1989; 
Moser, BoGenschütz 1984; Pernek et al. 
2008

Lasioseius penicilliger (Berlese, 1916) - + - - - - FR Levieux et al. 1989
Proctolaelaps eccoptogasteris Vitzthum, 1923 - - - - - + AT Moser et al. 2005

Proctolaelaps fiseri Samšiňák, 1960 + + - - - - FR, DE,
PL

Gwiazdowicz et al.  2011; Levieux et al. 1989; 
Moser, BoGenschütz 1984

Proctolaelaps hystricoides Linquist & Hunter, 
1965 - - - + + - HR Pernek et al. 2008

Proctolaelaps scolyti Evans, 1958 - - - - - + AT Moser et al. 2005
Schizosthetus simulatrix Athias-Henriot, 1982 - - + - - - HR Pernek et al. 2008
Trichouropoda bipilis (Vitzthum, 1920) - - - - - + AT Moser et al. 2005
Trichouropoda lamellose (Hirschmann, 1972) - - + + - - HR Pernek et al. 2008
Trichouropoda polonica Wisniewski & 
Hirschmann, 1988 + - - - - - PL Gwiazdowicz et al. 2011

Trichouropoda polytricha (Vitzthum, 1923) + - - - - - DE, PL,
SK

Feketová 2011; Gwiazdowicz et al. 2011; 
Moser, BoGenschütz 1984

Trichouropoda polytrichasimilis Hirschmann, 
1972 - + - - - - FR Levieux et al. 1989

Uroobovella ipidis  (Vitzthum, 1923) + + + + + -
FR, HR, 
DE, PL,

SK

Feketová 2011; Gwiazdowicz et al.  2011; 
Levieux et al. 1989; Moser, BoGenschütz 
1984; Pernek et al. 2008

Uroobovella obovata G. Canestrini & Berlese, 
1884 + - - - - - PL Gwiazdowicz et al. 2011

Uroobovella vinicolora (Vitzthum, 1926) + - - - - - DE, PL,
SK

Feketová 2011; Gwiazdowicz et al.  2011;
Moser, BoGenschütz 1984

Tab. 1.
Foretické druhy roztočů u vybraných druhů kůrovců z Evropy (+známý výskyt)
Phoretic species of mites associated with selected species of bark beetles in Europe (+known occurrence)

bí velké škody v  lesním hospodářství. Jedná se velmi často o přenos 
hyperforetických ascospór rodu Ophiostosoma Syd, P. Syd nebo rodu 
Ceratocystis Ellis, Halst., 1890, jak bylo zjištěno na lýkožroutu smrko-
vém a jeho foretických roztočích (Moser et al. 1997). Jedná se přitom 
o jedny z nejvýznamnějších patogenů stromů vůbec (Wingfield et al. 
1993). U rodu Scolytus a na jeho foretických roztočích byla prokázána 
přítomnost askospór druhu Ophiostosoma novo-ulmi Brasier, 1991, 
která způsobuje grafiózu jilmů (Moser et al. 2010). Spóry těchto hub 
můžeme ve většině případů nalézt na celém těle roztoče, místo uchy-
cení není nijak specifické. 

ZÁVĚR
Společenstva foretických roztočů na kůrovcích nejsou příliš druhově 
bohatá, ale u každého druhu se dají najít odlišné druhy jeho foretiků. 
Jejich vliv na své hostitele je jen velmi málo prozkoumán a je možné, 

že ovlivňují populační dynamiku kůrovců jak svým počtem, tak i svou 
potravní preferencí v požercích, kde se mohou živit nejen na parazitic-
kých hlísticích brouků, ale také na vajíčkách brouků. Roztoči přenášejí 
na svých tělech houby, ale jejich přesný vliv na šíření a virulenci pa-
togenů není zatím příliš dobře znám. Výzkum je stále zaměřen na zá-
kladní popis druhového spektra roztočů, kteří se vyskytují společně 
s různými druhy kůrovců. Společenstva roztočů z řádu Mesostigmata 
u některých druhy kůrovců nebyla zatím popsána a je možné, že bu-
dou objeveny další druhy, které využívají kůrovce jako své hostitele 
pro rozšiřování na nová stanoviště.
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SUMMARY

Mites can be found in almost all habitats around the world, from the Arctic region to rain forests and temperate forests, and also in human 
dwellings. They exhibit almost all known life strategies, but many species are endoparasites or ectoparasites. About 40,000 species of mites have 
been described. Mites in the order Mesostigmata are very diverse and abundant and inhabit many habitats. They can be found in soil, rotting 
wood, compost, dung, carrion, bird nests, household dust, fungi, and plants. Most species are predators, parasites, or symbionts of mammals, 
birds, reptiles, and arthropods. Some feed on pollen or mold. 

Adult Mesostigmata mites range from 0.2 mm to 4.5 mm in size and have one larval stage and two nymphal stages; the larvae have six legs, but 
the nymphs resemble the adults and have eight legs. Adult Mesostigmata mites exhibit a strong sexual dimorphism. The idiosoma, gnathosoma, 
and legs are important for taxonomic determinations. Mesostigmata mites usually lay one, two or four eggs. 

Mesostigmata mites often have close associations with invertebrates. Common hosts for Mesostigmatic mites are insects that inhabit closed 
places, such as Hymenoptera in soil chambers or beetles in tunnels. One widespread relationship between mites and other animals is phoresy. 
Phoretic mite species are common in temporary habitats such as rotting wood, fruit, carrion, and temporary water bodies. It is usually the adult 
females or deutonymphs that attach to and are transported by the phoretic host. 

Many species of Mesostigmata mites are associated with bark beetles. Bark beetles feed and reproduce under the bark of trees, where they form 
galleries, but they can also be found in stems and fruits. Beetle genera commonly associated with mites include Dendroctonus, Pityokteines, 
Scolytus, and Ips. The most commonly reported phoretic mites are Dendrolaelaps quadrisetus Berlese, 1920 (Fig. 2) and species of genera 
Trichouropoda Berlese, 1916 (Fig. 3), Proctolaelaps Berlese, 1923, and Uroobovella Berlese, 1905 (Fig. 4). Species of mites that are known to be 
associated with selected beetle species in Europe are listed in Tab. 1.

Phoretic mites most commonly feed on nematodes and fungi but also graze on eggs of bark beetles. Phoretic mites can have small or large effects 
on their phoretic hosts, and these effects may be beneficial, neutral, or harmful. Actual impact of phoretic mites on bark beetle population is still 
unknown and it is necessary to study their influence on population dynamics by using manipulative experiments. Phoretic mites carry on their 
bodies spores of various fungi and thus disseminate plant pathogens that cause great damage in forestry.
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