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Abstrakt 

Nina Hegedüsová: Roztoče (Acari, Mesostigmata) v hniezdach kukučky (Cuculus ca-

norus) na Slovensku 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie 

Diplomová práca, 53 strán a 7 tabuliek v prílohe, 2019 

 

Cieľom tejto diplomovej práce bolo priniesť prvé údaje o faune mezostigmátnych roz-

točov z parazitovaných hniezd, stanoviť preferencie vedúcich parazitických druhov 

k týmto hniezdam a porovnať faunu roztočov s hniezdami neobsadenými kukučkami. 

Hniezda pochádzajú zo štyroch lokalít Slovenska: Komárno, Jatov, Majcichov, Ľubá, 

a dvoch lokalít z Českej republiky: Mutěnice, Lužice. Celkovo bolo vyšetrených 89 hniezd 

trsteniarikov (Acrocephalus arundinaceus a Acrocephalus scirpaceus), z toho bolo 36 

hniezd parazitovaných kukučkou. Celkovo bolo spracovaných 11 347 jedincov klieštikov-

cov, ktoré patrili do 6 druhov a do dvoch bližšie neurčených rodov. Jediným eudominant-

ným druhom bol krvcicajúci parazit Ornithonyssus sylviarum. Fauna hniezd obsadených 

kukučkou bola podobná neobsadeným hniezdam. Podobne sa nelíšila frekvencia výskytu 

Ornithonyssus sylviarum (hniezda obsadené kukučkou F = 86,11; neobsadené F = 88,46). 

Výrazný rozdiel bol zistený v priemernom počte jedincov Ornithonyssus sylviarum na 

jedno parazitované hniezdo – hniezda obsadené kukučkou boli menej parazitované (IA = 

10,96) ako hniezda neobsadené kukučkou (IA = 232,41). 

 

Kľúčové slová: roztoče, Mesostigmata, vtáčie hniezda, Cuculus canorus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Nina Hegedüsová: Mites (Acari, Mesostigmata) in the nests of common cuckoo (Cucu-

lus canorus) in Slovakia 

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Department of Zoology 

Diploma thesis, 53 pages and 7 tables in appendix, 2019 

 

The goal of this diploma thesis was to bring the first data about the mesostigmatic mites 

fauna from the parasitized nests, to determine the preferences of the leading parasitic species 

towards these nests and to compare the mite fauna with the nests not occupied by cuckoos. 

The nests come from four localities in Slovakia: Komárno, Jatov, Majcichov, Ľubá, and two 

localities from the Czech republic: Mutěnice, Lužice. The mesostigmatic mites come from 

89 nests of A. arundinaceus and A. scirpaceus, of which 36 nests were parasitized by cuckoo. 

A total of 11,347 mite individuals were processed, these mites belong to 6 species and two 

unspecified genera. The only eudominant species was blood-sucking parasite Ornithonyssus 

sylviarum. Nest fauna was similar in the nests occupied with cuckoos. While the frequency 

of Ornithonyssus sylviarum was similar (nest occupied with cuckoos F = 86.11; nests 

without cuckoos F = 88.46), the abundance was markedly different – nests occupied with 

cuckoos were less infested (IA = 10.96) than nests without cuckoos (IA = 232.41). 

 

Key words: mites, Mesostigmata, bird nests, Cuculus canorus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Predhovor 
Roztoče sú druhovo najpočetnejšou a najdiverzifikovanejšou skupinou pavúkovcov. Ich 

výskyt je zaznamenaný takmer vo všetkých habitatoch na rôznych miestach Zeme s výnim-

kou vodného stĺpca otvoreného oceánu. Vyskytujú sa v púšťach, v tundre, na vrcholoch hôr, 

v hlbokých vrstvách pôdy, v teplých puklinách aj na dne oceánov. 

Poznáme len veľmi malú časť druhového spektra roztočov, pretože v mnohých skúma-

ných substrátoch stále nachádzame nové druhy. Podľa Walter & Proctor (2013) poznáme 

len 5 – 11 % skutočnej diverzity roztočov. 

Napriek tomu, že je to taká početná skupina živočíchov a o ich prítomnosti vedia zooló-

govia už dlhý čas bol výskum roztočov dlho zanedbávaný. Pozornosť sa sústredila najmä na 

parazitické a hospodársky významné druhy.  

Výskumu mezostigmátnych roztočov v hniezdach vtákov na území Slovenska sa veno-

valo viacero prác, avšak žiadna práca sa nezaoberá štúdiom parazitovaných hniezd. V dip-

lomovej práci sa zaoberám štúdiom mezostigmátnych roztočov v hniezdach trsteniarikov 

(Acrocephalus) obsadených kukučkou (Cuculus canorus) na Slovensku.  
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Úvod 

Roztoče patria medzi drobné pavúkovce, ktoré sa vyznačujú nečlánkovaným telom. Ne-

majú zreteľne oddelenú prosomu od opistosomy, ale môžu byť oddelené ryhou. Ich telo je 

rozdelené na gnatozómu a idiozómu, pričom idiozóma sa skladá z propodozómy, metapo-

dozómy a opistozómy.  

Dlhý čas bola táto skupina živočíchov patriaca k najpočetnejším pavúkovcom prehlia-

daná, a takmer nikto sa ich výskumu nevenoval. Záujem o výskum roztočov vzrástol až 

koncom 19. a začiatkom 20. storočia, avšak akarológovia sa venovali hlavne parazitickým 

a hospodársky významným druhom, vzhľadom k tomu, že mnohé druhy roztočov značne 

poškodzujú uskladnené potraviny, úrodu, dobytok, spôsobujú rôzne ochorenia a úmrtia ľudí 

svojou schopnosťou hostiť a prenášať choroboplodné organizmy na rastliny a živočíchy 

alebo svojimi potravnými nárokmi. Naopak mnohé druhy sú považované za užitočné pre 

človeka, pretože napomáhajú rozkladným procesom v lesnej opadanke, iné druhy sa živia 

škodlivými článkonožcami (Walter & Proctor 1999).  

Najväčší rozvoj výskumu roztočov nastal nástupom 21. storočia, pričom poznatky o de-

tailoch roztočov a ich taxónoch sa značne rozšírili hlavne vďaka moderným technológiám 

(Kreiter 2010). Taxonómia roztočov prešla viacerými zmenami. V súčasnosti sa delia do 6 

radov: Opilioacarida, Holothyrida, Ixodida, Mesostigmata, Trombidiformes a Sarcoptifor-

mes (Krantz & Walter 2009). 

Podrad Mesostigmata sa radí do jednej z najväčších skupín medzi roztočmi. Sú kozmo-

politne rozšírenou skupinou. Mnohé druhy sú fytofágne, mykofágne, saprofágne, kopro-

fágne, nekrofágne, foretické, endoparazitické aj ektoparazitické alebo môžu byť symbiontmi 

iných živočíchov. Avšak väčšina druhov patrí medzi voľne žijúce predátory (Walter & 

Proctor 1999). 

Mezostigmátne roztoče vyskytujúce sa na území Európy patria do 6 kohort: Anten-

nophorina, Cercomegistina, Gamasina, Microgyniina, Sejina a Uropodina. Najviac jedincov 

patrí do kohorty Gamasina (Fenďa 2011). 

Výskumu roztočov v hniezdach vtákov sa doteraz zaoberali viacerí autori na Slovensku 

aj v zahraničí. Hniezdam trsteniarika sa na Slovensku venovali Krištofík et al. (2001, 2005) 

a Fenďa & Schniererová (2004). V mojej práci som spracovala materiál z hniezd trstenia-

rika, ktoré sú na rozdiel od spomenutých autorov parazitované kukučkou. 
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1 Literárny prehľad 

Mezostigmátne roztoče vyskytujúce sa v hniezdach vtákov sú viazané na hniezda svo-

jich hostiteľov. Medzi týmito druhmi obývajúcimi hniezda rozlišujeme foleobionty a foleo-

fily. Foleobionty sú na svojom hostiteľovi absolútne závislé, v hniezde prekonávajú celý 

svoj ontogenetický vývin, a vo voľnej prírode ich nájdeme len zriedka. Foleofily, na rozdiel 

od foleobiontov, nie sú na hostiteľovi závislé, vyskytujú sa aj mimo hniezd vo voľnej prírode 

(Mašán 2001). V hniezdach viacerých hostiteľov nachádzame druhy euryékne. 

Hniezda vtákov zabezpečujú ideálne podmienky pre vývoj parazitických, ale aj nepara-

zitických roztočov (Švaňa et al. 2006). V prípade neparazitických roztočov sa v nich vysky-

tujú rôzne druhy, ktoré v hniezdach hľadajú úkryt, vhodné mikroklimatické podmienky pre 

svoj vývoj, hibernáciu alebo potravné zdroje ako sú článkonožce, huby, výkaly a kúsky po-

kožky, pričom niektoré druhy sa v hniezdach vyskytujú iba náhodne (Krumpál et al. 1998, 

Walter & Proctor 1999). Do tejto skupiny roztočov patria dravé, fytofágne, mykofágne, 

saprofágne, koprofágne, nekrofágne alebo foretické druhy. Výskyt parazitických roztočov 

v hniezdach je podmienený prítomnosťou hostiteľa, vzhľadom k tomu, že ich zdrojom po-

travy je krv (Švaňa et al. 2006). Prítomnosť hostiteľa zabezpečuje ako pre parazitické, tak 

aj pre neparazitické roztoče vhodnú teplotu a vlhkosť. Hniezda vtákov sú tiež miesta odpo-

činku dospelých jedincov, liahnutia a kŕmenia mláďat (Walter & Proctor 1999). Dalo by sa 

povedať, že hniezda sú odrazom miestnej fauny (Krumpál et al. 1998). Určujúcim faktorom 

zloženia hniezdnej fauny je predovšetkým stanovište, biológia hostiteľa a mikroklimatické 

podmienky v hniezde (Yakimenko et al. 1990a).  

Štúdium fauny vtáčích hniezd sa začalo rozvíjať koncom 19. a začiatkom 20. storočia, 

kedy sa zároveň rozvíja samostatná vedná disciplína akarológia. V súčasnosti sa akaro-

faunou vtáčích hniezd zaoberajú mnohí autori. 

Ako prvý sa nidikolnou faunou zaoberal Löw (1867), konkrétne z hniezd lastovičiek. 

Živočíchy tvoriace faunu hniezd pomenoval Heselhaus (1915) nidicola. Roztoče v hniez-

dach brehule hnedej Riparia riparia (Linnaeus, 1758) skúmal Vitzthum (1925). Faunou 

vtáčích hniezd a ektoparazitmi vtákov sa tiež zaoberal Dobroscky (1925). Jednou z najvý-

znamnejších prác akarofauny vtáčích hniezd je práca Nordberga (1936), ktorý položil zá-

klady kvantitatívnej analýzy hniezdnych biocenóz. V tejto práci spracoval typizáciu hniezd 

a tiež charakterizoval mikroklimatické pomery v hniezdach.  

Z okolitých európskych krajín najviac prác zaoberajúcich sa akarofaunou vtáčích hniezd 

vychádza v Poľsku. Hniezdami vrabca domového Passer domesticus (Linnaeus, 1758) 
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a vrabca poľného Passer montanus (Linnaeus, 1758) sa zaoberali Chmielewski (1982), Kac-

zmarek (1982) a Krumpál et al. (2001). Fenďa & Pinowski (1997) skúmali hniezda P. mon-

tanus. Patan (1969) a Žukowski & Bitkowska (1973) sa zaoberali roztočmi hniezd R. ripa-

ria. Hniezdam strakoša obyčajného Lanius collurio Linneus, 1758 sa venovali Tryjanowski 

et al. (2001). Błoszyk et al. (2006) vyšetrili 338 hniezd 36 druhov vtákov. V tom istom roku 

vyšli práce zaoberajúce sa klieštikovcami hniezd orliaka morského Haliaeetus albicilla 

(Linnaeus, 1758) (Gwiazdowicz et al. 2006) a bociana bieleho Ciconia ciconia (Linnaeus, 

1758) (Bajerlein et al. 2006). Akarofaunu bociana čierneho Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) 

skúmali Błoszyk et al. (2009). Prácu zaoberajúcu sa roztočmi hniezd škorca obyčajného 

Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 publikovali Błoszyk et al. (2016).  

V Rusku sa nidikolnej faune hniezd venoval Butenko (1964), ktorý opísal sezónnu dy-

namiku Dermanyssus hirundinis (Hermann, 1804) v hniezdach S. vulgaris. Borisova (1972, 

1977) preskúmala vyše 1000 hniezd vtákov. Roztočmi v kolóniách havranov sa zaoberali 

Yakimenko et al. (1990a). Akarofaune v hniezdach druhu R. riparia sa venovali Yakimenko 

et al. (1991). 

Roztoče hniezd holuba skalného Columba livia f. domestica Gmelin, 1789 skúmali 

v Ukrajine Javornickij & Charambura (1982) a Piryanik & Akimov (1964). Hniezda 126 

druhov vtákov preskúmal Didyk (2013). V hniezdach vodnára potočného Cinclus cinclus 

(Linnaeus, 1758) sa mezostigmátnymi roztočmi venovali Meleshchuk et al. (2016). 

Akarofaunou v hniezdach vtákov sa v Maďarsku zaoberali Mahunka & Molnos (1962). 

Szabó et al. (2002) sa venovali vplyvu roztočov na druh P. domesticus. Z Rakúska pochá-

dzajú údaje o roztočoch žijúcich v hniezdach dutinových hniezdičov (Mrciak & Sixl 1979).  

Na Slovensku boli mezostigmátne roztoče (Dermanyssus gallinae (De Geer, 1778), Hy-

poaspis integer (Berlese, 1911) a Ornithonyssus pipistrelli (Oudemans, 1904)) vo vtáčích 

hniezdach prvýkrát zaznamenané na Hronskej pahorkatine (Dudich et al. 1940). V päťde-

siatych rokoch Mrciak & Rosický (1956) skúmali v hniezdach kury domácej Gallus domes-

ticus (Linnaeus, 1758), sojky obyčajnej Garrulus glandiarius (Linnaeus, 1758), lastovičky 

domovej Hirundo rustica Linnaeus, 1758 a sýkorky uhliarky Parus ater Linnaeus, 1758 

štyri druhy mezostigmátnych roztočov D. gallinae, D.hirundinis, Ornithonyssus sylviarum 

(Canestrini & Fanzago, 1877) a Haemolaelaps megaventralis (Strandtmann, 1947).  

Nosek & Lichard (1962) sa venovali hniezdam 5 druhov vtákov muchárika bielokrkého 

Ficedula albicollis (Temminck, 1815), sýkorky veľkej Parus major Linnaeus, 1758, S. vul-

garis, drozda čierneho Turdus merula Linnaeus, 1758 a kačice divej Anas platyrhynchos 

Linnaeus, 1758 zo západného Slovenska a navrhli rozdelenie hniezd do troch ekologických 
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skupín. Daniel & Černý (1963) sa venovali hniezdnej faune A. platyrhynchos. Druh Derma-

nyssus carpathicus Zeman, 1979 z hniezd žltochvosta hôrneho Phoenicurus phoenicurus 

(Linnaeus, 1758) a P. major opísal Zeman (1979). Zeman & Jurík (1981) skúmali faunu 

hniezd 12 druhov vtákov hniezdiacich v dutinách. Černý (1974, 1989) rozdelil roztoče do 

štyroch hlavných ekologických skupín a definoval vtáčie akaríniá.  

Výskum akarofauny vtáčích hniezd na Slovensku sa zintenzívnil v 90. rokoch 20. storo-

čia. Ambros et al. (1992) získali zo 144 hniezd 29 druhov vtákov 3 481 mezostigmátnych 

roztočov, patriacich do 43 druhov, z nich bolo 6 nových druhov pre faunu Slovenska. Fenďa 

et al. (1998a) skúmali 301 hniezd 49 druhov vtákov, pričom roztoče boli prítomné v 250 

hniezdach. Zaznamenali 2 948 jedincov, ktoré autori zaradili k 81 druhom. Krumpál et al. 

(1998) skúmali 111 hniezd 8 druhov vtákov z Krivánskej Malej Fatry. Získali 1 851 jedincov 

mezostigmátnych roztočov, patriacich k 28 druhom, z toho 2 nové druhy pre faunu Sloven-

ska. 

Autori sa postupne začali zameriavať na výskum roztočov hniezd jedného konkrétneho 

druhu vtáka. Hniezdami druhu C. livia f. domestica sa zaoberali Cyprich et al. (1992), Janiga 

(1997) a Fenďa & Kicková (2009). Zo 107 hniezd našli Cyprich et al. (1992) 674 jedincov 

klieštikovcov, patriacich do jediného druhu D. gallinae. Sezónnym výskytom D. gallinae 

v hniezdach mestských holubov sa venoval Janiga (1997). V 52 hniezdach našli Fenďa & 

Kicková (2009) 4 442 jedincov klieštikovcov, ktoré zaradili k 6 druhom. V 240 hniezdach 

R. riparia zistili Mašán & Krištofík (1993) a Krištofík et al. (1994) 3 191 exemplárov, pat-

riacich do 29 druhov. Hniezda kúdeľničky lužnej Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) spra-

covali Krištofík et al. (1993), Mašán & Krištofík (1995), Krištofík & Mašán (1996), Daro-

lová et al. (1997) a Mašán (1997). Zo 135 hniezd zaznamenali Krištofík et al. (1993) 58 598 

klieštikovcov, patriacich k 38 druhom. Mašán & Krištofík (1995) skúmali 164 hniezd z Ra-

kúska a zo Slovenska. Na Slovensku v 29 hniezdach zaznamenali 43 426 mezostigmátnych 

roztočov, ktoré radíme k 27 druhom. Populačnú štruktúru dvoch hematofágnych roztočov 

D. hirundinis a O. sylviarum skúmali v týchto hniezdach Krištofík & Mašán (1996) a Mašán 

(1997). Vplyv roztočov na biológiu hniezdiča skúmala Darolová et al. (1997). Z 10 zimných 

hniezd H. rustica zaznamenali Mašán & Országhová (1995a) 77 exemplárov klieštikovcov, 

patriacich do 8 druhov. V ďalšej publikácii zaznamenali v 16 hniezdach 82 498 jedincov, 

radiacich sa k 7 druhom (Mašán & Országhová 1995b).  

Zo 176 hniezd včelárika zlatého Merops apiaster Linnaeus, 1758 našli Krištofík et al. 

(1996) 133 016 jedincov, ktoré patria k 40 druhom, pričom najpočetnejším bol druh A. ca-

salis (Berlese, 1887). V hniezde trasochvosta žltohlavého Motacilla citreola Pallas, 1776 
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zistili Fenďa et al. (1998b) 44 kusov klieštikovcov, patriacich do 5 druhov. V 15 hniezdach 

zebričky červenozobej Taeniopygia guttata castanotis (Gould, 1837) zaznamenali Cyprich 

et al. (2000a, 2000b) 93 mezostigmátnych roztočov, ktoré patria k 11 druhom. Akarofaunu 

hniezd P. montanus z búdok v prírodnej rezervácii Šúr spracovali Fenďa et al. (2011), 

Kucman (2011) a Kucman & Krumpál (2011). V 113 hniezdach zistili Fenďa et al. (2011) 

12 207 jedincov, patriacich do 28 druhov, pričom eudominatným druhom bol A. casalis. 

Životnou stratégiou tohto druhu sa zaoberali Kucman & Krumpál (2011). Výskytom druhov 

D. gallinae a D. hirundinis sa v hniezdach týchto vtákov zaoberal Kucman (2011). Hniez-

dam strakoša kolesára Lanius minor Gmelin, 1788 a L. collurio sa venovali Krištofík et al. 

(2002). Skúmali 147 hniezd zo Slovenska, Českej republiky a Rakúska. Na Slovensku v 38 

hniezdach zistili 1 371 jedincov, radiacich sa k 18 druhom. Najpočetnejším druhom bol O. 

sylviarum. Roztoče z hniezd pôtika kapcavého Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) skúmali 

Krištofík et al. (2003). Z 94 hniezd z Českej republiky a zo Slovenska vyšetrili 1 317 jedin-

cov, patriacich k 7 druhom. Zo Slovenska pochádzajú iba štyri hniezda. Najbežnejším dru-

hom bol v týchto hniezdach D. gallinae. Zo štyroch hniezd H. albicilla našli Fenďa & Len-

gyel (2007) 106 168 exemplárov roztočov, ktoré patrili k 34 druhom, pričom A. casalis bol 

eudominantným druhom. Hniezda fúzatky trsťovej Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758) 

spracovali Krištofík et al. (2007) zo Slovenska, Rakúska a Talianska. Na Slovensku zazna-

menali v 7 hniezdach 437 kusov mezostigmátnych roztočov, patriacich k 10 druhom. Naj-

početnejším a najčastejším druhom bol O. sylviarum. Prehľad klieštikovcov v hniezdach so-

kola myšiara Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 publikovali Kaľavský & Fenďa (2009) a Ka-

ľavský et al. (2009). Z 24 hniezd našli 986 jedincov, patriacich do 19 druhov mezostigmát-

nych roztočov. Z 57 hniezd orla krikľavého Aquila pomarina Brehm, 1831 zaznamenali 

Krištofík et al. (2009) 17 500 jedincov, radiacich sa do 23 druhov. Hniezda dudka chocho-

latého Upupa epops Linnaeus, 1758 skúmali Krištofík et al. (2013). Celkovo spracovali 63 

hniezd zo Slovenska a Rakúska, kde bolo prítomných 5 481 jedincov, patriacich do 34 dru-

hov. Zo Slovenska pochádza iba 5 hniezd. Najpočetnejším a najčastejším druhom bol A. 

casalis. 

Mezostigmátne roztoče v hniezdach štyroch druhov vtákov Turdus sp., trsteniarika ba-

henného Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804), lysky čiernej Fulica atra (Linnaeus, 

1758) a bučiačika močiarneho Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) skúmali Fenďa & 

Schniererová (2000). Zistili päť nových druhov pre faunu Slovenska. 

Ďalšie publikácie sa zaoberali akarofaunou vtáčích hniezd v litorálnej zóne rybníkov. 

Zo 119 hniezd na zemi zaznamenali Fenďa & Schniererová (2005) 47 937 mezostigmátnych 
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roztočov, patriacich k 109 druhom. Skúmali roztoče z hniezd A. platyrhynchos, chochlačky 

sivej Aythya ferina (Linnaeus, 1758), chochlačky vrkočatej Aythya fuligula (Linnaeus, 

1758), trsteniarika veľkého Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758), trsteniarika ba-

henného A. scirpaceus, F. atra, I. minutus a potápky chochlatej Podiceps cristatus (Linna-

eus, 1758). Fenďa & Schniererová (2010) z 50 hniezd druhov labute veľkej Cygnus olor 

(Gmelin, 1789), strnádky trstinovej Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758), F. atra, I. mi-

nutus, svrčiaka slávikovitého Locustella luscinioides (Savi, 1824), P. cristatus, chriašťa ma-

lého Porzana parva (Scopoli, 1769) a potápky malej Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) 

vyšetrili 1 997 jedincov klieštikovcov, ktoré zaradili k 49 druhom. Tieto hniezda boli loka-

lizované na vodnej hladine. 

Prehľad mezostigmátnych roztočov v hniezdach vrabcov P. montanus v prírodnej rezer-

vácii Šúr publikovali Švaňa et al. (2006). Na iných lokalitách sa venovali roztočom pochá-

dzajúcich z hniezd troch druhov vtákov (F. albicollis, P. major, a S. vulgaris). V 111 hniez-

dach spracovali 24 460 jedincov, ktoré patria do 42 druhov klieštikovcov. 

Roztoče obývajúce vtáčie hniezda na Slovensku sú spomínané aj v monografických 

spracovaniach jednotlivých taxónov klieštikovcov (Mašán 2001, Mašán 2003, Fenďa & Ma-

šán 2003, Mašán & Fenďa 2004, Kalúz & Fenďa 2005, Mašán 2007, Mašán & Halliday 

2010, Mašán & Fenďa 2010). 
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1.1 Hniezda Acrocephalus spp. 

Hniezda vtákov sa vyznačujú špecifickou mikroklímou, pre ktorú sú charakteristické 

odlišné mikroklimatické podmienky, na rozdiel od pomerov okolitého prostredia. Hniezdnu 

mikroklímu čiastočne ovplyvňujú vonkajšie podmienky v okolí hniezda, pričom rôzne loka-

lizované hniezda majú odlišné klimatické pomery. Druhové zloženie roztočov najviac 

ovplyvňuje umiestnenie a lokalizácia hniezda. Mnohí autori klasifikovali hniezda podľa ich 

lokalizácie a výskytu jednotlivých druhov roztočov v hniezdach do viacerých ekologických 

skupín.  

Hniezda trsteniarikov sa pôvodne radili do kategórie hniezd umiestnených na alebo nad 

vodnou hladinou (Fenďa 1996, Schniererová 2000), ale neskôr po získaní väčšieho množstva 

údajov o faune vtáčích hniezd, začlenili autori tieto hniezda do skupiny voľných hniezd na 

vegetácii (Fenďa 2010, 2011). 

Prvým autorom, ktorý klasifikoval hniezda na základe ich lokalizácie a ich akarofauny 

bol Nordberg (1936). Hniezda rozdelil do štyroch ekologických skupín, vrátane skupiny plá-

vajúcich hniezd a hniezd nachádzajúcich sa na vlhkej zemi. 

Ambros et al. (1992) rozdelili hniezda do piatich veľkých skupín a viacerých podskupín. 

Zistili, že kategória voľných hniezd na vode a vo vlhkých habitatoch sa vyznačuje vysokým 

počtom neparazitických druhov. Pri priamom kontakte s okolitou faunou nastáva zvýšený 

výskyt saprofágnych, koprofágnych druhov a pôdnych predátorov. Fenďa & Schniererová 

(2004) radili hniezda Acrocephalus spp. do tejto kategórie hniezd, avšak ich zistenia o faune 

trsteniarikov sa nezhodujú s výsledkami Ambrosa et al. (1992) o faune hniezd na vode a vo 

vlhkých habitatoch. 

Fenďa (1996) vyčlenil ako samostatnú kategóriu hniezda nad vodnou hladinou, do ktorej 

umiestnil hniezda rodu Acrocephalus. Zistil, že fauna klieštikovcov týchto hniezd je po-

dobná akarofaune hniezd lokalizovaných na zemi v podobnom biotope (A. platyrhynchos 

a A. anser). Tieto hniezda sú charakteristické vysokým počtom pôdnych predátorov, pričom 

v hniezdach Acrrocephalus sp. sa týchto roztočov veľa nenachádza. 

Podobne Schniererová (2000) začlenila hniezda trsteniarikov do kategórie voľných 

hniezd umiestnených na alebo nad vodnou hladinou, pričom majú tieto hniezda v rámci sku-

piny hniezd umiestených v blízkosti vody izolované postavenie.  

Hoci sa hniezda trsteniarikov nachádzajú nad vodnou hladinou, druhové zloženie me-

zostigmátnych roztočov v hniezdach trsteniarikov sa od akarofauny ostatných hniezd loka-

lizovaných na vode líši. Je to zapríčinené nadmerným počtom druhu O. sylviarum, vďaka 
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ktorému sú hematofágne druhy roztočov vedúcou skupinou v týchto hniezdach. Vysoký vý-

skyt až premnoženie tohto druhu na Slovensku doteraz zaznamenali v hniezdach druhov A. 

arundinaceus, A. scirpaceus Krištofík et al. (2001) a Fenďa & Schniererová (2004), v hniez-

dach  A. palustris Krištofík et al. (2005). Okrem hniezd trsteniarikov tento druh dominuje v 

hniezdach L. minor, L. collurio (Krištofík et al. 2002) a P. biarmicus (Krištofík et al. 2007). 

Taktiež prevláda v synantropných hniezdach H. rustica (Mašán & Országhová 1995b). 

V skupine hniezd lokalizovaných na vode sa O. sylviarum nevyskytuje. Avšak v hniezdach 

I. minutus, ktoré patria do tejto kategórie hniezd, sa na rozdiel od ostatných hniezd na vode, 

nachádza. Charakteristický je neparazitickými druhmi, typickými pre vtáčie hniezda na 

vode, rovnako ako prítomnosťou druhu O. sylviarum. Dôvodom je konštrukcia hniezda a 

jeho umiestnenie nad vodnou hladinou.  

Masový výskyt hematofágneho druhu O. sylviarum v hniezdach trsteniarikov je pravde-

podobne zapríčinený vyššou lokalizáciou a izolovanosťou týchto hniezd na rozdiel od 

hniezd lokalizovaných na vode. Hniezda na vode majú zvyčajne premočený hniezdny mate-

riál, ktorý pre hematofágne druhy klieštikovcov nie je vhodný.  

Hematofágne roztoče preferujú hniezda so strednou vlhkosťou (Borisova 1977), čo do-

kazuje aj ich početné zastúpenie v hniezdach spevavcov. V hniezdach R. pendulinus (Kriš-

tofík et al. 1993) a T. guttata castanotis (Cyprich et al. 2000a) prevláda druh D. hirundinis. 

V dutinových hniezdach P. montanus (Fenďa et al. 2011), U. epops (Krištofík et al. 2013) a 

v norových hniezdach R. riparia (Mašán & Krištofík 1993), M. apiaster (Krištofík et al. 

1996) dominuje A. casalis. Hematofágne druhy tiež dominujú v synantropných hniezdach 

C. livia f. domestica (Cyprich et al. 1992), kde prevláda D. gallinae. V hniezdach dravcov 

sa parazitických druhov vyskytuje málo. V hniezdach F. tinnunculus (Kaľavský & Fenďa 

2009), ktoré vykazujú viaceré črty synantropných hniezd, prevláda druh D. hirundinis, zatiaľ 

čo v hniezdach H. albicilla (Fenďa & Lengyel 2007) druh A. casalis. 

Na základe väčšieho množstva údajov o faune hniezd vtákov Fenďa (2010) mierne mo-

difikoval rozdelenie Ambrosa et al. (1992). Oddelil voľné hniezda Passeriformes, ktoré roz-

delil na viaceré podskupiny. Hniezda Acrocephalus spp. zaradil medzi hniezda na vegetácii. 

Táto podskupina je charakteristická dominanciou obligatórneho hematofága O. sylviarum. 

Tiež zistil relatívne veľký výskyt zástupcov čeľade Phytoseiidae. Podobne vyčlenil päť eko-

logických skupín Fenďa (2011). Rovnako zaradil hniezda trsteniarikov medzi voľné hniezda 

na vegetácii s dominanciou O. sylviarum. 
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Zloženie hniezdnej fauny nie je ovplyvňované iba zdrojom potravy a prítomnosťou hos-

titeľa, ale závisí predovšetkým od umiestnenia, lokalizácie hniezd a od hniezdneho mate-

riálu. Vtáčie hniezda sú silne ovplyvňované lokálnymi biotickými a abiotickými faktormi. 

Hniezda trsteniarikov sú do určitej miery izolované vodnou bariérou od okolitej fauny. 

Z tohto dôvodu sa v hniezdach vyskytuje nízky podiel neparazitických druhov, ktoré do 

hniezd prenikajú aktívnou migráciou, využívajú foréziu, s potravou alebo so stavebným ma-

teriálom hniezd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

1.2 Mesostigmata v hniezdach rodu Acrocephalus na Slovensku 

Mezostigmátnym roztočom v hniezdach trsteniarikov sa na Slovensku venovali Krišto-

fík et al. (2001, 2005) a Fenďa & Schniererová (2004). Krištofík et al. (2001) skúmali 273 

hniezd druhov a A. arundinaceus a A. scirpaceus zo Slovenska, Rakúska a Českej republiky. 

Na Slovensku bolo nájdených v 65 hniezdach 74 715 mezostigmátnych roztočov, patriacich 

do 35 druhov. Fenďa & Schniererová (2004) zaznamenali z 30 hniezd druhu A. scirpaceus 

a z 39 hniezd druhu A. arundinaceus 7 292 mezostigmátnych roztočov, patriacich k 31 dru-

hom. V hniezdach A. arundinaceus bolo nájdených 23 druhov, a v hniezdach A. scirpaceus 

17 druhov. Krištofík et al. (2005) zo 76 hniezd trsteniarika obyčajného Acrocephalus palus-

tris Bechstein, 1798 získali 108 474 jedincov, ktoré zaradili k 25 druhom. Klieštikovce boli 

nájdené v 65 hniezdach.  

Okrem týchto prác vyšlo niekoľko publikácii, ktoré sa nezamerali na roztoče žijúce v 

hniezdach trsteniarikov, ale zahŕňajú aj hniezda iných druhov vtákov. Ako som už spomínala 

Fenďa et al. (1998a) skúmali 301 hniezd 49 druhov vtákov. V troch hniezdach druhu A. 

arundinaceus situovaných nad zemou zaznamenali štyri druhy klieštikovcov (Hypoaspis 

praesternalis, Lasioseius confusus, Cheiroseius necorniger a Dinychus inermis). Schniere-

rová (2000) vo svojej diplomovej práci skúmala 120 hniezd 10 druhov vtákov. Údaje o me-

zostigmátnych roztočoch z hniezd A. arundinaceus a A. scirpaceus boli publikované v práci 

Fenďa & Schniererovej (2004). V už spomenutej práci Fenďa & Schniererovej (2005) bolo 

preskúmaných 119 hniezd 8 druhov vtákov, vrátane A. arunadinaceus a A. scirpaceus. 

Celkovo bolo na Slovensku z hniezd rodu Acrocephalus nájdených 93 druhov mezostigmát-

nych roztočov (tab. č. 1). Údaje som použila z publikácii Krištofíka et al. (2001, 2005) a Fe-

nďa & Schniererovej (2004), avšak z práce Krištofíka et al. (2001) nie zrejmé, či roztoče 

pochádzajú zo Slovenska, Rakúska alebo Českej republiky. Väčšina skúmaných hniezd po-

chádzala z litorálnej zóny vodných plôch z juhozápadného Slovenska.  

Hlavný rozdiel medzi hniezdami Acrocephalus spp. a hniezdami iných druhov vtákov 

spočíva v ich umiestnení, pričom zloženie hniezdnej fauny závisí práve od lokality hniezd. 

Okrem lokality je pre zloženie hniezdnej fauny dôležitý aj hniezdny materiál. Na druhu vtáka 

až tak nezáleží (Krištofík et al. 2001, 2005, Fenďa & Schniererová 2004). 

Najbohatšiu faunu majú vtáčie hniezda umiestnené na povrchu zeme vďaka priamemu 

kontaktu fauny s okolitým prostredím. Fauna vo voľných hniezdach nad zemou dosahuje 

nerovnomerné hodnoty abundancie, pretože je okolím ovplyvnená viac ako fauna vo vtáčích 
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búdkach a dutinách. V synantropných hniezdach mnohí zástupcovia pôdnej fauny chýbajú 

úplne (Fenďa et al. 1998a). 

Hniezdna fauna mezostigmátnych roztočov všetkých troch druhov trsteniarikov je veľmi 

podobná. Najviac roztočov bolo nájdených v hniezdach A. palustris (Krištofík et al. 2005). 

Krištofík et al. (2001) zaznamenali v hniezdach A. arundinaceus viac roztočov ako v hniez-

dach A. scirpaceus, pričom Fenďa & Schniererová (2004) zistili viac roztočov v hniezdach 

A. scirpaceus.  

Vo všeobecnosti možno povedať, že hniezda rodu Acrocephalus sú charakteristické do-

minantným zastúpením obligatórne hematofágneho druhu O. sylviarum, ktorý preniká aj do 

okolia hniezd. Jeho výskyt ešte vzrastá počas hniezdenia, aj preto, že krv vtákov im umož-

ňuje uskutočniť reprodukciu. Rozvoj hematofágnych skupín roztočov ovplyvňuje izolova-

nosť a vlhkosť hniezd (Schniererová 2000). Ostatné druhy sa v hniezdach vyskytujú v oveľa 

menšej miere. Zastúpenie jednotlivých ekologických skupín roztočov v hniezdach trstenia-

rikov je podobné (Krištofík et al. 2005). 
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1.3 Ekologická charakteristika zistených Mesostigmata v hniez-
dach 

Podrad Mesostigmata je ekologicky najdiverzifikovanejšou skupinou Parasitiformes 

(Johnston 1982). Táto skupina roztočov obýva mnohé typy habitatov. Môžeme ich nájsť v 

pôde, opadanke, komposte, hnoji, hnijúcom dreve, na rastlinách, na zdochlinách, v asociácii 

s článkonožcami alebo na telách stavovcov. Niektoré druhy žijú v jaskyniach alebo v blíz-

kosti vodných plôch. Mnohé druhy sa tiež vyskytujú v hniezdach cicavcov a vtákov. Väčšina 

druhov klieštikovcov patrí medzi voľne žijúce predátory, ale mnohé sú aj ektoparazitmi či 

endoparazitmi plazov, vtákov, cicavcov či bezstavovcov. 

Pre každý druh hniezdnej akarocenózy sú typické odlišné topicko-trofické nároky, ktoré 

určujú stupeň afinity druhu k hniezdu, resp. k jeho hostiteľovi. Z hľadiska týchto nárokov je 

ich možné rozdeliť do nasledovných ekologických kategórií.  

Parazitické roztoče 

Majú špecifický vzťah k svojmu hostiteľovi. Predstavujú iba nepatrnú časť druhového 

zloženia mezostigmátnych roztočov vo vtáčích hniezdach (Fenďa 2011). 

Tieto druhy sa delia do dvoch skupín: 

Obligatórne hematofágy nie sú špecializované na konkrétneho hostiteľa. 

Fakultatívne hematofágy sú viazané na určitý typ hniezda, ale nie na konkrétneho hos-

titeľa. Príležitostne cicajú krv svojich hostiteľov, ale za určitých podmienok sa môžu stať aj 

predátormi alebo schizofágmi. 

Voľne žijúce roztoče 

Patria sem druhy, ktoré nemajú žiadny trofický ani topický vzťah k hostiteľovi, ale 

v  hniezdach vtákov nachádzajú vhodné mikroklimatické alebo potravné podmienky (Kraljik 

& Fenďa 2012). Do tejto skupiny zaraďujeme rastlinné, pôdne, koprofágne predátory 

a saprofágy. Sú to druhy obývajúce opadanku, vrchné vrstvy pôdy, rastliny alebo hnijúci 

organický materiál. Táto skupina roztočov tvorí väčšinou podstatnú časť druhového zloženia 

klieštikovcov v hniezdach vtákov. Do hniezd prenikajú z okolitého prostredia (Fenďa 2011). 

Často sa do hniezd dostávajú iba náhodne. Mnohé druhy v hniezdach strávia len určitý čas. 

Počas zimného obdobia dochádza k vymiznutiu týchto náhodných a dočasných obyvateľov 

hniezd, a do hniezd sa každoročne dostávajú s potravou, s hniezdnym materiálom počas 

stavby hniezda alebo foréziou na perí vtákov alebo na hmyze. (Yakimenko et al. 1990a). 
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Druhové zloženie týchto roztočov odráža klimatické podmienky v okolí hniezda (Yaki-

menko et al. 1990b). 

Rastlinné predátory  

Sú to dravé roztoče, ktoré sa nachádzajú hlavne na listoch, kôre stromov, kríkov a iných 

rastlín. V hniezdach získavajú zdroje potravy, najmä pre rastliny škodlivými roztočmi (Fe-

nďa 2011). 

Pôdne predátory 

Sú to dravé roztoče, ktoré nemajú žiadne špecifické vzťahy k hostiteľom. Obývajú 

vrchné vrstvy pôdy, odkiaľ sa do hniezd každoročne dostávajú spolu s hniezdnym materiá-

lom v čase stavby, s potravou, ako výsledok forézie na hmyze alebo na perí vtákov (Yaki-

menko et al. 1990a). V hniezdach nachádzajú optimálne podmienky (Kraljik & Fenďa 

2012). 

Zástupcovia čeľade Ascidae nachádzajú ideálne podmienky v pôde. Niektoré druhy sa 

prispôsobili na vlhké substráty (Karg 1993). 

Koprofilné predátory  

Táto skupina roztočov obýva hnijúce a rozkladajúce sa substráty. Preferujú exkrementy 

veľkých bylinožravcov a maštaľný hnoj, kde sa živia vajíčkami a larvami Diptera, rôznymi 

druhmi Nematoda a Enchytreidae. V takýchto nestabilných habitatoch, kde sa životné pod-

mienky neustále menia, sa roztoče vyvíjajú relatívne rýchlo. Z tohto dôvodu pri obsadzovaní 

nových substrátov využívajú foréziu. Pri niektorých skupinách sa môžu foreticky rozširovať 

iba jedno vývinové štádium, pri iných aj všetky štádiá (Mašán 2001). 

Koprofilní zástupcovia čeľade Parasitidae sa foreticky prenášajú pomocou lajniakov, hrobá-

rikov, čmeliakov a cicavcov. Podčeľaď Parasitinae je známa foreticky aktívnymi deutonym-

fami (Fenďa 2011). 

Zaradenie jednotlivých druhov roztočov podľa ich ekologických nárokov sa zhoduje s roz-

delením do 5 ekologických skupín podľa Karga (1993) a Krištofíka et al. (1993). 
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2 Hniezdny parazitizmus 

Hniezdny parazitizmus ovplyvňuje reprodukčnú úspešnosť hostiteľov. Tento typ repro-

dukčnej stratégie samice začali využívať z dôvodu nákladnosti rodičovskej starostlivosti 

(Clutton-Brock 1991), nedostatku hniezdnych možností (Gowaty & Bridges 1991), zníženej 

telesnej kondície (Lanke et al. 1990) alebo aby zvýšili svoju reprodukčnú úspešnosť (Lyon 

2003). 

Rozlišujeme dva typy hniezdneho parazitizmu, a to vnútrodruhový a medzidruhový pa-

razitizmus. V prípade vnútrodruhového parazitizmu sa samička o časť potomstva stará sama 

a časť prenechá hostiteľovi. V prípade medzidruhového parazitizmu sa o potomstvo nestará 

vôbec a vajíčka kladie do hniezd hostiteľov (Soler 2017), pričom vlastné hniezda si nestavia. 

Všetky náklady na starostlivosť ponecháva na hostiteľa. Na reprodukčnú úspešnosť hostiteľa 

vplýva medzidruhový parazitizmus oveľa negatívnejšie ako na vnútrodruhový. Vyskytuje sa 

približne u 1 % vtákov. Patria do 6 taxonomických skupín, štyroch čeľadí (Icteridae, Indica-

toridae, Estrildidae a Anatidae) a dvoch podčeľadí vtákov (Cuculinae, Neomorphinae) (Da-

vies 2000).  
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3 Kukučka obyčajná Cuculus canorus Linnaeus 1758 

Kukučka obyčajná je tmavosivej alebo hnedej farby, pričom má brucho husto priečne 

pruhované. Má nápadný dlhý chvost, malú štíhlu hlavu a úzke zašpicatené krídla. Je to diur-

nálny sťahovavý vták, ktorý je rozšírený v Palearkte s areálom zasahujúcim zo severu aj do 

orientálnej oblasti. Európske populácie zimujú v Afrike, východnejšie populácie v južnej 

Arábii, Prednej a Zadnej Indii a na indonézskych ostrovoch. Zo zimovísk do strednej Európy 

prilieta v polovici apríla a začiatkom mája. Staré jedince odlietajú v auguste, zatiaľ čo mladé 

v septembri, prípadne na začiatku októbra. Na Slovensku sa vyskytuje na celom území. 

Obýva lesnaté biotopy od nížin až po hornú hranicu lesa. Zalietava aj na lúky, polia a do 

pobrežných porastov na vodách. Počas ťahu sa vyskytuje aj v úplne otvorenej krajine (Hudec 

1983). 

Má plne vyvinutý hniezdny parazitizmus, pričom vajcia znáša do hniezd približne 125 

druhom vtákov po celej Európe (Mosknes & Røskaft 1995), a spolieha sa pri tom na hosti-

teľa, že bude sedieť na vajciach a vychová ich mláďatá (Davies et al. 1983). Samička kladie 

iba 1 vajce na hostiteľa. Vajce znáša buď priamo do hniezda alebo v jeho blízkosti na zem, 

a do hniezda ho prenesie v zobáku (Hudec 1983). Krátko po vyliahnutí kukučie mláďa vy-

hadzuje vajcia alebo mláďatá hostiteľa. Hostitelia často odmietajú vajcia odlišné od ich 

vlastných, čo pri parazitoch selektovalo mimikry vajec (Davies et al. 1998). Medzi ďalšie 

adaptácie kukučky patrí napríklad relatívne malá veľkosť vajec, hrubšia a pevnejšia škrupina 

vajec v porovnaní s vajcami iných druhov vtákov alebo nenápadné a rýchle kladenie v po-

poludňajších hodinách, kedy je väčšia pravdepodobnosť neprítomnosti hostiteľa v hniezde 

(Davies & Brooke 1989, Moksnes et al. 2000, Payne 1974, Lack 1968). Adaptácie mláďaťa 

kukučky súvisia aj s načasovaním ich liahnutia, s ich špecifickou vokalizáciou, intenzitou 

pri žobraní potravy a s mimikry ich otvoreného zobáka (Davies et al. 1998, Honza et al. 

2001, Kilner & Davies 1999). 

Mnohí hostitelia si vyvinuli antiparazitické obranné mechanizmy, ktoré im pomáhajú 

uniknúť alebo zredukovať náklady na parazitizmus, a to buď odmietnutím vajec alebo opus-

tením parazitovaného hniezda alebo mláďat (Moskát & Hauber 2007). Hostitelia sa tiež 

môžu vyhnúť parazitácii hniezdením na bezpečnom mieste alebo intenzívnou obranou 

hniezda (Alvarez 1993, Moksnes et al. 1990). 

Kukučky si vyberajú hostiteľa podľa viacerých kritérií, ktorými sú synchronizácia hos-

titeľa hniezdenia s kukučkou, obrana hniezda, veľkosť a tvar hostiteľského hniezda, miera 

agresivity hostiteľa voči kukučke, schopnosť hostiteľa kukučie vajce v znáške rozpoznať, 
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doba inkubácie hostiteľských vajec, typ a množstvo potravy pri kŕmení mláďat alebo súpe-

renie kukučieho mláďaťa s mláďatami hostiteľa (Davies 2000, Davies & Brooke 1989, 

Kleven et al. 1999, Nakamura 1990). 
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4 Acrocephalus spp. 

                                 
Obr. č. 1: A. arundinaceus (Dyrcz 2019a)            Obr. č. 2: A. scirpaceus (Dyrcz et al. 2019) 

A. arundinaceus je druh, ktorý zo zimovísk prilieta do strednej Európy v druhej polovici 

apríla a začiatkom mája, a odlieta v auguste a septembri. To isté platí aj v prípade druhu A. 

scirpaceus. Pre obidva druhy je okrem rovnakého času príletu a odletu typické, že zimujú 

v tropickej Afrike, hniezdia raz, zriedkavo 2 razy do roka a hniezda si stavajú skoro vždy na 

trstine (Hudec 1983). 

 
Obr. č. 3: Distribučná mapa A. arundinaceus (Dyrcz 2019a) 

 
Obr. č. 4: Distribučná mapa A. scirpaceus (Dyrcz et al. 2019) 
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Tieto dva druhy sa odlišujú v lokalite hniezd a v ich veľkosti. A. arundinaceus je u nás 

známy v nížinách a kotlinách, pričom A. scirpaceus obýva predovšetkým nížiny. A. arun-

dinaceus uprednostňuje hniezda z trstiny s permanentnou vodnou hladinou na rozdiel od A. 

scirpaceus, ktorý nie je na vodnej hladine tak závislý. Hniezda A. arundinaceus sú väčšie 

ako hniezda A. scirpaceus, sú o 30 % ťažšie, priemer je o 23 % väčší a hniezdna jamka je 

o 17 % hlbšia. Okrem toho A. scirpaceus preferuje hustejšie porasty trstiny s tenšími steb-

lami. Obidva druhy hniezdia jednotlivo, pričom A. scirpaceus hniezdi dosť husto a A. arun-

dinaceus často vo voľných skupinách na miestach s obmedzenými hniezdnymi možnosťami 

(Hudec 1983). 

 
Obr. č. 5: A. palustris (Dyrcz 2019b) 

A. palustris sa od predchádzajúcich dvoch druhov odlišuje tým, že namiesto porastov 

trstiny preferuje kríky. Hniezda si stavia na brehoch potokov, riek a jazier, najčastejšie na 

žihľave, často zmiešané s inými rastlinami ako je trstina, bodliaky a trávy. Hniezdi raz do 

roka, ale ak by bolo jeho pôvodné hniezdo zničené, môže hniezdiť znova. Je to migračný 

druh, ktorý prilieta do strednej Európy v druhej polovici apríla a v strede mája, a odlieta 

v auguste. Bežne sa vyskytuje na celom území Slovenska (Hudec 1983). 

 
Obr. č. 6: Distribučná mapa A. palustris (Dyrcz 2019b) 
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Napriek mnohým odlišnostiam majú všetky tri druhy trsteniarikov spoločné niektoré 

vlastnosti. Prílet zo zimovísk do strednej Európy trvá trsteniarikom až jeden mesiac, pričom 

samice prilietajú neskôr. Počet ich mláďat sa pohybuje od 1 do 6. Rodičovská starostlivosť 

v hniezde trvá približne 13 dní. Všetky hniezda trsteniarikov sú tvorené hlavne steblami 

trávy (Hudec 1983). 
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5 Metodika práce 

Hniezdny materiál nám poskytol prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD. Materiál bol spraco-

vaný z 89 hniezd druhov A. arundinaceus a A. scirpaceus, z toho 36 bolo parazitovaných 

kukučkou. Hniezda pochádzajú zo šatyroch lokalít Slovenska: Komárno, Jatov, Majcichov 

a Ľubá, a dvoch lokalít Českej republiky: Mutěnice a Lužice (tab. č. 2). O hniezde CU 89/17 

nemáme žiadne informácie. 

Hniezda boli zbierané počas roka 2016, hniezdny materiál bol odoberaný do 5 dní od 

vyletenia mláďat. Všetky hniezda boli umiestnené v blízkosti vodnej hladiny, keďže trste-

niariky sú na vodnej hladine viac alebo menej závislé. Hniezda pozostávali prevažne z trs-

tiny, prípadne zmiešané so žihľavou, bodliakmi alebo trávou, v závislosti od konkrétneho 

druhu trasteniarika. 
Hniezda boli na miestach zberu umiestnené do polyetylénových vrecúšok. Materiál bol 

potom extrahovaný použitím Tullgrenovho aparátu so 40 W žiarovkou ako zdroj tepla, ktorá 

na materiál pôsobila po dobu 24–48 hodín. Vplyvom svetla a tepla sa pôda vysušuje, člán-

konožce sa zahrabávajú hlbšie do substrátu, až kým nepadnú cez sito do zbernej nádoby 

s fixačnou látkou. Materiál bol konzervovaný v 70% etylalkohole a následne bol vytriedený 

pod binokulárnou lupou Leica EZ4. Použitím chloral - hydrátového média Liquido de Swan 

sa roztoče zaliali na trvalé mikroskopické preparáty. Napokon boli pod mikroskopom jed-

notlivé druhy determinované podľa prác Gwiazdowicz (2007), Karg (1993), Mašán et al. 

(2014) a Micherdziński (1980). 

Materiál som vyhodnocovala podľa nasledujúcich indexov: 

Dominancia podľa vzťahu (Pelikán, 1993): 

D =
ni

N  . 100 (%) 

ni - abundancia daného druhu 

N - abundancia všetkých druhov 

Kategórie dominancie podľa Schwerdtfegera (1975):               nad 10 % eudominantný druh 

5-10 % dominantný druh 

2-5 % subdominantný druh 

1-2 % recedentný druh 

pod 1 % subrecedentný druh 
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Frekvencia podľa vzťahu (Pelikán, 1993): 

F =
ni

N  . 100 (%) 

 

ni - počet pozitívnych hniezd daného druhu 

N - celkový počet hniezd 

 

Kategórie frekvencie podľa Tischlera (1949)           75-100 % druh s veľmi hustým výskytom 

50-75 % druh s hustým výskytom 

25-50 % druh s rozptýleným výskytom 

0-25 % druh so zriedkavým výskytom 
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6 Výsledky 

Systematický prehľad obsahuje 11 347 mezostigmátnych roztočov (10 136 samíc, 930 sam-

cov, 128 deutonýmf, 153 protonýmf), ktoré boli určené do 6 druhov a dvoch bližšie neurče-

ných rodov. K druhom je uvedená krátka ekologická charakteristika. Za druhom roztoča je 

uvedená lokalita a dátum zberu, nasleduje počet samcov (♂), počet samíc (♀), počet pro-

tonýmf (PN) a počet deutonýmf (DN). 

6.1 Systematický prehľad zistených druhov Mesostigmata 

superkohorta Monogynaspida Camin & Gorirossi, 1955 

kohorta Gamasina Leach, 1815 

čeľaď Ascidae Oudemans, 1905 

Arctoseius cetratus (Sellnick, 1940) 

Nepublikované nálezy: CU 14/17: 1 ♀ 

Druh je edafický detrikol. Je to palearktický druh, ktorý sa vyskytuje v poľných, lúčnych 

a lesných pôdach, najmä v luhoch a listnatých lesoch. Uprednostňuje zahnívajúce rastlinné 

zvyšky a humus. Na Slovensku je známy z nižších polôh (od 100 do 590 m n. m.) (Fenďa & 

Mašán 2003).  

Cheiroseius cassiteridium (Evans & Hyatt, 1960) 

Nepublikované nálezy: CU 62/17: 1 ♀ 

Zriedkavý druh vyskytujúci sa v poľných, lesných a lúčnych pôdach (Karg 1993). Pre-

feruje vlhké a mokré biotopy s hnijúcou organickou hmotou. Často sa nachádza vo vtáčích 

hniezdach A. platyrhynchos, A. ferina, P. cristatus, I. minutus, A. arundinaceus a E. schoe-

niclus. Vyskytuje sa v západnej časti Slovenska (Fenďa & Kalúz 2009).  

Lasioseius confusus Evans, 1958 

Nepublikované nálezy: CU 13/17: 1 ♂; CU 14/17: 2 ♀♀; CU 39/17: 1 ♀ 

Druh je známy z mierneho pásma Holarktickej oblasti (Walter & Lindquist 1989). Vy-

skytuje sa v listnatých lesoch, lúkach a pasienkoch. Preferuje mokré habitaty (Karg 1993). 

Najčastejšie sa vyskytuje vo vlhkých pôdach (Walter & Lindquist 1989). Na Slovensku je 

známy najmä z hniezd vtákov (Fenďa & Kalúz 2009).  

čeľaď Blattisociidae Garman, 1948 
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Blattisocius dentriticus (Berlese, 1918) 

Nepublikované nálezy: CU 33/17: 1 ♀; CU 58/17: 1 ♀; CU 61/17: 1 ♀; CU 66/17: 1 ♀, 1 

♂; CU 70/17: 3 ♀♀; CU 72/17: 4 ♀♀, 1 ♂; CU 85/17: 1 ♀, 3 ♂♂, 1 DN 

Široko rozšírený druh v mnohých habitatoch v rôznych častiach sveta. Vyskytuje sa 

prevažne v uskladnených produktoch, kde sa živí roztočmi čeľade Ascidae a vajíčkami 

hmyzu. Zaznamenaný bol tiež v kolóniách hmyzu (Mohamed 2013) alebo v hniezdach vtá-

kov (Fenďa & Schniererová 2004, Krištofík et al. 2002). Evans (1958) zaznamenal tento 

druh z thoraxu mory Caradina morpheus (Noctuidae), ale neuviedol žiadne detaily týkajúce 

sa jej vzťahu k hostiteľovi. Známy je z celého územia Slovenska (od 113 do 850 m n. m.) 

(Fenďa & Kalúz 2009).  

čeľaď Macronyssidae Oudemans, 1936 

Ornithonyssus sylviarum (Canestrini & Fanzago, 1877) 

Nepublikované nálezy: CU 1/17: 10 ♀♀; CU 2/17: 5 ♀♀; CU 3/17: 5 ♀♀; CU 4/17: 14 ♀♀; 

CU 5/17: 16 ♀♀; CU 6/17: 78♀♀, 7 ♂♂, 1 DN; CU 7/17: 5 ♀♀, 1 ♂; CU 8/17: 6 ♀♀; CU 

10/17: 8 ♀♀; CU 12/17: 13 ♀♀; CU 13/17: 14 ♀♀; CU 14/17: 1 ♀; CU 16/17: 23 ♀♀, 2 

♂♂, 1 PN, 1 DN; CU 18/17: 31 ♀♀, 1 ♂; CU 19/17: 9 ♀♀; CU 20/17: 9 ♀♀, 2 ♂♂; CU 

21/17: 28 ♀♀, 1 ♂, 1 PN, 1 DN; CU 22/17: 6 ♀♀; CU 23/17: 8 ♀♀, 1 ♂; CU 24/17: 2 ♀♀; 

CU 25/17: 5 ♀♀, 1 ♂; CU 29/17: 41 ♀♀, 2 ♂♂, 3 DN; CU 30/17: 17 ♀♀; CU 31/17: 8 ♀♀; 

CU 32/17: 56 ♀♀, 31 ♂♂, 3 DN; CU 33/17: 17 ♀♀, 6 ♂♂; CU 34/17: 72 ♀♀, 1 ♂, 2 DN; 

CU 35/17: 9 ♀♀, 3 ♂♂; CU 38/17: 5 ♀♀; CU 40/17: 1 ♀; CU 41/17: 28 ♀♀; CU 42/17: 5 

306 ♀♀, 522 ♂♂, 103 PN, 31 DN; CU 43/17: 8 ♀♀, 2 ♂♂; CU 44/17: 9 ♀♀; CU 45/17: 

106 ♀♀, 2 ♂♂; CU 46/17: 3 ♀♀, 2 ♂♂; CU 47/17: 50 ♀♀, 12 ♂♂; CU 48/17: 3 ♀♀, 1 ♂; 

CU 49/17: 9 ♀♀; CU 50/17: 27 ♀♀, 1 ♂, 2 PN, 1 DN; CU 51/17: 9 ♀♀, 1 ♂; CU 52/17: 1 

♀, 1 ♂; CU 53/17: 6 ♀♀; CU 54/17: 121 ♀♀, 2 ♂♂; CU 55/17: 379 ♀♀, 5 ♂♂; CU 56/17: 

8 ♀♀; CU 57/17: 2 ♀♀; CU 58/17: 1 536 ♀♀, 214 ♂♂, 2 PN, 12 DN; CU 59/17: 807 ♀♀, 

59 ♂♂; CU 60/17: 3 ♀♀; CU 61/17: 1 ♀; CU 62/17: 1 ♀; CU 63/17: 4 ♀♀; CU 64/17: 6 

♀♀; CU 65/17: 1 ♀, 3 PN; CU 66/17: 16 ♀♀, 1 PN; CU 67/17: 13 ♀♀; CU 68/17: 13 ♀♀; 

CU 69/17: 3 ♀♀; CU 70/17: 53 ♀♀, 2 ♂♂; CU 71/17: 105 ♀♀, 5 ♂♂; CU 72/17: 2 ♀♀; 

CU 73/17: 647 ♀♀, 27 ♂♂; CU 74/17: 3 ♀♀; CU 75/17: 4 ♀♀; CU 76/17: 2 ♀♀; CU 77/17: 

11 ♀♀; CU 78/17: 48 ♀♀; 79/17: 6 ♀♀, 1 ♂, CU 80/17: 2 ♀♀; CU 81/17: 3 ♀♀;CU 82/17: 

12 ♀♀; CU 83/17: 1 ♀; CU 84/17: 27 ♀♀, 1 ♂, 1 PN; CU 85/17: 1 ♀, 4 ♂♂; CU 86/17: 3 

♀♀, 1 ♂; CU 88/17: 7 ♀♀, CU 89/17: 8 ♀♀ 
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Druh je obligátny ektoparazit vtákov. Je kozmopolitne rozšírený najmä v miernom 

pásme. Je považovaný za somatického hematofága, ale pri masovom premnožení sa chová 

ako typický hniezdny ektoparazit. Vyskytuje sa u širokého okruhu hostiteľov, pričom sa 

často a hojne vyskytuje pri mnohých druhoch vtákov. Okrem vtákov, cicavcov a ich hniezd 

bol nájdený na mnohých mikrohabitatoch, ako je vlhkomilná vegetácia, mach, detrit, pôda, 

humus alebo substráty jaskynného prostredia. Je rozšírený na celom území Slovenska od 

nížin až po alpínske pásmo hôr (Fenďa & Mašán 2003, Mašán et al. 2014). 

čeľaď Parasitidae Oudemans, 1901 

Gamasodes spiniger (Trӓgårdh, 1901) 

Nepublikované nálezy: CU 37/17: 1 DN; CU 59/17: 1 DN 

Druh je koprofil a saprofil. Vyskytuje sa v Palearkte. Nachádza sa v zahnívajúcich subtrá-

toch ako je hnoj, kompost, zdochliny a exkrementy. Možné je ho nájsť aj v hniezdach sta-

vovcov, pôdnom detrite a iných biotopoch (Bregetova et al. 1977). Na Slovensku sa vysky-

tuje najmä v nížinách (Fenďa & Mašán 2003). 

Parasitus sp. Latreille, 1975 

Nepublikované nálezy: CU 26/17: 2 DN 

čeľaď Phytoseiidae Berlese, 1916 

Amblyseius sp. Berlese, 1914 

Nepublikované nálezy: CU 1/17: 1 ♀; CU 2/17: 3 ♀♀; CU 3/17: 1 ♀; CU 5/17: 1 ♀, 5 DN; 

CU 6/17: 2 ♀♀; CU 7/17: 4 ♀♀; CU 8/17: 2 ♀♀; CU 10/17: 3 ♀♀; CU 13/17: 2 ♀; CU 

14/17: 6 ♀♀, 1 PN; CU 16/17: 2 PN, 1 DN; CU 18/17: 1 PN; CU 19/17:1 ♀; CU 20/17: 1 

♀; CU 21/17: 1 ♀, 2 PN, 2 DN; CU 22/17: 1 ♀; CU 23/17: 3 ♀♀; CU 26/17: 2 ♀♀; CU 

29/17: 1 DN; CU 30/17: 1 ♀, 1 PN, 2 DN; CU 32/17: 7 ♀♀; CU 33/17: 3 ♀♀, 1 PN, 3 DN; 

CU 34/17: 1 ♀; CU 35/17: 4 DN; CU 39/17: 1 ♀; CU 40/17: 5 ♀♀; CU 41/17: 6 ♀♀, 1 PN, 

3 DN; CU 42/17: 45 ♀♀, 14 PN, 19 DN; CU 43/17: 5 ♀♀; CU 45/17: 6 ♀, 5 PN, 14 DN; 

CU 46/17: 4 DN; CU 47/17: 2 ♀♀; CU 49/17: 16 ♀♀, 3 PN; CU 50/17: 2 ♀♀, 3 PN; CU 

54/17: 1 ♀, 1 PN, 8 DN; CU 59/17: 4 ♀♀; CU 61/17: 8 ♀♀; CU 63/17: 3 ♀♀; CU 66/17: 4 

♀♀; CU 67/17: 2 ♀♀; CU 68/17: 1 ♀; CU 69/17: 3 ♀♀, 1 DN; CU 71/17: 4 ♀♀, 1 PN, 1 

DN; CU 72/17: 1 ♀, 1 PN; CU 74/17: 2 ♀♀; CU 77/17: 1 ♀, 2 PN; CU 78/17: 2 ♀♀; CU 

84/17: 1 ♀; CU 85/17: 1 ♀; CU 89/17: 1 ♀ 
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6.2 Roztoče zistené v hniezdach 

Skúmané hniezda trsteniarikov obsahovali 11 681 roztočov, ktoré boli prítomné 

v 82 hniezdach. Do podradu Mesostigmata som zaradila 11 347 jedincov, z toho 10 136 sa-

míc, 930 samcov, 153 protonýmf a 128 deutonýmf. Z 89 hniezd bolo na Mesostigmata po-

zitívnych 81 hniezd. 

Determináciou nazbieraného materiálu som zistila 6 druhov mezostigmátnych roztočov 

a dva rody, ktoré sa mi nepodarilo bližšie určiť(tab. č. 3). Boli to jedinci rodov Parasitus sp. 

a Amblyseius sp. Všetky roztoče patrili do kohorty Gamasina. 

O. sylviarum (11 039 jedincov, D = 97,29 %) bol eudominantným druhom. Jedince rodu 

Amblyseius sp. (276 jedincov, D = 2,47 %) boli subdominantnými druhmi. Ostatné druhy sa 

s dominanciou nižšou ako 1 % radili medzi subrecedentné druhy. 

Eukonštantným druhom v skúmaných hniezdach bol O. sylviarum (F = 87,64 %) s prie-

merom 141,526 jedinca na hniezdo. Častý výskyt v hniezdach vykazovali aj klieštikovce 

rodu Amblyseius sp. (F = 55,06 %). Tento rod sa v hniezdach vyskytoval s priemerom 5,71 

jedinca na hniezdo. Ostatné druhy sa v hniezdach vyskytovali len zriedkavo (frekvencia pod 

25 %). 
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6.2.1 Porovnanie roztočov v hniezdach A. arundinaceus a A. scirpaceus 

Údaje o jednotlivých druhoch klieštikovcov v hniezdach A. arundinaceu  a A. scirpaceus 

uvádzam v tabuľke č. 4. 

Skúmaný materiál pochádzal zo 71 hniezd A. arundinaceus a 17 hniezd A. scirpaceus. 

V hniezdach A. arundinaceus bolo determinovaných 6 druhov a dva bližšie neurčené rody, 

zatiaľ čo v hniezdach A. scirpaceus boli determinované dva druhy a jeden bližšie neurčený 

rod. Rozdiely medzi týmito dvoma druhmi trsteniarikov spočívajú v absencii druhov A. 

cetratus, Ch. cassiteridium, G. spiniger, L. confusus a Parasitus sp. a menšej početnosti zis-

tených druhov v hniezdach A. scirpaceus. 

V hniezdach A. arundinaceus bol Amlyseius sp. (254 jedincov, D = 2,24 %) subdomi-

nantným druhom, zatiaľ čo v hniezdach A. scirpaceus bol druhom subrecedentným (25 je-

dincov, D = 0,22 %). V obidvoch typoch hniezd je eudominantným druhom O. sylviarum 

(A. arundinaceus 8 522 jedincov, D = 75,16 %, A. scirpaceus 2 509 jedincov, D = 22,13 %). 

Ostatné druhy sa radili k subrecedentným druhom. 

Konštantnými druhmi v hniezdach A. arundinaceus boli O. sylviarum (F = 68,18 %) 

s priemerom 142,03 jedinca na hniezdo, a Amblyseius sp. (F = 50 %) s priemerom 5,77 je-

dinca na hniezdo. V hniezdach A. scirpaceus sa všetky druhy radia medzi akcidentálne. 
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6.2.2 Porovnanie roztočov v hniezdach s kukučkami a bez kukučiek 

Údaje o mezostigmátnych roztočoch v hniezdach obsadených kukučkami a  bez kukučiek 

ukazuje tab. č. 5. 

Zo všetkých skúmaných hniezd trsteniarikov bolo 36 hniezd parazitovaných kukučkou, 

z toho bolo 33 hniezd pozitívnych na Mesostigmata. V týchto hniezdach bolo získaných 426 

jedincov klieštikovcov, ktoré patria do 5 druhov a dvoch bližšie neurčných rodov. V hniez-

dach s vlastnými mláďatami bolo vytriedených 10 912 klieštikovcov, určených do 5 druhov 

a jedného bližšie neurčeného rodu. Hniezda parazitované kukučkou obsahovali druhy A. 

cetratus a Parasitus sp., ktoré sa v hniezdach bez kukučky nevyskytovali. Naopak druh Ch. 

cassiteridium bol nájdený iba v hniezdach neobsadených kukučkami.  

Najpočetnejším druhom bol v obidvoch typoch hniezd O. sylviarum. V kukučích hniez-

dach bol druhom subdominantným (340 jedincov, D = 3 %), zatiaľ čo v hniezdach, ktoré 

kukučkami obsadené neboli, bol eudominantným druhom (10 691 jedincov, D = 94,29 %). 

Okrem recedentného druhu Amblyseius sp. (213 jedincov, D = 1,88 %) v hniezdach s vlast-

nými mláďatami, boli všetky ostatné druhy subrecedentné.  

V hniezdach s kukučkou sa načastejšie vyskytoval O. sylviarum (F = 35,23 %) ako ak-

cesorický druh. V hniezdach sa nachádzal s priemerným počtom 10,97 jedinca na hniezdo. 

O. sylviarum bol v hniezdach bez kukučiek konštantným druhom (F = 52,27 %) s priemerom 

232,41 jedinca na hniezdo. Jedince rodu Amblyseius sp. sa radia medzi akcesorické druhy (F 

= 34,09 %) s priemerom 7,1 jedinca na hniezdo. Ostatné druhy sa v obidvoch typoch hniezd 

vyskytovali zriedkavo. 
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6.2.3 Porovnanie roztočov v hniezdach jednotlivých druhov trsteniarikov s ku-
kučkou a bez kukučky 

Údaje o klieštikovcoch v hniezdach A. arundinaceus a A. scirpaceus s kukučkou a bez ku-

kučky sú uvedené v tab. č. 6. 

V 27 hniezdach A. arundinaceus a 9 hniezdach A. scirpaceus bola prítomná kukučka. 

V hniezdach A. arundinaceus, ktoré boli parazitované kukučkou bolo zaznamenaných 5 dru-

hov klieštikovcov a dva bližšie neurčené rody, v hniezdach bez kukučky to bolo 5 druhov 

a jeden bližšie neurčený rod. V hniezdach A. scirpaceus s kukučkou bol určený jeden druh 

a jeden bližšie neurčený rod, v hniezdach s vlastnými mláďatami to boli dva druhy a jeden 

bližšie neurčený rod. Vo všetkých typoch hniezd boli zaznamenané druhy O. sylviarum 

a Amblyseius sp. V hniezdach A. scirpaceus s kukučkou sa žiadne iné druhy nenachádzali. 

Tieto druhy boli tiež nájdené spolu s B. dentriticus v hniezdach A. scirpaceus, ktoré kukuč-

kou parazitované neboli. Zo všetkých nájdených druhov, v hniezdach A. arundinaceus ob-

sadených kukučkou, absentoval iba druh Ch. cassiteridium, kým v skúmaných hniezdach A. 

arundinaceus s vlastnými mláďatami chýbali druhy A. cetratus a Parasitus sp. 

O. sylviarum bol najpočetnejším druhom vo všetkých typoch skúmaných hniezd. 

V hniezdach A. arundinaceus (8 274 jedincov, D = 72,98 %) a A. scirpaceus (2 417 jedin-

cov, D = 21,32 %) bez kukučky bol eudominantným druhom, zatiaľ čo v hniezdach A. arun-

dinaceus s kukučkou bol druhom subdominantným (248 jedincov, D = 2,19 %). V hniezdach 

A. scirpaceus parazitovaných kukučkou sa všetky druhy, vrátane O. sylviarum (92 jedincov, 

D = 0,81 %), radia k subrecedentným druhom. Amblyseius sp. (D = 1,7 %) bol v hniezdach 

A. arundinaceus bez kukučky recedentným druhom, ostatné druhy boli subrecedentné. 

Všetky druhy sa vo všetkých typoch hniezd vyskytovali zriedkavo, častejšie sa druhy O. 

sylviarum (F = 43,18 %) a Amblyseius sp. (F = 30,68 %) nachádzali v hniezdach A. arun-

dinaceus obsadených kukučkou. Patria k akcesorickým druhom. O. sylviarum sa v týchto 

hniezdach nachádzal priemerne 11,27 jedinca na hniezdo, v prípade Amblyseius sp. to bolo 

3,59 jedinca na hniezdo. 
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6.2.4 Porovnanie roztočov v hniezdach zo Slovenska a Českej republiky 

Údaje o jednotlivých druhoch klieštikovcov ukazuje tab. č. 7. 

Zo 49 hniezd pochádzajúcich zo Slovenska bolo determinovaných 5 druhov klieštikov-

cov a dva rody, ktoré som nedokázala bližšie určiť. Z 39 hniezd z Českej republiky boli 

determinované štyri druhy a dva bližšie neurčené rody. Skúmané hniezda sa líšia prítomnos-

ťou druhov A. cetratus, L. confusus a Parasitus sp. na Slovensku, a ich absenciou v hniez-

dach z Českej republiky. Druh Ch. cassiteridium bol naopak nájdený iba v hniezde pochá-

dzajúcom z Českej republiky. 

Eudominantným druhom v obidvoch krajinách bol O. sylviarum (na Slovensku 6791 je-

dincov, D = 59,85 %, v Česku 4 240 jedincov, D = 37,4 %). Na Slovensku boli medzi rece-

dentné druhy radené jedince rodu Amblyseius sp. (221 jedincov, D = 1,95 %), zatiaľ čo v Če-

skej republike boli tieto klieštikovce druhmi subrecedentnými (58 jedincov, D = 0,51 %), 

rovnako ako aj všetky ostatné druhy. V hniezdach zo Slovenska bol zistený väčší počet je-

dincov roztočov, práve vďaka väčšiemu zastúpeniu druhov O. sylviarum a Amblyseius sp. 

Všetky druhy sa v hniezdach pochádzajúcich z Českej aj Slovenskej republiky vyskyto-

vali zriedkavo, s výnimkou O. sylviarum, ktorý bol akcesorickým druhom (Slovensko F = 

44,32 %, Česko F = 43,18 %). V slovenských hniezdach sa vyskytoval s priemerom 174,13 

jedinca na hniezdo a v českých hniezdach 111,58 jedinca na hniezdo. V prípade slovenských 

hniezd medzi akcesorické druhy zaraďuje aj Ambliseius sp (F = 37,5 %) s priemerom 6,7 

jedinca na hniezdo. 
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6.3 Zastúpenie ekologických skupín roztočov v hniezdach 

Parazitické roztoče 

Obligatórne hematofágy 

Jediným obligatórnym hematofágom v skúmaných hniezdach bol O. sylviarum. Dosa-

hoval nadmerný počet jedincov (11 039 jedincov, D = 97,285626 %). Tento druh bol nielen 

eudominantným, ale aj najfrekventovanejším druhom. V hniezdach boli prítomné samice, 

samce, protonymfy aj deutonymfy. 

Voľne žijúce roztoče 

Rastlinné predátory 

Medzi typických predstaviteľov herbikolných predátorov patria zástupcovia čeľade 

Phytoseiidae. V skúmaných hniezdach boli jedince rodu Amblyseius sp. druhou najfrekven-

tovanejšou skupinou (F = 55,05618). Napriek tomu, že ich početnosť bola pomerne nízka 

(276 jedincov), sú subdominantnou skupinou (D = 2,432361), boli druhou najpočetnejšou 

skupinou. 

Pôdne predátory 

Z pôdnych predátorov bol v skúmaných hniezdach najpočetnejší dravý druh žijúci pre-

važne v uskladnených produktoch B. dentriticus. Napriek tomu sa radí medzi subrecen-

dentné druhy (18 jedincov, D = 0,1586322). 

V nízkom počte boli v hniezdach prítomné hygrofilné druhy Ch. cassiteridium a L. con-

fusus, ktoré sa bežne vyskytujú v hniezdach vtákov. V hniezdach bol tiež prítomný edafický 

detrikol A. cetratus, ktorý preferuje zahnívajúce rastlinné zvyšky a humus. 

Koprofilné predátory 

Typickými koprofilnými druhmi sú predstavitelia rodu Parasitus sp. Nachádzajú sa 

najmä v kompostoch, hnoji a v exkrementoch. V hniezdach bol tiež prítomný druh G. spini-

ger, preferujúci zahnívajúce substráty. Obidva druhy boli zastúpené foreticky aktívnymi de-

utonymfami. 

Druhy radiace sa do ostatných ekologických skupín, fakultatívne hematofágy vtákov a 

cicavcov, nidikolné predátory, saprofágy a koprofágy, sa v skúmaných hniezdach nenachá-

dzali. 
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7 Diskusia 

V 89 hniezdach trsteniarikov A. arundinaceus a A. scirpaceus som zistila 11 347 me-

zostigmátnych roztočov, ktoré patria do 6 druhov a 2 bližšie neurčených rodov. Z 265 hniezd 

trsteniarikov je na Slovensku z doteraz publikovaných údajov známych 93 druhov (tab. č. 

1). Jedná sa o práce Krištofíka et al. (2001, 2005) a Fenďa & Schniererovej (2004). Z práce 

Krištofíka et al. (2001) nie zrejmé, či roztoče pochádzajú zo Slovenska, Rakúska alebo Če-

skej republiky. Skúmané hniezda som porovnala s údajmi v týchto publikáciách.  

Zloženie roztočov v hniezdach trsteniarikov ovplyvňujú charakteristické hniezdne habi-

taty, zloženie hniezd, ekológia hniezd a umiestnenie hniezd trsteniarikov nad vodnou hladi-

nou. Tieto hniezda sú charakteristické nízkym počtom druhov a masovým výskytom obliga-

tórneho hematofága O. sylviarum (Krištofík et al. 2001, 2005).  

Trsteniariky nežijú v starých hniezdach a ani si nestavajú hniezda z materiálu zo starých 

opustených hniezd. Zabraňujú tým prenášaniu parazitických druhov do nových hniezd, preto 

je výskyt parazitických druhov klieštikovcov, s výnimkou druhu O. sylviarum, v hniezdach 

rodu Acrocephalus minimálny.  

Podľa očakávaní som v skúmaných hniezdach zaznamenala nadmerný počet druhu O. 

sylviarum. Bol eudominantným a najfrekventovanejším druhom. Najpočetnejším a najčas-

tejšie sa vyskytujúcim druhom bol vo všetkých typoch hniezd, A. arundinaceus a A. scir-

paceus s vlastnými mláďatami aj s kukučkami. Dominanciu O. sylviarum v hniezdach Ac-

rocephalus spp. opisujú všetky publikácie, ktoré sa na Slovensku doteraz venovali proble-

matike akarofauny v hniezdach trsteniarikov. Mnou skúmané hniezda boli odobraté v let-

ných mesiacoch, kedy Fenďa & Schniererová (2004) zaznamenali najväčší výskyt tohto 

druhu v hniezdach A. arundinaceus a A. scirpaceus. Z literatúry je známe jeho rozšírenie 

počas masového výskytu v období hniezdenia aj na steblá trstiny v okolí hniezd. Pri premno-

žení sa stáva hniezdnym parazitom. Je silne asociovaný s telom hostiteľa, kde trávi väčšinu 

svojho životného cyklu (Yakimenko et al. 1990), preto sa jeho zastúpenie po období hniez-

denia, keď sa hniezda začnú vyprázdňovať, zníži (Fenďa & Schniererová 2004). V trstine sa 

nachádza aj po období hniezdenia počas migrácie (Schniererová 2000, Krištofík et al. 2001).  

Ostatné druhy sa v hniezdach vyskytovali v oveľa menšej miere, čo sa zhoduje s dote-

rajšími zisteniami v hniezdach trsteniarikov (Krištofík et al. 2001, 2005, Fenďa & Schniere-

rová 2004). Všetko sú to voľne žijúce rastlinné, pôdne a koprofilné predátory. 
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Množstvo neparazitických druhov roztočov bolo zanedbateľné, napriek tomu, že sa 

hniezda nachádzali vo vlhkých habitatoch. Z týchto druhov som v skúmaných hniezdach za-

znamenala najmä predátory obývajúce rastliny z čeľade Phytoseiidae. Rastlinné predátory 

nemajú žiadny blízky vzťah k hniezdam, ale prenikajú do nich pravdepodobne kvôli zdrojom 

potravy. Do hniezd sa dostávajú z porastov trstiny, ktoré sú ich životným prostredím. Druhy 

patriace do tejto čeľade boli zaznamenané v hniezdach všetkých troch druhov trsteniarikov 

(Krištofík et al. 2001, 2005, Fenďa & Schniererová 2004), pričom v hniezdach A. arun-

dinaceus a A. scirpaceus (Fenďa & Schniererová 2004) tvorili druhú najfrekventovanejšiu 

skupinu, rovnako ako v skúmaných hniezdach. Tieto druhy som zistila v hniezdach A. arun-

dinaceus a A. scirpaceus s vlastnými mláďatami aj v hniezdach obsadených kukučkou. 

Málo početné pôdne predátory čeľade Ascidae L. confusus a Ch. cassiteridium nachá-

dzajú ideálne podmienky vo vlhkých až premočených pôdach semiakvatických habitatov. 

V hniezdach trsteniarikov, na rozdiel od iných druhov hniezdičov hniezdiacich v blízkosti 

vody, sú charakteristické nízkou početnosťou. Vlhké až mokré substráty tiež uprednostňuje 

koprofilný druh G. spiniger. Je to foretický druh, ktorý využíva rôzne bezstavovce ako svo-

jich hostiteľov. Takýmto spôsobom sa pravdepodobne dostal aj do hniezd. Prítomnosť 

týchto hygrofílnych druhov bola zistená v hniezdach A. arundinaceus (Fenďa & Schniere-

rová 2004, Krištofík et al. 2001). Výskyt druhu L. confusus je okrem A. arundinaceus známy 

z hniezd A. scirpaceus a zistený bol aj na trstine (Fenďa & Schniererová 2004). Druhy L. 

confusus a G. spiniger som zaznamenala nielen v hniezdach A. arundinaceus s vlastnými 

mláďatami, ale aj v hniezdach A. arundinaceus parazitovaných kukučkou. V hniezdach A. 

scirpaceus som tieto druhy nezistila. Zaznamenané neboli ani v hniezdach A. palustris (Kriš-

tofík et al. 2005).  

Okrem už spomenutých pôdnych predátorov som v hniezdach A. arundinaceus obsade-

ných kukučkou zaznamenala druh A. cetratus, ktorý bol zaznamenaný na viacerých druhoch 

vtákov. Tento druh v hniezdach Acrocephalus spp. nezistili, zaznamenali ho iba Fenďa & 

Schniererová (2004) mimo hniezd na trstine.  

Podľa zistení Fenďa & Kalúza (2009) boli jedince B. dentriticus vo viacerých sloven-

ských publikáciách, vrátane práce Krištofíka et al. (2001) pôvodne pomenované ako Pa-

ragarmania dentritica (Berlese, 1918). Rovnako to platí aj v prípade nepublikovanej diplo-

movej práce Schniererovej (2000), pričom ale v publikácii Fenďa & Schniererovej (2004), 

v ktorej boli použité údaje o faune klieštikovcov z hniezd A. arundinaceus a A. scirpaceus 

z tejto diplomovej práce, boli tieto jedince pomenované ako B. dentriticus. Z tohto dôvodu 

pristupujem k výsledkom P. dentritica z práce Krištofíka et al. ako k B. dentriticus. 
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Tento skladiskový predátor pravdepodobne nachádza vo vtáčích hniezdach zdroje po-

travy, preto nie je jeho výskyt v skúmaných hniezdach prekvapivý. Doteraz bol zazname-

naný v hniezdach A. arundinaceus (Fenďa & Schniererová 2004, Krištofík et al. 2001) a A. 

scirpaceus (Fenďa & Schniererová 2004). Tento druh som zistila v hniezdach A. arun-

dinaceus a A. scirpaceus s vlastnými mláďatami, ale aj A. arundinaceus s kukučkou. 

Nízka druhová diverzita pravých nidikolných druhov sa podľa doterajších údajov 

z hniezd Acrocephalus spp. dala očakávať. Druh Hypoaspis lubrica Voigts & Oudemans, 

1904, ktorý sa často vyskytuje v dutinových hniezdach, nebol v hniezdach trsteniarikov za-

znamenaný, čo je v súlade s mojimi zisteniami v parazitovaných hniezdach. Napriek boha-

tému zastúpeniu A. casalis u viacerých druhov hniezdičov, najmä M. apiaster (Krištofík et 

al. 1996), U. epops (Krištofík et al. 2013) a H. albicilla (Fenďa & Lengyel 2007), som tento 

druh v skúmaných hniezdach nezaznamenala. Nebol zistený ani v hniezdach A. palustris 

(Krištofík et al. 2005). Prítomný bol v hniezdach A. arundinaceus (Krištofík et al. 2001) a 

A. scirpaceus (Fenďa & Schniererová 2004, Krištofík et al. 2001). Z literatúry sú známe 

údaje o výskyte D. hirundinis v hniezdach všetkých troch druhov trsteniarikov. V skúma-

ných hniezdach som tento druh nezistila. 

Vtáky hniezdiace nad vodnou hladinou sú menej parazitované roztočmi, pričom mnohé 

nie sú parazitované vôbec. Je to spôsobené izoláciou hniezd postavených nad vodnou hladi-

nou, čo zabraňuje vnikaniu roztočov do hniezd. Napriek tomu sa s masovým výskytom O. 

sylviarum v hniezdach všetkých troch druhov trsteniarikov stretávame častejšie ako 

pri iných druhoch vtákov (Krištofík et al. 2005). Dôvodom je pravdepodobne skutočnosť, 

že O. sylviarum trávi väčšinu svojho životného cyklu na tele hostiteľa (Yakimenko et al. 

1990), a preto sa dokáže lepšie vyrovnať s nižšou vlhkosťou v hniezde, keďže sú hniezda 

trsteniarikov, na rozdiel od hniezd na vode, vyššie lokalizované, izolovanejšie a ich hniezda 

pozostávajú zo suchšieho hniezdneho materiálu. 

Okrem toho sa kvalitatívne aj kvantitatívne viac roztočov vyskytuje v staršom rastlin-

nom materiáli vtáčích hniezd. Trsteniariky starý materiál pri stavbe hniezd nepoužívajú, čím 

sa dá vysvetliť menšia druhová bohatosť roztočov v hniezdach. 

Napriek viacerým rozdielom, najmä vo veľkosti hniezd a afinite k vode, nie sú žiadne 

významné rozdiely medzi hniezdnou faunou troch druhov trsteniarikov - A. arundinaceus, 

a A. scirpaceus a A. palustris.  
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7.1 Kukučky 

Podobná práca ešte nebola publikovaná, preto nie je možné porovnať skúmaný materiál 

z hniezd trsteniarikov parazitovaných kukučkami so žiadnou porovnateľnou prácou, ale iba 

s publikáciami zaoberajúcimi sa klieštikovcami v hniezdach trsteniarikov. 

V hniezdach trsteniarikov obsadených kukučkami sa vyskytovala typická fauna trstenia-

rikov, žiadne nezvyčajné druhy sa v hniezdach nezistili, čo je dôkazom, že je pre zloženie 

hniezdnej fauny dôležitejšia lokalizácia hniezda a hniezdny materiál ako druh hniezdiča.  
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8 Záver 

V predloženej diplomovej práci som spracovala  89 hniezd rodu Acrocephalus, kon-

krétne 71 hniezd A. arundinaceus a 17 hniezd A. scirpaceus. Kukučkou bolo parazitovaných 

36 hniezd. Tieto hniezda pochádzajú zo štyroch lokalít Slovenska: Komárno, Jatov, Majci-

chov a Ľubá, a dvoch lokalít Českej republiky: Matěnice a Lužice. Klieštikovce boli prí-

tomné v 81 (91 %) hniezdach.  

Identifikovaných bolo 11 347 roztočov radu Mesostigmata, z toho 10 136 samíc, 950 

samcov, 153 protonýmf a 128 deutonýmf. Tieto roztoče som zaradila do 6 druhov a do dvoch 

bližšie neurčených rodov, patriacich do piatich čeľadí.  

Jediným eudominantným druhom, ktorý sa v hniezdach nachádzal, bol O. sylviarum. S 

výnimkou masového výskytu O. sylviarum, sa všetky hniezda vyznačovali, z kvalitatívnej 

aj kvantitatívnej stránky, relatívne chudobnou faunou. Všetky ostatné druhy patrili k subdo-

minantným a subrecedentným druhom. 

Druh O. sylviarum bol nielen najpočetnejším, ale aj najfrekventovanejším druhom spo-

medzi všetkých klieštikovcov. Ostatné druhy sa v hniezdach vyskytovali zriedkavo, okrem 

zástupcov čeľade Phytoseiidae, jedincov rodu Amblyseius sp., ktoré boli v hniezdach nachá-

dzané častejšie, vďaka tesnému kontaktu hniezd so steblami trstiny.  

Z ekologického hľadiska v hniezdach dominovali hematofágne druhy roztočov, kon-

krétne obligatórne hematofágy, vďaka vedúcemu postaveniu O. sylviarum. Ďalej sa vo vy-

sokých počtoch v hniezdach vyskytovali voľne žijúce rastlinné predátory, následne pôdne 

predátory a najmenšiu početnosť dosahovali koprofilné predátory. 

V 63 hniezdach A. arundinaceus bol zistený väčší počet druhov ako aj väčší počet je-

dincov klieštikovcov na rozdiel od hniezd A. scirpaceus. V hniezdach A. scirpaceus absen-

tovali druhy A. cetratus, Ch. cassiteridium, G. spiniger, L. confusus a Parasitus sp. V obi-

dvoch typoch hniezd bol eudominantným druhom O. sylviarum. Konštantnými druhmi 

v hniezdach A. arundinaceus boli O. sylviarum a Amblyseius sp. V hniezdach A. scirpaceus 

sa všetky druhy vyskytovali zriedkavo. 

Druhové zloženie roztočov v hniezdach trsteniarikov s kukučkou a bez kukučky bolo 

podobné. Hniezda parazitované kukučkou sa líšili prítomnosťou druhov A. cetrstus a Para-

situs sp. a absenciou druhu Ch. cassiteridium. V obidvoch prípadoch bol druh O. sylviarum 

najpočetnejší. Ostatné druhy sa v hniezdach vyskytovali v oveľa menšom počte ako rece-

dentné a subrecedentné druhy. V hniezdach bez kukučiek bol O. sylviarum konštantným 
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druhom. Ostatné druhy sa v obidvoch typoch hniezd radili medzi akcesorické a akcidentálne 

druhy. 

Kukučka bola prítomná v 27 hniezdach A. arundinaceus a 9 hniezdach A. scirpaceus. 

Pre všetky typy hniezd, A. arundinaceus s kukučkou a bez kukučky, A. scirpaceus s kukuč-

kou a bez kukučky, bola spoločná prítomnosť druhov O. sylviarum a Amblyseius sp. Vo 

všetkých typoch hniezd bol najpočetnejší O. sylviarum ako eudominantný druh v hniezdach 

A. arundinaceus a A. scirpaceus bez kukučky, subdominantný druh v hniezdach A. arun-

dinaceus s kukučkou, subrecedentný druh v hniezdach A. scirpaceus s kukučkou. Ostatné 

druhy boli subrecedentné, okrem Amblyseius sp. v hniezdach A. arundinaceus bez kukučky, 

ktorý bol recedentný. K akcesorickým druhom patrili O. sylviarum a Amblyseius sp. v hniez-

dach A. arundinaceus parazitovaných kukučkou. Ostatné druhy sa vo všetkých typoch 

hniezd radili k akcidentálnym druhom. 

V porovnaní s hniezdami z Českej republiky bol v hniezdach pochádzajúcich zo Sloven-

ska zistený väčší počet jedincov klieštikovcov. Druhy A. cetratus, L. confusus a Parasitus 

sp. boli zaznamenané iba v hniezdach zo Slovenska, zatiaľ čo druh Ch. cassiteridium bol 

zistený v českých hniezdach. V obidvoch krajinách bol eudominantným druhom O. sylvia-

rum. K recedentným druhom patria iba jedince rodu Amblyseius sp. zo slovenských hniezd. 

Ostatné druhy boli subrecedentné. Druh O. sylviarum je na Slovensku aj v Česku akcesoric-

kým druhom, rovnako ako aj a Amblyseius sp. z českých hniezd. 
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tabuľka č. 1. Mesostigmata v hniezdach trsteniarikov na Slovensku 

Údaje pochádzajú z publikácii Krištofík et al. (2001, 2005) a Fenďa & Schniererová (2004), 

hoci z práce Krištofíka et al. (2001) nie je zrejmé, či roztoče pochádzajú zo Slovenska, Ra-

kúska alebo Českej republiky. 

druh Acrocephalus  
arundinaceus 

Acrocephalus 
scirpaceus 

Acrocephalus 
palustris 

Alliphis halleri + - - 
Amblyseius andersoni + + - 
Amblyseius bicaudus + + + 
Amblyseius cucumeris + + + 
Amblyseius filixis - - + 
Amblyseius nemorivagus - + - 
Amblyseius neobernhardi + + - 
Amblyseius reductus + - - 
Amblyseius umbraticus + - - 
Amblyseius zwoelferi + - - 
Ameroseius corbiculus - - + 
Ameroseius lidae + - - 
Androlaelaps casalis + + - 
Androlaelaps fahrenholzi + - - 
Anthoseius bakeri + + - 
Anthoseius rivulus - - + 
Arctoseius semiscissus + + - 
Asca bicornis + - + 
Blattisocius dentriticus + + - 
Blattisocius keegani + - - 
Cheiroseius cassiteridium + - - 
Cheiroseius mutilus + - - 
Cheiroseius necorniger + + - 
Dermanyssus gallinae + - - 
Dermanyssus hirundinis + + + 
Digamasellus punctum + - - 
Dinichus inermis + - - 
Dinichus perforatus - - + 
Eulaelaps novus + - - 
Eviphis ostrinus + - + 
Gamasellodes bicolor + - - 
Gamasodes spiniger + - - 
Holoparasitus calcaratus - - + 
Hypoaspis praesternalis + - - 
Lasioseius confusus + + - 
Lasioseius mirabilis + + - 
Leioseius minusculus + + - 



 
 

druh Acrocephalus  
arundinaceus 

Acrocephalus 
scirpaceus 

Acrocephalus 
palustris 

Macrocheles glaber + - - 
Macrocheles merdarius + - - 
Macrocheles nataliae - - + 
Macrocheles subbadius - + - 
Macrocheles tardus - - + 
Nenteria breviunguiculata + - - 
Nenteria stylifera + - - 
Neojordensia levis + - - 
Neojordensia sinuata + - - 
Ornithonyssus sylviarum + + + 
Parasitus coleoptratorum + - - 
Parasitus fimetorum + + + 
Parasitus lunulatus + + - 
Parasitus mustelarum - - + 
Paragarmania dentritica - - + 
Pergamasus crassipes + - + 
Pergamasus cf. norvegicus - - + 
Pergamasus noster - + - 
Phytoseius juvenis - + + 
Poecilochirus carabi - - + 
Poecilochirus davydovae - - + 
Proctolaelaps pygmaeus + - - 
Proprioseiopsis levis - + - 
Proprioseiopsis okanagensis + - - 
Scarabaspis inexpectatus + - - 
Trichouropoda karawaiewi - - + 
Trichouropoda orbicularis + - - 
Trichouropoda ovalis + - - 
Uroobovella fimicola - - + 
Veigaia nemorensis - - + 

Σ druhov 47 22 24 
Σ hniezd 145 41 76 

 

tabuľka č. 2. Zoznam odobratých hniezd 

Vysvetlivky: Acr.aru. – Acrocephalus arundinaceus, Acr.sci. – Acrocephalus scirpaceus,  
T – vlastné mláďatá, K – kukučka 
Číslo hniezda Hostiteľ Lokalita T alebo K Počet mláďat Dátum 

CU 1/17 Acr.aru. Komárno T 3 19.6. 

CU 2/17 Acr.aru. Komárno K 1 25.6. 

CU 3/17 Acr.aru. Komárno T 4 1.7. 



 
 

Číslo hniezda Hostiteľ Lokalita T alebo K Počet mláďat Dátum 

CU 4/17 Acr.aru. Komárno T 2 19.6. 

CU 5/17 Acr.aru. Komárno K 1 25.6. 

CU 6/17 Acr.aru. Komárno T 2 25.6. 

CU 7/17 Acr.aru. Komárno K 1 19.6. 

CU 8/17 Acr.aru. Komárno K 1 19.6. 

CU 9/17 Acr.aru. Komárno K 1 14.6. 

CU 10/17 Acr.aru. Komárno K 1 10.7. 

CU 11/17 Acr.aru. Komárno T 3 14.6. 

CU 12/17 Acr.aru. Komárno K 1 19.6. 

CU 13/17 Acr.aru. Komárno T 3 25.6. 

CU 14/17 Acr.aru. Komárno K 1 19.6. 

CU 15/17 Acr.aru. Komárno K 1 14.6. 

CU 16/17 Acr.aru. Komárno T 5 25.6. 

CU 17/17 Acr.aru. Komárno T 4 14.6. 

CU 18/17 Acr.aru. Komárno T 5 25.6. 

CU 19/17 Acr.aru. Komárno T 5 19.6. 

CU 20/17 Acr.aru. Komárno T 5 25.6. 

CU 21/17 Acr.aru. Komárno T 4 1.7. 

CU 22/17 Acr.aru. Komárno K 1 10.7. 

CU 23/17 Acr.aru. Komárno K 1 10.7. 

CU 24/17 Acr.aru. Komárno T 4 1.7. 

CU 25/17 Acr.aru. Jatov T 3 22.6. 

CU 26/17 Acr.aru. Jatov K 1 18.6. 

CU 27/17 Acr.aru. Jatov K 1 13.7. 

CU 28/17 Acr.aru. Majcichov T 4 21.6. 

CU 29/17 Acr.aru. Majcichov K 1 7.7. 

CU 30/17 Acr.aru. Majcichov T 1 25.6. 

CU 31/17 Acr.aru. Majcichov T 5 29.6. 

CU 32/17 Acr.aru. Majcichov T 5 4.7. 

CU 33/17 Acr.aru. Majcichov T 5 21.6. 

CU 34/17 Acr.aru. Majcichov T 5 4.7. 

CU 35/17 Acr.aru. Majcichov T 2 25.6. 



 
 

Číslo hniezda Hostiteľ Lokalita T alebo K Počet mláďat Dátum 

CU 36/17 Acr.aru. Ľubá T 5 15.6. 

CU 37/17 Acr.aru. Ľubá K 1 26.6. 

CU 38/17 Acr.aru. Ľubá T 5 15.6. 

CU 39/17 Acr.aru. Ľubá T 5 20.6. 

CU 40/17 Acr.aru. Ľubá T 5 15.6. 

CU 41/17 Acr.aru. Ľubá K 1 26.6. 

CU 42/17 Acr.aru. Ľubá T 5 2.7. 

CU 43/17 Acr.aru. Ľubá T 6 7.6. 

CU 44/17 Acr.aru. Ľubá T 4 26.6. 

CU 45/17 Acr.aru. Ľubá T 4 9.7. 

CU 46/17 Acr.aru. Ľubá T 4 6.7. 

CU 47/17 Acr.aru. Ľubá T 3 2.7. 

CU 48/17 Acr.aru. Ľubá T 5 9.7. 

CU 49/17 Acr.aru. Ľubá T 2 13.7. 

CU 50/17 Acr.aru. Mutěnice T 5 11.6. 

CU 51/17 Acr.aru. Mutěnice K 1 12.6. 

CU 52/17 Acr.aru. Lužice T 5 17.6. 

CU 53/17 Acr.sci. Mutěnice K 1 31.5. 

CU 54/17 Acr.sci. Mutěnice T 5 6.6. 

CU 55/17 Acr.sci. Mutěnice T 4 6.6. 

CU 56/17 Acr.sci. Lužice T 5 23.6. 

CU 57/17 Acr.sci. Mutěnice K 1 21.6. 

CU 58/17 Acr.sci. Mutěnice T 5 30.6. 

CU 59/17 Acr.aru. Mutěnice T 2 3.6. 

CU 60/17 Acr.aru. Mutěnice K 1 17.6. 

CU 61/17 Acr.aru. Mutěnice K 1 15.6. 

CU 62/17 Acr.aru. Mutěnice T 4 20.6. 

CU 63/17 Acr.aru. Lužice K 1 15.6. 

CU 64/17 Acr.sci. Mutěnice K 1 27.5. 

CU 65/17 Acr.sci. Lužice T 3 16.6. 

CU 66/17 Acr.sci. Mutěnice T 4 24.6. 

CU 67/17 Acr.aru. Lužice T 4 3.7. 



 
 

Číslo hniezda Hostiteľ Lokalita T alebo K Počet mláďat Dátum 

CU 68/17 Acr.aru. Mutěnice K 1 21.6. 

CU 69/17 Acr.aru. Lužice K 1 10.6. 

CU 70/17 Acr.aru. Mutěnice K 1 20.6. 

CU 71/17 Acr.sci. Lužice T 4 23.6. 

CU 72/17 Acr.aru. Mutěnice K 1 25.6. 

CU 73/17 Acr.aru. Mutěnice T 5 6.6. 

CU 74/17 Acr.aru. Mutěnice T 2 28.6. 

CU 75/17 Acr.sci. Mutěnice K 1 27.6. 

CU 76/17 Acr.sci. Lužice K 1 15.6. 

CU 77/17 Acr.sci. Lužice K 1 13.6. 

CU 78/17 Acr.sci. Lužice K 1 20.6. 

CU 79/17 Acr.aru. Mutěnice K 1 17.6. 

CU 80/17 Acr.aru. Mutěnice T 3 20.6. 

CU 81/17 Acr.aru. Mutěnice K 1 25.6. 

CU 82/17 Acr.sci Mutěnice K 1 14.6. 

CU 83/17 Acr.sci Mutěnice K 1 13.6. 

CU 84/17 Acr.aru. Mutěnice T 2 27.5. 

CU 85/17 Acr.aru. Mutěnice K 1 20.6. 

CU 86/17 Acr.aru. Mutěnice T 5 5.6. 

CU 87/17 Acr.aru. Lužice T 5 17.6. 

CU 88/17 Acr.sci. Mutěnice T 4 20.6. 

 

tabuľka č. 3. Dominancia, frekvencia a priemer roztočov v hniezdach 

Vysvetlivky: Σ – spolu, ♂ – samec, ♀ – samica, DN – deutonymfa, PN – protonymfa, D – 
dominancia, F – frekvencia, IA – priemer 

druh Σ ♂ ♀ DN PN počet 
nálezov 

D (%) F (%) IA 

Amblyseius sp. 280 0 173 68 39 49 2,47 55,06 5,71 
Arctoseius cetratus 1 0 1 0 0 1 0,01 1,12 1 
Blattisocius dentriticus 18 5 12 1 0 7 0,16 7,87 2,57 
Cheiroseius cassiteridium 1 0 1 0 0 1 0,01 1,12 1 
Gamasodes spiniger 2 0 0 2 0 2 0,02 2,25 1 
Lasioseius confusus 4 1 3 0 0 3 0,04 3,37 1,33 
Ornithonyssus sylviarum 11 039 924 9 946 55 114 78 97,29 87,64 141,53 
Parasitus sp. 2 0 0 2 0 1 0,02 1,12 2 



 

 
 

tabuľka č. 4. Dominancia, frekvencia a priemer v hniezdach A. arundinaceus a A. scirpaceus 

Vysvetlivky: Σ – spolu, D – dominancia, F – frekvencia, IA – priemer 
 Acrocephalus arundinaceus Acrocephalus scirpaceus 

druh Σ počet 
nálezov D (%) F (%) IA Σ počet 

nálezov D (%) F (%) IA 

Amblyseius sp. 254 44 2,24 50 5,77 25 5 0,22 5,68 5 
Arctoseius cetratus 1 1 0,01 1,14 1 0 0 0 0 0 
Blattisocius dentriticus 15 5 0,13 5,68 3 3 2 0,03 2,27 1,5 
Cheiroseius cassiteridium 1 1 0,01 1,14 1 0 0 0 0 0 
Gamasodes spiniger 2 2 0,02 2,27 1 0 0 0 0 0 
Lasioseius confusus 4 3 0,04 3,41 1,33 0 0 0 0 0 
Ornithonyssus sylviarum 8 522 60 75,16 68,18 142 2 509 17 22,13 19,32 147,59 
Parasitus sp. 2 1 0,02 1,14 2 0 0 0 0 0 

 

tabuľka č. 5. Dominancia, frekvencia a priemer v hniezdach s kukučkou a bez kukučky 

Vysvetlivky: Σ – spolu, D – dominancia, F – frekvencia, IA – priemer 
 

 

 

 

 

 

 

 hniezda s kukučkou hniezda bez kukučky 
druh Σ počet 

nálezov 
D (%) F (%) IA Σ počet 

nálezov 
D (%) F (%) IA 

Amblyseius sp. 66 19 0,58 21,59 3,47 213 30 1,88 34,09 7,1 
Arctoseius cetratus 1 1 0,01 1,14 1 0 0 0 0 0 
Blattisocius dentriticus 14 4 0,12 4,55 3,5 4 3 0,035 3,41 1,33 
Cheiroseius cassiteridium 0 0 0 0 0 1 1 0,01 1,14 1 
Gamasodes spiniger 1 1 0,01 1,14 1 1 1 0,01 1,14 1 
Lasioseius confusus 2 1 0,02 1,14 2 2 2 0,02 2,27 1 
Ornithonyssus sylviarum 340 31 3 35,23 10,97 10 691 46 94,29 52,27 232,41 
Parasitus sp. 2 1 0,02 1,14 2 0 0 0 0 0 



 

 
 

tabuľka č. 6. Dominancia, frekvencia a priemer v hniezdach A. arundinaceus a A. scirpaceus s kukučkou a bez kukučky 

Vysvetlivky: Σ – spolu, D – dominancia, F – frekvencia, IA – priemer 
 Acrocephalus arundinaceus s kukučkou 

(počet hniezd 27, pozitívnych 24) 
Acrocephalus arundinaceus bez kukučky 

(počet hniezd 44, pozitívnych 39) 
druh Σ počet 

nálezov 
D (%) F (%) IA Σ počet 

nálezov 
D (%) F (%) IA 

Amblyseius sp. 61 17 0,54 19,32 3,59 193 27 1,73 30,68 7,15 
Arctoseius cetratus 1 1 0,01 1,14 1 0 0 0 0 0 
Blattisocius dentriticus 14 4 0,12 4,55 3,5 1 1 0,01 1,14 1 
Cheiroseius cassiteridium 0 0 0 0 0 1 1 0,01 1,14 1 
Gamasodes spiniger 1 1 0,01 1,14 1 1 1 0,01 1,14 1 
Lasioseius confusus 2 1 0,02 1,14 2 2 2 0,02 2,27 1 
Ornithonyssus sylviarum 248 22 2,19 25 11,27 8 274 38 72,98 43,18 217,74 
Parasitus sp. 2 1 0,02 1,14 2 0 0 0 0 0 
 

 Acrocephalus scirpaceus s kukučkou (po-
čet hniezd 9, pozitívnych 9) 

Acrocephalus scirpaceus bez kukučky 
(počet hniezd 8, pozitívnych 8) 

druh Σ počet 
nálezov 

D (%) F (%) IA Σ počet 
nálezov 

D (%) F (%) IA 

Amblyseius sp. 5 2 0,04 2,27 2,5 20 3 0,18 3,41 6,67 
Arctoseius cetratus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Blattisocius dentriticus 0 0 0 0 0 3 2 0,03 2,27 1,5 
Cheiroseius cassiteridium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gamasodes spiniger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lasioseius confusus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ornithonyssus sylviarum 92 9 0,81 10,23 10,22 2 417 8 21,32 9,09 302,13 
Parasitus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 



 

 
 

tabuľka č. 7. Dominancia, frekvencia a priemer v hniezdach zo Slovenska a z Českej republiky 

Vysvetlivky: Σ – spolu, D – dominancia, F – frekvencia, IA – priemer 
 Slovensko Česká republika 

druh Σ počet 
nálezov 

D (%) F (%) IA Σ počet 
nálezov 

D (%) F (%) IA 

Amblyseius sp. 221 33 1,95 37,5 6,7 58 16 0,51 18,18 3,63 
Arctoseius cetratus 1 1 0,01 1,14 1 0 0 0 0 0 
Blattisocius dentriticus 1 1 0,01 1,14 1 17 6 0,15 6,818 2,83 
Cheiroseius cassiteridium 0 0 0 0 0 1 1 0,01 1,14 1 
Gamasodes spiniger 1 1 0,01 1,14 1 1 1 0,01 1,136 1 
Lasioseius confusus 4 3 0,04 3,41 1,33 0 0 0 0 0 
Ornithonyssus sylviarum 6 791 39 59,9 44,32 174,13 4 240 38 37,4 43,18 111,58 
Parasitus sp. 2 1 0,02 1,14 2 0 0 0 0 0 

 


