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The study is airned to charactcrise frequeney distribution of uropodid mites phoretie on
the bark bcctle Hy/urgops palliatus, Hy/a res cunicularius, Jps typographus and Piryogenes
cha/cographus (Coleoptera: Scolytidae), and to clarify the role of these seolytids in the transfer
of uropodids in a mountain sp ruce forest. A total of 1,095 individuals of bark beetles eaught in
f1ight intcrccption traps with no bait in Tatra Mountains, West Carpathians, Central Europe, yielded
a total of2,077 individuals and four speeies of'uropodids. They were the following: Trichouropoda
obscura, Trichouropoda pecinai, Trichouropoda polytricha, Uroobovella vinicolora. Frequeney
distribution ofthese uropodids (all mite spccies considered together) on the studied scolytid spccics,
typically, was L-shaped. Transfers of a single uropodid specimen on the bark beetie vector were
most frequent, approximatcly one third of all uropodids being vectored this way. Maximum number
ofuropodids colleeted from a single bark beetie individual: Hylastes cunicularius - 13, Hylurgops
palliarus - 14, Jps typographus - 15, Pityogenes chalcographus - 8 uropodids. Frequent eases of
low abundancc of uropodis (one, two or three mite individuals) on their phoronts contribute to the
entire mite transfer much more than these few eases where high number of uropodids is found
attaehed to the phoront.
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ÚVOD

Foréziu uropodných roztočov (Acarina, Mesostigmata: Uropodina) pozorujeme
pri nedostatku potravy, vysušení substrátu a nedostatku pachových stimulov z rozkladu or-
ganických látok (KARG1989). Deutonymfy uropodných roztočov (foretici) fixované anál-
nym pedicelom k povrchu tela prenášačov (vektorov, forontov) sú pasívne premiestňované
do vhodnejších prostredi, kde sa oddeleľujú od forontov.

a prenose foretických uropodných roztočov v lesných ekosystémoch sa veľkou mie-
rou podieľajú zástupcovia podkômikovitých (Coleoptera: Scolytidae) (KINN1970, MOSER,
BOGENSCHúTz1984, KACZMAREK,MICHALSKI1994, KRSIAK,ZACH2007). Uropodné roztoče
sú podkôrnikovitými prenášané v rôznej početnosti. Pozornosť sa často upriamuje na prí-
pady prenosu vysokých počtov uropodných roztočov podkôrnikovitými bez ohľadu na
častosť výskytu takýchto prenosov v lesnom prostredí.
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Ciel'om príspevku je charakterizovať distribúciu početnosti foretických uropodných
roztočov na štyroch hojných druhoch podkôrnikovitých a bližšie spoznať funkciu týchto
druhov ako vektorov foretických uropodných roztočov v horskom smrekovom lese.

MATERIÁL A METÓDY

Charakteristika územia

Materiál bol získavaný v horských smrekových lesoch Tatier v Tomanovej
(1350-1450 m n. m), Velickej (1480-1550 m n. m), Bielovodskej doline (1450-1600
m n. m) v roku 2004 a v Tichej doline (1100 m n. m). Oblasť s prevládajúcim výsky-
tom smrekových lesov čučoriedkových (Eu-Vaccinio-Picenion Oberd.), v menšej miere
smrekových lesov limbových (Vaccinio-Piceetum cembretosum nom. pro v.) a porastov
kosodreviny nad hornou hranicou lesa charakterizuje chladná horská k.lima, vysoké zrážky
a krátke vegetačné obdobie (MICHALKOet al. 1986).

Získavanie a spracovanie materiálu

Podkôrnikovité a asociované uropodné roztoče boli získavané pomocou nev-
nadených nárazových lapačov finskej preveniencie (SIPPOLAet al. 2002). Nevnadené
lapače boli umiestnené na kmene smrekov (d,3= 30-45 cm) približne 1,4-1,8 m nad
úrovňou terénu (vzdialenosť od spodného okraja nárazovej bariéry po povrch pôdy)
každoročne od polovice mája do konca októbra. Priestorová lokalizácia lapačov odrážala
variabilitu porastových štruktúr (dospelé smrekové porasty so zápojom 40-80 %, jed-
notlivo sa vyskytujúce smreky v pásme ko odreviny porasty silno ovplyvnené vetrom
a lavínami). V Tomanovej, Velickej a Bielovodskej doline bolo v roku 2004 použitých
celkom 18 lapačov (v každej doline 6 lapačov), v Tichej doline v perióde 2005-2007
celkom 2 J lapačov každoročne. Konzervačný roztok v zbernej nádobke lapača tvorila
voda, aCI a malé množstvo detergentu. Vzorky boli z lapačov vyberané raz me ačne, pri
výmene konzervačného roztoku. Bezstavovce boli v laboratóriu separované od ostatného
organického materiálu (kôra, ihlice, vetvičky, lišajníky, drobné cicavce) a konzervované
v liehu. Podkômikovité boli determinované podľa prác PFEFFERA(1989,1995). Uropodné
roztoče boli z povrchu tela chrobákov oddel'ované manuálne pomocou pinzety v Petriho
miske s etylalkoholom pod stereomikro kopom. Roztoče boli mikroskopicky determi-
nované podľa práce MASÁNA(200 J).

Vyhodnotenie kvantitatívnych údajov

Pre hodnotenie početnosti a distribúcie početnosti foretických uropodných
roztočov na podkôrnikovitýcb v horskom smrekovom lese boli vybrané štyri časté
a početné druhy podkômikovitých: Hylastes cunicularius, Hylurgops palliatus, lps
typographus, Pityogenes chalcographus. Z materiálu boli vyselektované všetky jedince
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uvedených druhov, ktoré mali prichytené uropodné roztoče. Rozdelenie početnosti uro-
podných roztočov na uvedených druhoch podkôrnikovitých je interpretované pomocou
frekvenčných histogramov (SOKAL, ROHLF2000), kde na osi x je uvedený počet jedincov
prenášaných roztočov, na osi y počet prípadov prenosu. Materiál H. cunicu/arius a aso-
ciovaných uropodných roztočov charakterizuje situáciu v širšej oblasti Tatier (Tomanova,
Velická, Bielovodská dolina) v roku 2004, materiál ostatných druhov podkôrnikovitých
a sprievodných roztočov charakterizuje situáciu v Tichej doline v rokoch 2005-2007.
Spracovaný materiál predstavuje celkom 1095 jedincov podkôrnikovitých a 2077 jedin-
cov prenášaných uropodných roztočov.

VÝSLEDKY

Spolu 243 jedincov Hylurgops palliatus prenášalo 449 jedincov roztočov (obr. l),
568 jedincov Hy/astes cunicu/arius prenášalo 1110 jedincov roztočov (obr. 2), 111 jedin-
cov lps typographus prenášalo 222 jedincov roztočov (obr. 3) a 173 jedincov Pityogenes
cha/cographus prenášalo 296 jedincov roztočov (obr. 4). Distribúciu početnosti uropod-
ných roztočov na všetkých študovaných druhoch podkôrnikovitých charakterizovala L-
distribúcia (obr. 1--4). Jedince podkômikovitých všetkých študovaných druhov prenášali
najčastejšie jedného roztoča. Jedince s jedným roztočom preniesli v prípade H. palliatus
33 % všetkých chrobákom prenášaných roztočov (N = 449), v prípade Hy/astes cunicu-
larius 29 % (N = 1110), v prípade 1. typographus 31 % (N = 222), vprípade P chalcogra-
phus 37 % všetkých jedincov (N = 296). Prenosy dvoch a troch jedincov boli pomerne
časté prenosy väčšieho počtu roztočov zriedkavé až ojedinelé. Maximálny počet roztočov
zaznamenaný na jedincovi Hylurgops palliatus - 14 (obr. l), Hy/astes cunicu/arius - 13
(obr. 2), lps typographus - 15 (obr. 3) a Pityogenes chalcographus - 8 jedincov (obr.
4). Druhové spektrum roztočov na študovaných druhoch podkôrnikovitých tvorili Tri-
chouropoda obscura, Trichouropoda pecinai, Trichouropoda polytricha a Uroobovella
vinicolora.
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Obr. l. Rozdelenie početnosti foretických uropodných roztočov = 449) na jedincoch
Hylurgops pal/iatus = 243). Tatry - Tomanova, Velická a Bielovodská dolina,
2004.

Fig. l. Distribution of the 449 phoretic uropodine mites on the 243 individuials of
Hylurgops palliatus. Tatra Mountains - Tomanova, Velická a Bielovodská dolina,
2005-2007.

Obr. 2. Rozdelenie početnosti foretických uropodných roztočov = 1110) na jedincoch
Hy/astes cunicularius (N = 568). Tatry - Tichá dolina, 2005-2007.

Fig.2. Distribution of the l, II O phoretic uropodine mites on the 568 individuials
of Hy/urgops pal/iatus. Tatra Mountains - Tomanova, Velická a 8ielovodská
dolina, 2005-2007.
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Obr. 3. Rozdelenie početnosti foretickýcb uropodných roztočov (N = 222) na jedincoch [ps
typographus (N = III). Tatry - Tichá dolina 2005-2007.

Fig.3. Distribution of the 222 phoretic uropodine mites on the III individuals of Hylurgops
palliatus. Tatra Mountains - Tomanova, Velická a Bielovodská dolina, 2005-2007.
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Obr. 4. Rozdelenie početnosti foretických uropodných roztočov (N = 296) na jedincoch
Pityogenes chalcographus (N =173). Tatry - Tichá dolina 2005-2007.

Fig.4. Distribution of the 296 phoretic uropodine mites on the 173 individuials of Hylurgops
palliatus. Tatra Mountains - Tomanova, Velická a Bielovodská dolina, 2005-2007.
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DISKUSIA

Distribúciu početnosti uropodných roztočov na Hy/urgops palliatus, Hylastes
cunicularius, Jps typographus a Pityogenes ehaleographus zhodne charakterizuje L-dis-
tribúcia (obr. 1-4) známa ako distribúcia vzácnych udalostí, resp. javov (SWOBODA1977).
Tento zovšeobecňujúci poznatok ukazuje, že časté prípady nízkej početnosti uropodných
roztočov na jedincoch podkômikovitých (jeden, dva alebo tri jedince roztoča) prispievajú
k celkovému prenosu roztočov podstatne viac ako zriedkavé prípady vysokej početnosti
roztočov na forontoch. MOSER(1976) uvádza na podkôrnikovi Dendroetonus fronta/is
v USA ako najčastejší výskyt jedného roztoča, zhodne s našimi poznatkami. Podl'a našich
výsledkov u všetkých študovaných druhov podkômikovitých jedného roztoča prenášala
približne jedna tretina všetkých forontov. Ako vzácne možno všeobecne označiť trans-
fery vysokých počtov uropodných roztočov na jednom chrobákovi. V našej štúdii najviac
jedincov roztočov, polu IS, bolo zaznamenaných na Jps typographus v jednom prípade
(obr. 3), najmenej na P chalcographus, spolu 8 jedincov, tiež v jednom prípade (obr. 4).
"Rekordy" v počte prenášaných roztočov podkômikovitými (hromadný výskyt desiatok
jedincov) neboli zaznamenané. Môže to byť spôsobené tým, že do lapačov na kmeňoch
padajú spravidla letiace a loziace jedince podkômikovitých, teda jedince pohyblivé.
Málo pohyblivé jedince s početným až hromadným výskytom roztočov možno s vyššou
pravdepodobnosťou očakávať priamo v miestach icb vývinu, pod kôrou a pod., najmä
pri kombinácii vysokej početnosti roztočov a nízkej početnosti podkôrnikovitých. MOSER
(1976) však na lietajúcom jedincovi podkôrnika D. frontalis zaznamenal výskyt až 64 deu-
tonýmfroztoča Trichouropoda australis. Deutonymfy mali hmotnosť 20 % hmotno ti fo-
ronta. Podl'a MosERA(1976) roztoče môžu pokryť foronta tak, že tento nie je schopný letu.
Ide o nevýhodnú situáciu pre foronta i foretikov. V priestore a čase dochádza k zmenám
početnosti uropodných roztočov na forontoch. aše výsledky zachytávajú fázu rozptylu
podkômikovitých v rnrekovom lese kde prevažná váčšina jedincov podkôrnikovitých
a uropodných roztočov bola získaná v mesiacoch máj, jún a júl. Počas rozptylu sú roztoče
na podkômikovitých vystavené selekčnému tlaku prostredia čo môže prispievať k ich
mechanickému odstráneniu z povrchu tela forontov.

iektoré druhy foretických uropodných roztočov zistené v hor kom smrekovom lese
sa živia drobnými nematódami, napr. Triehouropoda obseura (K.R~lAK2009), podobne
ako druhy žijúce v pôde agroekosystémov (KOEHLER1997). Z fytopalogického hľadiska
je významný prenos spór húb roztočmi na podkômikovitých (MOSERat al. 1989). H. pa/-
liatus a H. cunicularius uprednostňujú zatienené, konštatne vlhké prostredie interiéru
hu tého smrekového lesa (PELTONE, HEUOVAARA1999, WERMELIGERet al. 2002). a
strane druhej Jps typographus a Pityogenes chalcographus sú druhy charakteristické
pre rozvol'nené, čiastočne presvetlené porastové štruktúry (HEDGRE 2004, ZUMR1985).
Študované druhy podkômikovitých preferujúce rozdielne porastové štruktúry lesa chara-
kterizuje zhodná frekvenčná distribúcia asociovaných foretických uropodnýcb roztočov.
L- distribúcia uropodných roztočov je na základe prezentovaných poznatkov očakávaná aj
u ďalších druhov podkômikovitýcb a to bez ohl'adu na ich babitatové nároky.
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ZÁVER

Práca poskytuje informáciu o rozdelení početnosti (frekvenčnej distribúcii) uro-
podných roztočov na Hylurgops palliatus, Hylastes cunicularius, lps typographus, Pityo-
genes chalcographus (Coleoptera: Scolytidae) v horskom smrekovom lese v Tatrách
v období 2004-2007. Celkom 1095 jedincov študovaných druhov podkômikovitých
získaných pomocou nevnadených lapačov na kmeňoch smrekov poskytlo celkom 2077
jedincov uropodných roztočov, menovite: Trichouropoda obscura, Trichouropoda peci-
nai, Trichouropoda polytricha, Uroobovella vinicolora. Frekvenčnú distribúciu jedincov
roztočov (všetky druhy roztočov hodnotené spolu) na študovaných druhoch podkômikov-
itých charakterizovala L-distribúcia. Jedince podkôrnikovitých všetkých druhov prenášali
najčastejšie jedného roztoča, čo prispievalo k prenosu približne jednej tretiny všetkých
jedincov roztočov. Časté prenosy nízkeho počtu roztočov (jeden, dva, tri roztoče) na ve-
ktoroch sa na celkovom prenose roztočov v lesnom ekosystéme podieľali podstatne viac
ako ojedinelé prenosy vysokého počtu roztočov.
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Frekvenčná distribúcia foretických uropodných roztočov na štyroch
druhoch podkôrnikovitých v horskom smrekovom lese

Abstrakt

Distribúcia početnosti forctických uropodných roztočov (Aearina, Mesostigmata: Uropodina)
na Hylurgops palliatus, Hy/as/es cunicularius, Jps typographus a Pityogenes chalcographus (Colcoptera:
Scolytidae) bola šrudovaná v horskom smrekovom lc c v Tatrách v rokoch 2004-2007. Materiál z ncvnadených
nárazových lapačov na kmeňoch smrekov dokumentuje početné pripady preno u nízkeho počtu jedincov
a zriedkavé prípady prenosu vysokého počtu uropodných roztočov podkôrnikovitámi počas fázy rozptylu
v lesnom ekosystéme. Frekvenčnú distribúciu uropodných roztočov na študovanýcb druhoch podkôrnikovitých
charakterizuje L-distribúcia.

Kľúčové slová: Acarina, Uropodina, Scolytidae, forézia, horský smrekový les
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