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Vzťahy medzi lykožrútmi a roztočmi

• pozitívne: roztoče môžu na svojom tele alebo 
v zažívacom trakte prenášať patogénne 
mikroskopické huby, a tak pomôcť premôcť 
obranné mechanizmy stromu

• negatívne: predácia vajíčok alebo mladých 
larválnych instarov roztočmi; prenos iných 
druhov húb, ktoré znehodnotia lyko, a tak 
nepriamo hubia podkôrniky

• neutrálne: forézia



Forézia
• Vzťah medzi forontom (lykožrút) a foretikom (roztoč)

• Dočasné spojenie vhodné pre jedného účastníka

• Roztoče sú mikroskopické a ich presun je obtiažny (napr. 
kvôli nedostatku potravy, poklesu vlhkosti)

• Foretik (roztoč) ma rôzne prísavné techniky a orgány 
(chelicery, prísavné disky, vystreknutie na vzduchu 
rýchlo tuhnúcej látky)

• Na foréziu sú prispôsobené tzv. foretické deutonymfy



Situácia na Slovensku

• Doteraz bolo známych len 12 druhov 
uropodných roztočov asociovaných s I. 
typographus

• Roztoče neveľkého medicínskeho a 
hospodárskeho významu

• Živia sa spórami a hýfami húb, riasami, 
sinicami aj ako predátori 



Metodika
1. Zbery lykožrútov z feromónových lapačov v 15 

lokalitách počas celej sezóny 2011

-. zisťovali sme: podiel pozitívnych lykožrútov, ich 
pohlavie, veľkosť, druhové spektrum prichytených 
roztočov s presnou pozíciou na chrobákovi

2. Roztoče získané z tiel a galérií podkôrnikov po 
ošúpaní kôry

- zisťovali sme: počet, pohlavie, veľkosť podkôrnikov 
a ich galérií, druhové spektrum roztočov a galériách



Skúmané lokality
• ZK - Zuberec - Klin, 18.8.2011, 930 mnm

• HZ - Habovka - Zadný Klin, 18.8.2011, 980 mnm

• RL - Roháče, Látaná dolina, 18.7.2011, 1120 mnm

• TD - Tichá dolina, 18.7.2011, 970 mnm

• ST1 - Štart, 19.5.2011, 1160 mnm

• TS -  Tichá strážnica, 18. 7. 2011, 940 mnm

• TL - T. Lomnica - VS, 18.5.2011, 850 mnm

• OK - Orava-Kotlov žľab, 18. 7. 2011, 1280 mnm

• KC - Krivánska cesta, 18.7.2011, 1140 mnm

• PB - Podbanské - Brezinová, 23.8.2011, 970 mnm

• ST 3 – T. Lomnica  - Štart  1958, 19.5.2011

• PB - Podbanské - 23.8.2011, 1020 mnm

• BD - Bielovodská dolina - Horáreň, 19.8.2011, 1020mnm

• TRS - Tri Studničky - Horáreň, 23.8.2011, 1050 mnm

• JV - Javorina - 19.8.2011, 930 mnm



Výsledky z feromónových lapačov

• Spracovalo sa spolu 2689 jedincov lykožrútov, na ktorých sa zistilo 
1027 (837) jedincov foretických roztočov, ktoré patrili deviatim 
druhom:

• Histiostomatidae - Histiostoma piceae Scheucher, 1957

• Acarophenacidae - Paracarophaenax ipidarius Redikortsev, 1947

• Tarsonemidae - Iponemus gaebleri (Schaarschmidt, 1959)

• Trachyuropodidae - Trichouropoda karawaiewi (Berlese, 1904)

Trichouropoda polytricha (Vitzthum, 1923)

• Urodinychidae - Uroobovella  ipidis (Vitzthum, 1923)

Uroobovella feideri Hutu, 1976

• Celaenopsidae - Pleuronectocelaeno austriaca Vitzthum, 1926

• Rhodacaridae - Insectolaelaps  quadrisetus (Berlese, 1920)
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Percentuálny podiel lykožrútov pozitívnych 
a negatívnych na roztoče 



Počty a pozície roztočov na lykožrútoch

• Trichouropoda polytricha – 220 jedincov, okrem 
jednej na všetkých lokalitách, najviac na Štarte

• Najčastejšie pozície: 90% preferovalo priehlbinku na 
zadnej strane kroviek, zvyšné ventrálnu časť hrude

• Trichouropoda karawaiewi – iba 2 jedince na lokalite 
Kotlov žľab (Orava)

• Oba jedince nájdené na priehlbinke na zadnej strane 
kroviek



Počty a pozície roztočov na lykožrútoch

• Uroobovella ipidis – 55 jedincov na 7 
lokalitách, najviac v T. Lomnici a na Štarte

• Pozície na tele lykožrúta boli rovnomernejšie 
využívané ako v prípade T. polytricha

• Uroobovella feideri - 9 jedincov na dvoch 
lokalitách: T. Lomnica a Štart

• 5 jedincov preferovalo zadnú plôšku medzi 
krovkami



Počty a pozície roztočov na 
lykožrútoch

• Pleuronectocelaeno austriaca – 13 jedincov, 
vyskytoval sa iba na 2 lokalitách (TL, Štart) a 
preferoval subelytrálnu dutinu a brušnú stranu 
hrude

• Insectolaelaps quadrisetus – 482 jedincov, na 
všetkých lokalitách okrem jednej a vyskytoval 
sa výhradne pod krovkami v subelytrálnej 
dutine (aj 10 jedincov na jednom chrobákovi)



Počty a pozície roztočov na 
lykožrútoch

• Histiostoma piceae - 85 jedincov, najviac na 
Troch studničkách, hypopus

• Paracarophaenax ipidarius - 8 jedincov, nový 
pre faunu SR, potravné nároky druhu sú 
neznáme, ale jemu príbuzné druhy sa živia 
vajíčkami podkôrnikov

• Iponemus gaebleri - len 6 jedincov, nový pre 
faunu SR, predátor vajíčok podkôrnikov rodu 
Ips



• Spracovalo sa spolu 1513 lykožrútov (leto: 1249, 
jeseň: 264), na nich a v ich galériách sa našlo 2713 
(leto: 2274, jeseň: 439) roztočov, ktoré patrili 14 
druhom (+ 5 bližšie neurčeným taxónom)

• Prvé 3 najpočetnejšie druhy, ktoré sa našli v lapačoch 
sa v značnom počte našli aj v galériách (T. 
polytricha, I. quadrisetus, U. ipidis)

• V lapačoch málo početné I. gaebleri a P. ipidarius tu 
vyskočili medzi najhojnejšie

• V priemere pripadalo 1,79 roztoča na jedného 
podkôrnika (v lapačoch to bolo len 0,38)

Výsledky z galérií
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Druhy s regulačným potenciálom

• Na I. typographus sú zo 4 štátov Európy (DE, PL, SWE, 
AUT) zatiaľ známe 3 druhy roztočov

• Nám sa podarilo potvrdiť 2 na našom území (I. 
gaebleri, P. ipidarius)

• Nájdený aj v lapačoch ale najmä pod kôrou v galériách (I. 
gaebleri sa nachádzal na 85% polien v lete, P. ipidarius na 
62% polien na jeseň)

• Gäbler (1947): v Poľsku je I. gaebleri zodpovedný za 
priemerne 7% mortalitu I. typographus

• Tu už treba ďalší výskum...



Ďakujem za pozornosť

Táto prezentácia vznikla vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre projekt:  Vývoj 
ekologických metód pre kontrolu populácií vybraných druhov lesných škodcov 
v zraniteľných vysokohorských oblastiach Slovenska (ITMS: 26220220087), 
spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je 
spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“
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