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Foretičtí roztoči lýkožrouta severského Ips duplicatus 
(Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) z oblasti 
recentní gradace ve střední Evropě
Phoretic mites (Mesostigmata) on double-spined spruce bark beetle Ips duplicatus 
(Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) in recent oubreak area in the central Europe
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Abstract
Phoretic mites can be predators of eggs and larvae of bark beetles. Phoretic mites associated with Ips duplicatus have not been systemati-
cally studied so far. Therefore, we studied the spectrum and abundance of phoretic mites associated with this species in the eastern part 
of the Czech Republic. Beetles were sampled with pheromone traps. In total, 500 beettle individuals were captured. From their bodies and 
the sediment of collecting bottles, 292 mite individuals were collected, and three species of phoretic mites (Mesostigmata) were identified. 
The most numerous species was Dendrolaelaps quadrisetus. This mite species as well as the other identified species Uroobovella ipidis were 
not known as phoretic on I. duplicatus before. The second most numerous species was Trichouropoda polytricha known from galleries of 
I. duplicatus. Total abundance and the number of phoretic mites per beetle as well as the species spectrum significantly differed between 
localities. The values of abundance and species spectrum were similar to I. typographus.
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Abstrakt
Foretičtí roztoči u lýkožroutů mohou predovat na jejich vajíčkách či larvách. U druhu Ips duplicatus nebyli foretičtí roztoči systematicky 
studováni. Proto jsme studovali spektrum a abundanci foretických roztočů u tohoto druhu ve východní části České republiky. Pomocí 
metody feromonových lapačů jsme odchytili celkově 500 jedinců Ips duplicatus a z jejich těl a sedimentu odběrových nádob získali 292 
foretických roztočů (Mesostigmata). Byly nalezeny tři foretické druhy roztočů z řádu Mesostigmata. Nejpočetnějším byl Dendrolaelaps 
quadrisetus. Tento druh roztoče ještě nebyl u I. duplicatus znám stejně jako další zjištěný druh Uroobovella ipidis. Druhým nejpočetnějším 
druhem byla Trichouropoda polytricha, známý z požerků I. duplicatus. Celková abundance a počet foretických roztočů na jednoho brouka 
se mezi lokalitami signifikantně lišila, stejně tak jako druhové spektrum. Hodnoty však byly plně v intencích početností a druhového 
spektra jako u I. typographus. 
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1. Úvod
Hostitelskými dřevinami Ips duplicatus (Sahlberg, 1836) 
jsou na území severské tajgy Evropy a Sibiře Picea obovata 
(Ledeb., 1833) a na území Sachalinu Picea jezoensis (Sieb., 
Zucc., 1842). Ojediněle se může vyskytovat také na boro-
vicích Pinus sylvestris (Linnaeus, 1753) a Pinus sibirica 
(Du Tour, 1803), ale v podmínkách střední Evropy je znám 
zejména ze smrku Picea abies ([L.] Karst., 1881) (Holuša 
& Grodzki 2008). Brouci se vyskytují převážně ve střední 
a horní části kmenu stromů (Pfeffer & Knížek 1995).

Původně se I. duplicatus vyskytoval V Evropě nejjižněji 
v Bialowieza Primeval Forest v současném severním Pol-
sku. V první polovině 20. století došlo ke změně původního 
životního prostředí I. duplicatus. V oblasti borovice P. syl-
vestris, která oddělovala severskou tajgu od střední Evropy, 
a v pásmu bučin na severních svazích Slezských Beskyd 
dorůstaly nově založené porosty nepůvodního smrku P. 
abies. Odtud začal lýkožrout I. duplicatus expandovat na 
jih do uměle založených smrčin v nížinách a pahorkatinách 

(Mrkva 1994; Pfeffer & Knížek 1995). To vysvětluje umístění 
těžiště rozšíření v České republice právě na severovýchodě 
území (Holuša et al. 2010). 

Na konci 20. století se I. duplicatus početně rozšířil na 
Slovensku (Turčáni et al. 2001), v Německu (Bussler & 
Bense 2003) a Rakousku (Holzschuh 1989). V současnosti 
se intenzívně rozšířil v Rumunsku (Duduman et al. 2011). 
Intenzitu šíření I. duplicatus umocňuje fakt, že tento druh 
pozitivně reagoval na mírnější klima ve střední Evropě. 
Zatímco I. duplicatus má v severním Polsku jen jednu gene-
raci do roka, ve středoevropských podmínkách má zpravidla 
dvě nebo tři generace (Grodzki 1997; Holuša et al. 2003).

Roztoči z řádu Mesostigmata jsou jednou z nejpočetněj-
ších skupin v rámci roztočů. Jedná se o velkou skupinu, jejíž 
zástupci obývají mnoho různých habitatů a vyskytuje se u 
nich celá řada životních strategií. Většina druhů jsou volně 
žijící predátoři, dále parazité nebo symbionti savců, ptáků, 
plazů nebo členovců (Krantz & Walter 2009). Velmi hojně 
se u nich vyskytují vztahy s dalšími bezobratlými živočichy 
a nejčastěji se zástupci různého hmyzu (Hunter & Rosario 
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1988). Jednou z těchto skupin hmyzu jsou i kůrovcovití bro-
uci (Kiełczewski et al. 1983). 

Kůrovcovití brouci vytvářejí pod kůrou stromů specifické 
požerky, které slouží jako životní prostor pro mnoho druhů 
roztočů, velmi často jsou tyto druhy foretické a využívají 
právě kůrovce k přenosu na nová stanoviště. Foretické druhy 
se totiž nejčastěji vyskytují na periodických stanovištích, 
jakým jsou právě i požerky kůrovcovitých brouků (Hunter 
& Rosario 1988). Nejčastěji jsou popisováni foretičtí roz-
toči u různých rodů kůrovců, jako jsou Dendroctonus Erich-
son, 1836 (Moser & Roton 1971), Pityokteines Fuchs, 1911 
(Pernek et al. 2008), Scolytus Geoffroy, 1762 (Moser et al. 
2005) a také u rodu Ips De Geer, 1775 (Moser & Bogenschütz 
1984; Vrabec et al. 2012). Velmi dobře je tato problematika 
zpracována v Polsku (Gwiazdowicz 2008). Kiełczewski et al. 
(1983) popsali 181 druhů roztočů z různých řádů u velkého 
množství kůrovcovitých z celého Polska. 

U druhu I. duplicatus bylo zatím popsáno jen málo druhů 
asociovaných roztočů a jedná se pouze o druhy, které byly 
nalezeny v požercích tohoto brouka (Michalski & Ratajczak 
1994). V oblasti nového výskytu I. duplicatus ve střední 
Evropě nebylo zatím spektrum foretických roztočů z řádu 
Mesostigmata u tohoto druhu lýkožrouta popsáno.
Cílem této práce je: 
 – zjistit početnost a druhové spektrum foretických roztočů 

z řádu Mesostigmata v oblasti recentní gradace I. dupli-
catus ve střední Evropě

 – porovnat druhové spektrum a početnosti foretických 
roztočů s druhem Ips typographus (Linné, 1758), který 
se běžně vyskytuje na stejné hostitelské dřevině ve stejné 
oblasti.

2. Metodika a materiál
Brouci byli odebráni ze dvou lokalit ve východní části 
České republiky u obce Pustá Polom (49°50‘48.410“N, 
18°1‘41.311“E) (400 m n.  m.) a obce Bystřice 
(49°36’54.507”N, 18°41’44.983”E) (420 m n. m.). Jednalo 
se o hospodářské lesy, kde dominoval smrk obecný (Picea 
abies) a byl zde v posledních letech zvýšený výskyt druhu 
I. duplicatus (Holuša et al. 2003; Holuša et al. 2010). Na 
obou lokalitách byli brouci odebráni z pěti feromonových 
pastí typu Theysohn®, které byly navnazeny feromonovými 
odparníky ID Ecolure (http://www.fytofarm.cz/). Pasti byly 
na lokalitě instalovány od dubna do září a vzorky byly ode-
bírány každý týden. Námi byl analyzován jeden odběr a to z 
10.5.2012 na lokalitě Pustá Polom a 11.5.2012 na lokalitě 
Bystřice, tzn. generace přezimujících brouků. Z každé pasti 

bylo odebráno 50 jedinců druhu I. duplicatus, kteří byli ihned 
po odebrání vloženi do 70% roztoku etanolu. 

V laboratoři byli z těl brouků a odběrových nádob odeb-
ráni roztoči z řádu Mesostigmata. Byla zaznamenána část 
těla, na které se jedinci nacházeli (na krovkové prohlubni, 
pod krovkami) a jejich počet. Poté byli roztoči umístěni do 
70% roztoku etanolu. Pro determinaci z nich byly vytvořeny 
dočasné preparáty, kde jako fixačního média bylo použito 
80% kyseliny mléčné. Všechny exempláře roztočů z řádu 
Mesostigmata byly determinovány do druhu. K determinaci 
byly použity taxonomické klíče (Hirschmann & Wisniewski 
1982; Mašán 2001).

Pomocí χ2 testu bylo porovnáno, zda se liší mezi lokali-
tami procento brouků, kteří na svých tělech nesou foretické 
roztoče. Dále bylo srovnáno, zda se od sebe liší jednotlivé 
lokality v početnosti foretických roztočů na broucích pomocí 
Wilcoxonova testu. Statistické vyhodnocení bylo provedeno 
v programu R. Do analýz nebyli započítáni roztoči, kteří byli 
nalezeni v sedimentu odběrových nádob. 

3. Výsledky
Celkově bylo na obou lokalitách odebráno z feromonových 
lapačů 500 exemplářů druhu Ips duplicatus. Z jejich těl 
a sedimentu odběrových nádob bylo celkem odebráno 292 
exemplářů roztočů z řádu Mesostigmata (Tabulka 1). 

Na lokalitě Pustá Polom bylo odebráno 250 exemplářů 
I. duplicatus a 190 exemplářů foretických roztočů z řádu 
Mesostigmata z jejich těl a odběrových nádob. Z celkového 
počtu odchycených brouků mělo 44,0 % na svém těle ale-
spoň jednoho roztoče. Na lokalitě Bystřice bylo odebráno 
250 exemplářů I. duplicatus a 102 exemplářů foretických 
roztočů z řádu Mesostigmata z jejich těl a odběrových nádob. 
Z celkového počtu odchycených brouků mělo 28,8 % na svém 
těle alespoň jednoho roztoče. Procento brouků, kteří na svém 
těle nesli foretické roztoče se mezi lokalitami signifikantně 
liší (χ2 = 5,83, df = 1, P < 0,05). Stejně tak počet foretických 
roztočů na jednoho brouka se mezi lokalitami signifikantně 
liší (Wilcoxonův test, W = 24, P < 0,05) (Obr. 1).

Celkově byly nalezeny tři druhy foretických roztočů 
z řádu Mesostigmata. Lokality se od sebe lišily v počtu nale-
zených druhů (dva druhy na lokalitě Pustá Polom a tři druhy 
na lokalitě Bystřice) (Tabulka 1). Nejpočetnějším druhem 
byl Dendrolaelaps quadrisetus (Berlese, 1920), který před-
stavoval 83,9 % ze všech nalezených exemplářů foretických 
roztočů. Druhým nejpočetnějším druhem byl Trichouropoda 
polytricha (Vitzthum, 1923) (14,7 % z celkového počtu fore-
tických roztočů). Posledním nalezeným druhem byl Urobo- 

Tabulka 1. Roztoči nalezení na Ips duplicatus ve východní části České republiky
Table 1. Mites found on Ips duplicatus beetles in the eastern part of the Czech Republic.

Druh roztoče/Lokalita1) Pustá Polom Bystřice
Pozice na těle2) KP (ED) PK (UE) S KP (ED) PK (UE) S Celkem3) D [%]
Dendrolaelaps quadrisetus 152 2 90 1 245 83,9
Trichouropoda polytricha 35 1 6 1 43 14,7
Uroobovella ipidis 4 4 1,4
Celkem3) 35 152 3 10 90 2 292 100

(KP – krovková pruhlubeň – elytral declivity (ED), PK – pod krovkami – under elytra (UE), S – sediment – sediment, D – dominance – dominance)
1)Mite species/Locality, 2)Position on body, 3)Total
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Obr. 1. Počet foretických roztočů na jednoho brouka Ips duplica-
tus ze dvou lokalit z východní části České republiky z roku 2012
Fig. 1. Number of phoretic mites per one beetle of Ips duplicatus 
from two localities in the eastern part of the Czech Republic in 2012
(úsečka – medián – line – median, krabice – 25% a 75% kvantil – box – 25% and 75% 
quantile, tečkovaně – minimum a maximum – dotted line – minimum and maximum)
1)Number of mites per beetle

vella ipidis (Vitzthum, 1923) zjištěný jen na lokalitě u Bys-
třice (1,4 % z celkového počtu foretických roztočů (Tabulka 
1). U všech jedinců nalezených druhů se jednalo o nedospělá 
stádia – deutonymfy.

Co se týká polohy na tělech brouků, vyskytovali se roz-
toči nejčastěji pod krovkami. Pod krovkami bylo nalezeno 
83,9 %, druhým nejčastějším místem byla krovková prohlu-
beň (15,4 %) a zbytek jedinců byl nalezen v sedimentu odběro-
vých nádob (1,7 %). Pod krovkami se vyskytoval pouze druh 
D. quadrisetus, na krovkové prohlubni byl dominantní druh 
T. polytricha (Tabulka 1).

4. Diskuze
Ve východní části České republiky byly na dvou lokalitách 
s dlouhodobě přemnoženými populacemi I. duplicatus 
nalezeny tři druhy foretických roztočů. Mezi lokalitami se 
signifikantně lišilo procento brouků, které na svých tělech 
nesou alespoň jednoho foretického roztoče, stejně tak se 
liší v počtu foretických roztočů na jednoho brouka. Zjištěné 
hodnoty se ovšem nijak neliší od těch, které byly nalezeny na 
dalších lokalitách ve východní části České republiky u druhu 
I. typographus (Čejka & Holuša 2014). 

Nejpočetnějším roztočem byl D. quadrisetus. Tento 
druh roztoče ještě nebyl u I. duplicatus popsán jako jeho 
foretik a nebyl ani znám z chodeb tohoto druhu. Jedná se 
však o druh, který je velice často a ve velkých abundancích 
popisován u druhu I. typographus (Moser & Bogenschütz 
1984; Gwiazdowicz et al. 2011) a byl nalezen i ve spojení 
s dalšími druhy kůrovců (Pernek et al. 2008). Jedná se o 
dravý druh roztoče, který může být považován za predátora 
vajíček a larev svého hostitele, protože v požercích I. typo-
graphus byly pozorovány samice D. quadrisetus, jak vysá-
vají obsah vajíček tohoto druhu lýkožrouta (Kiełczewski & 
Bałazy 1966) a také jak tento druh napadá larvy Ips confusus 
(LeConte, 1876) (Kinn 1967).

Druhým nejpočetnějším druhem byl T. polytricha, který 
je však znám z požerků I. duplicatus (Michalski & Ratajczak 
1994). Z těla tohoto lýkožrouta byl popsán až v této práci. 

Běžně je ovšem popisován jako foretik I. typographus (Gwiaz-
dowicz et al. 2011). Posledním nalezeným druhem byl U. ipi-
dis. Tento druh roztoče nebyl doposud u I. duplicatus popsán 
jako jeho foretik, ale také bývá běžně nalézán u I. typographus 
(Moser & Bogenschütz 1984). Zjištěné druhové spektrum 
foretických roztočů u I. duplicatus se nijak neliší od druho-
vého spektra, které je nalézáno u I. typographus a jedná se o 
tři nejčastěji nalézané druhy vůbec (Čejka & Holuša 2013).

Druh D. quadrisetus se vyskytoval nejčastěji pod krov-
kami brouků, jen několik jedinců bylo nalezeno v sedimentu 
odběrových nádob. Druhy T. polytricha a U. ipidis se vyskyto-
valy nejčastěji na tělech brouků a to na krovkové prohlubni. 
Pouze pár jedinců T. polytricha bylo nalezeno v sedimentu 
odběrových nádob. Na stejných polohách na těle můžeme 
tyto roztoče nalézt i u I. typographus (Moser & Bogenschütz 
1984; Feketeová 2011b; Vrabec et al. 2012).

5. Závěr
Celkově je počet foretických roztočů na jednoho brouka i 
procento brouků, kteří nesou alespoň jednoho foretického 
roztoče a druhové spektrum i pozice roztočů na těle velice 
podobná jako u druhu I. typographus (Moser & Bogenschütz 
1984; Feketeová 2011a; Čejka & Holuša 2014). Je to způso-
beno tím, že se na studovaných lokalitách I. duplicatus vysky-
tuje na stejné hostitelské dřevině, jako se běžně vyskytuje I. 
typographus, bionomie obou druhů je velice podobná a proto 
je sdílení stejného druhového spektra roztočů zřejmé. 
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