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PREDSLOV 

 

 

Asi 10 % všetkých známych taxónov hmyzu patrí do skupiny parazitoidov. Táto skupina ţivočíchov 

má prechodné postavenie medzi parazitmi a predátormi. Parazitoidy, na rozdiel od pravých parazitov, 

patria k organizmom, ktoré na konci svojej ontogenézy spôsobujú smrť svojich hostiteľov. Napriek 

skutočnosti, ţe tri štvrtiny zo všetkých známych druhov parazitoidov patria do radu Hymenoptera, 

zástupcovia tejto skupiny hmyzu sa vyskytujú ešte v piatich ďalších radoch hmyzu. Zaujímavá je aj 

evolúcia tohto vzťahu, ktorý sa vyvinul niekoľkokrát opakovane v rámci radov Hymenoptera, Diptera, 

Coleoptera, Neuroptera, Lepidoptera a Trichoptera z predátorstva, mycetofágie, nekrofágie a fytofágie. 

Ţivotné stratégie parazitoidov a ich interakcie k hostiteľským druhom hmyzu a k ostatným 

článkonoţcom, najmä k pavúkovcom, sú veľmi diverzifikované.  

Z teoretického hľadiska predstavujú parazitoidy vhodné modelové organizmy pre štúdium 

správania, ekológie a evolúcie. Z praktického hľadiska nachádzajú uplatnenie v rôznych programoch 

biologickej kontroly proti škodcom v poľnohospodárstve a v lesníctve. 

Predloţený učebný text je určený pre študentov doktorandského štúdia vo vedných odboroch 

zoológia a ekológia jedinca a populácií. Je prvým svojho druhu na Slovensku i na pôde 

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho cieľom je podať komplexnejšie 

informácie o tejto významnej problematike vyuţiteľnej z teoretického i praktického hľadiska.  

Dúfam, ţe jednotlivé kapitoly učebného textu obohatia vedomosti absolventov doktorandského štúdia 

na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave o túto významnú problematiku aplikovanej entomológie i 

ekológie. 

Na tomto mieste by som rada poďakovala recenzentom Doc. RNDr. Jánovi Kodadovi, CSc. 

z Katedry zoológie a RNDr. Jozefovi Lukášovi, CSc. z Katedry ekológie PRIFUK za posúdenie 

predloţenej publikácie. 

 

 

 

 

Bratislava, december 2011       autorka
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Úvod 7 

1. ÚVOD 

 

Parazitoidy majú prechodné postavenie medzi pravými parazitmi a predátormi. Ich vývinové štádiá sú 

ekto- alebo endoparazitmi iného hmyzu a ďalších skupín článkonoţcov. Podobne ako predátory 

zabíjajú svojho hostiteľa (spôsobia na konci larválneho vývinu jeho smrť), ale na svoju ontogenézu 

potrebujú iba jediný hostiteľský organizmus. Asi 10 % opísaných taxónov hmyzu patrí do tejto 

skupiny. Najviac druhov parazitoidov patrí do dvoch radov hmyzu – blanokrídlovce (Hymenoptera) a  

dvojkrídlovce (Diptera). Odhaduje sa, ţe okolo 20–25 % všetkých druhov hmyzu bude patriť do tejto 

troficko-ekologickej skupiny organizmov. Uţ od začiatku 18. storočia hmyzie parazitoidy priťahovali 

pozornosť biológov ako potenciálne činitele, ktoré by mohli regulovať početnosť hmyzích škodcov 

v prírodných i hospodársky vyuţívaných ekosystémoch. V súčasnosti je početnosť hmyzích škodcov 

efektívne kontrolovaná a zniţovaná rôznymi programami biologickej kontroly. Hoci úspešnosť týchto 

programov nie je vţdy zaručená, existujú príklady dlhodobej kontroly inváznych druhov škodcov. 

Z teoretického hľadiska sú parazitoidy vhodnými modelovými objektmi pre štúdium ekológie, 

správania a evolúcie. 

 

2. PÔVOD A DIVERZITA PARAZITOIDOV 

 

Asi 74 % všetkých známych parazitoidov patrí do radu blanokrídlovcov (Hymenoptera) a podradu 

Apocrita. Apocrita tvoria spolu s piliarkami čeľade Orussidae holofyletickú skupinu a do tejto skupiny 

patria všetky známe parazitické blanokrídlovce. Ako sa u týchto skupín hmyzu vyvinul parazitizmus? 

Predpokladá sa, ţe ich larvy sa pôvodne ţivili mikroorganizmami v chodbičkách drevokazného 

hmyzu, neskôr zmenili potravné stratégie. Začali sa ţiviť najprv vonkajším povrchom hostiteľa 

a neskôr ako endoparazity. Mnohé piliarky nadčeľade Siricoidea nosia symbiotické huby vo vačkoch 

na báze kladielka (tzv. mycangia). Huby sú pri ovipozícii naočkované do substrátu a umoţňujú larvám 

sa ţiviť infikovaným a čiastočne rozloţeným drevom. Nie všetky recentné Orussidae majú však takúto 

potravnú stratégiu. Niektoré sa začali ţiviť hmyzom v dreve. Z parazitických skupín Hymenoptera je 

dosiaľ známych okolo 64 000 druhov z 10 nadčeľadí, ktoré sú aţ na malé výnimky výlučne 

parazitoidy (tab. 1). 
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Tabuľka 1. Hlavné nadčeľade blanokrídlovcov (Hymenoptera) a čeľade iných radov hmyzu, v rámci 

ktorých sa vyskytujú parazitoidy s uvedením buď celkového známeho počtu druhov, ktoré sú výlučne 

parazitoidy, alebo počtu druhov parazitoidov v rámci skupín (označené *), do ktorých patria tieţ 

neparazitické druhy. 
 

 

Rad Nadčeľaď/čeľaď Počet známych 

druhov 

Hymenoptera Orussoidea 75 

 Trigonaloidea  70 

 Evanioidea  1 050 

 Cynipoidea  2 335* 

 Chalcidoidea  17 500* 

 Proctotrupoidea  6 135 

 Ceraphronoidea 250 

 Ichneumonoidea 25 000 

 Chrysidoidea 5 850* 

 Vespoidea  5 500* 

Diptera Cecidomyiidae 6* 

 Acroceridae 475 

 Bombylidae  3 000 

 Nemestrinidae 300 

 Phoridae 300* 

 Pipunculidae  600 

 Conopidae 800 

 Sarcophagidae  1 250* 

 Tachinidae  8 200 

 Sarcophagidae  1 250* 

 Tachinidae  8 200 

Coleoptera Carabidae 470* 

 Staphylinidae 500* 

 Rhipiphoridae 400 

 Meloidae 2 000* 

 Mengeidae 10* 

Lepidoptera Pyralidae 1* 

 Epipyropidae 10* 

Neuroptera Mantispidae  50* 

Trichoptera  1* 

Poznámka: Údaje sú uvedené podľa Godfray (1994). 
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Parazitoidy sa vyskytujú okrem Hymenoptera a Diptera v piatich dalších radoch hmyzu. Na 

rozdiel od Hymenoptera, parazitizmus sa vyvinul opakovane v ďalších radoch hmyzu z mycetofágie 

(napr. Coleoptera: Rhipiphoridae), nekrofágie (napr. Diptera: Phoridae, Sarcophagidae), z predátorstva 

(napr. Carabidae, niektoré Diptera) a fytofágie (napr. Lepidoptera). Predpokladá sa, ţe parazitizmus sa 

vyvinul 21krát u Diptera, jeho výsledkom bolo takmer 15 000 opísaných parazitoidov, 15krát 

u Coleoptera, výsledkom čoho bolo 3 400 druhov parazitoidov. Parazitoidy sú veľmi zriedkavé medzi 

zástupcami radov Lepidoptera, Neuroptera a Trichoptera. 

 

3. ŽIVOTNÉ STRATÉGIE PARAZITOIDOV  

 

Parazitoidy môţu byť ektoparazitické alebo endoparazitické. Počas svojej ontogenézy majú buď 

jedného hostiteľa, alebo striedajú viacero hostiteľov. Delíme ich do dvoch skupín - idiobionty 

a koinobionty. Idiobionty paralyzujú a/alebo zastavia ontogenézu hostiteľa uţ pri svojej ovipozícii. 

Koinobionty umoţňujú hostiteľovi ďalšiu ontogenézu, ich larvy sa ţivia tkanivami hostiteľa, ktorého 

umrcujú aţ v poslednom larválnom instare. 

Napriek tomu, ţe ekto- a endoparazitizmus sú dobre odlíšiteľné štádiá, klasifikácia 

parazitoidov na idiobionty a koinobionty nie je vţdy jednoduchá a jednoznačná. Nie je to 

problematické u parazitoidov, ktoré ţijú na aktívnych štádiách hostiteľa (larve a imágu), alebo 

u parazitoidov, ktoré ţijú na prechodných štádiách ontogenetického cyklu hostiteľov (vajíčkové – 

prepupálne parazitoidy a parazitoidy kukiel – imág). Táto kategorizácia však nie je vţdy jednoduchá 

u parazitoidov, ktorých vývinový cyklus prebieha na neaktívnych štádiách hostiteľa (vajíčko alebo 

kukla). 

 

3.1. IDIOBIONTY 

 

Hostiteľom tejto skupiny parazitoidov je hmyz, ktorý ţije skryto v rastlinných pletivách. Môţu to byť 

tieţ hostitelia, ktorí sú chránení mechanickými štruktúrami (napr. červce). Mnohé idiobionty majú 

dlhé kladielka, aby sa dostali ku svojim hostiteľom. Silné mandibuly im slúţia na prehryznutie a únik 

zo skrytých miest (napr. z dreva). Väčšina idiobiontov napáda hostiteľov ţijúcich v skrytých 

priestoroch. Ich larvy sú väčšinou ektoparazitické. Ţivia sa hostiteľmi, ktorí sú v pokročilejších 

štádiách ontogenézy. Imágo pred ovipozíciou najprv vstrekuje do hostiteľa jed spôsobujúci dočasnú 

alebo úplnú paralýzu a následne kladie vajíčka na alebo do blízkosti hostiteľa (obr. 1). Len v málo 

prípadoch (niektoré Bethylidae, Braconidae a Eulophidae z radu Hymenoptera) samička zotrváva 

s parazitovaným hostiteľom. Účelom jej správania je buď aktívna ochrana potomstva proti 

kompetítorom, hyperparazitoidom, alebo zabezpečenie pokračovania paralýzy hostiteľa. Imága 

ektoparazitických idiobiontov sú často dlhoţijúce. Ţivia sa medovicou, nektárom alebo inými 
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výlučkami rastlín. Produkujú veľké, na ţĺtko bohaté vajíčka. Ektoparazitické idiobionty sa vyznačujú 

relatívne nízkym stupňom napadnutia hostiteľa a nízkou plodnosťou. Vyliahnuté larvy sú chránené 

pred vyschnutím úkrytom hostiteľa. Vyvíjajú sa postupne a rýchlo konzumujú hostiteľa predtým, ako 

je napadnutý nekrofágmi alebo mikroorganizmami, ktoré spôsobia jeho rozklad. 

Endoparazitické vajíčkové a kuklové parazitoidy sú tieţ povaţované za idiobionty, hoci táto 

kategorizácia nie je celkom vyjasnená. V takomto prípade hostitelia ţijú menej skrytým spôsobom 

ţivota. Ontogenéza hostiteľa je zastavená sekrétmi buď imága, ktoré kladie vajíčka (vajíčkové 

parazitoidy), alebo mladej kukly (kuklové parazitoidy).  

Endoparazitizmus hostiteľa je uľahčený nedostatkom imunitnej obrany. Dosiaľ nie je známe 

a objasnené, ako sa kuklové idiobionty vyhnú obranným reakciám svojich hostiteľov. 

Absencia úzkej interakcie medzi juvenilnými štádiami ektoparazitického idiobionta a jeho 

hostiteľa umoţňuje tejto skupine parazitoidov disponovať širším spektrom hostiteľov, ktoré sa 

vyskytujú v spoločnom habitate, alebo na rovnakej hostiteľskej rastline. Niektoré endoparazitické 

idiobionty majú obmedzený okruh hostiteľov, pretoţe potrebujú špecifickejšie podnety na poznanie 

hostiteľa a vzhľadom na detoxikáciu chemických obranných mechanizmov hostiteľov. 

 

 

          

 

 

 

 

 

Obr. 1. Samička lumka Rhyssa persuasoria 

(Hymenoptera, Ichneumonidae) pred 

ovipozíciou paralyzuje hostiteľskú larvu 

pílovkovitých (Hymenoptera, Siricidae) ţijúcu 

v dreve ihličnanov. Vyvíjajúca sa larva lumka 

ţije ektoparaziticky. (Bachmaier 1969) 

3.2. KOINOBIONTY 

 

Všetky parazitoidy z radu Diptera, väčšina parazitoidov z radu Coleoptera a mnohé parazitoidy z radu 

Hymenoptera sú koinobiontami. Koinobionty napádajú voľne i skryto ţijúcich hostiteľov. Väčšina 

druhov má endoparazitické larvy. Endoparazitické koinobionty napádajú široké spektrum vývinových 

štádií svojich hostiteľov. Napádajú buď vajíčka, alebo prvé larválne instary svojich hostiteľov (iba 

koinobionty z radu Hymenoptera), alebo produkujú voľne ţijúci prvý instar, ktorý môţe zistiť 

lokalizáciu vhodného hostiteľa. Koinobionty kladú vajíčka do tela svojich hostiteľov, pričom iba 
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minimálne narušujú jeho normálnu aktivitu. Imunitná odpoveď hemocytov hostiteľa môţe spôsobiť 

inkapsuláciu vajíčok a lariev parazitoida a je signifikantnou prekáţkou endoparazitizmu (obr. 2).  

 

Obr. 2. Inkapsulácia prvého larválneho instaru lumka Devorgilla canescens (Hymenoptera, 

Ichneumonidae) hemocytmi hostiteľa Diataraxia oleracea (Lepidoptera, Noctuidae). (a) 24 hodín po 

ovipozícii je parazitoid obklopený kapsulou hostiteľových hemocytov. (b) 48 hodín po parazitácii je 

larva čiastočne poškodená, vzniká melanínový povlak okolo vaječnej kapsuly parazitoida a jeho 

ústnych orgánov. (Salt 1963)  

 

Parazitoidy reagujú na imunitnú odpoveď hostiteľa viacerými spôsobmi:  

 Vyhýbajú sa ovipozícii do hostiteľových tkanív, ako sú slinné ţľazy alebo nervové gangliá. 

 Produkujú vajíčka s vláknitým obalom alebo obalovými proteínmi, ktoré nie sú hostiteľom 

rozpoznané ako cudzorodé látky. 

 Do tela hostiteľa sú pri ovipozícii vpichnuté imunosupresívne polydnavírusy alebo vírusom 

podobné častice. 

 Subverziou (rozvratom), ktorá umoţňuje hostiteľským hemocytom vytvoriť puzdro okolo 

vyvíjajúcej sa larvy parazitoida (tzv. inkapsulácia). 

Larva parazitoida je pripevnená na hostiteľský tracheálny systém, čím je zamedzená jej 

sufokácia (zadusenie) (obr. 3). Parazitoidy týmto spôsobom vyuţívajú imunitnú odpoveď hostiteľa vo 

svoj prospech. Niţšie larválne instary sa vyvíjajú vo vnútri kapsuly vytvorenej z niekoľkých vrstiev 

hemocytov. Neskôr hemocytová kapsula podlieha melanizácii. Posledný larválny instar opúšťa 

dýchaciu nálevku (typické pre Diptera, Tachinidae) a voľne migruje v telovej dutine uţ mŕtveho 

hostiteľa. Larvy niektorých endoparazitických blanokrídlovcov sa nepripájajú na tracheálny systém 

hostiteľa, ale pomocou špeciálnych štruktúr prenikajú cez jeho integument a takto sa dostávajú do 

kontaktu s atmosferickým kyslíkom (obr. 4). 

Koinobionty sa odlišujú od idiobiontov tým, ţe majú vyššiu plodnosť a produkujú počas 

ţivota aj väčší počet vajíčok. Vajíčka koinobiontov sú malé a ţiviny získajú počas vývinu absorbciou 

z hemolymfy hostiteľa. Koinobionty sa rýchlejšie reprodukujú ako idiobionty, toto často súvisí 

s kratším ţivotom imág parazitoida, hoci dĺţka ţivota je ovplyvňovaná dostupnosťou  k zdrojom 

potravy s obsahom cukru. 
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Mnohé koinobionty sa vyznačujú spomaleným larválnym vývinom, v prvom larválnom instare 

zotrvávajú vo vnútri hostiteľa, zatiaľ čo posledný instar často opúšťa hostiteľa a nájde si miesto na 

zakuklenie. Toto umoţní, ţe hostiteľská larva dokončí svoj vývin bez toho, aby chradla následkom 

parazitácie. Táto stratégia dovolí parazitoidovi zotrvať v  štádiu, ktoré je vysoko kompetitívne. Jeho 

prvý instar disponuje silnými mandibulami. Hostiteľ dorastá na maximálnu veľkosť, čím je 

zabezpečený zdroj potravy pre larválny vývin parazitoida. Koinobiontné parazitoidy sú v porovnaní 

s idiobiontami často viac špecializované. Majú uţšie interakcie k aktívne sa ţiviacim 

a reprodukujúcim sa hostiteľom. Potrebujú prekonať ich imunitnú odpoveď. 

 

4. SPRÁVANIE A INTERAKCIE 

 

4.1. VÝŽIVA PARAZITOIDA 

 

Samičky mnohých idiobiontov sa ţivia telovými tekutinami, ktoré vytekajú z rán spôsobených 

ovipozitorom. Drobné gregarické parazitoidy sú schopné sa ţiviť na tom istom hostiteľovi, ktorého 

pouţijú tieţ na ovipozíciu. Vo väčšine prípadov však tento spôsob výţivy prispieva k zvýšenej 

mortalite hostiteľa. Takéto parazitoidy si vyberajú menšie hostiteľské jedince, pretoţe sa nehodia na 

parazitáciu, a potom pouţijú väčšie indivíduá na ovipozíciu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3. Vyuţívanie tracheálneho systému 

hostiteľa endoparazitickými larvami 

dvojkrídlovcov čeľade Tachinidae. (A) Larva 

druhu Gymnosoma  rotundatum (znázornená 

tmavou farbou) parazituje u bzdochy 

Rhaphigaster griseum. Svojou dýchacou 

nálevkou je pripojená priamo na pravú 

metathorakálnu stigmu hostiteľa. (B) Larva 

Hyria tibialis sa pripája na vzdušnicu hostiteľa, 

ktorým je húsenica babôčky (Vanessa sp.).  

(Séguy 1951) 
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. 

Obr. 4. Prvý larválny instar osičky Blastothix (Hymenoptera, Encyrtidae) je posteriórnym koncom tela 

ponorený do zvyškov vaječného choriónu. Pedicel vajíčka prechádzajúci cez hostiteľov integument 

umoţňuje kontakt s atmosferickým kyslíkom. (Imms 1931) 

Vysvetlivky: 1 –  pedicel, 2 – integument hostiteľa, 3  – spirákulum, 4  – zvyšky vaječného choriónu,  

5 – larva. 

 

4.2. INTERAKCIE MEDZI PARAZITOIDMI 

 

Nakoľko väčšina hostiteľov je napádaná niekoľkými druhmi parazitoidov, vyskytujú sa medzi nimi 

rôzne trofické a kompetitívne interakcie.  

Hyperparazitizmus je trofická interakcia, pri ktorej je prvotný parazitoid napadnutý 

sekundárnym parazitoidom. Podrobnejšie informácie sú uvedené v kapitole 7.  

Ku kompetitívnym interakciám patria superparazitizmus a multiparazitizmus.  

Superparazitizmus sa vyskytuje v prípade, keď dôjde k viacerým ovipozíciám do toho istého 

hostiteľského jedinca. Vajíčka môţu byť nakladené tým istým jedincom parazitoida alebo viacerými 

jedincami toho istého druhu. Výsledkom je kompetícia medzi larvami parazitoida, ktorá vedie k smrti 

viacerých indivíduí. U solitérnych parazitoidov zostáva iba jedna larva. Nastáva tieţ zmenšenie počtu 

samcov (sexuálny index populácie je posunutý v prospech samíc). U gregarických parazitoidov sa 

často zmenšuje veľkosť tela imág. Príkladom superparazitizmu je ontogenéza osičiek čeľade 

Proctotrupidae (Proctotrupoidea), ktoré sú parazitoidmi lariev chrobákov ţijúcich v pôde, napr. 

Carabidae, Staphylinidae a Elateridae. Detailne bola študovaná bionómia druhu Phaenoserphus viator, 

ktorý kladie vajíčka do mladých lariev (1. a 2. instaru) bystrušiek rodu Pterostichus. Vývin parazitoida 

je veľmi pomalý, dokiaľ hostiteľská larva nedosiahne maximálnu veľkosť. Tým je zabezpečený 

kvalitnejší zdroj potravy pre väčší počet lariev parazitoida vyvíjajúceho sa v jednej larve bystrušky. 

Keď dosiahne hostiteľ posledný larválny instar, larvy osičiek sa začnú rýchlo vyvíjať a spôsobia jeho 

smrť. Kaţdá larva si vyhryzie otvor na ventrálnej strane hostiteľa, čiastočne vylezie von. Iba jej 

posteriórny koniec je pevne zakotvený v odumretej larve bystrušky. Pri kuklení nevytvárajú kokón, ale 
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všetky kukly sú orientované hlavovým koncom smerom k anteriórnemu koncu uţ mŕtvej hostiteľskej 

larvy (obr. 5).  

 

Obr. 5. Mŕtva larva bystrušky, z ktorej vyčnievajú kukly osičky Phaenoserphus viator 

(Proctotrupoidea, Proctotrupidae). Z jednej hostiteľskej larvy sa môţe vyvinúť aţ 30 jedincov 

parazitoida. (Askew 1971) 

 

O multiparazitizme hovoríme vtedy, keď dôjde k ovipozícii dvoch alebo viacerých druhov 

parazitoidov do toho istého hostiteľského indivídua. Multiparazitizmus často nie je primárne 

determinovaný, ale môţe byť tieţ zafixovaný. Ako príklad uvediem ektoparazitické lumky rodu 

Exenterus (Hymenoptera, Ichneumonidae). Tri druhy tohto rodu sú parazitoidmi hrebenárky hrdzavej 

(Neodiprion sertifer, Diprionidae). Kaţdý druh parazitoida kladie vajíčka do iných častí tela larvy 

(obr. 6).  

 

Obr. 6. Umiestnenie vajíčok troch druhov ektoparazitických lumkov rodu Exenterus (Ichneumonidae) 

na larve hrebenárky hrdzavej (Neodiprin sertifer). (Pschorn-Walcher 1967, upravené) 
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Najpočetnejšie zastúpený E. abruptorius kladie malé vajíčka rozptýlene na celé telo larvy. 

Tieto vajíčka sú hlboko upevnené do hostiteľovho integumentu. E. amictorius kladie veľké, 

vyčnievajúce vajíčka najmä na dorzolaterálnu stranu pahúsenice. Tretí druh E. adspersus na rozdiel od 

predchádzajúcich dvoch druhov kladie vajíčka bez ukotvenia v hostiteľskom integumente na ventrálnu 

stranu hrude. Vajíčka všetkých troch druhov parazitoidov sú pre hostiteľove mandibuly nedostupné, 

takţe ich nemôţe odstrániť. Aj mnohé ďalšie druhy ektoparazitoidov pouţívajú rôzne typy upevnenia 

vajíčok na povrch hostiteľa (obr. 7). 

 

Obr. 7. Spôsoby pripevnenia vajíčok ektoparazitických lumkov k integumentu hostiteľov. (a) Tryphon 

semirufus. (b) Anisoctenion alacer. (c) Tryphon incestus. (Clausen 1940, upravené)  

 

Zaujímavým vzťahom je kleptoparazitizmus. Kleptoparazitoid dokáţe lokalizovať hostiteľa. 

Prekonáva a vyradí účinnosť chemického označenia parazitovaného hostiteľa, ktoré pouţil predošlý 

parazitoid. Kleptoparazitoid je schopný prisvojiť si hostiteľa aj takým spôsobom, ţe má pomerne 

agresívny prvý larválny instar, ktorý je schopný zabiť pôvodného (prvotného) parazitoida.  

 

4.3. VEĽKOSŤ ZNÁŠKY VAJÍČOK A SEXUÁLNY INDEX 

 

Veľmi dôleţitá pre gregarických parazitoidov je veľkosť znášky, t.j. koľko vajíčok kladú na alebo do 

jednotlivých hostiteľov. Veľkosť znášky rastie s veľkosťou a kvalitou hostiteľa, ale klesá s vekom 

parazitoida a častosťou stretnutí s hostiteľom. Gregarické parazitoidy upravujú veľkosť znášky podľa 

kvality a frekvencie stretnutí s hostiteľom, v dôsledku čoho sa vyrovnáva potreba maximalizovať 

reprodukčný výstup a minimalizovať vnútrodruhovú kompetíciu medzi larválnym potomstvom. 

Parazitoidy z radu blanokrídlovcov pouţívajú haplodiploidnú reprodukciu. Ich samčeky sa vyvíjajú 
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z neoplodnených haploidných vajíčok, samičky z oplodnených diploidných vajíčok. Samičky 

rodičovskej generácie si môţu vybrať pohlavie potomstva. Solitérne parazitoidy umiestňujú samčie 

vajíčka na hostiteľov menšej veľkosti, a teda potravne horšej kvality. Samičie vajíčka kladú na alebo 

do veľkých a potravne kvalitnejších hostiteľov. Výsledkom je pomerne vyrovnaný sexuálny index. 

U gregarických parazitoidov je charakteristický posunutý sexuálny index v prospech samcov. Nastáva 

kompetícia medzi samcami.  

Počet parazitoidov vyvíjajúcich sa na alebo v hostiteľovi je závislý od jeho telesnej veľkosti. 

Drobné listové mínovače (napr. larvy Microlepidoptera) sú parazitované len jedinou chalcidkou. Na 

druhej strane na veľkých húseniciach (napr. čeľade Noctuidae) parazituje 20 i viac jedincov 

chalcidiek. Pre mnohé osičky čeľade Encyrtidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) je charakteristická 

polyembryónia (t.j. vývin niekoľkých jedincov z jediného vajíčka). Vajíčko sa delí na väčší počet 

blastomér, vzniká štádium moruly, ktorá je uzatvorená v membráne. Celá táto štruktúra je predĺţeného 

tvaru a označuje sa ako retiazka embryí (embryo chain). Prípadne v hemoceli húsenice sa 

nachádzajú moruly a jednotlivé fragmenty retiazky, ktorých počet môţe dosiahnuť aţ 500. Z kaţdej 

z nich sa vyvíja mladá larva parazitoida. Parazitická osička do hostiteľa často kladie viacero vajíčok. 

V dôsledku polyembryónie sa môţe z jedinej húsenice vyliahnuť aţ 3 000 chalcidiek (obr. 8). Všetky 

takto vyliahnuté jedince sú rovnakého pohlavia. 

 

Obr. 8. Húsenice mory gamy (Autographa gamma, Noctuidae) parazitované osičkou Litomastix 

trucatellus (Hymenoptera, Encyrtidae). Vajíčka osičky sa reprodukujú polyembryonicky. (Askew 

1971) 

 

Všetky mäkké časti hostiteľa sú parazitoidmi skonzumované ešte pred ich zakuklením. 

Rozkladajúce sa zvyšky by mohli infikovať blízko leţiace kukly. Larvy chalcidiek a iných 

parazitických blanokrídlovcov nekontaminujú trusom prostredie, v ktorom sa vyvíjajú, dokiaľ nie je 

ukončený ich vývin. Akumulované exkrementy (tzv. meconium) sú vyprázdnené tesne pred 
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zakuklením. Zaujímavou adaptáciou osičiek čeľade Eulophidae, ktoré sú parazitoidmi drobných 

listových mínovačov, je „skonštruovanie“ krúţku malých stĺpikov trusu. Larva sa kuklí vnútri tohto 

krúţku. Stĺpiky stvrdnú a slúţia ako mechanická opora, ktorá zabraňuje rozpadu hostiteľskej míny, 

keď rastlinné pletivo vyschne (obr. 9).  

 
Obr. 9 Stĺpiky z trusu larvy Chrysocharis gemma (Hymenoptera, Eulophidae) vyvíjajúcej sa v listovej 

míne. (a) Priečny rez mínou. (b) Pohľad na ventrálnu stranu kukly Ch. gemma leţiacej v listovej míne 

a obklopenej 5 opornými stĺpikmi trusu. (Viggiani 1964) 

 

4.4. DIMORFIZMUS   PARAZITOIDOV  

 

Dimorfizmus je existencia dvoch morfologicky odlišných foriem druhu v rámci rovnakého 

ontogenetického štádia jeho vývinového cyklu. Najčastejším prípadom je sexuálny dimorfizmus, ale 

u mnohých parazitoidov (napr. radu Hymenoptera) existujú aj iné typy dimorfizmu. 

Dimorfizmus deteminovaný hostiteľom je častý u parazitických osičiek nadčeľade 

Chalcidoidea. Trichogramma semblidis (Trichogrammatidae) je endoparazitom vajíčok viacerých 

druhov hmyzu. Samčeky vyliahnuté z vajíčok vodnárky rodu Sialis (Megaloptera) sú bezkrídle. 

Makropterné jedince (s dobre vyvinutými krídlami) sa vyvíjajú z vajíčok motýľov. U oboch foriem 

existujú tieţ rozdiely v tvare tykadiel a nôh (obr. 10a). Veľkosť hostiteľa má často signifikantný vplyv 

na telesnú veľkosť parazitoida (obr. 10b), a tieţ pozitívne koreluje s relatívnou dĺţkou jeho krídlovej 

ţilnatiny aj tykadlových článkov. 

Známy je tieţ sezónny dimorfizmus, ktorý odráţa morfologické rozdiely medzi jedincami 

jarnej a letnej generácie u bivoltínnych (resp. polyvoltínnych) druhov. Osička Torymus auratus 

(Torymidae) je parazitoidom hrčiarok (Cynipidae), ktoré vytvárajú hálky na rastlinách. Samičky jarnej 

generácie majú dlhý ovipozitor, lebo kladú vajíčka do veľkých hálok na duboch. Všetky samičky 

letnej generácie majú krátke kladielko, pretoţe parazitujú na hrčiarkach, ktoré vytvárajú ploché hálky 

na listoch (obr. 11).  
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Obr. 10. Vplyv hostiteľa na osičky rodu Trichogramma (Hymenoptera, Trichogrammatidae). 

(a) Samček T. semblidis vyliahnutý z vajíčok motýľov (vľavo) a vodnárok (vpravo). Viditeľné sú 

rozdiely v prítomnosti (resp. absencii) krídiel, v morfológii tykadiel a nôh. (b) Relatívna veľkosť T. 

evanescens, ktorá sa vyliahla z vajíčok troch rôznych rodov motýľov. (Salt 1941) 
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Obr. 11. Sezónny dimorfizmus u Torymus auratus (Hymenoptera, Torymidae).  

(a) Samička jarnej generácie má dlhý ovipozitor, pretoţe kladie vajíčka do veľkých dubových hálok. 

(b) Samička letnej generácie má kladielko kratšie, lebo je parazitoidom hrčiarok tvoriacich ploché 

listové hálky. (Askew 1971) 

 

4.5. SYNCHRONIZÁCIA ŽIVOTNÉHO CYKLU PARAZITOIDA A HOSTITEĽA 

 

Synchronizácia ţivotného cyklu nastáva v prípade, keď parazitoid s krátkou reprodukčnou periódou 

atakuje hostiteľa dostupného len počas časovo obmedzeného obdobia sezóny. Parazitoid býva menší 

ako jeho hostiteľ a vyznačuje sa vrodenou schopnosťou ukončiť svoju ontogenézu rýchlejšie. Často 

musí spomaliť vlastný vývin, aby liahnutie a výskyt jeho imága boli v koincidencii s výskytom štádia 

hostiteľa vhodného na parazitáciu. Synchronizácia ţivotného cyklu parazitoida prešla dlhodobou 

koevolúciou. Ontogenéza parazitoida je pod vplyvom hormónov hostiteľa, ktoré regulujú a riadia jeho 

vlastnú metamorfózu (napr. juvenilného, aktivačného h., burzikónu, ap.). 

Lumčík Chelonus annulipes (Hymenoptera, Braconidae) je polyfágnym parazitoidom húseníc. 

Kladie vajíčka do vajíčok hostiteľa. Veľmi skoro sa liahnu larvy prvého instaru. V tomto momente je 

jeho ontogenéza zastavená, dokiaľ hostiteľská húsenica nie je úplne vyvinutá a pripravená na kuklenie. 

Fyziologické zmeny vyskytujúce sa u hostiteľa pred kuklením stimulujú parazitoida, aby pokračoval 

vo vlastnej ontogenéze. Takýmto spôsobom je dosiahnuté, ţe ţivotný cyklus parazitoida a hostiteľa 

má pribliţne rovnakú dĺţku. Imágo parazitoida sa liahne, keď motýle kladú vajíčka. Ak je hostiteľom 

druh, ktorý má väčší počet generácií do roka, potom Ch. annulipes je tieţ multivoltínny. Keď má 

hostiteľ jednu generáciu v roku, lumčík je univoltínny. Viaceré druhy parazitoidov majú podobnú 

vývinovú stratégiu. Synchronizácia ontogenetického cyklu a pozastavenie vývinu parazitoida umoţní 

hostiteľovi rásť, a tým zabezpečiť parazitoidovi dostatočný zdroj potravy. 

Iným príkladom je osička Trichogramma cacoeciae (Hymenoptera, Trichogrammatidae), 

ktorá je vajíčkovým parazitoidom obaľovača Cacoecia rosana (Lepidoptera, Tortricidae). C. rosana je 

univoltínny druh. Imága kladú v júli vajíčka, ktoré následne upadajú do diapauzy aţ do marca 
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ďalšieho roku. Potom ontogenéza prebehne veľmi rýchlo a v júli sa objavujú imága motýľa. T. 

cacoeciae má dve generácie do roka. Osička kladie v júli vajíčka do čerstvo nakladených vajíčok 

obaľovača. Skoro sa liahnu larvy parazitoida, ktoré sa rýchle vyvíjajú. V poslednom instare upadajú 

do diapauzy, ktorá trvá aţ do marca nasledujúcej sezóny, kedy sa kuklia. Imága Trichogramma sa 

objavujú v marci aţ apríli a napádajú neparazitované vajíčka tej istej znášky hostiteľa, z ktorej sa samé 

vyliahli. Potomstvo tejto druhej generácie sa nachádza v hostiteľoch, ktoré nediapauzujú a ich vývin sa 

nespomaľuje. Imága sa objavujú v júli. T. cacoeciae je multivoltínna v prípade, ţe parazituje vajíčka 

mory kapustovej (Mamestra brassicae, Noctuidae). Vysvetlením tohto javu je skutočnosť, ţe hostiteľ 

(mora kapustová) má dve aţ tri generácie do roka a neupadá do diapauzy. 

Vývin bystruše Eucarcelia rutilla (Diptera, Tachinidae) je podobne pod vplyvom hormónov 

svojho hostiteľa, ktorým je piadivka tmavoškvrnná (Bupalus piniarius, Geometridae). 

Diapauza sa vyskytuje tieţ u lumčíka Apanteles glomeratus (Hymenoptera, Braconidae), ktorý 

ţije endoparaziticky v húseniciach mlynárika kapustného (Pieris brassicae, Pieridae). Larvy lumčíka 

sú citlivé na fotoperiódu (dĺţku dňa). V jesennom období, keď sa dĺţka dňa skráti pod kritickú 

hodnotu, upadajú do diapauzy. Ide o reakciu parazitoida na environmentálne podmienky, a nie o vplyv 

hormonálneho systému hostiteľa. Rovnako aj u hostiteľa skrátená fotoperióda indukuje diapauzu. 

Okrem diapauzy v štádiu predkukly, môţe larva Apanteles glomeratus diapauzovať tieţ v prvom 

larválnom instare. Ak je hostiteľom tohto druhu lumčíka univoltínny mlynárik ovocný (Aporia 

crataegi, Pieridae), A. glomeratus prezimuje ako diapauzujúca larva. Na jar budúceho roku pokračuje 

v ontogenéze. V tomto prípade je lumčík tieţ univoltínny a ontogeneticky synchronizovaný so svojím 

hostiteľom. 

Okrem vyššie uvedených príkladov, kedy ontogenézu parazitoida ovplyvňuje hostiteľ, môţe 

existovať aj opačná situácia. Parazitoidy ovplyvňujú ontogenézu svojich hostiteľov. Dvojkrídlovce 

Lipara lucens (Chloropidae) a Urophora jaceae (Tephritidae) prezimujú ako diapauzujúce larvy. 

V prípade, ţe sú parazitované, diapauza nastáva na jeseň, a zimu preţívajú v štádiu kukly. Mechanické 

poranenie larvy hostiteľa parazitoidom počas jeho ovipozície môţe vyvolať jej predčasné zakuklenie. 

Parazitoidy vyuţívajú ochranu, ktorú im počas zimy poskytuje tvrdé hostiteľské pupárium. Iným 

príkladom je vplyv blanokrídlovca rodu Aphidius (Aphidiidae), ktorý je endoparazitom vošiek. Jeho 

parazitácia spôsobuje, ţe z nymfy vošky sa vyvinie bezkrídla forma namiesto okrídleného jedinca. 

Spôsobuje to juvenilný hormón parazitoida, ktorý sa dostáva do hemocelu hostiteľa.  

 

5. SPOLOČENSTVÁ PARAZITOIDOV 

 

Parazitoidy môţu vyuţiť hostiteľov rôznymi spôsobmi, aby zabezpečili vývin svojho potomstva. 

Modelovým príkladom hostiteľského organizmu je mníška veľkohlavá (Lymantria dispar, 

Lymantriidae). V priebehu svojho vývinového cyklu je napádaná 13 druhmi parazitoidov, ktoré patria 

do 6 potravných gíld (obr. 12).  
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Obr. 12. Spoločenstvo parazitoidov viazané na mníšku veľkohlavú (Lymantria dispar) počas jej 

ontogenetického cyklu v Euroázii. Šípky ukazujú jednotlivé vývinové štádiá hostiteľa napádané 

a zabíjané 6 odlišnými gildami parazitoidov. (Mills  2003 , upravené) 

 

Veľmi málo druhov suchozemského hmyzu unikne pozornosti parazitoidov s výnimkou 

taxónov, ktoré sú veľmi malé (napr. vošky čeľade Adelgidae), alebo majú dobre vyvinuté obranné 

mechanizmy (napr. červce rodu Dactylopius). Počet druhov parazitoidov, ktoré napádajú jednotlivé 

druhy hostiteľských organizmov, je veľmi variabilný. Napríklad priemerný počet druhov parazitoidov 

pripadajúcich na jeden druh vošky je 1,7, pri bivoltínnych druhoch motýľov je to aţ 12,4 druhov. 

Vodný hmyz má pomerne málo parazitoidov. Najzraniteľnejší je počas štádia, kedy neţije vo vodnom 

prostredí. Niekoľko druhov parazitoidov, väčšinou veľmi malej telesnej veľkosti, je úplne 

prispôsobených k akvatickému spôsobu ţivota (obr. 13).  Nohy alebo krídla pouţívajú na plávanie cez 

vrstvy vody, aby mohli umiestniť vajíčka na hostiteľov ţijúcich ponorene. 

Parazitácia hostiteľov je determinovaná kombináciou fylogenézy, potravnej niky, abundancie 

a chemickej obrany hostiteľa. Absencia štádia kukly vysoko redukuje parazitáciu hostiteľa. Dokonca 

medzi holometabolným hmyzom chrobáky majú omnoho menej parazitoidov ako motýle, čo indikuje 

význam fylogenézy hostiteľa. Potravná nika larválneho hostiteľa má tieţ významný vplyv na 

parazitáciu. Najväčšia je u hostiteľov, ktorí majú obmedzenú pohyblivosť a slabú ochranu (napr. 

mínovače, hálkotvorné druhy), je redukovaná u hostiteľov s väčšou vagilitou (ektofágy) alebo 

s väčšou ochranou (napr. druhy, ktoré sú zavŕtané v dreve). Vyššia početnosť hostiteľa spôsobuje jeho 

zvýšenú parazitáciu, pretoţe tento potravný zdroj vyuţije väčšie mnoţstvo menej špecializovaných 

a náhodných parazitoidov. Obranné rastlinné chemikálie, ktoré sa dostanú do ektofágov počas ich 

konzumácie, môţu nepriamo redukovať parazitáciu týchto druhov hmyzu.  

Často sa predpokladá, ţe diverzita parazitoidov klesá od mierneho pásma do trópov. Tento 

fenomén je dobre viditeľný u blanokrídlovcov patriacich do druhovo početnej nadčeľade 

Ichneumonoidea (Ichneumonidae, Braconidae), ale neplatí v plnej miere u osičiek nadčeľade 
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Chalcidoidea. Pokles diverzity parazitoidov v trópoch je zaujímavou anomáliou v porovnaní 

s narastajúcou diverzitou ich hmyzích hostiteľov. Vysvetlením tohto javu môţe byť: 

(1) vzrast úrovne predácie (markantná u mravcov v trópoch),  

(2) redukcia početnosti kaţdého hostiteľského druhu v dôsledku fragmentácie zdrojov, 

(3) väčšia dostupnosť obranných rastlinných chemikálií pre hostiteľský hmyz. 

    

 

 

 

 

 

 

Obr. 13. Prestwichia aquatica (Hymenoptera, 

Trichogrammatidae) je vajíčkovým 

parazitoidom vodného hmyzu. Samička je 

normálne okrídlená, samček má zakrpatené 

krídla. Keďţe jej ovipozícia prebieha pod 

vodou, obe pohlavia dobre plávajú a môţu vo 

vode zotrvať aţ 5 dní. (Bachmaier 1969) 

6. VYHĽADÁVANIE HOSTITEĽA  

 

Parazitoidy patria k hmyzu s úplnou premenou, ktorý ţije voľne v štádiu imága. Ich larvy parazitujú 

v telách iného hmyzu, ktorý počas svojho vývinu usmrcujú. Väčšina parazitoidov patrí do radu 

Hymenoptera (najmä nadčeľade Ichneumonoidea, Chalcidoidea, Serpoidea a Cynipodea), alebo do 

radu Diptera a čeľade Tachinidae (obr. 14, 15, 16). Dospelé samice sú dobre prispôsobené na 

vyhľadávanie hostiteľa. Väčšina z nich veľmi dobre lieta. Dobre vyvinuté nohy im umoţňujú 

preskúmať aj komplikovanejšie povrchy. Majú veľmi dobre vyvinuté mechanoreceptory 

a chemoreceptory na tykadlách, nohách, ústnych orgánoch, ovipozitore. Vyznačujú sa dobrým 

zrakom. Schopnosť nájsť špecifického hostiteľa je veľmi dôleţitá. Mnoho larválnych parazitoidov ţije 

vo vnútri iného hmyzu a musia byť adaptované na imunitnú odpoveď hostiteľa. Navyše mnohé druhy 

parazitoidov sú maličké, a to im umoţňuje odsadiť priestorovo obmedzené ekologické niky. Správanie 

parazitoidov pri vyhľadávaní hostiteľa je veľmi variabilné.  

Vyhľadávanie hostiteľa zahŕňa tri procesy:  

(1) nájdenie habitatu hostiteľa,  

(2) nájdenie hostiteľa, 

(3) akceptáciu hostiteľa. 
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Obr. 14. Dva druhy parazitických osičiek z nadčeľade Chalcidoidea vyuţívané v biologickej kontrole. 

(A) Aphelinus mali (Aphelinidae) je parazitoidom vlnačky krvavej (Eriosoma lanigerum). Tento druh 

vošky pochádzajúci pôvodne z Ameriky sa stal v Európe závaţným škodcom jabloní.  

(B) Trichogramma minutum (Trichogrammatidae) patrí medzi najmenšie blanokrídlovce. Je 

parazitoidom vajíčok viac ako 200 druhov motýľov, z ktorým mnohé sú poľnohospodárske a lesné 

škodce. (Swan & Papp 1972, upravené) 

 

6.1. NÁJDENIE HABITATU HOSTITEĽA 

 

Samičky parazitoidov sa môţu nachádzať ďaleko od potenciálnych hostiteľov. Táto situácia nastáva, 

keď hostiteľské štádium (instar), z ktorého sa parazitoid liahne, je odlišné od instaru, ktorý napáda. 

Mnohé samičky parazitoidov majú obdobie preovipozície. V tomto intervale, ktorý trvá niekoľko dní 

aţ niekoľko týţdňov, sa parazitoid môţe vzdialiť od hostiteľa. Pári sa a získava obţivu. Napríklad 

lumok Pimpla ruficollis (Hymenoptera, Ichneumonidae) je parazitoidom európskeho druhu obaľovača 

Rhyaciona buoliana (Lepidoptera, Tortricidae). Počas prvých týţdňov ţivota je odpudzovaný vôňou 

borovice, čo ho prinúti vyhýbať sa lesu, kde sa nachádza potenciálny hostiteľ. Iniciálne štádium 

vyhľadávania hostiteľa je nájdenie miesta, kde sa hostiteľ nachádza. Parazitoidy často reagujú na 

všeobecné podnety, ako sú svetlo, vlhkosť, vegetačná forma, ktoré ich vedú na lúky, do lesov, 

močiarov, rybníkov, pôdy alebo do odlišných vegetačných strát. Toto správanie značne špecifikuje, 

kde sa aktuálne môţu vyskytovať hostitelia.  

Mnohé parazitoidy sú atrahované prchavými chemickými látkami (terpénmi, éterickými 

olejmi, alkaloidmi), ktoré vylučujú rastliny. Napríklad po počiatočnom štádiu, kedy sú samičky lumka 

Pimpla ruficollis borovicou odpudzované, nastáva zmena ich správania. Samičky schopné ovipozície 

sú atrahované vôňou borovíc, a tak sa dostávajú naspäť do lesa. Lumok Itoplectis conquisitor je 

atrahovaný vôňou borovice lesnej (Pinus sylvestris). Absolútne ho neatrahuje iný druh borovice (Pinus 

resinosa). Z tohto dôvodu ani nenapáda larvy motýľov, ktoré ţijú na Pinus resinosa. V mnohých 

prípadoch je pre parazitoidov veľmi atraktívna vôňa rastlín, ktorými sa ţivia ich hostitelia. Častejšie 

napádajú rôzne druhy fytofágov, ktoré ţijú na tej istej rastline, ako taxonomicky blízke druhy 

hostiteľov ţijúce na odlišných rastlinných druhoch. Parazitoidy nekrofágnych druhov dvojkrídlovcov 
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sú atrahované zápachom čerstvého alebo rozkladajúceho sa mäsa, parazitoidy drozofíl (Drosophila) 

reagujú na zápach kvasiaceho ovocia, kde sa môţu tieţ vyskytovať ich hostitelia. 

 

 

 

 

 

Obr. 15. Aphlomyiopsis epilachnae (Diptera, Tachinidae) je endoparazitickým koinobiontom. 

(A) Imágo. (B) Larva v telovej dutine hostiteľa – lienky rodu Epilachna. (James 1948) 
 

 

 
 

 
Obr. 16. Ernestia rudis (Diptera, Tachinidae) 

je parazitoidom húseníc mory borovicovej 

(Panolis flammea, Noctuidae). (A) Imágo. (B) 

Larvy prvého instaru na ihlici borovice, kde 

očakávajú stretnutie s ich potenciálnym 

hostiteľom, na prítomnosť ktorého reagujú 

charakteristickým kývavým pohybom. (Séguy 

1951, Escherich, 1923/42, upravené)

 

 

6.2. NÁJDENIE HOSTITEĽA 

 

Parazitoidy nájdu svojho hostiteľa v dôsledku podnetov, ktoré priamo alebo nepriamo vychádzajú od 

neho, často potom, ako zaregistrovali jeho habitat. Podnety hostiteľa sú často vnímané v obmedzenom 

rozsahu. Príkladom môţe byť lumčík Cardiochiles nigriceps (Hymenoptera, Braconidae), ktorý zvýši 

intenzitu vyhľadávania, keď sa dostane do kontaktu s výlučkami produkovanými mandibulárnymi 

ţľazami svojho hostiteľa, húsenicami rodu Heliothis počas ich ţeru na rastlinách. Lumčík Microplitis 
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croceipes vyhľadáva územia kontaminované chemikáliami pochádzajúcimi z trusu húseníc rodu 

Heliothis (Noctuidae). Lumčík Cotesia melanoscela intenzívne vyhľadáva časti listov, kde húsenice 

mníšky veľkohlavej (Lymantria dispar, Lymantriidae) ukladajú hodvábne vlákna. Tieto materiály 

vyvolávajú správanie, ktoré pozostáva z typicky intenzívneho skúmania územia tykadlami alebo 

chodidlovými článkami. Parazitoidy často zníţia rýchlosť behania (orthokinesis) a/alebo zvýšia 

rýchlosť otáčavého pohybu (klinokinesis). Takéto správanie slúţi na udrţanie parazitoida na území, 

kde sa nachádzajú produkty hostiteľa. Často vedie k objaveniu hostiteľa parazitoidom. Iné parazitoidy 

sú atrahované z väčšej vzdialenosti priamo hostiteľom. Niektoré samičky parazitoidov reagujú na 

feromóny produkované ich hostiteľmi. Parazitoidy podkôrnika Scolytus multistriatus (Coleoptera, 

Scolytidae), ktorý ţije na brestoch, sú atrahované multilurom, ktorý je agregačným feromónom imág 

hostiteľa. Voškáre Aphytis spp. (Hymenoptera, Aphelinidae) sú atrahované sexuálnym feromónom ich 

hostiteľa, ktorým je červec Aonidiella aurantii (Hemiptera, Diaspididae). Veľa bzdôch produkuje 

sexuálne feromóny, ktoré atrahujú viacero druhov dvojkrídlovcov z čeľade bystrušovitých 

(Tachinidae), a tieţ niektoré parazitoidy z radu blanokrídlovcov. Niektoré parazitoidy sú na väčšiu 

vzdialenosť atrahované chemickými látkami, ktoré produkujú rastliny ako reakciu na poškodenie 

herbivormi. Napr. lumčík Cotesia marginiventris (Braconidae), ktorý je larválnym parazitoidom, 

reaguje na prchavé terpenoidy z rastliniek obilia v dôsledku ich poškodenia húsenicou rodu 

Spodoptera (Noctuidae). Tieto chemikálie môţu byť zloţkami indukovanej rezistencie, ktorú rastliny 

vyvinuli proti patogénom a herbivorom. Rastlinné chemikálie, prípadne materiál produkovaný 

herbivormi, slúţia na atrahovanie parazitoidov. Napríklad parazitoidy podkôrnikov sú atrahované 

kombináciou rastlinných chemikálií, ktoré produkujú stromy ako reakciu na masový útok chrobákov 

(ţivicou), a zároveň agregačnými feromónmi tohto hmyzu. Simultánne prebiehajúce reakcie 

parazitoidov na dlhodobé podnety hostiteľa a rastliny ilustrujú, ţe delenie preovipozičného správania 

parazitoida na nájdenie habitatu a vyhľadanie hostiteľa je často subjektívne. 

 

6.3. AKCEPTÁCIA HOSTITEĽA 

 

Dôleţitým fenoménom pre parazitoida je kontakt s hostiteľom. Ak by samička nevedela rozoznať, či 

hostiteľ je vhodný pre jej potomstvo, potom správanie súvisiace s vyhľadaním habitatu a vyhľadaním 

hostiteľa by bolo zbytočné. Parazitoidy majú vyvinuté správanie, ktoré im umoţňuje presne si vybrať 

vhodného hostiteľa. Mnohé chemikálie v kutikule hostiteľa alebo v jeho vaječnom chorióne pomáhajú 

odlíšiť od seba rôzne druhy potenciálnych hostiteľov. Parazitoidy ich rozlišujú buď senzilami na 

tykadlách a kladielku (Hymenoptera), alebo na tarzálnych článkoch predného páru nôh (dvojkrídlovce 

čeľade Tachinidae). Bola tieţ dokázaná akceptácia hostiteľa za pomoci iných zmyslov, ako je hmat, 

sluch, zrak. Napríklad samička osičky rodu Trichogramma pomocou tykadiel premeriava vajíčka 

hostiteľa, aby zistila ich veľkosť. Lumok Campoletis sonorensis (Ichneumonidae) reaguje na tvar 

hostiteľskej húsenice. Pribliţne valcovitý tvar, ktorý má Heliothis virescens (Noctuidae), najviac 
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stimuluje kladenie vajíčok v porovnaní s okrúhlymi alebo plochými formami. Vajíčkovo-larválny 

parazitoid Chelonus texanus (Hymenoptera, Braconidae) uprednostňuje vajíčka motýľov s drsným 

povrchom v porovnaní s vajíčkami, ktorých povrch je hladký. Chĺpky húsenice mníšky veľkohlavej 

(Lymantria dispar) sú dostatočným podnetom pre parazitoida Chelonus melanocephala. Pohyby 

vnímané zrakom alebo vibráciami na substráte sú tieţ dôleţitými stimulmi pre mnohých parazitoidov. 

 

6.4. ROZLÍŠENIE PARAZITOVANÉHO A NEPARAZITOVANÉHO HOSTITEĽA 

 

Správanie súvisiace s vyhľadaním hostiteľa zahŕňa tieţ rozlíšenie medzi uţ parazitovaným a ešte 

neparazitovaným hostiteľom. Samičky niektorých parazitoidov pred úspešnou parazitáciou hostiteľa 

umiestnia chemické látky na povrch, ktoré informujú iných parazitoidov toho istého alebo iných 

druhov, ţe hostiteľ je uţ parazitovaný. Takéto značkovanie feromónmi bolo zistené u parazitoidov, 

ktoré napádajú nepohyblivé štádiá hostiteľov, ako sú vajíčka a kukly. Značkovacie feromóny chránia 

ostatných parazitoidov pred zbytočným plytvaním času aj vajíčok na hostiteľa, ktorý je uţ 

parazitovaný.  

Niektoré parazitoidy pomocou kladielka mechanicky označia parazitované vajíčka hostiteľa 

(obr. 17). Mnohé parazitoidy jediným vpichom ovipozitora sú schopné rozlíšiť parazitovaných 

a neparazitovaných hostiteľov. Nie je však známe, či stopy parazitácie vnímané ďalšími parazitoidmi 

sú výsledkom značkovacích feromónov, alebo aj chemických zmien v hostiteľovi vyvolaných 

ontogenézou parazitoida. 

 

 

 

Obr. 17. Samička osičky Trissolcus basalis 

(Hymenoptera, Scelionidae) označuje 

parazitované vajíčka hostiteľa. Špičkou 

kladielka vyrýva do apikálneho konca ryhu, 

ktorá upozorňuje iné jedince parazitoida, ţe 

hostiteľské vajíčko je uţ obsadené. Podobné 

správanie bolo zistené aj u ďalších zástupcov 

čeľade Scelionidae. (Askew 1971) 

 

6.5. RÔZNORODOSŤ V SPRÁVANÍ SÚVISIACOM S VYHĽADÁVANÍM HOSTITEĽA 

 

Proces vyhľadávania hostiteľa je u parazitoidov efektívny. Vajíčka kladú do takého druhu hostiteľa, 

ktorý je vhodný na ich vývin. Pouţívajú aj ďalšie účinné stratégie. Niektoré parazitoidy kladú vajíčka 

na územie pravdepodobne obývané ich hostiteľom. Larvy (obr. 18), ktoré sa vyliahnu z takýchto 

vajíčok, musia potom nájsť vlastnú cestu k hostiteľovi. Blanokrídlovce čeľade Eucharidae sú 

parazitoidmi lariev mravcov. Ich dospelé samice kladú vajíčka do alebo na rastliny. Liahne sa voľne 
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ţijúca larva planidium, ktorá čaká, aby sa mohla prichytiť na prechádzajúceho dospelého mravca. 

Tento ju prenáša do mraveniska, a takýmto spôsobom sa dostane aţ k larvám mravcov.  

 

Obr. 18. Larvy prvého instaru niektorých parazitických 

blanokrídlovcov. (A) Planidium rodu Schizaspidia 

(Eucharitidae) čaká na hostiteľa vo vzpriamenej polohe 

(kolmo k listovej ploche). (B) Eucoila (Eucoilidae). (C) 

Scelio (Scelionidae). (D) Cotonaspis (Eucoilidae). (Jacobs & 

Renner 1974)  

 

 

Mnohé nedospelé štádiá chrobákov čeľade májkovité (Meloidae) sú tieţ parazitoidmi. Samice 

kladú vajíčka do pôdy alebo niekedy na rastliny, a tu sa liahnu aktívne sa pohybujúce larvy, tzv. 

triungulíny. Vyhľadávajú vlastnú cestu k vajíčkam koníkov alebo do hniezd samotárskych včiel, kde 

poţierajú vajíčka hostiteľa. (Presne povedané májky by mali byť označované ako predátory vajíčok, 

ale ich vplyv je veľmi podobný ako u pravých parazitoidov). Niektoré dvojkrídlovce čeľade 

Tachinidae kladú veľké mnoţstvo veľmi malých vajíčok na listy, ktoré konzumujú ich potenciálni 

hostitelia. Samičky bystrušovitých (Tachinidae) sú pomerne často atrahované listami poškodenými 

ţerom potenciálneho hostiteľa, čo zvyšuje šancu pre ich larvy. Tieto parazitoidy bývajú hostiteľsky 

špecializovanejšími v porovnaní s druhmi, ktoré aktívne vyhľadávajú hostiteľa. 
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6.6. FUNKČNÁ TERMINOLÓGIA PRE CHEMIKÁLIE VYVOLÁVAJÚCE ZMENU 

SPRÁVANIA 

 

Všetky chemické látky (atraktanty, arestanty), ktoré modifikujú správanie medzi organizmami, sa 

označujú všeobecným termínom semiochemikálie.  

Feromóny sú semiochemikálie, ktoré slúţia na komunikáciu medzi organizmami toho istého 

druhu, typickým príkladom sú sexuálne a agregačné feromóny.  

Allelochemikálie sú účinné medzi rôznymi druhmi. Ďalej sa delia na látky, ktoré 

produkujúcim alebo prijímajúcim organizmom svojím signálom pomôţu alebo poškodia.  

Allomóny sú látky, ktoré pomáhajú druhom, ktoré ich produkujú, a poškodzujú druhy, ktoré 

ich prijímajú. Príkladom sú repelenty, ktoré sú produkované, aby odpudzovali predátorov (napr. 

zápach bzdôch).  

Látka, ktorá škodí produkujúcemu druhu a pomáha prijímajúcemu druhu, sa nazýva 

kairomón. Príkladom sú chemikálie produkované hostiteľmi, ktoré poslúţia parazitoidom na ich 

identifikáciu. Parazitoidy ich vyuţívajú k poškodeniu hostiteľa. Sexuálne feromóny môţu atrahovať 

samčeka k samičke, ale keď pomôţu parazitoidovi nájsť stopu, táto látka má funkciu kairomónu. 

Existujú niektoré látky, z ktorých majú prospech obe strany (producent aj príjemca). Sú to tzv. 

synomóny. Vo vyššie uvedenom kontexte synomónmi sú prchavé látky rastlinného pôvodu, ktoré 

atrahujú parazitoidov k hostiteľským rastlinám. Uľahčujú im vyhľadať herbivory, ktoré rastliny 

poškodzujú. 

 

6.7. CHEMICKÉ LÁTKY POMÁHAJÚCE PRI VYHĽADÁVANÍ HOSTITEĽA 

 

Prchavé látky spojené s nájdením habitatu hostiteľa vrátane etanolu a najmä acetaldehyd produkovaný 

rozkladajúcimi sa broskyňami priťahuje lumčíka Biosteres longicaudatus (Hymenoptera, Braconidae), 

ktorý je parazitoidom dvojkrídlovcov čeľ. Tephritidae. Alyl izocyanát produkovaný kapustovitými 

rastlinami je atraktívny pre lumčíka Diaretiella rapae, ktorý je parazitoidom vošiek. Priamy 

uhľovodíkový reťazec dokosan, trikosan, tetrakosan a pentakosan zo šupín imága motýľa Helicoverpa 

zea (Noctuidae) pomáha parazitickej osičke Trichogramma evanescens (Trichogrammatidae) 

lokalizovať vajíčka hostiteľa. V truse húsenice Helicoverpa zea sa nachádza 13-metyléntriakonan – 

látka, ktorá pomôţe lumčíkovi Microplitis croceipes nájsť hostiteľa. Podobne kyselina heptánová 

v truse húsenice Phthorimaea operculella (Gelechiidae) je atraktantom pre lumčíka Orgilus lepidus. 

Dlhý uhľovodíkový reťazec (heptakosan, nonakosan a niekoľko dimetylových zlúčenín) 

nachádzajúcich sa v kutikule kukly mníšky veľkohlavej (Lymantria dispar, Lymantriidae) významne 

ovplyvňujú správanie chalcidky Brachymeria intermedia (Hymenoptera, Chalcididae). Bystruša 

Cyzenis albincans (Diptera, Tachinidae) kladie veľmi malé vajíčka na listy dubov, ktorými sa ţiví 

húsenica piadivky jesennej (Operophtera brumata, Geometridae). Parazitoid je stimulovaný ku 
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kladeniu vajíčok, keď poškodené listy dubov vylučujú cukornaté látky. Tak vzrastá moţnosť, ţe 

potenciálny hostiteľ sa nachádza v tesnej blízkosti. 

 

6.8. UČENIE PRI VYHĽADÁVANÍ HOSTITEĽA 

 

Správanie samotársky ţijúceho hmyzu je chápané ako inštinktívny, zdedený fenomén, ktorý sa 

nemôţe zmeniť. Existujú však dôkazy, ţe u mnohých druhov hmyzu správanie závisí na okolnostiach, 

vrátane učenia. Toto platí osobitne pre parazitoidy. Mnohé samičky parazitoidov reagujú na podnety 

hostiteľa silnejšie, keď uţ parazitovali hostiteľské jedince. Zvýšená intenzita reakcie, ktorá môţe viesť 

k rýchlejšiemu nájdeniu a/alebo intenzívnejšiemu hľadaniu, je aktuálnejšia, keď je samička schopná 

ovipozície. Reakcie na podnety hostiteľa sa môţu zmenšovať, keď je parazitoidovi zabránená 

ovipozícia. Vyskytuje sa napr. u lumka Campolitis sonorensis, keď nie je schopný klásť vajíčka po 

kontakte s trusom hostiteľa alebo hostiteľom poškodenými rastlinami. Vyskytuje sa tieţ u parazitoida 

Leptopilina heterotoma (Hymenoptera, Eucoiliidae), ktorý nie je schopný ovipozície, keď nereaguje 

na podnety hostiteľa larvy rodu Drosophila, ale hľadá hostiteľa omnoho intenzívnejšie, keď je 

premiestnený do nového prostredia. Ďalšia schopnosť, ktorou sa vyznačujú parazitoidy, je schopnosť 

spájať stimuly, ktoré nepochádzajú priamo od hostiteľa, s jeho prítomnosťou. Napr. lumok Itoplectis 

conquisitor je schopný sa naučiť rozoznávať medzi rôznymi tvarmi, veľkosťami a farbami umelých 

rúrok, v ktorých sa nachádzajú kukly hostiteľských motýľov, v závislosti od toho, do ktorých je im 

umoţnené klásť vajíčka. Iný lumok Venturia canescens, ktorý napáda húsenice na obilninách, je 

schopný naučiť sa spojiť prítomnosť hostiteľa s vôňou nehostiteľskej chemikálie, akou je geraniol. 

Tieţ lumčík Bracon mellitor sa naučil spájať so svojím hostiteľom antibiotikum, ktoré bolo včlenené 

do umelej potravy jeho hostiteľa – nosáčika Anthonomus grandis (Coleoptera, Curculionidae). Takto 

zmyslové schopnosti ako zrak, čuch a kontaktná chemorecepcia môţu byť spojené s procesom 

asociatívneho učenia. Táto schopnosť je viac vyvinutá u parazitoidov, ktoré nie sú striktne hostiteľsky 

špecifické. Takéto prispôsobiteľné správanie môţe pomôcť parazitoidom vyuţiť zmeny súvisiace so 

spektrom hostiteľov a habitatov. 

 

6.9. TRITROFICKÉ VÄZBY  A ICH VYUŽITIE V BIOLOGICKEJ KONTROLE 

 

Účasť rastlinných chemikálií na správaní parazitoidov pri vyhľadávani hostiteľa má ekologický 

a evolučný aspekt. Predpokladá sa, ţe rastlina, na ktorej ţije potenciálny hostiteľ, a parazitoid prešli 

vzájomnou koevolúciou. Typickým príkladom takýchto tritrofických väzieb je koevolúcia vzťahu, 

kedy parazitoid je atrahovaný prchavými rastlinnými látkami, ale iba vtedy, keď rastlina bola 

poškodená herbivorom (potenciálnym hostiteľom parazitoida). Takýto signál je pre parazitoida 

významnejší ako iné signály ostatných rastlín. Moţné vysvetlenie je, ţe látky produkované v dôsledku 

poškodenia rastliny zniţujú palatabilitu (chutnosť) listov alebo ináč priamo poškodzujú herbivora.
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Parazitoid sa pravdepodobne naučil tieto látky vyuţívať, ale toto má malý alebo ţiadny vplyv na 

evolúciu rastlinných reakcií. Väčšina prác zaoberajúcich sa koevolúciou hmyzu a rastlín zdôrazňuje 

väzbu rastlina – herbivor, doposiaľ existuje málo spoľahlivých informácií o tritrofických väzbách. 

Hoci koevolúcia medzi parazitoidom a rastlinou je teoreticky moţná, vedci sú stále iba na počiatku 

štúdia týchto interakcií. 

Čím ľahšie môţe parazitoid nájsť hostiteľa, tým lepšie sa môţe realizovať jeho úplný 

reprodukčný potenciál. Pre parazitoida je dôleţité dokázať nájsť hostiteľa pri nízkych hustotách jeho 

populácie. Pomocou špecifických podnetov, najmä prchavých chemikálií priamo alebo nepriamo 

produkovaných hostiteľmi, mnohé parazitoidy sú schopné nájsť veľmi rýchlo svojich hostiteľov. 

Výskum zameraný na správanie parazitoidov pri vyhľadávaní hostiteľa má uplatnenie v biologickej 

kontrole, ktorá je zameraná aj na účinnosť parazitoidov v boji proti hospodársky škodlivým druhom 

hmyzu. Napríklad chemické látky sú veľmi dôleţitými podnetmi pri nájdení habitatu hostiteľa 

a samotného hostiteľa. Chemické látky spojené s nájdením habitatu hostiteľa obvykle sú vnímané na 

veľké vzdialenosti a orientujú parazitoida na cestu proti vetru. Chemikálie súvisiace s nájdením 

hostiteľa môţu byť vnímané na dlhé vzdialenosti, ale často sú to rastlinné látky indukované v dôsledku 

poškodenia rastliny herbivormi. Mnoho chemických podnetov pôsobí na krátku vzdialenosť, alebo 

môţu byť vnímané len kontaktne. Rastliny majú silný vplyv na iniciálne štádiá procesu vyhľadávania 

hostiteľov parazitoidmi. Správanie súvisiacie s vyhľadávaním hostiteľa má vyuţitie v praktickej 

biologickej kontrole. Príkladom môţu byť vajíčkové parazitoidy rodu Trichogramma, ktoré intenzívne 

hľadajú územie, v ktorom sa nachádzajú šupiny z krídel samíc hostiteľskeho druhu motýľa. Najväčším 

atraktantom z týchto šupín je trikosan. Keď je trikosan umelo exponovaný na lístie obsahujúce vajíčka 

hostiteľského druhu motýľa, parazitácia osičkami rodu Trichogramma je vyššia ako v oblastiach, kde 

nie je trikosan. Priame vyuţitie tohto kairomónu môţe vylepšiť kontrolu škodcu pomocou manipulácie 

správania prirodzených nepriateľov. Najpriek tomu, ţe mnohé výskumy v tejto oblasti neboli v plnom 

rozsahu ekonomicky realizované, v budúcnosti pri dokonalejšom poznaní hostiteľsko-parazitických 

vzťahov a tritrofických väzieb budú pouţiteľné na kontrolu početnosti škodcov. 

 

7. HYPERPARAZITIZMUS 

 

Ide o veľmi komplikovaný vzťah známy najmä u zástupcov radu Hymenoptera, malého počtu druhov 

Diptera a Coleoptera, v rámci ktorého dospelý hyperparazitoid (alebo sekundárny parazit) kladie 

vajíčka na alebo do primárneho parazitoida, ktorý napadol iný, obvykle herbivorný hmyz. Larvy 

hyperparazitoida spôsobujú smrť primárneho parazitoida. Ekológovia označujú túto väzbu ako 

spoločenstvo potravnej siete (food-web community). Najčastejšie je zastúpený u drobných 

parazitických osičiek. Správanie hyperparazitoidov závisí od druhu sekundárneho a primárneho 

parazitoida, ktoré sú naopak ovplyvňované fytofágnym hostiteľom, často škodcom. Navyše je určitý 

ekonomický záujem o hyperparazitizmus, pretoţe ak sa primárne parazitoidy povaţujú za uţitočný 
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hmyz, keď sa vyuţívajú v biologickej kontrole, mohlo by sa zdať, ţe hyperparazitizmus by mal byť 

škodlivý. Hyperparazitoidy môţu hrať pozitívnu úlohu pri prevencii oscilácií primárnych parazitoidov, 

ktoré redukujú početnosť fytofágnych hostiteľov. Hyperparazitoidy však často spôsobujú lokálnu 

elimináciu primárneho parazitoida, ako aj hmyzieho škodcu. 

 

7.1. EVOLÚCIA HYPERPARAZITIZMU 

 

Hyperparazitizmus sa vyvinul iba u troch radov hmyzu: u blanokrídlovcov (Hymenoptera) v rámci 17 

čeľadí, niekoľkých druhov dvojkrídlovcov (Diptera) a chrobákov (Coleoptera). Jeho evolúcii 

predchádzala evolúcia primárneho parazitizmu, ktorý sa v rámci radu Hymenoptera vyvinul počas 

jury, cca pred 135 miliónmi rokov. U primárnych parazitoidov sa prvotne vyvinula ektofágia, aţ 

neskôr endofágia. Parazitoidy kládli vajíčka v blízkosti hostiteľa alebo na hostiteľa skôr ako priamo do 

neho. Ektofágne parazitoidy najčastejšie napádali hostiteľov ţijúcich skryto, často v chodbičkách 

v dreve alebo v hálkach. Pouţitie jedu primárnymi parazitoidmi sa vyvinulo veľmi skoro a spôsobilo 

fyziologické zmeny v hostiteľovi. Hoci jed viacerých východiskových ektofágnych parazitoidov 

spôsobil idiobiózu (permanentnú paralýzu alebo smrť hostiteľa), jed špecializovaných endofágnych 

druhov viedol ku koinobióze (dočasnej, neletálnej paralýze). 

Fakultatívne hyperparazitoidy sa vyvinuli pravdepodobne z primárne ektofágnych 

parazitoidov. Bolo potrebných len málo špeciálnych adaptácií, aby kládli vajíčka a ţivili sa externe na 

primárnom parazitoidovi, ako aj na jeho pôvodnom fytofágnom hostiteľovi. 

Obligátny hyperparazitizmus má širšiu taxonomickú distribúciu. Mohol sa vyvinúť cestou 

fakultatívneho hyperparazitizmu ako schopnosť špecializovať sa len na napádanie dostupného 

primárneho parazitoida, najmä ak vykazuje podobné fyziologické a/alebo ekologické vlastnosti. 

Hyperparazitoidy môţu byť buď ekto- alebo endofágne, niektoré z nich sú idiobionty, iné koinobionty. 

Hostiteľské spektrum hyperparazitoidov je širšie, čo sa týka druhov, ktoré napádajú. 

Hyperparazitizmus je obmedzený na nedospelé štádiá hostiteľských druhov (larvy a/alebo kukly), 

ktoré sú prirodzenými nepriateľmi väčšiny fytofágneho hmyzu z radov Hemiptera, Lepidoptera 

a Hymenoptera (podradu Symphyta). Hyperparazitoidy zriedkavo napádajú vajíčka a imága 

primárnych parazitoidov. Je tieţ zaujímavé, ţe hyperparazitizmus sa nevyvinul v rámci niektorých 

skupín Hymenoptera, ktoré sú známymi primárnymi parazitoidmi (čeľ. Braconidae, 

Trichogrammatidae, Aphidiidae, Mymaridae a takmer kompletne nadčeľ. Proctotrupoidea). Podobne 

v rámci radu Diptera chýbajú hyperparazitoidy v takej dôleţitej skupine, akou je čeľ. Tachinidae. 

Pre ilustráciu uvádzam dva príklady hyperparazitizmu.  

Americký druh osičky Perilampus hyalinus (Hymenoptera, Chalcidoidea, Perilampidae) 

kladie vajíčka na listy. Prvý larválny instar planídiového typu je pohyblivý a preniká do húseníc rodu 

Hyphantria (Lepidoptera, Arctiidae). Vnútri tela primárneho hostiteľa parazituje larvu dvojkrídlovca 
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rodu Ernestia (Diptera, Tachinidae), ktorý je primárnym parazitoidom spriadača. Interakcie medzi 

týmito tromi druhmi môţeme vyjadriť nasledovnou schémou: 

 

 

Perilampus (hyperparazitoid) 
                                       

                      Ernestia (primárny parazitoid) 
                                                

                                            Hyphantria (primárny hostiteľ). 

 

 

Oveľa zloţitejšia potravná sieť vzniká medzi voškami, ich parazitoidmi a hyperparazitoidmi. 

Primárnym hostiteľom je voška. Parazitoidmi sú osičky z rodov Aphidius (Aphidiidae), Charips 

(Cynipidae) a Asaphes (Pteromalidae). Podrobnejšie paraziticko-hostiteľské vzťahy medzi všetkými 

členmi tejto trofickej siete sú znázornené na obr. 19.  

 

 

Obr. 19. Vzájomné vzťahy medzi voškami a ich parazitoidmi. (Askew 1971) 
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7.2. MULTITROFICKÁ EKOLÓGIA  

 

Pri hyperparazitizme vznikajú multitrofické väzby - (1) rastlina → (2) fytofág → (3) primárny 

parazitoid → (4) hyperparazitoid. Štúdium týchto trofických sietí má hospodársky význam, ak je 

rastlinou poľnohospodárska plodina, prípadne lesná, ovocná, či parková drevina. 

 

7.2.1. VOŠKY A ICH PARAZITOIDY 

  

Vošky majú hospodársky význam, pretoţe predstavujú škodcov mnoţstva poľnohospodárskych plodín 

a lesných porastov. Pomerne dobre sa dajú chovať v laboratóriách a v skleníkoch a stali sa spolu so 

svojimi parazitoidmi výborným modelovým objektom pre štúdium multitrofických potravných sietí. 

Primárne parazitoidy vošiek patria do dvoch čeľadí blanokrídlovcov (Hymenoptera): (1) Aphidiidae – 

všetky rody, (2) Aphelinidae (rod Aphelinus a príbuzné rody). Tieto primárne parazitoidy mnohých 

vošiek napádajú početné druhy hyperparazitoidov, ktoré patria do troch nadčeľadí: Chalcidoidea 

(Pteromalidae: Asaphes; Encyrtidae: Syrphophagus; Eulophidae: Tetrastichus), Cynipoidea 

(Alloxystidae: Alloxysta) a Ceraphonoidea (Megaspilidae: Dendrocerus). 

Hyperparazity vošiek moţno na základe ovipozičného správania imág a výţivy lariev rozdeliť do 

dvoch kategórií. 

 

(1) Samička parazitickej osičky endofágneho druhu, napr. Alloxysta victrix (obr. 20A), kladie 

vajíčka dovnútra larvy primárneho parazitoida, ktorá sa ešte ţiví a vyvíja vnútri svojho hostiteľa 

(ţivej vošky), ale ešte predtým sa voška mumifikuje (múmia je stvrdnutý ektoskelet mŕtvej vošky, 

ktorý zostáva pripevnený k listu). V prípade koinobiontného hyperparazitoida sa larva obvykle 

nevyliahne, dokiaľ činnosťou larvy primárneho parazitoida nevznikne múmia. Potom larva 

hyperparazitoida sa začne sa ţiviť vnútri primárneho parazitoida. 

 

(2) Samička osičky ektofágneho druhu, ako napr. Asaphes lucens (obr. 20B) a Dendrocerus 

carpenteri (obr. 20C), kladie svoje vajíčka na povrch larvy primárneho parazitoida potom, ako 

bola voška usmrtená a mumifikovaná. Aby sa to dalo uskutočniť, samička musí vyvŕtať otvor 

v múmii vošky, do ktorého nakladie vajíčko. Potom sa hyperparazitická larva ektofágnym 

spôsobom ţiví na larve primárneho parazitoida, pričom obe larvy sa nachádzajú v múmii vošky. 

Látka, ktorou hyperparazitoid paralyzuje primárneho parazitoida, môţe mať rôzny účinok. Napr. 

Asaphes lucens je idiobiont, Dendrocerus carpenteri je koinobiont. Pozoruhodné správanie má 

druh Syrphophagus aphidovorus, ktorého samička sa vyznačuje dvojakým ovipozičným 

správaním. Napáda larvu primárneho parazitoida ešte vo vnútri ţijúcej vošky (obr. 20D), a tieţ vo 

vnútri mumifikovanej vošky (obr. 20E). V oboch prípadoch sa S. aphidivorus vyvíja ako 

endofágny koinobiontný hyperparazitoid. U všetkých hyperparazitoidov vošiek je ontogenéza 
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podobná primárnym parazitoidom. Kuklenie nastáva vo vnútri mumifikovanej mŕtvej vošky. 

Potom sa liahne jediné imágo hyperparazitoida. Prehryzne otvor na dorzálnej strane múmie. 

Vylezie von a je pripravené sa páriť. Ontogenéza hyperparazitoida od nakladenia vajíčka po 

vyliahnutie imága trvá 16 aţ 25 dní, niekedy aj dlhšie. 

 

 

Obr. 20. Ovipozičné správanie 4 rodov hyperparazitoidov vošiek. (A) Endofágny koinobiont Alloxysta 

victrix vyskočí na ţijúcu parazitovanú vošku a kladie vajíčka do vnútra larvy primárneho parazitoida. 

Voška ešte ţije a je pred štádiom mumifikácie. (B) Ektofágny idiobiont Asaphes lucens stojí na 

dorzálnej strane mŕtvej múmie vošky, vyvŕta do nej otvor a kladie vajíčko externe na povrch larvy 

primárneho parazitoida vyvíjajúcej sa vo vnútri múmie. (C) Ektofágny koinobiont Dendrocerus 

carpenteri stojí na liste, odvrátený od mŕtvej múmie vošky. Ovipositorom vŕta otvor a kladie svoje 

vajíčko na povrch larvy primárneho parazitoida vyvíjajúcej sa v mŕtvej múmii vošky. (D) 

Syrphophagus stojí na chrbte ţivej parazitovanej vošky a kladie vajíčka do vnútra larvy primárneho 

parazitoida. Voška je ešte stále ţivá, ale tesne pred mumifikáciou. (E) Syrphophagus stojí na chrbtovej 

strane mŕvej mumifikovanej vošky, vŕta otvor a kladie vajíčko do tela larvy primárneho parazitoida 

vyvíjajúcej sa v múmii vošky. (Sullivan 1988, upravené) 

 

7.2.2. HYPERPARAZITOIDY INÝCH SKUPÍN HMYZU 

 

Hyperparazitizmus existuje u mnohých taxónov hmyzu. Je to komplex primárnych a sekundárnych 

parazitoidov spojený s inými druhmi radu Hemiptera (červce, molice, méry), a tieţ radov Lepidoptera 

(mníšky, rôzne mínovače, drevotoče ap.), Diptera (hálkotvorné druhy, mínovače), Hymenoptera 

(hrčiarky, samotárske včely, piliarky) a Coleoptera (lienky, nosáčiky a i.). 

Príkladom môţe byť veľmi komplikovaná potravná sieť, ktorá je sústredená okolo 

hálkotvorného druhu hrčiarky Cynips divisa (Hymenoptera, Cynipidae) ţijúceho na duboch (obr. 21). 

Všetky druhy tejto siete patria do radu Hymenoptera. S výnimkou troch taxónov (Synergus nervosus, 
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Symtomaspis cyanea, Eudecatoma biguttata) ide o drobné osičky čeľade Chalcididae. Druhy tejto 

potravnej siete sú veľmi flexibilné a ţivia sa larvami iného druhu ţijúceho v hálke (u niektorých bol 

pozorovaný tieţ kanibalizmus). Vzniká veľmi zloţitý potravný reťazec, ktorého výsledkom je 

likvidácia pôvodného producenta dubovej hálky (hrčiarky Cynips divisa). Charakteristickým 

fenoménom je zmenšovanie veľkosti tela jednotlivých primárnych a sekundárnych parazitoidov. Často 

sa tu vyskytuje aj terciárny parazitizmus, bol tieţ zaznamenaný parazitizmus 5-teho rádu. 

Hyperparazitizmus vyšších rádov je fakultatívny, obligátny hyperparazitizmus je obmedzený iba na 

sekundárnych parazitoidov. 

 

 

Obr. 21. Potravná sieť obyvateľov dubovej hálky vytvorenej hrčiarkou Cynips divisa (Hymenoptera, 

Cynipidae). Šípky smerujú k potravným zdrojom jednotlivých druhov. Hrúbka šípky naznačuje 

frekvenciu týchto vzťahov (t.j. častosť alebo zriedkavosť). Zvlnená šípka idúca od hrčiarky Synergus 

nervosus označuje, ţe tento druh usmrcuje hrčiarku Cynips divisa, ale nie je jej parazitoidom. (Askew 

1961) 
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7.2.3. BIOLOGICKÁ KONTROLA A HYPERPARAZITOIDY 

 

Pri biologickej kontrole sú vyuţívané predátory, parazitoidy a patogény na redukovanie populácie 

hmyzieho škodcu na prijateľnú úroveň. Nakoľko primárne parazitoidy sú z tohto pohľadu uţitočné, 

hyperparazitoidy môţu byť v takýchto programoch prekáţkou. Je potrebné intenzívnejšie terénne 

štúdium, aby sa dalo s presnosťou určiť, do akej miery sú hyperparazitoidy z hľadiska biologickej 

kontroly škodlivé. Podrobnejšia charakteristika moţných účinkov hyperparazitoidov na škodce 

a primárnych parazitoidov je uvedená v ďalšej kapitole.  

 

8. VYUŽITIE PARAZITOIDOV V BIOLOGICKEJ KONTROLE PROTI ŠKODCOM 

 

V integrovanej ochrane rastlín proti škodcom sa často okrem predátorov a patogénov (napr. Bacillus 

thuringiensis) herbivorného hmyzu pouţívajú parazitoidy. Väčšina škodcov má najideálnejšie 

podmienky na svoju existenciu v prostredí silne pozmenenom človekom, napr. v poľnohospodárskych 

monokultúrach, v hospodárskych lesoch, ap. Dosť často tieţ náhodné zavlečenie hmyzu do novej 

oblasti mu umoţní úspešne sa mnoţiť, a môţe dôjsť k silným gradáciám takýchto nepôvodných 

populácií. Navyše v novom prostredí tieto allochtónne druhy nemajú svojich prirodzených nepriateľov 

a parazitoidov, ktoré by napomáhali kontrole ich početnosti, ako je tomu na ich pôvodnom území. 

Takto sa hmyz stáva závaţným škodcom. Biologická kontrola proti takémuto druhu je účinná, keď sa 

introdukujú jeho prirodzení nepriatelia vrátane parazitoidov. 

Prvé introdukcie hmyzích parazitoidov a predátorov boli realizované uţ v poslednej štvrtine 

19. storočia, keď európske a orientálne druhy boli importované do USA. Jedným z najväčších 

úspechov v tejto oblasti bolo takmer úplné zničenie červca Icerya purchasi (Hemiptera, 

Monophlebidae) v citrusových plantáţach Kalifornie predátorom – austrálskou lienkou Rodolia 

(=Vedalia ) cardinalis (Coleoptera, Coccinellidae) a parazitoidom Cryptochaetum iceryae (Diptera, 

Cryptochaetidae).  

Ďalší úspech biologickej kontroly sa dostavil na Havajských ostrovoch. Introdukovaný druh 

chrústa Anomala orientalis (Coleoptera, Scarabaeidae) sa tu stal váţnym škodcom koreňov cukrovej 

trstiny. Zistilo sa, ţe na Filipínach je tento druh parazitovaný blanokrídlovcom Scolia manilae 

(Hymenoptera, Scoliidae). Jeho introdukcia na Havajské ostrovy mala pozitívny výsledok a výrazne 

zníţila škody spôsobené chrústom. 

Niekedy sa môţu tieţ pouţiť aj blízko príbuzné druhy parazitoidov z iných častí sveta. 

Lumčíky rodu Opius (Hymenoptera, Braconidae) parazitujúce na dvojkrídlovcovi Ceratitis capitata 

(Diptera, Tephridiidae), ktorý poškodzuje tropické ovocie, boli úspešne introdukované na Havajské 

ostrovy, kde signifikantne zníţili jeho početnosť. 

Motýľ Levuana irridescens bol škodcom kokosových orechov na Fidţi. Iný druh motýľa 

Artona catoxantha, ktorý tieţ poškodzoval kokosové orechy, bol kontrolovaný parazitoidom  
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Ptychomyia remota (Diptera, Tachinidae) v Malajzii. V r. 1923 bol tento parazitoid introdukovaný na 

Fidţi. Veľmi rýchlo sa rozšíril, v priebehu roka Levuana prestala byť škodcom. Oba tieto druhy 

motýľov patria do spoločnej čeľade Zygaenidae, ale nie sú navzájom blízko príbuzné.  

Často sa stáva, ţe parazitoid úspešne kontroluje početnosť škodcu v svojom prirodzenom 

areáli výskytu. Zlyháva však v prípade, keď je dovezený do iných oblastí sveta, aby v nich kontroloval 

početnosť toho istého druhu škodcu. Napríklad v Afrike sú početne zastúpené tri druhy osičiek rodu 

Coccophagus (Aphelinidae), ktoré sú parazitoidmi molice Aleurocanthus woglumi (Sternorrhyncha, 

Aleyrodidae) poškodzujúcej citrusové plody. Pri introdukcii do Kalifornie úplne zlyhali v biologickom 

boji proti tomu istému škodlivému druhu. Iná osička Metaphycus helvolus (Encyrtidae), ktorej 

početnosť v Afrike je kompetíciou s druhmi rodu Coccophagus úplne potlačená, dostala pod kontrolu 

tohto škodcu citrusov vo väčšine oblastí Kalifornie. Tieto zmeny statusu oboch skupín parazitoidov po 

ich introdukcii sú dôsledkom odlišných klimatických podmienok v oboch vyššie uvedených 

regiónoch. Dokonca M. helvolus, ktorý pochádza pôvodne z Japonska, má ťaţkosti sa udrţať 

v suchom vnútrozemí Kalifornie. Tu má molica Aleurocanthus woglumi jednu generáciu ročne, čím 

sa ţivotný cyklus parazitoida a hostiteľa stáva asynchrónnym. 

Bystruša Cyzenis albicans (Diptera, Tachinidae) patrí k najpočetnejším parazitoidom piadivky 

jesennej (Operophtera brumata, Geometridae) v Anglicku. Je hostiteľsky špecifická a svoj ţivotný 

cyklus má zosynchronizovaný so svojím hostiteľom. Najpriek vysokej početnosti v Anglicku je 

neúčinná v biologickej kontrole. Jej kukly nachádzajúce sa v pôde majú vysokú mortalitu. Sú 

napádané predátormi a hyperparazitickým lumkom Phygadeum dumetorium (Ichneumonidae). Za 

účelom zníţiť silné gradácie piadivky Operophtera brumata bola bystruša Cyzenis albicans 

introdukovaná do Kanady. V priebehu veľmi krátkeho časového obdobia zníţila abundanciu škodcu 

na jednu tisícinu pôvodného stavu.  

Biologická kontrola bola tieţ úspešná v boji proti červcovi Aonidiella aurantii (Hemiptera, 

Diaspididae), ktorý je škodcom citrusových plodov. Na začiatku 20. storočia bol červec na území 

Kalifornie čiastočne kontrolovaný osičkou Aphytis chrysomphali (Aphelinidae), ktorá podobne ako 

Metaphycus helvolus (Encyrtidae) nebola úspešná vo vnútrozemí Kalifornie. V roku 1948 bol 

introdukovaný iný druh osičky (Aphytis lingnanensis), ktorý pomohol zníţiť populačnú hustotu 

červca. Oba tieto druhy boli introdukované do Ameriky z Číny. Neskôr bol introdukovaný indický 

druh A. melinus, ktorý čiastočne kompetične vytlačil A. lingnanensis. Podobný príklad kompetície sa 

týka troch druhov lumčíkov rodu Opius (Braconidae), ktoré boli postupne introdukované na Havajské 

ostrovy, aby potlačili dvojkrídlovca Dacus dorsalis (Tephritidae), ktorého larvy poškodzujú ovocie. O. 

longicaudatus bol kompetíciou vytlačený druhom O. vandenboschi, ktorého neskôr nahradil O. 

oophilus. Tieto príklady vysvetľujú otázku, či je vhodné introdukovať viac druhov parazitoidov 

namiesto jedného. Doterajšie skúsenosti s biologickou kontrolou potvrdzujú, ţe je to vhodné.  

Viaceré druhy parazitoidov môţu v novom prostredí zaplniť širšie spektrum ekologických ník. 

Päť druhov parazitoidov bolo introdukovaných proti molici Aleurocanthus woglumi (Hemiptera, 
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Aleyrodidae) na územie Mexika z juhovýchodnej Ázie. Škodca bol veľmi úspešne zlikvidovaný 

v mnohých častiach Mexika. Jednotlivé druhy parazitoidov sú dominantné v iných klimatických 

podmienkach. 

V Anglicku Phytomyza ilicis (Diptera, Acromyzidae) je parazitovaná chalcidkou Chrysocharis 

gemma (Hymenoptera, Eulophidae) a zriedkavejšie lumčíkom Opius ilicis (Hymenoptera, 

Braconidae). Keď Phytomyza ilicis bola náhodne zavlečená do Kanady, stala sa tu škodcom. Oba 

druhy parazitoidov boli tieţ introdukované. Ch. gemma je v biologickej kontrole v Anglicku 

účinnejšia, v Kanade však tento parazitoid naplnil očakávania iba v oblasti Vancouveru. Na ostatnom 

území sa C. gemma vôbec neuplatnila v biologickej kontrole škodcu. Účinnosť druhého parazitoida 

Opius ilicis je na novom území vysoká. Pôvodne bolo vo vnútrozemí Kanady vypustených 10 

jedincov, druh sa na novom území veľmi dobre uchytil.  

Z vyššie uvedených príkladov by sa mohlo zdať, ţe čím viac druhov parazitoidov je 

introdukovaných a nasadených do biologickej kontroly proti zavlečenému škodcovi, tým je väčšia 

pravdepodobnosť úspechu. Nemusí to vţdy platiť, lebo niektoré škodce môţu byť úspešne 

kontrolované a potlačené introdukciou jediného druhu parazitoida. Príkladom je vyššie uvedený druh 

Scolia manilae nasadený proti chrústovi Anomala orientalis na plantáţach cukrovej trstiny 

Havajských ostrovov. Platí však pravidlo, ţe nie všetci prirodzení nepriatelia prispievajú                              

k obmedzeniu abundancie zavlečeného škodcu na novom území. Je potrebné najprv urobiť 

experimenty, kým sa tieto allochtónne organizmy introdukujú do cudzej krajiny. Musia byť 

realizované detailné ekologické pozorovania hostiteľa a jeho parazitoida. Zjavným nebezpečenstvom 

je introdukovať obligátneho hyperparazitoida namiesto primárneho parazitoida. Z takejto introdukcie 

má úţitok populácia škodcu. Nasledovná schéma tento vzťah vyjadruje graficky: 

 

Svetlo  RASTLINA 

Svetlo  rastlina  ŠKODCA 

Svetlo  RASTLINA   škodca  PARAZITOID alebo PREDÁTOR 

Svetlo  rastlina   ŠKODCA  parazitoid alebo predátor  HYPERPARAZITOID 

 

V týchto jednoduchých potravných reťazcoch sú dominantné druhy zobrazené kapitálkami. 

Početnosť druhov niţšieho rádu je obmedzovaná, takţe nemôţe naplno vyuţívať svoje potravné 

zdroje. Druh na konci potravného reťazca má vplyv na všetkých jeho členov. Quaylea whittieri je 

hyperparazitická osička (Encyrtidae), ktorá bola introdukovaná do Kalifornie bez toho, aby jej 

bionómia bola predtým detailnejšie preskúmaná. Silne zredukovala účinnosť primárnych parazitoidov 

z čeľadí Encyrtidae a Pteromalidae (osičiek Metaphycus lounsburyi, a Scutellista cyanea), ktoré 

potláčajú početnosť červca Saissetia oleae (Sternorrhyncha, Coccidae) poškodzúceho citrusové 

ovocie. 
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Avšak mnohé hyperparazitoidy sú fakultatívne. Môţu atakovať bez rozlíšenia parazitovaných 

i neparazitovaných hostiteľov. Z hľadiska biologickej kontroly škodcov nemusia byť nevyhnutne 

škodlivé. Len podrobné štúdie môţu odhaliť nároky takýchto druhov. Musíme brať tieţ na zreteľ 

ekosystém v celej jeho komplexnosti (príkladom je potravná sieť spojená s hrčiarkou Cynips divisa na 

obr. 21).  

Iným problémom je existencia sibling species a biologických rás parazitoidov. Parazitoidy 

môţu byť morfologicky identické, ale disponujú inými biologickými vlastnosťami. Následkom toho 

môţe dôjsť k chybným krokom v introdukcii neprávnej rasy parazitoida alebo sibling species. 

Parazitoidy môţu mať formy, ktoré sú adaptované na iné podmienky prostredia a iných hostiteľov. 

Napr. osička Comperiella bifasciata (Hymenoptera, Encyrtidae) sa vyskytuje v dvoch odlišných 

rasách. Jedna z nich je parazitoidom červca Aonidiella citrina (Hemiptera, Diaspididae), druhá iného 

druhu Aonidiella aurantii. Jedna rasa ďalšieho druhu (Prospaltella perniciosa, Aphelinidae) je 

parazitoidom červca Aonidiella aurantii, druhá rasa nedisponuje touto vlastnosťou. Introdukcia 

bystruše Bigonicheta setipennis (Diptera, Tachinidae) z Anglicka do Kanady úplne zlyhala, zatiaľ čo 

biologická kontrola tým istým parazitoidom, ktorý pochádzal z Francúzska, bola úspešná. Ďalším 

príkladom je piliarka Pristiphora erichsonii (Hymenoptera, Tenthredinidae), ktorá poškodzuje 

smrekovce v severnej Amerike. Introdukcia parazitického lumka Mesoleius tentredinis 

(Ichneumonidae) z Kanady do USA (štáty Manitoba a Saskatchewan) bola menej efektívna, ako 

kdekoľvek inde. Podrobnejší výskum odhalil, ţe v týchto dvoch provinciách hostiteľská populácia 

úspešne inkapsulovala vajíčka parazitoida a mala túto schopnosť lepšie vyvinutú ako v iných častiach 

krajiny. Aby sa predišlo neúspechom a omylom v biologickej kontrole, je potrebné, aby predátor alebo 

parazitoid bol introdukovaný z rozličných území jeho výskytu, čím môţeme zachytiť rôzne rasy, 

a teda aj väčšiu genetickú variabilitu. 

Pre vyuţitie lumkov v biologickej ochrane lesa je výhodná ich druhová početnosť a vysoká 

letová aktivita, ktorá sa prejavuje vyššou parazitáciou v rokoch s nízkou hustotou populácie 

hostiteľov. Tieto vlastnosti sú však súčasne nepriaznivé pre stupeň ich účinnosti v rokoch premnoţenia 

škodcu, pretoţe početnosť populácie lumkov sa neustálym prelietaním výrazne zniţuje. 

V biologických spôsoboch ochrany zaloţených na introdukcii druhov majú preto lumky niţšiu 

účinnosť ako lumčíky a chalcidky. Aj keď sa v projektoch biologickej ochrany proti škodlivým 

druhom motýľov a piliarok počíta s vyuţitím lumkov, je nimi vyvolaná parazitácia nízka, pretoţe 

lumky sa obvykle nesústredia na jeden druh hostiteľa. Preto často aj pri početnom výskyte cieľových 

hostiteľov zostáva mnoho jedincov lumkami nenapadnutých, lebo pri túlavých preletoch parazitujú na 

náhodných hostiteľoch. To sa v strednej Európe prejavilo pri kalamite mníšky obyčajnej (Lymantria 

monacha) v rokoch 1917–1925, kedy len v biotopoch pre lumky priaznivých výrazne poklesla 

populačná hustota mníšky, kým v biotopoch pre nich nepriaznivých, najmä pri silných holoţeroch 

mníšky v suchších stanovištiach, bola parazitácia mníšky veľmi slabá. Preto programy biologickej 

kontroly môţu počítať s vyššou účinnosťou lumkov v ochrane lesa len tam, kde je zodpovedajúca 
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hustota porastu a dostatočná vzdušná vlhkosť. Pre väčšinu druhov je nevyhnutné širšie spektrum 

hostiteľov, pokiaľ moţno v priebehu celej vegetačnej sezóny. Monofágne druhy lumkov sú v takýchto 

programoch výhodné, pokiaľ majú stabilnú časovú a priestorovú koincidenciu s hostiteľom. Ak je táto 

koincidencia závislá od podmienok labilná, sú potom pri regulácii populácií účinnejšie 

a spoľahlivejšie polyfágne druhy lumkovitých, ktorým sa ponúka moţnosť klásť vajíčka aj do iných 

druhov, ako do jedného hostiteľa. Pri výbere lumkovitých pre introdukciu je vhodné mať na zreteli 

rôznu trofickú špecializáciu rovnakých druhov v rôznych územiach rozšírenia škodcu. Lumky môţu 

preto mať v rôznych geografických oblastiach po introdukcii do nového prostredia rozdielnu účinnosť. 

Na záver uvediem príklad úspešného pouţitia biologickej kontroly škodcu v prostredí, kde sa 

pouţitie insekticídov stalo úplne neúčinným. Najškodlivejšími molicami v uzavretých priestoroch sú 

Hmolica skleníková H (Trialeurodes vaporariorum) a Hmolica tabaková H (Bemisia tabaci) (obe Hemiptera, 

Aleyrodidae). Škodia jednak priamo (vyciciavaním rastlinných štiav), ale hlavne nepriamo prenosom 

vírusových ochorení a znečistením rastlín medovicou, na ktorej Hsa rozvíjajú černe H (najmä 

Cladosporium sphaerospermum) zniţujúce fotosyntézu a dýchanie rastlín. Molice sa veľmi rýchlo 

stávajú rezistentnými voči insekticídom. V súčasnosti je chemická regulácia molíc takmer neúčinná. 

Jediným východiskom je regulácia biologická. U nás sa ako biologický regulačný činiteľ vyuţíva 

blanokrídly parazitoid Encarsia formosa (Aphelinidae) a dravá bzdocha Macrolophus caliginosus 

(Heteroptera, Miridae). Pouţitie moličiara skleníkového (Encarsia formosa) je jedným 

z najznámejších príkladov úspešnej a veľmi rozšírenej augmentačnej metódy v skleníkoch. E. formosa 

je partenogenetický druh. Samička kladie vajíčka do lariev tretieho alebo štvrtého instaru molice 

skleníkovej. Dospelá Encarsia takto parazituje okolo 250 lariev (maximálne 450). Parazitované larvy 

sa po 10 dňoch kuklia (vytvárajú tzv. pupáriá). HParazitované pupáriá sú tmavej farby H (obr. 22, 23). 

Dospelé jedince moličiara (obr. 24) sa môţu okrem medovice ţiviť aj hemolymfou molíc (usmrtia tak 

okolo 30, maximálne 70 jedincov), čím tieţ prispievajú k regulácii ich početnosti. Moličiar je 

dodávaný vo forme parazitovaných lariev (pupárií) čiernej farby nalepených na kartičkách, ktoré sa 

rovnomerne aplikujú (rozvešiavajú) v skleníku, hneď po výskyte prvých molíc. Na signalizáciu ich 

výskytu sa pouţívajú Hţlté lepové doštičky H (ţltá farba láka molice) v mnoţstve 1 ks na 10–200 m2. 

V prípade výskytu sa vysadí v malých priestoroch 6–10 ks moličiara na 1 m2, kým vo väčších 

priestoroch sa toto mnoţstvo aplikuje 3–5krát vţdy po 14 dňoch aţ do napadnutia 80 % pupárií (sú 

tmavé). Pri 80 %-nom napadnutí pupárií sa vytvorí medzi molicou a moličiarom optimálna rovnováha, 

ktorú je potrebné dosiahnuť čo najskôr, pretoţe neskôr je pohyb moličiara výrazne sťaţený 

nadmerným mnoţstvom medovice. V prípade ohniskového premnoţenia molíc sa ako korekcia 

pouţíva vypúšťanie 1–10 ks dravej bzdochy M. caliginosus do centra výskytu. Súčasne sa môţe zvýšiť 

počet ţltých lepových doštičiek na 1 ks na 2 m2. 
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Obr. 22. Vývinový cyklus parazitickej osičky Encarsia formosa. 

(http://www.gardeninsects.com/encarsiaFormosa.asp) 

 

 

 

 

Obr. 23. Pupáriá molice skleníkovej (Trialeurodes vaporariorum) parazitované osičkou Encarsia 

formosa sú tmavo sfarbené. (www.kopert.com) 

 

 

 

Obr. 24. Imágo moličiara skleníkového (Encarsia formosa). 

(www.rinconvitova.com/mealybug.htm) 
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Z vyššie uvedených príkladov a ďalších skúseností vyplýva, ţe aby bola introdukcia parazitoida 

úspešná a aby bol parazitoid vhodným agens v biologickej kontrole škodcov, musí spĺňať nasledovné 

kritériá: 

 

(1) Disponovať dobre vyvinutou schopnosťou vyhľadávania hostiteľa. 

(2) Mať uţšie limitovaný okruh hostiteľov (v protiklade k monofágii). Keď zdecimuje populáciu 

škodcu, môţe parazitovať náhradných hostiteľov. Toto umoţňuje populácii parazitoida zostať 

v takej početnosti, aby mohol znovu zníţiť prípadnú ďalšiu gradáciu škodcu. Náhradní 

hostitelia môţu udrţiavať populáciu parazitoida v primeranej početnosti aj v období, kedy je 

primárny hostiteľ nedostupný, alebo keď populácia škodcu bola zdecimovaná insekticídmi. 

Hostiteľské spektrum by nemalo byť tak veľké, aby sa populácia parazitoida nerozptýlila na 

hospodársky bezvýznamné druhy.  

(3) Ţivotný cyklus parazitoida by mal byť kratší ako cyklus škodcu. Ak populácia škodcu má 

vzájomne sa prekrývajúce generácie, parazitoid by mal dokázať zosynchronizovať svoj 

ţivotný cyklus s cyklom hostiteľa. 

(4) Mať schopnosť preţiť vo všetkých habitatoch obsadených škodcom. 

(5) Parazitoid by sa mal ľahko chovať v laboratóriách. 

(6) Parazitoid musí mať schopnosť rýchlo potlačiť populáciu škodcu (napr. v priebehu prvých 

troch rokov po introdukcii). 

 

Doterajšie poznatky dokazujú, ţe vajíčkové parazitoidy sú vo všeobecnosti menej úspešné 

v biologickej kontrole v porovnaní s druhmi, ktoré atakujú neskoršie vývinové štádiá (larvu a kuklu). 
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feromón značkovací 26 

food-web community 30 

H 
hálky 17, 18, 19, 31, 34, 35 

hálkotvorný 21, 34 

hemocyty hostiteľa 11 

hormón aktivačný 19 

hormón juvenilný 10, 19, 20 

hyperparazitizmus 13, 30, 31, 34, 35 

hyperparazitizmus fakultatívny 35 

hyperparazitizmus obligátny 35 

I 
idiobionty 9, 10, 11, 12, 31, 33, 34 

imunitná odpoveď hostiteľa 11 

inkapsulácia 11 

K 
kairomón 28, 30 

kleptoparazitizmus 15 

klinokinesis 25 

koinobionty 9, 10, 11, 12, 24, 31, 33, 34 

M 
meconium 17 

monofágia 41 

multiparazitizmus 13 

múmia 33 

mumifikovaná voška 33, 34 

mycetofágia 5, 9 

mycangia 7 

N 
nekrofágia 5, 9, 10 

O 
ovipozičné správanie 25, 33, 34 

ovipozícia 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 23, 

29 

orthokinesis 25 

P 
palatabilita 29 

paralýza dočasná 9, 31 

paralýza neletálna 31 

paralýza permanentná 31 

parazitoidy ektofágne 21, 31, 33, 34 

parazitoidy endofágne 31, 33, 34 

parazitoidy gregarické 12, 13, 15, 16 

parazitoidy imág 9 

parazitoidy kuklové 10 

parazitoidy prepupálne 9 

parazitoidy vajíčkové 9, 10, 16, 19, 22, 26, 30, 

33, 42 

planidium 27 

polydnavírusy 11 

polyembryónia 16 

potravné siete multitrofické 33 

predátorstvo 5, 9 

preovipozícia 23 

pupárium 20, 39, 40, 41 

R 
retiazka embryí 16 

S 
semiochemikálie 28 

sexuálny index 13, 15, 16 

sibling species 39 

spoločenstvo potravnej siete 30 

subverzia 11 

superparazitizmus 13 

synchronizácia ţivotného cyklu 19 

synomóny 28 

V 
väzby tritrofické 29, 30 
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11. REGISTER LATINSKÝCH MIEN TAXÓNOV 

 

 

 

A 
Aleurocanthus woglumi 37 

Alloxysta 33, 34 

Alloxysta victrix 33, 34 

Anastatus disparis 21 

Anisoctenion alacer 15 

Anomala orientalis 36, 38 

Anthonomus grandis 29 

Aonidiella aurantii 25, 37, 39 

Aonidiella citrina 39 

Apanteles glomeratus 20 

Aphelinus 23, 33 

Aphelinus mali 23 

Aphidius 20, 32 

Aphlomyiopsis epilachnae 24 

Aphytis 25, 37 

Aphytis chrysomphali 37 

Aphytis lingnanensis 37 

Aphytis melinus 37 

Aporia crataegi 20 

Artona catoxantha 36 

Asaphes 32, 33 

Asaphes lucens 33, 34 

Autographa gamma 16 

B 
Bacillus thuringiensis 36 

Bemisia tabaci 39 

Bigonicheta setipennis 39 

Biosteres longicaudatus 28 

Blastothix 13 

Blepharipa pratensis 21 

Bracon mellitor 29 

Brachymeria intermedia 28 

Bupalus piniarius 20 

C 
Cacoecia rosana 19 

Caenacis divisa 35 

Campoletis sonorensis 25 

Cardiochiles nigriceps 24 

Ceranthia samarensis 21 

Ceratitis capitata 36 

Cladosporium sphaerospermum 39 

Coccophagus 37 

Coccygomimus instigator 21 

Comperiella bifasciata 39 

Compsilura concinnata 21 

Cotesia marginiventris 45 

Cotesia melanoscela 25 

Cotonaspis 27 

 

 

Cryptochaetum iceryae 36 

Cynips divisa 34, 35, 39 

Cyzenis albicans 37 

D 
Dacus dorsalis 37 

Dendrocerus 33 

Dendrocerus carpenteri 33, 34 

Devorgilla canescens 11 

Diaretiella rapae 28 

Diataraxia oleracea 11 

Drosophila 24, 29 

E 
Encarsia formosa 39, 40, 41 

Eriosoma lanigerum 23 

Ernestia 24, 32 

Ernestia rudis 24 

Eucarcelia rutilla 20 

Eucoila 27 

Eudecatoma biguttata 35 

Eupelmus urozonus 36 

Eurytoma brunniventris 35 

Exenterus 14, 15 

Exenterus abruptorius 15 

Exenterus adspersus 15 

Exenterus amictorius 15 

G 
Glyptapanteles liparidis 21 

Glyptapanteles portheriae 21 

Gymnosoma  rotundatum 12 

H 
Helicoverpa zea 28 

Heliothis 24 

Heliothis virescens 24, 25 

Hyphantria 32 

Hyposoter tricoloripes 21 

Hyria tibialis 12 

CH 
Charips 32 

Chelonus annulipes 19 

Chelonus melanocephala 26 

Chelonus texanus 26 

Chrysocharis gemma 17, 38 

I 
Icerya purchasi 36 

Itoplectis conquisitor 23, 29 

L 
Leptopilina heterotoma 29 
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Levuana 37 

Levuana irridescens 36 

Lipara lucens 20 

Litomastix trucatellus 16 

Lymantria dispar 20, 21, 25, 26, 28 

M 
Macrolophus caliginosus 39 

Mamestra brassicae 20 

Mesoleius tentredinis 39 

Mesopolobus dubius 35 

Mesopolobus fasciiventris 35 

Mesopolobus jucuncus 35 

Metaphycus helvolus 37 

Metaphycus lounsburyi 38 

Meteorus pulchricornis 21 

Microplitis croceipes 28, 45 

N 
Neodiprion sertifer 14 

O 
Operophtera brumata 28, 37 

Opius 36, 37 

Opius ilicis 38 

Opius longicaudatus 37 

Opius oophilus 37 

Opius vandenboschi 37 

Orgilus lepidus 28 

P 
Panolis flammea 24 

Parasitigena silvestris 21 

Perilampus hyalinus 31 

Phaenoserphus viator 13, 14 

Phobocampe disparis 21 

Phthorimaea operculella 28 

Phygadeum dumetorium 37 

Phytomyza ilicis 38 

Pieris brassicae 20 

Pimpla ruficollis 23 

Prestwichia aquatica 22 

Pristiphora erichsonii 39 

Prospaltella perniciosa 39 

Pterostichus 13 

Ptychomyia remota 36 

Q 
Quaylea whittieri 38 

R 
Rhaphigaster griseum 12 

Rhyaciona buoliana 23 

Rhyssa persuasoria 4, 10 

Rodolia cardinalis 36 

S 
Saissetia oleae 38 

Scelio 27 

Scolia manilae 36, 38 

Scolytus multistriatus 25 

Scutellista cyanea 38 

Schizaspidia 27 

Spodoptera 25 

Symtomaspis cyanea 35 

Synergus nervosus 35 

Synergus pallicornis 35 

Syntomaspis cyanea 35 

Syrphophagus 33, 34 

Syrphophagus aphidovorus 33 

T 
Tetrastichus 33 

Tetrastichus aethiops 35 

Torymus auratus 17, 19 

Torymus cingulatus 35 

Torymus nigricornis 35 

Trialeurodes vaporariorum 39, 41 

Trichogramma 18, 20, 25, 30 

Trichogramma cacoeciae 19, 20 

Trichogramma evanescens 18, 28 

Trichogramma minutum 23 

Trichogramma semblidis 17, 18 

Trissolcus basalis 26 

Tryphon incestus 15 

Tryphon semirufus 15 

U 
Urophora jaceae 20 

V 
Venturia canescens 29 
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