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pszczoły. Rola roztoczy z gaimku Leptus i Pyemotes
w pasozytnictwie nie jest jednoznacznię ustalona.
Roztocza okresowo związane z pszczołąsąpasożytami roślin.Wykorzystują one pszczoły jako środek
lokomocji i tylko wyjątkowo są przynoszone do ula.
Faunę współmieszkańców ula tworzą roztocza będące
szkodnikami zapasów miodu i pyłku orazrońoczaprzębyr,vające na starych plastrach i odpadach substancji
organicznej znajdujących się w ulu. Najczęściejspotyka s ię r ozto czka mlekowe go C arp o gly p hu s l a c t i s, r oztoczka mącznego Ęro glyphus farinae, Lepido glyphus
destructor, Chorotoglyphus arcuantus, Ęrophagus
casei t Cheylethus eruditus (Chmielewski, 1992).
G atunki p szczół o zbliżonej b io 1o gii r o dziny i struktvze gniazda sąz reguły porazone tymi samymi gatunkami roztoczy, które rozwuają się na czętwtu. V
jacobsoni poraża pszczoły, ktorych gntazdojest zbudowane z wielu plastrów (A. mellifera, A. koschevnikovi l A. cerana), Euvąrroa atakuje pszczołękarłowatą (A. florea) i pszczołę buszu (A. adreniformis) o
gnieździe zbudowanym z j e dne go p lastra p o d czas gdy
Tropilaelaps atakuje pszczołę olbrzymią i pszczołę
skalistą (A. laboriosa) o gnieżdzię zaulierającym jeden plaster. Wyjątek stanowi wprowadzonado AzjiA.
mellifera, ktorej gniazdojest zbudowane z kilku-kilkunastu plastrów (3, 4).
Występowanie
szczołach zasi edl aj ących
Azję, a także Afganistan, Chiny, Malaje, Indonezję i
Papuę-Nową Gwineę. Pierwotnym gospodarzem w
Indiach i na Filipinach j est l. do r s ata. Na szybką adaptacj ę T. c l ar e a e wskazuj e fakt, że p o wprowa dzentu A.
mellifera do Himalajów 1962 r. i Pendzabu w 1966 r.,
juz w 1968 r. wystąpiło masowe porazenie czerwia tym
pasozytem, przy czymginęło do 50ońporażonego czerwia. Nie obserwuje sięjednak adaptacji T. clareae do
A. cerana i A.,florea. Stwierdzenię T. clareae pasożyta w 1991 r, w Kenii na świeżowygryzionych robotnicachA. scutellata oraznaA. mellifera w Papui-Nowej
Gwinei zwr oclło uwagę na ewentualne zagr ożente Ęm
gr oźnympasozytnic zym r oztoczęm pszczoły miodnej
poza AĄą(6). Wspołistnienie pomiędzy T. clareae i
altematywnym żyłvicielemjakim jest pszczoła miodna nie osiągnęło jeszcze rownowagi. Istnieje ,,stan
przejściowy" (interphasing state) poniewaz roztocze
pasozyĘąc irozmnażając sięw rodzinie powoduje w
ostatecznym efekcie j ej zniszczęnię.
Szęrzeniu się inwazji sprzyja intensylrkacja gospodarki pasiecznej i związany z niąnie kontrolowany
import pszczół i matek, wędrówki pasiek, osadzanie
w pasiekach rojow nieznanego pochodzenia, rabunki,
błądzenia p szc zóŁ i w ędrowki trutni. Br ak znaj om o śc i
biologii oraz zasięgu występowania pasożyta oraz
m e to d r o zp o znaw anta, zap obi e g ani a i zw alc zani a inwazji T. clareae wpływa na bagatelizowantę zagrożeni a. Jakkolwiek mozli w o śc zar ażenta p szczoĘ miodnej w Europie inwazjąT. clareae jest negowana, to
jednak nie zwalnia to służbyweterynaryjnej, która
T.
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Tab. 1. Roztocze pasożytnicze dla pszczół

Bodzina varroidae
A.cełana, A. koschevnikovi,
A, mellilera
A. cerana
A, llorea
A, adrcnifołmis

Bodilna Tarconemirlae
A. mellitera, A. indica
A. mellitera
A, mellilera
A. mellitera
Rgdzina Laelapidae
A.dorsala, A. laboriosa,
A,scuIe llala, A,me llile ra

A. dorsala, A.laboriosa
Rodzina Erylhneirlae
A. mellitera

odpowiada za stan zdrowia pszczoł, od dostępu do
podstawowych informacji odnośnie do sposobów zapobiegania inwazji i metod jej zwalczania.
Biologia i cykl roarojowy ]oztooza
Dojrzałe płciowo roztocza o podłuznie owalnym
ciele i 4 parach odnoży są u młodych osobników barwy jasnobrązowej u starszych ciemnoczerwonej, a
następnie br ązow ej. Brak wyra żnego dymorfizmu
płciowego. Samce (940-1054x 50I-522 pm) sąjednak
nieco mniejsze od samic (976-I033x528-582 pm) i
mają delikatniejszą okr1łvęciała (3). Idiosom pokry.ty
rzadktmikrotkimiszczęcinkami,początkowomiękki
w miaręupĘrłu czasu twardnieje. Samce i samice roztoczy usadawiają się na błonach międzysegmentalnych
pszczoł lub szybko wędrująpo plastrach.
T. clareae podobnie jak inne pasożyĘącę roztoczę
z rodziny Varroidae i Laelapidae maJącykl rozwojowy do śćśc iśle z synchroni zow any z r ozw ojem p szczo ły. Dzięki tej synchronizacji rozwój roztoczakończy
się przed wygryzieniem się z komorki pszczoły,imago pasozyta jest transportowane z komórki na wygryzającej się pszczole, która następnie służygłównię za
środektransportu przęnoszący roztocze do następnej
komórki plastra z częrwiem trutowym lub czerwiem
robotnic przed zasklepieniem. Po 40-48 godz. po zasklepieniu częrwia samica składa do 4 jajeczek,zktórych wygryzają sięlarwy pasozyta (I 4) przeobrażające się następnie w protonimfy, deutonimfy, nimfy i
dojrzałe osobniki. W jednej komórce można stwierdzic aż 14 dojrzałychroztoczy i 10 nimf. Deutonimfa
o wymiarach 900-920x510-520 Fffi, o miękkiej okry-
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mentu opuszczenia komorki plastra na wygryzaląceJ
się pszczole (9).

lttogiszerzenia inwazii i obiawy chotoby
W rodzinie choroba szerzy się za pośrednictwem

zalęaane w diagnozowaniu waftozy, Pomocna w rozpoznaniu jest obecność w rodzinie, atakże przed ulem
robotnic i trutni z zabur zeniami rozwoj owymi, niezdolnymi do lotu. W tym celu należy dokładnie ocęnić
wygląd i zachowanie się pszczół obsiadujących ramki
or az p szczóŁ p ełzaj ących po zi em i pr ze d ulem. Wyło zenie dennicy ula wkładką (papier, bibuła, sztywny
karlon) oraz zastosowanie dymnego środka akarycydobojczego (np. Folbex, Folbex VA) spowoduje odpadnięcie roztoczy z plastrów i pszczoł na wkładkę.
Osyp na wkładce należy dokładnie oglądnąć pod lupą.
W rozpoznaniurożntcowym bardzo łatwo od inwazji
T. clareae daje się odróżniówarrozaoraz brauloza(5).

stra po zasklepieniu lub na oddzieleniu robotnic i matki
od czerwia za pomocązabieguprzesiedlenia. Postulo-

wane teżjest usunięcie wszystkich plastrow z czerwiem z następowym leczeniem pszczół preparatami
chemicznymi (5).
Profilaktyka odgrywa najwazniejszą rolę w niedopuszczeniu do zawlęczenia T. clareae na tereny do-

tychczas od niej wolne. Postępowanie prof,rlaktyczne
nabter a szc ze gólne go znaczeni a w sytu a cj i c or az c z ęstszego importowania matek i pszczół w pakietach z
terenow gdzi e inwa zj a r ozto cza występuj e endemicznie. W sytuacji gdzie przestrzeganie zakazu importu
matek t pszczół w pakietach jest niemozliwe do uryegzekwowania, jedyną słuszną drogą jest dokładna
kontrola importu, nakazkwarantanny. Na terenach sąsiadujących zkrajami,w których występuje T. clareae
nie dopuszczanię do rabunków, zakaz osadzania rojow
ni ewi adome go p o cho d zerria, a zwłaszcza ho dowli p s z czoły miodnej moze w du4rm stopniu zapobiegacprzeniesieniu inwazji na nowe tereny. Wiele państw, np.
Australia, Nowa Zelandia, USA wprowadziło jużprzepisy sanitame uwzględniaj ące powyższe wskazania,
celem zapobteżenia inwazji T. clareae.
Jakkolwiek w warunkach krajowych zagrożenie Z
clareaejest minimalne, ponieważ istnieje okres czasu, w którym brak czerwlaw rodzinie względnie jego
ilośćj est niewielka, to j ednak przy istniej ącym imporcie matek ipszczółnależy mieć nauwadze mozliwość
zawleczenia do Polski oprócz chorob wirusowych, tez
tego,,egzoty czne go" r oztocza.

Profilaktyka i alalczanie inwazji T, clareae
W zwalczaniu inwazji T. cąlreae są zalecane metody biologiczne i chemicznę oraz łączne stosowanie
obydwu metod, co jak dotychczas przynosi najlepsze
wyn iki. S to suj ąc zw iązki ch emi c zne działaj ąc e na r o z tocze należy tak postępować, ażeby ograniczyc do
minimum ryzyko skazenia miodu i innych produktów
pszczelich tymi substancjamr.
Odymianie rodzin,wtedy gdy pszczoĘ nie wykonuj ą lotow, a więc zwykle późnym popołudniem p rzy temperaturze powietrzapowyżej 10'C stosując Folbex (substancja czyuna chlorobenzylat) względnie Folbex VA
(substancja czynna bromopropylat) daje dobre efekty w
zvvalczaniunie tylko T. clarerle alę też V jacobsoni t A.
woodi. Podobne renltaT, daje odymianie amitrazem.
Poniewaz dym nie penetĄe do wnętrza komórek plastr a z zasklęp i onym c zerwi em, a wi ęc działa j e dy nie na
piśmiennictwo
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