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Roztocze podrodziny Bryobiinae są najmniej poznaną i opracowaną 

pod względem taksonomicznym grupą wśród przędziorków. Jest to grupa 

bardzo trudna nie tylko ze względu na dużą zmienność cech morfologicz- 

nych wśród osobników należących do tego samego gatunku, ale również 

w obrębie jednej populacji. W nielicznych pracach podejmujących próby 

. rewizji tej podrodziny napotyka się na szereg nieścisłości. Nawet tak 

pospolity gatunek jak rubinowiec owocowiec Bryobia rubrioculus 

(Scheuten) jest opisany kilkakrotnie i w chwili obecnej znany jest co 

najmniej pod czterema nazwami, które należy jednak uważać za syno- 

nimy. Są to: Bryobia praetiosa Koch 1836, Sannio rubrioculus Scheuten 

1857, Bryobia redicorzevi Reck 1947, Bryobia arborea Morgan i Anderson 

1957. Zupełnie nie opracowana jest jeszcze sprawa całego kompleksu 

gatunków występujących na roślinach nisko rosnących, określanych 

przez różnych autorów mianem Bryobia praetiosa complex lub Bryobia 

graminum Group. Niektórzy autorzy tak jak Mathys (1954), Bóhm (1954), 

wyodrębniają tylko jeden gatunek Bryobia praetiosa Koch i uważają, 

że w obrębie niego istnieje szereg biotypów różniących się biologią 

i zamieszkiwanym środowiskiem. 

Pierwszym, który w Polsce stwierdził występowanie rubinowców, był 

Ruszkowski (1933); pod nazwą Bryobia praetiosa Koch wykazał on gatu- 

nek występujący na porzeczce czerwonej. Dalsze prace (Stępniewska 

1958, Łęski i Wichura 1964) obejmowały opracowanie biologii rubinow- 
ców z drzew owocowych i porzeczki. Boczek, Kropczyńska (1964) stwier- 

dzili występowanie w Polsce dwóch gatunków Bryobia praetiosa Koch 

i Bryobia rubrioculus (Scheuten). Stępień (praca w druku) pierwszy 
w Polsce określił występowanie Bryobia ribis Thomas, podał opis mor- 

fologii wszystkich stadiów i opracował biologię tego gatunku. 

W ramach badań prowadzonych w Katedrze Entomologii Stosowanej 

nad składem gatunkowym roztoczy roślinożermych w Polsce zebrano 
szereg (prób rubinowców występujących na różnych roślinach. W zebra-
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nym materiale wyodrębniono 6 gatunków, w tym 5 należących do ro- 
dzaju Bryobia i 1 z rodzaju Petrobia. Dalsze gatunki występujące na 
trawach i roślinach nisko rosnących wymagają jeszcze dokładniejszego 
opracowania ze względu na dużą zmienność form. 

Autorzy chcieliby serdecznie 'podziękować drowi G.L. van Eyndho- 
venowi z Muzeum Zoologicznego w Amsterdamie za sprawdzenie ozna- 
czeń rubinowców i udzielenie cennych rad i wskazówek dotyczących 
ich taksonomii. 

Bryobia rubrioculus (Scheuten) 
Sannio rubrioculus Scheuten 1857. 111 t. 7 ff. 12-14 
Bryobia rubrioculus Eyndhoven 1956a, b. 16(3) : 45 

Gatunek ten po raz pierwszy opisał Scheuten-w roku 1857. N astępnie 
przez długi okres czasu nazwy tej nie używano stosując w odniesieniu 
do rubinowca występującego na drzewach owocowych nazwy: Bryobia 
praetiosa Koch, Bryobia redicorzevi Reck, Bryobia arborea Morgan 
i Anderson. Dopiero Eyndhoven w pracach z 1955 i 1956 r. przeprowa- 
dza porównanie materiału zebranego z drzew owocowych z oryginalnym 
opisem Scheutena. Na tej podstawie stwierdza, że stara nazwa Bryobia 
rubrioculus Scheuten jest właściwa dla gatunku występującego na ja- 
błoniach i gruszach w zachodniej Europie. 

Amaliza materiału zebranego z drzew owocowych z terenu całej Polski 
wykazała, że w każdym przypadku na roślinach tych występowały rubi- 
nowce, których cechy morfologiczne wskazywały na przynależność do 
gatunku Bryobia rubrioculus (Scheuten). 

Cechy taksonomiczne. Ciało samic owalnie spłaszczone, bar- 
wy czerwonobrunatnej, przybierające zależnie od intensywności żero- 
wania różne odcienie koloru zielonego. 

Przeciętna długość ciała 633 u +37,4, szerokość 431 u £30,0. Struk- 
tura ciała niezbyt wyraźna, kutikula gruboziarnista, ziarnistości ułożone 
bardzo gęsto (fot. 1). 

Przód |propodosomy zakończony czterema bardzo wyraźnymi wzgór- 
kami. Wzgórki wewnętrzne o wąskich podstawach, dość długie. Wierz- 
chołek ich jest zaokrąglony, u licznych osobników występuje dodatkowy 
wyrostek po ich wewnętrznej stronie. Wycięcie między wzgórkami we- 
wnętrznymi wąskie, sięga połowy ich wysokości. Wzgórki zewnętrzne roz- 
szerzające się ku podstawie, mają zaokrąglone wierzchołki. Wycięcia 
między nimi a wzgórkami wewnętrznymi szerokie, płytkie. Na szczycie 
wzgórków znajdują sie szczeciny; szczeciny na wzgórkach we- 
wnętrznych są wyraźmie węższe. Linia przeprowadzona przez wierzchołki 
szczecinek wzgórków zewnętrznych przechodzi przez połowę długości 
szczecin na wewnętrznych wzgórkach. Propodosoma bez bocznych wy- 
stępów (rys. 1A). Kształt zewnętrznych wzgórków propodosomy u oka- 
zów zebranych przez nas jest zmienny. Rzadziej spotyka się osobniki



  

  

Fot. 1. B. rubrioculus (Scheuten) — 
Obraz mikroskopowy struktury kuti- 

kuli 

Fot. 2. B. ribis Thomas — Obraz mi- 
kroskopowy struktury kutikuli 

Fot. 3. B. sarothamni Geijskes — Ob- 

raz mikroskopowy struktury kutikuli
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o zewnętrznych wzgórkach wysmukłych .z wąskimi podstawami, takich 

jakie opisał Eyndhoven (1956). Częściej występuje typ przedstawiony 

na rysunku 1A. Występują również formy pośrednie między tymi dwoma 

typami. Jest to jednak częste zjawisko u tego gatunku. Zwrócił już na 

to uwagę Ehara (1959) w pracy dotyczącej Bryobiinae z Japonii. 

Szczeciny ciała krótkie, spłaszczone o silnie zaokrąglonych końcach, 
ząbkowane (rys. 15). 

Dystalne końce peritrem stosunkowo mało rozszerzone, wydłużone 

(rys. 1P). 

Rys. 1. Bryobia rubrioculus 
(Scheuten) 

A — wzgórki propodosomy, K — 

kolano II, P — peritrema, S — szcze- 

cina ciała   
Przeciętna długość nóg I pary 623 u £17,3. II para jest o połowę krót- 

sza, przeciętna jej długość wymosi 333 u 22,4. Końce nóg II sięgają za 

połowę długości kolan nóg I pary. Empodium nogi I silnie zredukowa- 

ne, w fonmie bardzo krótkiego wyrostka z parą włosków czepnych. Pa- 

zurki nóg I-IV normalnie wykształcone, zaopatnzone również we wło- 

ski czepne. Na kolanie II nogi występuje 5 szczecin, z tego 3 szersze 

i bardzej płaskie (rys. 1K). 

Występowanie w Polsce. Dotychczas wykazany z Polski 

przez Boczka i Kropczyńską (1964). Gatunek pospolicie występuje na te- 

renie całego kraju. Znaleziony został na takich roślinach jak: jabłoń, 

grusza, śliwa, czereśnia, wiśnia. 

Bryobia ribis Thomas 
Bryobia ribis Thomas 1894. 6 : 10-11 

Gatunek po raz pierwszy opisany przez Thomasa. Później przez wie- 

lu autorów włączany do kompleksu Bryobia praetiosa (Mathys 1954, 

Pritchard i Baker 1955, Wainstein 1960). Jednak prawie równocześnie 

tacy autorzy jak Bóhm (1954), Kunz (1956), Balewski (1960) stwierdzają 

wyraźne różnice w biologii fonm występujących na agreście i form 

z drzew owocowych. Eyndhoven (1956) proponuje, aby dla rubinowców 

występujących na agreście przyjąć nazwę Bryobia ribis Thomas.
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W materiale zebranym z agrestu i porzeczki z terenu Polski stwier- 
dzono roztocze o cechach morfologicznych różniących je od form z drzew 
owocowych. Badania nad biologią tych gatunków również potwierdziły 
wyrażne różnice między nimi (Stępień, praca w druku). 

Cechy taksonomiczne. Ciało roztoczy podłużnoowalne, bar- 
wy czerwonej po bokach przechodzącej w brunatną. 

Przeciętna długość ciała 678 и + 34,5, szerokość 512 u +24,9. Struktura 
ciała wyraźniejsza niż u Bryobia rubrioculus (Scheuten). Listwy kutiku- 

Rys. 2. Bryobia ribis Thomas 
A — wzgórki propodosomy, K — 

kolano II, P — peritrema, S — 

szczecina ciała, T — zakończenie 
A stopy I 

  
larne szersze. Ziarnistości kutikuli drobniejsze i ułożone w większych 
odstępach (fot. 2). 

Propodosoma zakończona czterema wzgórkami, w przybliżeniu jedna- 
kowego kształtu. Są one niewysokie, o szerokich podstawach, zwężają 
się ku górze. Wierzchołki wzgórków zaokrąglone. Wycięcia między 
wzgórkami szerokie, dość płytkie. Szczeciny na wzgórkach wewnętrz- 
nych tylko niewiele węższe od szczecin na wzgórkach zewnętrznych. 
Linia przeprowadzona przez wierzchołki szczecin wyrastających z 
wzgórków zewnętrznych przechodzi przez połowę szczecin umieszczo- 
nych na wzgórkach wewnętrznych. Propodosoma bez bocznych wystę- 
pow (rys. 2A). 

Szczeciny ciała zbliżone kształtem do szczecin Bryobia rubrioculus 
(Scheuten), jednak dłuższe i smuklejsze (rys. 25). 

-Dystalne końce peritrem silnie rozgałęzione, wydłużone (rys. 2P). 
Przeciętna długość nóg I pary 596 u +50,3, II pary 337 u £30,5. Za- 

kończenia nóg II pary sięgają końca kolan nóg I pary. Aparat ambu- 
lakralno-empodialny wykształcony identycznie jak u Bryobia rubrio-
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culus (Scheuten). Na kolanie II pary nóg 6 szczecin, z czego 3 płaskie, 

wyraźnie ząbkowane (rys. 2K). 
Występowanie w Polsce. Gatunek pod nazwą Bryobia prae- 

tiosa (Koch) był wykazany z Polski przez Ruszkowskiego (1933), Stęp- 

niewską (1958). Przez nas stwierdzony w Ursusie na Ribes grossularia 

L., 1VI 1965 r., w Gdyni na Ribes grossularia L., 26 VI 1965, w Gdyni 

na Ribes rubrum L., 30 VI 1965 r. 

Bryobia sarothamni Geijskes 

Bryobia sarothamni Geijskes 1939. 42(4) : 1-68 

Bryobia sarothamni Geijskes został opisany dwukrotnie, po raz pierw- 

szy przez Geijskesa z Sarothamnus vulgaris (Wimm.) i po raz drugi przez 

Pritcharda i Bakera (1955), którzy potwierdzają występowanie tego ga- 

tunku w całej Europie na roślinach z rodzaju Cytisus. Oba te opisy od- 

biegają od siebie niektórymi szczegółami takimi jak obecność lub brak 

wzgórków propodosomy oraz strukturą okrywy ciała. 

Porównanie zebranego przez nas materiału wykazało, że w Polsce 

występują formy, których cechy morfologiczne odpowiadają oryginal- 

nemu opisowi Geijskesa (1939). 

Cechy taksomomiczne. Ciało szerokoowalne, płaskie, bar- 

wa jego szarozielona z odcieniem czerwonawym. 

Średnia długość ciała 612 u 40,0, szerokość 396 u 40,0. Na pro- 

podosomie występują ułożone nieregularnie wyraźne listwy kutikular- 

ne. Listwy hysterosomy znacznie mniej wyraźne, biegnące w poprzek 

ciała. Ziarnistości kutikuli bardzo drobne, nieliczne (fot. 3). 

Przód propodosomy zakończony czterema małymi wzgórkami. 

Wzgórki wewnętrzne wyższe, o szerokich podstawach, zewnętrzne małe, 

kuliste. Wycięcie między wzgórkami głębokie, półkoliste. Szczeciny wy- 
rastające z wzgórków wewnętrznych niewielkie, wydłużone, ząbkowane. 

Propodosoma bez bocznych występów (rys. 3A). U licznych osobników 

występują odchylenia od opisanego wyżej kształtu wzgórków propodo- 

somy. Najczęstsze z nich to obecność tylko jednego wzgórka wewnętrz- 

nego, zaopatrzonego w pojedynczą szczecinkę. 

Szczeciny ciała różnej długości, kształtu lancetowatego, z wyraźnymi 

ząbkami ma całej powierzchni (rys. 35). 

Dystalny koniec peritrem silnie rozszerzony, kształtu fasolkowatego 

(rys. 3P). 

Przeciętna długość nóg I pary 416 u +10,0, II pary 300 u +10,0. 

Empodia wszystkich czterech par odnóży jednakowo wykształcone, pal- 

czaste, z dwoma rzędami włosków czepnych (rys. 3T). Końce II pary 

nóg sięgają proksymalnej części goleni nóg I pary. Na kolanach II pary 

nóg występuje po 7 szczecin, cztery z nich krótsze, bardziej płaskie i sil- 

niej ząbkowane (rys. 3K). |
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Występowanie w Polsce. Gatunek dotychczas w kraju nie 

stwierdzony. Przez nas został znaleziony: w Gdyni na Sarothamnus sco- 
parius (L.), 30VI 1965, oraz na Wolinie również na Sarothamnus sco- 
parius (L.), 12 VI 1966. 

Bryobia cristata (Dugés) 
Tetranychus cristatus Dugés 1834. 1(15) : 28—29 

Bryobia cristata Oudemans 1905. 48 : 242 

Pod nazwa Bryobia cristata opisano dwa odrebne gatunki. Dugés 
(1834) użył jej w odniesieniu do gatunku żyjącego pod kamieniami i na 

Rys. 3. Bryobia sarothamni 
Geijskes 

A — wzgórki propodosomy, K — kolano II, 

P — peritrema, $ — szczecina ciała, T — 

A zakończenie stopy I 

  
korze drzew. Znacznie później, bo w roku 1955, Pritchard i Baker opi- 

sali gatunek z sadzonek złocieni pochodzących z Japonii. Sądząc, że mają 

do czynienia z tym samym roztoczem, nazwali go również Bryobia crista- 

ta. Eyndhoven (1957), po porównaniu materiałów stwierdza, że są to 

dwa odrębne gatunki i proponuje, aby nazwę Bryobia cristata pozosta- 

wić roztoczom opisanym przez Dugósa. 

Cechy morfologiczne roztoczy znalezionych przez nas na korze klonu 

odpowiadają opisowi Eyndhovena i stąd uważamy za właściwe określe- 

nie ich jako Bryobia cristata (Dugés). 

Cechy taksonomiczne. Ciało roztoczy szerokoowalne, o bar- 
wie zielonobrązowej. Przeciętna długość ciała 670u, szerokość 500 u. 

Struktura ciała bardzo wyraźnie zarysowana (fot. 4). Kutikula drobno- 
ziarnista, ziarnistości ułożone bardzo gęsto (fot. 5). 

Propodosoma zakończona czterema wyraźnymi wzgórkami w kształ- 
cie stożków o szerokich podstawach, zwężających się ku górze. Wierz- 
chołki wzgórków zaokrąglone. Wycięcia między nimi duże, zwężające
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się ku dołowi. Linia przeprowadzona przez wierzchołki szczecin ze- 

wnętrznych przechodzi przez podstawy szczecin wewnętrznych. Propo- 

dosoma z wyraźnymi bocznymi występami (rys. 4A). 

Szczeciny ciała dwóch typów, większość z nich jest łopatkowata, sil- 
nie ząbkowana, wydłużona, łukowato wygięta (rys. 451). Para szczecin 
na propodosomie, kształtem bardziej przypominająca wachlarz (rys. 452). 

  
A 

Rys. 4. Bryobia cristata '(Dugćs) 

A — wzgórki propodosomy, K — kolano II, P — peritrema, S;—S» — szezeciny ciała 

Dystalne konce peritrem podobne do peritrem Bryobia rubrioculus 

(Scheuten), nieco od nich szersze (rys. 4P). 

Nogi I pary znacznie dłuższe od ciała. Przeciętna 'ich długość 790 p. 

Długość nóg II pary przeciętnie 440 u. Empodium I pary nóg zreduko- 

wane z jedną parą włosków czepnych, na pozostałych nogach normalnie 

wykształcone. Kolano II z 6-cioma szczecinami, 3.z nich szerokie i płas- 

kie, silnie ząbkowane, pozostałe igiełkowate, również ząbkowane (rys. 

4K). 

Występowanie w Polsce. Gatunek dotychczas nie stwier- 

dzomy. Znaleziony przez nas w Warszawie w parku SGGW na korze 

Acer platanoides L., 14 V 1965 r.
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Bryobia kissophila Eyndhoven 
Bryobia kissophila Eyndhoven 1955. 15 : 340—347 

Jest to gatunek występujący na bluszczu (Hedera), wydzielony z kom- 
pleksu Bryobia praetiosa i opisany przez Eyndhovena w roku 1955. Na- 
stępnie Liwszie i Mitrofanow (1966) uzupełniają opis podając szereg 
cech jak: kształt peritrem i układ szczecin na poszczególnych członach 
odnóży. 

Cechy taksonomiczne. Ciało roztoczy owalne, płaskie, bar- 
wy brunatnej z lekkim czerwonym odcieniem. 

Przeciętna długość ciała 683 u +41,2, szerokość 508 u +37,4. Listwy 
kutikularne słabo zaznaczone, ziarnistości na kutikuli liczne, średnich roz- 
miarów (fot. 6). | 

Propodosoma z wyraźnymi czterema wzgórkami. Kształt wzgórków 
wewnętrznych u formm występujących na bluszczu w Polsce jest od- 
mienny od opisu podanego przez Eyndhovena (1955). Są one szersze, 
bardziej stożkowate. Wycięcia między wzgórkami szerokie, zwężające 
się ku dołowi. Linia przeprowadzona przez wierzchołki szczecin ze- 
wnętrznych przechodzi przez podstawy szczecin na wzgórkach wewnętrz- 
nych (rys. 5A). 

Szczeciny ciała kształtem zbliżone do szczecin występujących u Bry- 
obia rubrioculus (Scheuten), nieco od nich węższe i dłuższe (rys. 55). 

Rys. 5. Bryobia kissophila   Eyndhoven 
A — wzgórki propodosomy, K — ko- 

lano II, P — peritrema, S — szcze- 

cina ciała 

Dystalne końce peritrem silnie rozgałęzione (rys. 5P). 
Przeciętna długość nóg I pary 655 u 40,0, nogi II pary prawie o po- 

łowę krótsze. Przeciętna ich długość 387 u 14,1. Zakończenia stóp ta-
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kie jak u Bryobia rubrioculus (Scheuten). Na kolanie II nogi 5 szczecin, 
z tego 4 ułożone w jednym okółku. Trzy z nich są płaskie, silnie ząb- 

kowane, dwie igiełkowate, o delikatniejszych ząbkach (rys. 5K). 

Występowanie w Polsce. Gatunek nowy dla fauny Polski. 
Stwierdzony przez nas na terenie województw szczecińskiego i koszaliń- 
skiego. Znajdowany wyłącznie na bluszczu (Hedera) w czerwcu i na po- 
czątku lipca. 

Petrobia latens (Muller) 
Acarus latens Muller 1776 : 187 

Petrobia latens Oudemans 1915. 81(5) : 44 

Gatunek opisywany wielokrotnie, posiada szereg synonimów. Znany 
z występowania na całym świecie, w wielu krajach jest poważnym 
szkodnikiem roślin uprawnych. W przeciwieństwie do roztoczy z rodza- 
ju Bryobia, gatunek o stałych cechach morfologicznych. 

Cechy taksonomiczne. Ze względu na to, że gatunek zo- 
stał już wielokrotnie opisany, poniżej podajemy tylko jego najważniejsze 
cechy taksonomiczne. 

  

К $ R Е 

Т Rys. 6. Petrobia latens 
(Miiller) 

A — przód propodosomy, K — 

kolano II, P;—Pe — peritremy, 

S — szczecina ciała, T — zakoń- 
A czenie stopy I 

Ciało roztoczy w przybliżeniu okrągłe, barwy żółto-zielonej. Prze- 
ciętna długość ciała 476 u +42,4, szerokość 326 u 22,4. Na ciele wy- 

raźne, regularne listwy kutikularne, biegnące w poprzek ciała (fot. 7). 

Propodosoma zakończona półkoliście, bez śladów jakichkolwiek wznie- 

sien (rys. 6A). 

Szczeciny ciała długie, wąskie, wyraźnie ząbkowane (rys. 65). 

Końce peritrem rozgałęzione, smukłe, zwężające się ku szczytowi 

(rys. 6P4). U nielicznych osobników występują peritremy, których dy- 

stalna część jest bardziej owalma i krótka (rys. 6P2). 

Pierwsza para odnóży dłuższa od pozostałych. Przeciętna długość no-
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gi I 370 u, przeciętna długość II nogi 230u. Aparat ambulakralno-empo- 
dialny wykształcony odmiennie niż u rodzaju Bryobia. Empodium pa- 
zurkowate z dwoma rzędami włosków czepnych. Pazurki zredukowane 
do niewielkich wyrostków, występują na nich również włoski czepne 
(rys. 6T). Na kolanie II. występuje 5 szczecin, jednakowej długości, 
kształtu igiełkowatego, z licznymi ząbkami na ich powierzchni 
(rys. 6K). 

Występowanie w Polsce. Gatunek nowy dla fauny Polski. 
Przez nas znaleziony w Ursynowie na Viola sp., 20 V 1965 r. 

STRESZCZENIE 

W latach 1965—1967 przeprowadzono badania nad składem gatunko- 
wym roztoczy roślinożernych z podrodziny Bryobiinae. 

Stwierdzono pięć gatunków z rodzaju Bryobia oraz jeden gatunek 
z rodzaju Petrobia. Spośród tych sześciu gatunków roztoczy pięć jest 
nowych dla fauny Polski. Przy oznaczaniu roztoczy zwrócono uwagę na 
nową charakterystyczną cechę taksonomiczną — strukturę kutikuli na 
ciele przędziorków. | 
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Д. Kponuunvcka, 3. Стэмптень 

ИССЛЕДОВАНИЯ КЛЕЩЕЙ (АСАЕ1МА) ЖИВУЩИХ НА РАСТЕНИЯХ 

В ПОЛЬШЕ 

ХПИ. ПОДСЕМ. BRYOBINAE 

Резюме 

В 1965—1967 годах были исследованы паутинные клещи подсемейства Втуо- 

Бйптае встречающиеся на растениях в Польше. Зарегистрировано 6 видов, среди 

которых 5 принадлежит к роду Втуоба и 1 к роду Ретома. 5 из этих видов яв- 

ляется новыми для Польши. Работа содержит морфологическое описание всех 

видов, которое дополнено таким таксономическом признаком, как структура по- 

крова тела. 

13 — Zeszyty probl. — Zagadnienia Akarologii
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D. Kropczyńska, Z. Stępień 

STUDIES ON MITES (ACARINA) LIVING ON PLANTS IN POLAND 

XII. SUBFAMILY BRYOBIINAE 

Summary 

Occurence of spider mites of subfamily Bryobiinae living on plants in Poland 
has been investigated during the years of 1965—1967. Five species of the genus 
Bryobia, and one of the genus Petrobia were recorded. Five of these species are 
new for Poland. The paper contains data on morphology of all species with 
special reference to the structure of body skin as a new taxonomical character.


