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Abstract: Abnormally developed ticks were observed from time to time in laboratory reared
colonies during a period of 18 years. Two genetically malformed males without 2 legs on the
right side of the body as well as one gynander intriqué and one bipartite protogynander were
found among 5,400 bred specimens of Hyalomma anatolicum excavatum. One bipartite
protogynander, and one deuterogynander as a Siamese flat posterior twins of male and female
were found in the Amblyomma variegatum laboratory colony among 10,500 ticks. One
Rhipicephalus appenticulatus bipartite protogynander was observed from 24,200 specimens.
There was one bipartite protogynander and one Siamese flat posterior twins of male among
8,100 ticks of Rhiphicephalus pulchellus. One flat posterior and one Siamese broken posterior
twins were observed from 22,500 Dermacentor reticulatus ticks. Descriptions of the
abnormally developed ticks are reported in detail. No malformed specimens were observed
among 42,000 Dermacentor reticulatus collected in the field by dragging the vegetation.
Key words: Tick laboratory colony, tick abnormal development, gynandromorphism, Siamese twins

ÚVOD
V hromadných laboratórnych chovoch tzv. „tvrdých“ kliešťov (Acarina, Ixodidae)
sa občas vyskytnú jedinci, ktorí sa morfologicky odlišujú od typických zástupcov
daného druhu a štádia. Príčina rôznych deformácií tela kliešťov môže byť
ekologického charakteru - nedostatok priestoru pri zväčšovaní rozmerov tela počas
cicania lariev, nýmf, resp. imág, zapríčinený ich veľkým prehustením na hostiteľovi.
Z ekologických faktorov môžu na anomálny vývin kliešťov vplývať napríklad aj
vlhkosť (BUCZEK 2000), alebo znečistenie prostredia. Ďalšie teratologické zmeny
kliešťov môžu byť zapríčinené geneticky – najmä gynandromofizmus a „siamské
dvojčatá“. Buczeková rozdelila morfologické anomálie kliešťov na celotelové
(zmeny v tvare a symetrii tela, duplikácia tela, nanizmus, gigantizmus
a gynandromorfizmus) a na lokálne: oligomelia (vada orgánu), atrofia (redukcia
orgánu), polymelia (vznik doplnkových štruktúr na tele), heterosymelia (vznik
výrastkov na protiľahlých stranách tela), schistomelia (rozvetvenie výrastkov),
ektopia (ektomelia) (zmena miesta prichytenia nôh na idiosómu), heteromorfóza
(zmena tvaru článkov výrastkov), poruchy v usporiadaní článkov nôh, kyklopia
(splynutie očí do jedného) (BUCZEK 1995). O morfologických anomáliách kliešťov
sa po prvý krát možno dočítať v práci NEUMANNA (1899). Z našich autorov sa
o deformáciach tela kliešťov zmieňuje ČERNÝ (1957).
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Gynandromorfy sú jedince, ktoré v sebe spájajú samčiu i samičiu fenotypová
charakteristiku, ktorá odráža genetickú konštitúciu každej časti (tkaniva) tela (ERITJA
1996), čiže nesymetrickú distribúciu chromozómov ovplyvňujúcich pohlavie
(HOMSHER, YUNKER 1981). Tento fenomén zaregistroval u mnohých druhov hmyzu,
pavúkov i vtákov už v roku 1915 COCKAYNE (1915) a podľa uvedeného autora ho
prvý krát opísal v roku 1825 Rudolphi u Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758)
(Lepidoptera, Lasiocampidae). U kliešťov bol gynandromorfizmus zaznamenaný
prvý krát v roku 1919 u Amblyomma neumanni Ribaga, 1902 (JOAN 1919). Neskôr,
tiež u rôznych druhov rodu Amblyomma, pozorovali gynandromorfov BRUMPT
(1934a,b), FONSECA (1935) a po nich tento jav u rôznych druhov kliešťov popísal rad
autorov. Abnormálny vývoj tvrdých kliešťov bol pozorovaný u zástupcov rodov
Amblyomma, Boophilus, Dermacentor, Haemaphysalis, Hyalomma, Ixodes
aj Rhipicephalus (GUGLIELMONE et al. 1999; LABRUNA et al. 2000, 2002, NOWAKCHMURA 2012). Niektorí autori, ako napríklad BERNDT a KREMER (1983)
gynandromorfy mravcov, alebo CAMPANA-ROUGET (1959a,b) gynandromorfy
kliešťov, ešte zaraďujú do kategórií. U kliešťov rozlišujeme 5 kategórií: obojstranný
protogynander, keď vonkajšie znaky oboch pohlaví sú na jedincovi zastúpené
rovnakým dielom; deuterogynander, keď vonkajšie znaky jedného pohlavia sú
zredukované na štvrtinu; metagynander, keď jedno pohlavie je zredukované iba na
malý úsek; zložitý gynander (gynander intriqué), ktorým môže byť protogynander,
alebo deuterogynander na ktorom „ostrovčeky“ chitínu samčieho, alebo samičieho
pohlavia sú vložené do oblastí opačného pohlavia a mozaikový gynander, keď nie
je možné stanoviť hranicu oddeľujúcu samca od samice, ale jednotlivé časti sú
hlboko premiešané bez náznaku symetrie.
Ďalším príkladom nápadnej morfologickej deformácie kliešťov vyvolanej
genetickými faktormi sú tzv. „siamské dvojčatá“ (duplikácia tela). Siamské dvojčatá
v živočíšnej ríši sú jedinci rovnakého pohlavia (dvojičky, twins), ktorí sú zrastení
v rovnakých partiách tela.

MATERIÁL A METÓDY
Počas 18 rokov sme imága kliešťov druhu Dermacentor reticulatus (Fabricius,
1794) každoročne úspešne zbierali ťahaním deky po vegetácii v rôznych termínoch
od konca februára do polovice novembra (s výnimkou horúcich týždňov od konca
mája do konca augusta) na rôznych lokalitách juhozápadného Slovenska. Jednalo sa
o lokality pozdĺž dolného toku rieky Morava - Moravský Svätý Ján (48o35´N;
16o56´E), Záhorská Ves (48o21´N; 16o50´E), Vysoká pri Morave (48o20´N;
16o53´E), alebo pozdĺž toku rieky Dunaj pod Bratislavou na pravom brehu Čunovo
(48o01´N; 17o13´E), alebo na ľavom brehu Dobrohošť (47o59´N; 17o20´E), Vojka
nad Dunajom (47o57´N; 17o24´E), Bodíky (47o54´N; 17o28´E), Gabčíkovo (47o52´N;
17o31´E), Číčov (47o47´N; 17o45´E). Časť nachytaného materiálu sme použili na
založenie chovu kliešťa. Podrobnejší opis metodiky chovu je uvedený v prácach
SLOVÁK et al. (2002) a ŠIMO et al. (2004). Po laboratórnom dochovaní generácie F16
sme chovy obnovili materiálom nazbieraným z prírody.
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Ostatné druhy kliešťov spomínané v tomto článku na našom území nežijú. Boli
dochované laboratórne, metódou ktorú uvádzajú SLOVÁK et al. (2002) (občas mierne
modifikovanou). Rodičovskú generáciu druhu Rhipicephalus appendiculatus
Neumann, 1901 sme v apríli 1997 získali z chovov NERC Institute of Virology and
Environmental Microbiology, Oxford, UK. Z času na čas sme chovy oživili
jedincami z paralelných chovov Dr. M. Kazimírovej na ÚZ SAV. Rodičovskú
generáciu druhu Rhipicephalus pulchellus Gerstäcker, 1873 sme láskavo dostali do
daru od Dr. M. Kozánka, ktorá bola nazbieraná na vegetácii 15.5.2007 vo West
Tsavo, Keňa. Chov druhu Amblyomma variegatum (Fabricius, 1794), ktorý sme
získali v apríli 1998 sme museli niekoľkokrát oživiť (v júli 2001 jedincami so
Švajčiarska, v marci 2010 jedincami z Utrechtu), nakoľko po niekoľkých filiálnych
generáciách dochádzalo k výpadku samcov, alebo z nakladených vajíčok sa
nevyliahli larvy. Rodičovských jedincov druhu Hyalomma anatolicum excavatum
Koch, 1844 sme získali ako dar od Dr. Michaela Samisha, PhD., Kimron Veterinary
Inst., Bait Dagan, Israel, v marci 2009.

VÝSLEDKY A DISKUSIA
Od roku 1995, kedy bol na Ústave zoológie SAV založený chov kliešťov, sme sa
pomerne často stretávali so znetvorením ich tela. Najčastejšie sa vyskytovali prípady
keď všetky časti tela boli vyvinuté dobre, ale pod tlakom susedne cicajúcich kliešťov
(ktoré cicali rýchlejšie), nebola mäkká časť tela v súlade s rovinou symetrie. Telo
bolo neprirodzene pretiahnuté, rozšírené, resp. ohnuté (Obr. 1). U vývinových štádií
sa takéto deformácie tela po nasledujúcu metamorfózu väčšinou výrazne upravili.

Obr. 1. Nymfy Amblyomma variegatum – ekologické deformácie (nedostatok priestoru): a.
mierne ohnutá a predĺžená – pohľad z brušnej strany; b. normálny tvar – pohľad
z chrbtovej strany; c. zaguľatený tvar a vytlačený do kupoly na chrbtovej strane;
d. zložitá deformácia – bočný pohľad.
Fig. 1. Nymphs of Amblyomma variegatum – ecological deformations (deficiency of space):
a. easily bent and elongated – ventral view; b. regular configuration – dorsal view;
c. rounded and plug dome – dorsal view; d. complicated deformation – lateral view.
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Omnoho zriedkavejšie sme sa stretávali s deformáciami vyvolanými geneticky,
ktoré si zachovávali svoju podobu natrvalo. Ako príklad uvádzame hladujúceho
samca Hyalomma anatolicum excavatum (Obr. 2). Jeho gnatosóma sa od gnatosómy
normálneho kliešťa nelíšila, ale idiosóma sa vychýlila od osi symetrie doprava, takže
telo kliešťa nadobudlo os symetrie podobnú písmenu c. Zároveň na pravej strane sme
pozorovali znížený počet končatín na dve. Opísanú deformáciu tela sme
zaregistrovali u dvoch samcov v jedinej generácii F3, ktorú sme dochovali na
králikoch po troch rokoch od získania rodičovského páru. Podobne, chýbajúcu jednu
končatinu a panvičku IV, tiež na pravej strane samca Dermacentor andersoni (Stiles,
1908) odchyteného v prírode, zaznamenali DERGOUSOFF a CHILTON (2007).

Obr. 2. Samec Hyalomma anatolicum excavatum – genetická (vývinová) deformácia: a.
pohľad z chrbtovej strany; b. pohľad z brušnej strany. Asymetria tela a redukcia počtu
nôh na pravej strane sú zreteľne viditeľné.
Fig. 2. Male of Hyalomma anatolicum excavatum – genetic deformation: a. dorsal view; b.
ventral view. Asymmetry of the body and the reduction of legs on the right side are
clearly visible.

Gynandromorfizmus
Vzácny bol aj výskyt gynandromorfov kliešťov. Je zaujímavé, že vo všetkých
prípadoch sa samčie charakteristiky nachádzali na pravej strane jedinca a samičie
črty na ľavej strane. Tento fenomén pozorovali aj LABRUNA et al. (2002)
u Amblyomma cajennense (Fabricius, 1787) a Rhipicephalus sanguineus (Latreille,
1806) alebo LOOMIS a STONE (1970) u Boophilus kohlsi Hoogstraal and Kaiser, 1960
a Boophilus microplus (Canestrini, 1887), zatiaľ čo u tretieho zástupcu - B. annulatus
(Say, 1821) bol tento fenomén ťažko definovateľný. Naproti tomu u Ixodes pacificus
Cooley et Kohls, 1943 z dvoch prípadov v jednom boli samčie znaky pozorované na
pravej strane tela a v jednom na ľavej strane kliešťa (KEIRANS, LANE 1997).
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Medzi približne 5 400 dochovanými kliešťami Hyalomma anatolicum excavatum
sme gynandromorfa našli iba dvakrát. Prvý raz v F2, po dvoch rokoch laboratórnych
chovov (na králikovi cical 4 dni) (Obr. 3). Na chrbtovej strane bol sexuálny
bimorfizmus tohto jedinca veľmi komplikovaný. Pozdĺžna os, tiahnuca sa

Obr. 3. Gynandromorf Hyalomma anatolicum excavatum: a. zložitý gynander – pohľad
z chrbtovej strany; b. protogynander – pohľad z brušnej strany. Šipky ukazujú
brušné platničky samčeka.
Fig. 3. Gynandromorph of Hyalomma anatolicum excavatum: a. gynander intriqué –
dorsal view; b. protogynander – ventral view. Arrows point to the three male
ventral plates.

Obr. 4. Obojstranný protogynander Hyalomma anatolicum excavatum: a. pohľad
z chrbtovej strany; b. pohľad z brušnej strany.
Fig. 4. Bipartite protogynander of Hyalomma anatolicum excavatum: a. dorsal view; b.
ventral view.

17

Entomofauna carpathica, 2013, 25(1): 13-24

stredom hypostómu, ďalej celým telom až po stred šiesteho festúnu, nerozdeľovala
jedinca jednoznačne na pravú samčiu časť a ľavú samičiu. Zatiaľ čo hmatadlá na
pravej strane boli o niečo kratšie (typické pre samcov) ako na ľavej strane, porézne
oblasti (typické pre samičky) sa nachádzali na oboch stranách gnatosómy (kapitula).
Sklerotizovaný štít, ktorý u samcov pokrýva takmer celú chrbtovú časť idiosómy, bol
u tohto jedinca ostrovčekovito prerušovaný nesklerotizovanými (kožovitými)
plochami (typické pre samičky), ktorých výskyt prevládal na ľavej strane, ale
nepravidelne zasahovali aj do pravej polovice. Z brušnej strany stredová os už
zreteľne oddeľovala samčiu a samičiu časť tela pokrytú kutikulou typickou pre dané
pohlavie. Pravá polovica pohlavného otvoru niesla znaky typické pre samcov, ľavá
typické pre samičky. Análny otvor bol kompaktný, ale z pravej strany bol obklopený
samčou kutikulou a z ľavej strany samičou. Adanálna platnička, prídavná adanálna
platnička a subanálna platnička (typické pre samcov) sa nachádzali len na pravej
strane jedinca. Druhý raz sme sa s gynandromorfom tohoto druhu stretli v F5 po
štyroch rokoch laboratórnych chovov (Obr. 4). Uvedený jedinec, ktorého možno
zaradiť medzi obojstranné protogynandre, cical na králikovi 7 dní.
Ďalšie tri sledované jedince gynandromorfov predstavovali obojstranných
protogynandrov. Jedného sme pozorovali medzi 24 200 dochovanými jedincami
Riphicephalus appendiculatus (6 dní cical na myšiach ICR). Ďalší pochádzal
spomedzi asi 8100 dochovaných jedincov Rhiphicephalus pulchellus (6 dní cical na
králikovi; F5 - po piatich rokoch od získania parentálnej generácie). Posledného
jedinca predstavoval hladujúci zástupca z dvoch gynandromorfov zaznamenaných za
14 rokov laboratórnych chovov spomedzi 10 500 dochovaných jedincov Amblyomma
variegatum (Obr. 5a,b). Ako na obrázku 5a vidno, gnatosóma na chrbtovej strane
bola rovnomerne rozdelená na samčiu a samičiu časť s jedinou poréznou oblasťou
a dlhším hmatadlom i chelicerou na ľavej strane. Stredová čiara oddelila dobre
vyvinutý štít na samčej strane, kde pokrýval idiosómu a značne zredukovaný štít
typický pre samičky, ktorý idiosómu na ľavej strane pokrýval len čiastočne.
Rozloženie pohlaví zachytávalo aj zafarbenie a štruktúry kutikuly. Ukončenie
stredovej čiary prechádzalo prostriedkom šiesteho festúnu. Podobne i z brušnej
strany bol jedinec rozdelený na samčiu a samičiu časť rovnomerne. Polovica
pohlavného otvoru mala znaky samca druhá polovica znaky typické pre samicu.
Z pravej strany bol pohlavný otvor obklopený samčou kutikulou a z ľavej strany
samičou. Spirakulárne platničky na oboch stranách korešpondovali s príslušným
pohlavím.
Druhý gynandromorfný zástupca Amblyomma variegatum z F3 cical na králikovi
9 dní (Obr. 5c). Jednalo sa o deuterogynandra. Vonkajšie znaky samca boli
zredukované asi na štvrtinu posteriórnej pravej strany jedinca. Bližší opis nemôžeme
uviesť, lebo tento jedinec sa nezachoval. Podľa RECHAVA (1977) frekvencia výskytu
gynandromorfov v rode Amblyomma je relatívne vysoká. AGUIRRE et al. (1999)
popisujú nález dvoch gynandromorfov medzi nymfami Amblyomma neumanni
Ribaga, 1902, čo sa zdá byť dosť problematické, nakoľko stanovenie pohlavia
u nýmf je nejednoznačné.
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Obr. 5. Gynandromorfy Amblyomma variegatum: obojstranný protogynander – a. pohľad
z chrbtovej strany; b. pohľad z brušnej strany; c deuterogynander – pohľad z chrbtovej
strany.
Fig. 5. Gynandromorphs of Amblyomma variegatum: bipartite protogynander – a. dorsal
view; b. ventral view; c. deuterogynander – dorsal view.

Dvojičky (zdvojenie)
Podobne ako LATIF et al. (1988a, b) alebo ESTRADA-PEÑA (2001) môžeme
konštatovať, že výskyt budúcich dvojičiek imág možno pozorovať už u vývinových
štádií kliešťov, ako vidno aj na obrázku 10 a,b u nymfy A. variegatum. Opis dospelej
samičky (Obr. 10c) neuvádzame, nakoľko sa nezachovala.
Dvojičky kliešťov možno zatriediť do štyroch základných kategórii: 1. dvojičky
ploché anteriorné, keď obidve súčasti tela ležia v jednej rovine, ale zdvojená je iba
predná časť tela; 2. dvojičky ploché posteriorné majú obidve súčasti tela taktiež
v jednej rovine, ale zdvojená je iba zadná časť tela (v tom prípade telo nadobúda
trojuholníkovitý tvar, resp. tvar srdca); 3. dvojičky lomené anteriorné, keď
jednotlivé súčasti tela sú k sebe prirastené pod určitým uhlom, pričom je zdvojená
iba predná časť tela a 4. dvojičky lomené posteriorné, keď jednotlivé súčasti tela
sú k sebe prirastené pod určitým uhlom, pričom je zdvojená iba zadná časť tela.
V našich chovoch sa vyskytli imága, ktoré mali gnatosómu, počet končatín,
pohlavný otvor alebo štít (u samičiek) vyvinuté ako normálne jedince, ale zadná časť
tela vytvárala dva laloky, čím sa niektoré štruktúry zdvojili – dvojičky ploché
posteriorné. Tak napríklad u hladujúceho samca Amblyomma variegatum (Obr. 6)
zadná časť kresby na chrbtovej strane sa zrkadlovo zdvojila, pričom v prostriedku
splynula a počet voľných festúnov na ľavej strane bol 11 a na pravej strane 10.
Ostatné festúny v mieste stretu ľavej a pravej strany tela zrástli dokopy a na brušnej
strane boli na tomto zraste lokalizované spirakulárne platničky. Spirakulárne
platničky i análne otvory medzi nimi sa taktiež zdvojili. Na stredovej osi tela kliešťa
z brušnej strany sa za pohlavným otvorom vyvinul náznak základov páru končatín a
nachádzal sa tu ešte pozostatok pôvodného análneho otvoru.
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Uvedená charakteristika čiastočne platila aj pre zdvojeného samca Rhiphicephalus
pulchellus (jedinec laboratórne dochovanej generácie F2, ktorý cical na králikovi 5
dní; Obr. 7). Na rozdiel od samca A. variegatum počet festúnov na ľavej strane bol
10 a na pravej 9. Náznaky nových končatín pod pohlavným otvorom sa nevytvorili
a zachovaný zostal i pôvodný pár spirakulárnych platničiek. Pôvodný análny otvor
zanikol, ale pôvodné análne platničky zostali zachované a po ich vonkajšej strane sa
vytvorili symetricky dva nové análne otvory aj s análnymi platničkami.

Obr. 6. Samec Amblyomma variegatum – dvojičky ploché posteriorné: a. pohľad z chrbtovej
strany; b. pohľad z brušnej strany
Fig. 6. Male of Amblyomma variegatum – flat posterior twins: a. dorsal view; b. ventral view.

Obr. 7. Samec Rhiphicephalus pulchellus – dvojičky ploché posteriorné: a. pohľad
z chrbtovej strany; b. pohľad z brušnej strany. Šipky ukazujú dva análne otvory.
Fig. 7. Male of Rhiphicephalus pulchellus – flat posterior twins: a. dorsal view; b. ventral
view. Arrows point to the two anal openings.
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Plochého, srdcovitého tvaru bola tiež dvojička samičky Dermacentor reticulatus z
druhej laboratórne dochovanej generácie F2 po 3 dňoch cicania na králikovi (Obr. 8).
U tohto jedinca počet festúnov na pravej strane bol 10, na ľavej 11 a jeden festún sa
nachádzal medzi nimi. Všetky ostatné charakteristiky zostali zachované ako
u normálneho jedinca, okrem pôvodného análneho otvoru, ktorý zanikol a miesto
neho vznikol symetricky pár nových análnych otvorov.

Obr. 8. Samička Dermacentor reticulatus – dvojičky ploché posteriorné: a. pohľad
z chrbtovej strany; b. pohľad z brušnej strany
Fig. 8. Female of Dermacentor reticulatus - flat posterior twins: a. dorsal view; b. ventral view.

Medzi 22 500 dochovanými jedincami kliešťa D. reticulatus sme sa s dvojičkou
stretli ešte raz. Opäť sa jednalo o samičku z laboratórne dochovanej F2, ktorá cicala
na králikovi 2 dni (Obr. 9). Na rozdiel od predošlých dvojičiek telo nemala ploché,
ale pozdĺžne prehnuté v uhle – dvojička lomená posteriorná. Ľavú stranu
predstavoval jedinec na chrbtovej strane s kompletným štítom. K radu siedmich

Obr. 9. Samička Dermacentor reticulatus – dvojičky lomené posteriorné: a. pohľad
z chrbtovej strany; b. pohľad z brušnej strany; c. pohľad z boku.
Fig. 9. Female of Dermacentor reticulatus – broken posterior twins: a. dorsal view; b.
ventral view; c. lateral view.
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festúnov sa pripájal ôsmy, spoločný s festúnom ďalšieho jedinca na pravej strane
a pokračoval smerom hore do tela ešte tromi festúnmi. K tomuto telu bol pod určitým
uhlom pripojený pravý jedinec, ktorý už ale nemal nijaký štít a okrem spoločných
festúnov mal sedem vlastných. Z brušnej strany zostali charakteristiky ako počet
párov končatín, spirakulárne platničky rovnaké ako u normálneho kliešťa, pričom
každý jedinec z dvojičiek vlastnil polovicu. Spoločný bol aj jeden pohlavný otvor,
ale análny otvor bol zdvojený. Výskyt lomených dvojiček u Rhipicephalus
sanguineus (Latreille, 1806) opísal ESTRADA-PEÑA (2001). Medzi 42 000 jedincami
tohoto druhu kliešťa odchytenými v prírode sme sa s podobnými deformáciami
nestretli ani raz. ROBINSON (1943, 1944) konštatoval, že čiastočne zdvojené kliešte
Ornithodoros moubata (Murray, 1877) schopné kopulácie nakládli vajíčka, z ktorých
sa vyvinuli normálne kliešte.
Podľa GUGLIELMONA et al. (1999) periodicita výskytu gynandromorfov v prírode
je asi 1 gynandromorf na 14 000 kliešťov. Morfologicky pozmenených kliešťov
odchytených v prírode pozorovali aj BUCZEK et al. (1991). Kolektív pracovníkov
v Kalifornii za roky nachytal niekoľko desiatok tisíc imág Ixodes pacificus, medzi
ktorými nenašiel žiadnu anomáliu a potom v jedinom malom zbere odrazu
zaregistrovali dvoch gynandromorfov (KEIRANS, LANE 1997). Podľa TOVORNIKA
(1987) údaje o niektorých abnormalitách kliešťov pochádzajú iba z laboratórnych
chovov. U potomstva niektorých jedincov zozbieraných v prírode sa počas
embryonálneho vývoja môžu vyvinúť určité anomálie pod vplyvom nepriaznivej
úrovne vlhkosti (90 %) (BUCZEK 2000). Autorka konštatuje, že pod vplyvom
uvedeného faktora sa u 0,2% lariev Hyalomma marginatum marginatum Koch, 1844
prejavila malformácia. Na deformovanom vývine kliešťov môže zohrávať úlohu aj
znečistenie životného prostredia, ako u niektorých kôrovcov pozorovali OLMSTEAD
a LEBLANC (2007).

Obr. 10. Amblyomma variegatum – a. zdvojená nymfa – pohľad z chrbtovej strany; b. pohľad
z brušnej strany; c. samička – dvojičky ploché posteriorné, pohľad z chrbtovej strany.
Fig. 10. Amblyomma variegatum – a. twin nymph – dorsal view; b. ventral view; c. female –
flat posterior twins, dorsal view.
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ZÁVER
Záverom môžeme konštatovať, že frekvencia výskytu deformovaných kliešťov je
relatívne nízka. Zo 112 700 jedincov rôznych druhov kliešťov sme malformácie
trvalého charakteru zaznamenali iba v 14 prípadoch (0,01%). Napriek tomu, môžeme
súhlasiť s PAIS-CAEIROm a DE LAUDERSET-SIMỎESom (1990), že aj deformované kliešte
môžu byť vektormi rôznych ochorení človeka alebo zvierat, lebo sú schopné cicať.
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