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Abstract: Pictorial key to the adults of ticks (Ixodida) of the Slovakia fauna has been published in
the year 2010 (SLOVÁK 2010). Recently a pictorial key of tick larvae and nymphs from the Slovakia
region completes previous work. Now only four genera and 20 species of ticks are presented
because Hyalomma is not leaving at our region and adults were deraged in our fauna the most
probably by migratory birds.
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Kliešte, pokiaľ sa metamorfujú na dospelé jedince, prekonávajú vo svojom
vývine jedno nepohyblivé – vajíčko a dve pohyblivé vývinové štádia – larva
a nymfa. U zástupcov čeľade Argasidae môže mať nymfa dva i viac (aj 8)
instarov označovaných ako N1, N2, atď. Ich počet sa môže meniť v závislosti od
druhu, ako i od dostupnosti potravy u toho istého druhu kliešťa (SONENSHINE
1991). Jednotlivé nymfálne instary sa navzájom líšia rozmermi.
Obrázkový kľúč na určovanie dospelých kliešťov, ktoré žijú na našom území,
alebo ich výskyt na území Slovenska bol aspoň zadokumentovaný, bol
uverejnený v roku 2010 (SLOVÁK 2010). V predkladanej práci dopĺňam tento kľúč
o obrázkový kľúč lariev a nýmf kliešťov rodov Ixodes, Haemaphysalis,
Dermacentor a Argas, ktoré žijú na území Slovenska. Medzitým bol definitívne
potvrdený výskyt druhu Ixodes frontalis (Panzer, 1795) na našom území (BONA
a STANKO 2013). Vypustili sme rod Hyalomma, ktorý na našom území stále nežije
a do našej fauny býva priebežne introdukovaný pravdepodobne pri migrácii
vtákov.
Spoľahlivým znakom na zaradenie kliešťov do čeľadí Argasidae, alebo
Ixodiade je prítomnosť štítu na chrbtovej strane jedinca. Tento je u zástupcov
čeľade Ixodidae značne sklerotizovaný a preto sú tiež označované ako „tvrdé
kliešte. Zástupcom čeľade Argasidae štít chýba a preto sú označované ako
„mäkké kliešte“. Pre larvy sme ale zvolili iný rozlišovací znak (článkovanie a tvar
hmatadiel) nakoľko larvy niektorých zástupcov čeľade Argasidae majú zadný
okraj gnatosómy posunutý hlboko do idiosómy alebo vytvárajú nepravý
„falošný“ štít (hladký kožovitý útvar pokožky) (KEIRANS, CLIFFORD 1975), čím sa
môže vytvoriť dojem, že štít je prítomný, čo by mohlo viesť k omylom.
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Z chrbtovej strany opticky dvojčlánkové hmatadlá lariev niektorých kliešťov
čeľade Ixodidae sa vyvinuli splynutím druhého a tretieho hmatadlového článku.
Pri taxonomickom zatriedení subadultných štádií kliešťa, podobne ako pri
imágach (SLOVÁK 2010), je potrebné zvážiť aj možnosť prítomnosti vhodného
okruhu hostiteľov pre jeho vývinové štádiá. Kliešte čeľade Ixodidae sú v našom
regióne trojhostiteľské, to znamená, že každé pohyblivé štádium kliešťa cicia na
novom hostiteľovi, z ktorého sa po nacicaní púšťa, aby sa metamorfovalo na
ďalšie vývinové štádium, resp. samičky nakladú vajíčka. Pre jednotlivé vývinové
štádia kliešťa, pritom okruh vhodných hostiteľov môže byť odlišný v porovnaní
s dospelými jedincami a to najmä pre druh Ixodes ricinus a zástupcov rodu
Dermacentor. Argasidae sú multihostiteľské kliešte, avšak vzhľadom na to, že
žijú prevažne vo vtáčích kolóniách (respektíve kolóniách netopierov), druhové
zastúpenie ich hostiteľov počas vývinu býva obmedzené.
Chetotaxia (počet a rozmiestnenie, poprípade veľkosť a tvar chĺpkov) patrí
medzi najspoľahlivejšie znaky pri určovaní druhu. Nemení sa ani keď dochádza
k zmenám rozmerov a proporcií tela jednotlivých vývinových štádií kliešťov
počas cicania. Z tohoto dôvodu ju často používame v kľúčoch na systematické
triedenie lariev a nýmf. Vďaka malým rozmerom je potom ale nutné,
minimálne pri určovaní lariev, používať optický mikroskop. Binokulárna lupa
nestačí. V takom prípade treba často preparáty presvetliť (zbaviť krvi), na čo sa
používa 10 % roztok KOH. Nevyhnutná dĺžka pôsobenia hydroxidu sa môže
meniť v závislosti od nacicania kliešťa. Z tohoto dôvodu môže presvetľovanie
trvať aj dlhšie, ale príliš dlhé držanie vzorky v 10 % KOH, môže vzorku presvetliť
natoľko, že viditeľnosť niektorých znakov sa výrazne zhorší, až zanikne.
Morfologická terminológia použitá v tejto práci je uvedená v kľúči dospelých
kliešťov (SLOVÁK 2010). Pre „alloscutum“ je použitý nový termín – elastoštít.
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Obrázok 1. Kľúč na určovanie lariev kliešťov.
Figure 1. Key for determination of tick larvae.
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Obrázok 2. Kľúč na určovanie nýmf kliešťov.
Figure 2. Key for determination of tick nymphs.
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