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ROZTOCZE Z RZĘDU MESOSTIGMATA (ARACHNIDA, ACARI) 
NA TERENACH PRZEMYSŁOWYCH I POPRZEMYSŁOWYCH 
W POLSCE* 

MITE SPECIES OF MESOSTIGMATA ORDER (ARACHNIDA, ACARI)  
IN INDUSTRIAL AND POSTINDUSTRIAL AREAS OF POLAND 

Streszczenie. Tereny przemysłowe i poprzemysłowe są skutkiem działalności człowieka i tworzą 
nowe siedliska dla wielu gatunków. Również są zasiedlane przez roztocze z rzędu Mesostigmata. 
Pajęczaki te mają dość słabą tolerancję na zmiany w środowisku glebowym i zazwyczaj występu-
ją licznie. Będąc zróżnicowane taksonomicznie i troficznie, mogą być wykorzystane jako bioin-
dykatory, a ich obecności lub nieobecność w górnych poziomach glebowych może być dobrą 
podstawą do opisywania zmian warunków środowiskowych i zniekształceń ekosystemu. W arty-
kule wymieniono najczęściej występujące na takich terenach w Polsce roztocze z rzędu Me-
sostigmata i opisano warunki środowiskowe, jakie one zajmują. W Polsce większość z tych  
gatunków została wykazana przez naukowców z dwóch ośrodków naukowych: Uniwersytetu 
Technologiczno-Przyrodniczego i Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Większość gatunków występuje bardzo często, jednak 
niektóre z nich mogą zostać wykorzystane do oceny skutków wpływu człowieka na środowisko, 
nie tylko na poziomie gatunku, lecz także zoocenoz. 

Słowa kluczowe: Acari, roztocze, Mesostigmata, środowiska poprzemysłowe, bioindykator, gleba 
leśna 

                                                           
*Praca powstała w ramach projektu badawczego pt.: „Środowiskowo-genetyczne uwarunko-

wania produktywności ekosystemów leśnych na gruntach leśnych i poprzemysłowych”, finanso-
wanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w Warszawie (2011-2015). 
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Wstęp 

Poszukiwania bioindykatorów antropogenicznych zmian środowiska wśród różnych 
gatunków bezkręgowców trwają od kilku dziesięcioleci. Wśród grup zwierząt najlepiej 
nadających się do tej roli LAMBECK (1997) wymienia bezskrzydłe bezkręgowce, które 
nie mogą się łatwo przemieszczać. Takie kryteria spełniają również roztocze z rzędu 
Mesostigmata, głównie wolno żyjące drapieżniki o wielkości od 0,1 mm do 1,5 mm, 
których ofiarami są inne roztocze oraz owady, nicienie i małe bezkręgowce z innych 
grup systematycznych. Najnowsze prace z zakresu ekologii roztoczy wskazują na to, że 
ich zoocenozy są szczególnie wrażliwe na zakłócenia w środowisku glebowym, 
jednakże wykorzystanie roztoczy w biomonitoringu środowiska glebowego napotyka 
szereg trudności metodycznych (GULVIK 2007). W Polsce zwierzęta te wykorzystywano 
już w wielu pracach naukowych dotyczących antropogenicznych zmian środowiska  
i prób ich waloryzacji. W niniejszej pracy przedstawiono przegląd najważniejszych 
publikacji z tego zakresu wraz z listą gatunków roztoczy w nich wykazywanych i krótką 
informacją na temat ich występowania w naturalnym środowisku. 

Przegląd wykazywanych gatunków 

W Polsce zagadnienia związane z fauną roztoczy z rzędu Mesostigmata na terenach 
przemysłowych i poprzemysłowych realizowały zespoły badawcze Stanisława Senicza-
ka i Sławomira Kaczmarka (SENICZAK S. i IN. 1985, 1993, 1997, 1999, 2007, KACZMA-

REK i SENICZAK S. 1994, 1996, KACZMAREK i IN. 1996, SENICZAK A. i IN. 1999, 
KACZMAREK 2000) oraz Grażyny Madej (MADEJ 1988 a, 1988 b, 1990 a, 1990 b, 1996, 
2002, 2004, 2008, CYRAN i MADEJ 1990, MADEJ i KUDŁA 1990, MADEJ i TOMCZOK 
1990, MADEJ i BŁASZAK 1993, MADEJ i GREC 1994, MADEJ i SKOWROŃSKA 1994, 
GOŁDA i MADEJ 1996, MADEJ i SKUBAŁA 1996, SKUBAŁA i IN. 2005, MADEJ i STO-

DÓŁKA 2008). W trakcie badań fauny roztoczy na terenach przemysłowych i poprzemy-
słowych w Polsce wykazano ponad 100 gatunków roztoczy z rzędu Mesostigmata. 
Poniżej przedstawiono w porządku systematycznym (według SKORUPSKIEGO  2008  
i BŁOSZYKA 2008) przegląd 80 gatunków roztoczy z tego rzędu najczęściej wykazywa-
nych w trakcie badań terenowych. 

Podrząd: Gamasina 

Rodzina: Zerconidae 

Parazercon radiatus (Berlese, 1914): gatunek pospolity i znany niemal w całej Eu-
ropie. Jest to gatunek eurytopowy występujący w ściółce lasów i borów, pod kosodrze-
winą, w darniach traw, mchu i w dziuplach (BŁASZAK 1974). Spotykany jako gatunek 
pionierski na nasypach kolejowych (MADEJ i KUDŁA 1990). 

Prozercon kochi Sellnick, 1943: licznie występujący gatunek europejski. Spotykany 
częściej w miejscach wilgotnych, takich jak ściółka lasów liściastych, łąki i torfowiska, 
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ale także w borach sosnowych i świerkowych, próchnie drzew oraz w gniazdach Micro-
tus arvalis i Clethrionomys glareolus (BŁASZAK 1974). Wykazywany w młodnikach 
sosnowych, rosnących pod wpływem różnych zanieczyszczeń (KACZMAREK 2000). 

Prozercon traegardhi (Halbert, 1923): gatunek europejski, dość pospolity, prze-
ważnie nieliczny w próbach. Występuje w ściółce lasów liściastych, mieszanych oraz 
borów świerkowych, częsty w próchnie pniaków i w mrowiskach (BŁASZAK 1974). 
Spotykany na solniskach (DZIUBA 1972) oraz jako gatunek pionierski na terenach po-
przemysłowych: zwałowiskach kopalni węgla kamiennego (Madej 1988 a, 1990 a) i po 
eksploatacji rud żelaza (CYRAN i MADEJ 1990), na nieużytkach kopalnictwa galeno-
galmanowego (MADEJ i SKUBAŁA 1996) oraz nasypach kolejowych (MADEJ i KUDŁA 
1990) i trawnikach miejskich (NIEDBAŁA i IN. 1982).  

Zercon peltatus C.L. Koch, 1836: gatunek znany w Europie od Hiszpanii aż do Ro-
sji. Zasiedla ściółki lasów liściastych, parków miejskich, zarośli, gniazda ssaków i su-
che nasłonecznione zbocza (BŁASZAK 1974). Wykazany na zwałowiskach pokopalnia-
nych (MADEJ 1990 a), trawnikach parków miejskich (NIEDBAŁA i IN. 1982) oraz  
w młodnikach sosnowych rosnących w sąsiedztwie różnych zakładów przemysłowych 
(KACZMAREK 2000). 

Zercon triangularis C.L. Koch, 1836: gatunek pospolity niemal w całej Europie. 
Wykazywany w wielu mikrośrodowiskach: w ściółce lasów i borów, darniach traw, 
mchach, dziuplach oraz w gniazdach gryzoni (BŁASZAK 1974). Stwierdzony przez 
KACZMARKA (2000) w młodych sośninach rosnących pod wpływem zanieczyszczeń  
z zakładów przemysłowych, a także jako gatunek pionierski na terenach postindustrial-
nych: zwałowiskach kopalnianych (MADEJ 1990 a), nieużytkach kopalnictwa galeno- 
-galmanowego (MADEJ i SKUBAŁA 1996) oraz nasypach kolejowych (MADEJ i KUDŁA 
1990) i trawnikach miejskich (NIEDBAŁA i IN. 1982). 

Zercon vacuus C.L. Koch, 1839: często spotykany gatunek zachodnioeuropejski. 
W Polsce jego stanowiska skupiają się w części południowo-zachodniej. Występuje  
w ściole, szczególnie lasów liściastych, w gniazdach gryzoni, mchach i dziuplach (BŁA-

SZAK 1974), a także na solniskach (DZIUBA 1972) i hałdach pokopalnianych (MADEJ 
1990 a). 

Zercon zelawaiensis Sellnick, 1944: gatunek znany w Europie Zachodniej i w kra-
jach nadbałtyckich (opisany na podstawie osobników zebranych w okolicach Królew-
ca). W Polsce występuje w części północnej i zachodniej, m.in. na wrzosowiskach,  
w ściółce nadmorskich borów bażynowych i innych borów sosnowych oraz na mchach 
(BŁASZAK 1974). Wykazany przez KACZMARKA (2000) w młodnikach sosnowych  
w rejonach oddziaływań zanieczyszczeń. 

Rodzina: Parasitidae 

Holoparasitus calcaratus (C.L. Koch, 1839): występuje w liściach, mchu, ściółce 
drzewostanów świerkowych, gniazdach mew, glebie ogrodów i łąk, solniskach i w pobli-
żu źródeł solanek (MICHERDZIŃSKI 1969), a jako gatunek pionierski na terenach postindu-
strialnych: w zadrzewionych wyrobiskach kruszyw (Madej, Grec 1994), na nieużytkach 
kopalnictwa galeno-galmanowego (MADEJ i SKUBAŁA 1996). Wykazany w młodnikach 
sosnowych w rejonach oddziaływania zanieczyszczeń (KACZMAREK 2000). 
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Leptogamasus (Paragamasus) suecicus Trägardh, 1936: gatunek wymieniany  
z wielu państw w Europie. Według Micherdzińskiego (1969) występuje w glebach 
terenów subalpejskich oraz pól uprawnych, na żyznych łąkach, suchych zboczach po-
krytych wrzosem i jałowcem, w ściółce modrzewiowej, mchach, humusie, zmurszałych 
dębach i olszach, rozkładających się szparagach. Spotykany jako gatunek pionierski na 
nieużytkach kopalnictwa węgla kamiennego (MADEJ 1988 a) i galeno-galmanowego 
(MADEJ i SKOWROŃSKA 1994), nasypach kolejowych (MADEJ i KUDŁA 1990), w za-
drzewionych wyrobiskach popiaskowych (MADEJ i GREC 1994) i trawnikach miejskich 
(NIEDBAŁA i IN. 1982). 

Paragamasus (Anidogamasus) jugincola (Athas-Henriot, 1967): gatunek europej-
ski, spotykany w glebach pól uprawnych i łąk, mchach, jaskiniach, gniazdach Bombus 
terrestris (MICHERDZIŃSKI 1969), ściółce drzewostanów oraz trawnikach parkowych 
(NIEDBAŁA i IN. 1981, 1982). Jako gatunek pionierski występuje na zadarnionych nieu-
żytkach, zrekultywowanych zwałowiskach: kopalnictwa węgla kamiennego (MADEJ 
1988 a) oraz galeno-galmanowego (MADEJ i SKUBAŁA 1996), popiołów z elektrowni 
(MADEJ 1996), a także na nasypach kolejowych (MADEJ i KUDŁA 1990), w zadrzewio-
nych wyrobiskach kruszyw (MADEJ i GREC 1994), w młodnikach sosnowych z rejonów 
zanieczyszczonych (KACZMAREK 2000).  

Paragamasus (Anidogamasus) lapponicus (Trägardh, 1910): gatunek środkowo-  
i północnoeuropejski, wykazany w ściółce drzewostanów liściastych, glebach łąko-
wych, humusie, mchach na drzewach, mchach z rodzaju Sphagnum, torfie, jaskiniach 
oraz rozkładających się roślinach (MICHERDZIŃSKI 1969). Występuje na solniskach 
(DZIUBA 1972), a także w młodych sośninach rosnących pod wpływem zanieczyszczeń 
(KACZMAREK 2000). 

Paragamasus (Anidogamasus) runcatellus (Berlese, 1903): gatunek holarktyczny 
(NIEDBAŁA i IN. 1981), wykazywany w mchach, glebach torfowych i łąkowych, na 
solniskach oraz w pobliżu jaskiń (MICHERDZIŃSKI 1969). Znaleziony również na 
Clethrionomys glareolus (KIEŁCZEWSKI i IN. 1974), w ściółce różnych drzewostanów 
oraz murawach kserotermicznych (BŁOSZYK i HALIDAY 1996). Występuje w zadrze-
wieniach śródpolnych (SENICZAK S. i IN. 1991 a, 1991 b, 1991 c), a jako gatunek pio-
nierski na rekultywowanych hałdach popiołów z elektrowni i kopalni węgla kamienne-
go (MADEJ 1988 a, 1996), nieużytkach kopalnictwa galeno-galmanowego (MADEJ  
i SKOWROŃSKA 1994), nasypach kolejowych (MADEJ i KUDŁA 1990), w zadrzewionych 
wyrobiskach popiaskowych (MADEJ i GREC 1994) i trawnikach miejskich (NIEDBAŁA  
i IN. 1982). 

Paragamasus (Anidogamasus) vagabundus (Karg, 1968): wykazywany od Europy 
Wschodniej i Środkowej (MADEJ 1978) aż do Wielkiej Brytanii (SKORUPSKI i LUXTON 
1998). Spotykany w ściółce drzewostanów, zbutwiałym kompoście, warstwie korzeni 
na pastwiskach (KARG 1968). Wykazany także jako gatunek pionierski na nieużytkach 
pokrytych trawą, rekultywowanym zwałowisku kopalni węgla kamiennego (MADEJ 
1988 a), nasypach kolejowych (MADEJ i KUDŁA 1990), w zadrzewionych wyrobiskach 
popiaskowych (MADEJ i GREC 1994) oraz na rekultywowanym zwałowisku popiołów  
z elektrowni (MADEJ 1996). 

Paragamasus (Anidogamasus) wasmanni (Oudemans, 1902): gatunek rzadki  
w Europie. Występuje w ściółce i humusie, mchach, glebie, na mrówkach Formica 
sanguinea (MICHERDZIŃSKI 1969), a także w liściach, humusie pod dębami i rododen-
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dronami (BHATTACHARYYA 1963) oraz w glebie lasu mieszanego (MADEJ 1988 a). 
Spotykany również na solniskach (DZIUBA 1972) oraz jako gatunek pionierski na nieu-
żytkach kopalnictwa galeno-galmanowego (MADEJ i SKOWROŃSKA 1994), w zadrze-
wionych wyrobiskach popiaskowych (MADEJ i GREC 1994) i butwiejącej ściółce  
w drzewostanach (KARG 1993). 

Parasitus fimetorum (Berlese, 1904): gatunek europejski, wymieniany także z za-
chodniej Syberii i Kanady (HYATT 1980). Występuje w gniazdach Marmota marmota, 
rodzaju Microtus oraz Riparia riparia, a także w glebie użytków zielonych, pod korą 
drzew, pod kamieniami, w mchach, kompoście, nawozie organicznym i rozkładających 
się odpadkach roślinnych, a deutonimfy na chrząszczach Copris hispanicus (MICHER-

DZIŃSKI 1969). Poza tym znaleziony jako gatunek pionierski na nasypach kolejowych 
(MADEJ i KUDŁA 1990) i w szlamach po flotacji siarki (GOŁDA i MADEJ 1996). 

Pergamasus (Pergamasus) crassipes (Linnaeus, 1758): gatunek o szerokim zasię-
gu, znany z licznych stanowisk w Europie oraz zachodniej Syberii. Występuje w wil-
gotnych i suchych mchach, pod kamieniami, w butwiejących resztkach roślin, na solni-
skach i polach uprawnych (DZIUBA 1962, 1972). Wykazywany jako gatunek pionierski 
na zadarnionych nieużytkach, rekultywowanych zwałowiskach kopalnictwa węgla ka-
miennego (MADEJ 1988 a) oraz galeno-galmanowego (MADEJ i SKUBAŁA 1996),  
w szlamach po flotacji siarki (GOŁDA i MADEJ 1996), na nasypach kolejowych (MADEJ 
i KUDŁA 1990), w zadrzewionych wyrobiskach kruszyw (MADEJ i GREC 1994), w pła-
tach słonorośli (SENICZAK S. i IN. 1993) i trawnikach (NIEDBAŁA i IN. 1982). 

Pergamasus (Pergamasus) mediocris Berlese, 1904: gatunek z obszaru Europy 
Środkowej i Wysp Brytyjskich, występuje w ściółce drzewostanów liściastych, butwie-
jącym drewnie, pod korą buka, w mchach, gniazdach drobnych gryzoni oraz ptaków 
(MICHERDZIŃSKI 1969). Spotykany jako gatunek pionierski na terenach poprzemysło-
wych: nieużytkach kopalnictwa galeno-galmanowego (MADEJ i SKUBAŁA 1996)  
i w płatach słonorośli (SENICZAK S. i IN. 1993). 

Pergamasus (Thenargamasus) quisquiliarum (Canestrini, 1882): spotykany  
w ściółce leśnej, glebie leśnej, łąkowej i pól uprawnych, torfowiskach, mchach, rozkła-
dających się roślinach, pryzmach kompostowych i na murszejących wierzbach (MICHER-

DZIŃSKI 1969), na nasypach kolejowych (MADEJ i KUDŁA 1990), trawnikach miejskich 
(NIEDBAŁA i IN. 1982) i w zadrzewieniach śródpolnych (SENICZAK S. i IN. 1996 a). 

Pergamasus (Thenargamasus) septentrionalis (Oudemans, 1902): występuje  
w mchu, ściółce, murszejącym drewnie, butwiejącym sianie, piasku morskim, jaski-
niach i w ich pobliżu, na zasolonych łąkach i pastwiskach (MICHERDZIŃSKI 1969). Jako 
gatunek pionierski spotykany na zadarnionych nieużytkach, rekultywowanych zwałowi-
skach pokopalnianych (MADEJ 1988 a), nieużytkach kopalnictwa galeno-galmanowego 
(MADEJ i SKUBAŁA 1996), nasypach kolejowych (MADEJ i KUDŁA 1990) oraz trawni-
kach miejskich (NIEDBAŁA i IN. 1982). 

Porrhostaspis lunulata Müller, 1859: występuje w całej Europie, a także w Afgani-
stanie. Znaleziony w ściółce olszyny karpackiej, w drzewostanie bukowym, murawie 
naskalnej oraz glebie na granicy pastwiska i drzewostanu modrzewiowego (WITALIŃSKI 
1976). Poza tym spotykany w mchu, pod korą drzew, w murszejącym drewnie, pry-
zmach nawozu organicznego, ściółce, gniazdach drobnych gryzoni, źródłach solanek  
i solnisk, guanie nietoperzy, jaskiniach (MICHERDZIŃSKI 1969), a także na Clethriono-
mys glareolus i Microtus agrestis (BITKOWSKA i ŻUKOWSKI 1975). Wykazany jako 
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nowy gatunek na terenach poprzemysłowych: trawiastych nieużytkach, rekultywowa-
nych zwałowiskach popiołów z elektrowni oraz pokopalnianych (MADEJ 1988 a, 1996), 
nieużytkach kopalnictwa galeno-galmanowego (MADEJ i SKUBAŁA 1996) i nasypach 
kolejowych (MADEJ i KUDŁA 1990). 

Vulgarogamasus kraepelini (Berlese, 1904): rozprzestrzeniony w środkowej i pół-
nocnej Europie, a także na Bałkanach i w zachodniej Syberii (WITALIŃSKI 1976). Wy-
stępuje w drzewostanach liściastych i mieszanych, w warstwie ściółki, humusie między 
korzeniami, na mchach i w murszu drzew (KIEŁCZEWSKI i WIŚNIEWSKI 1974), a także 
pod korą drzew, w kompoście, butwiejącym humusie, pod kamieniami, w opadłych 
liściach dębu, glebie ogrodowej i rozkładających się grzybach (MICHERDZIŃSKI 1969). 
Znaleziony również na wielu gatunkach gryzoni (KIEŁCZEWSKI i WIŚNIEWSKI 1974, 
KIEŁCZEWSKI i IN. 1974), a także na martwych ptakach, królikach i lemingach (MI-

CHERDZIŃSKI 1969). Spotykany również jako gatunek pionierski na nasypach kolejo-
wych (MADEJ i KUDŁA 1990), w płatach słonorośli (SENICZAK i IN. 1993). Przez 
KACZMARKA (2000) wykazany w młodnikach sosnowych w rejonach oddziaływania 
zanieczyszczeń. 

Rodzina: Macrochelidae 

Geholaspis longispinosus (Kramer, 1876): pospolity gatunek europejski, występu-
je w ściółce leśnej, mchach, spróchniałych pniach, hubach, gniazdach gryzoni oraz na 
gryzoniach i owadach (MADEJ 1978). Spotykany w zadrzewieniach śródpolnych (SENI-

CZAK S. i IN. 1991 a, 1991 b, 1991 c), na zadarnionych nieużytkach (MADEJ 1988 a). 
Przez KACZMARKA (2000) wykazany w młodnikach sosnowych rosnących pod wpły-
wem zanieczyszczeń z różnych zakładów przemysłowych. 

Geholaspis mandibularis (Berlese, 1904): gatunek szeroko rozprzestrzeniony  
w Europie (HAITLINGER 1979). Występuje w ściółce leśnej i mchach, na łąkach i polach 
uprawnych oraz w mocno przegniłym kompoście, glebie pod buczyną (MADEJ 1978). 
Spotykany jako gatunek pionierski na nieużytkach pokrytych trawą (MADEJ 1988 a),  
w zadrzewionych wyrobiskach popiaskowych (MADEJ i GREC 1994), zwałowiskach 
kopalnictwa węglowego (MADEJ i TOMCZOK 1990) i nasypach kolejowych (MADEJ  
i KUDŁA 1990). 

Macrocheles decoloratus (C.L. Koch, 1839): gatunek znany z całej holarktyki, wy-
stępujący w ściółce, nawozie organicznym i gniazdach gryzoni (BŁASZAK 1969).  
W Polsce wykazany w ściółce lasu liściastego (BŁOSZYK i IN. 1994) oraz na zwałowi-
skach kopalni węgla kamiennego (MADEJ 1990 a). 

Macrocheles glaber (Müller, 1860): gatunek rozprzestrzeniony na świecie, wyka-
zywany w całej Europie, regionie Morza Śródziemnego, na terenie Rosji, a także  
w Ameryce Północnej i w Nowej Zelandii (HYATT i EMBERSON 1988). Spotykany  
w glebach uprawnych i na łąkach, w ściółce lasów iglastych i liściastych. Najczęściej 
zbierany (samice) wraz z chrząszczami z rodzin Staphylinidae, Scarabaeidae i Silphi-
dae (KIEŁCZEWSKI i WIŚNIEWSKI 1974). Poza tym występuje w magazynowanych na-
sionach traw (CHMIELEWSKI 1971), na solniskach (DZIUBA 1972) oraz jako gatunek 
pionierski na nieużytkach kopalnictwa galeno-galmanowego (MADEJ i SKUBAŁA 1996) 
i w zadrzewieniach śródpolnych (SENICZAK S. i IN. 1996 a), m.in. w Wielkopolskim 
Parku Narodowym. 
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Macrocheles montanus (Willmann, 1951): rozprzestrzeniony w całej Europie, wy-
stępuje w lasach liściastych i mieszanych, w ściółce, humusie, pod korą drzew,  
w gniazdach drobnych ssaków, na owadach i gryzoniach, a jako pionier na hałdach 
kopalni węgla (MADEJ 1990 b). 

Macrocheles tridentinus (G. et R. Canestrini, 1882): pospolity gatunek europejski, 
wykazywany w ściółce leśnej, mchach z rodzaju Sphagnum, butwiejących roślinach  
i pod kamieniami (BREGETOVA 1977). W Polsce notowany w glebie lasu liściastego 
(BŁOSZYK i IN. 1994) i mieszanego (MADEJ 1988 a), w zadrzewieniach śródpolnych 
(SENICZAK S. i IN. 1991 a, 1991 b, 1991 c), a także na zwałowiskach kopalnictwa wę-
glowego (MADEJ 1990 b). 

Rodzina: Eviphididae 

Alliphis halleri (G. et R. Canestrini, 1881): gatunek znany z całej Europy, wystę-
puje w gnijących szczątkach organicznych, na chrząszczach z rodziny Scarabaeidae 
(BŁASZAK 1969) oraz Carabidae (HAITLINGER 1991). Spotykany jako gatunek pionier-
ski na zwałowiskach kopalnictwa węglowego (MADEJ i TOMCZOK 1990), nasypach 
kolejowych (MADEJ i KUDŁA 1990), w szlamach po flotacji siarki (GOŁDA i MADEJ 
1996), na trawnikach miejskich (NIEDBAŁA i IN. 1982), a także w młodnikach sosno-
wych w rejonach zanieczyszczeń (KACZMAREK 2000). 

Eviphis ostrinus (C.L. Koch, 1836): gatunek europejski (NIEDBAŁA i IN. 1981), 
występujący w ściółce, butwiejącym listowiu i igliwiu, mchach i niekiedy na gryzo-
niach (WIŚNIEWSKI 1965), np. Clethrionomys glareolus (BITKOWSKA i ŻUKOWSKI 
1975). Spotykany w zadrzewieniach śródpolnych (SENICZAK S. i IN. 1991 a, 1991 b, 
1991 c) oraz na solniskach (DZIUBA 1972). Wykazany w młodych borach sosnowych 
rosnących w zanieczyszczonym środowisku (KACZMAREK 2000) oraz jako gatunek 
pionierski w pierwszych fazach sukcesji na terenach poprzemysłowych (MADEJ i BŁA-

SZAK 1993), w zadrzewionych wyrobiskach kruszyw (MADEJ i GREC 1994), na hałdach 
kopalnianych (MADEJ 1988 a) i nasypach kolejowych (MADEJ i KUDŁA 1990). 

Rodzina: Ascidae 

Antennoseius bacatus Athias-Henriot, 1961: spotykany w glebach na głębokości 
do 15 cm, w ściółce lasów liściastych, wilgotnych pryzmach siana i sieczki (KARG 
1993), w szlamach po flotacji siarki (GOŁDA i MADEJ 1996). Przez BŁASZAKA (1980) 
wykazany w ściółce boru sosnowego w Wielkopolskim Parku Narodowym. 

Asca aphidioides (Linnaeus, 1758): pospolity gatunek holarktyczny, występuje pod 
korą drzew, w próchniejących pniakach, humusie, mchach, pryzmach kompostowych  
i gniazdach gryzoni. Spotykany w lasach, rzadziej w glebie łąkowej i polnej (MADEJ 
1978). Poza tym wykazany przez MADEJ (1978) w glebie buczyny sudeckiej oraz jako 
gatunek pionierski na nieużytkach pokrytych trawą (MADEJ 1988 a), nieużytkach ko-
palnictwa galeno-galmanowego (MADEJ i SKUBAŁA 1996) i węgla kamiennego (MADEJ 
1990 a), a także na nasypach kolejowych (MADEJ i KUDŁA 1990). Stwierdzony przez 
KACZMARKA (2000) w młodnikach sosnowych w rejonach oddziaływania zanieczysz-
czeń różnych zakładów przemysłowych. 
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Asca bicornis (Canestrini et Fanzago, 1887): gatunek europejski wykazywany  
w mchach z rodzaju Sphagnum, na wrzosowiskach i w humusie (BERNHARD 1963). 
Występuje w lasach liściastych i mieszanych (NIEDBAŁA i IN. 1981). Przez BŁASZAKA 
(1969) uważany za pospolity gatunek wolno żyjący, spotykany w mchach i pod korą 
drzew, a także w gniazdach gryzoni: Arvicola terrestris i Apodemus sylvaticus. Wyka-
zany w powierzchniowych warstwach gleby na solniskach (DZIUBA 1972), w gnieździe 
mrówek nieoznaczonego gatunku (WIŚNIEWSKI 1983), zadrzewieniach śródpolnych 
(SENICZAK S. i IN. 1991 a, 1991 b, 1991 c), a także jako gatunek pionierski na nasypach 
kolejowych (MADEJ i KUDŁA 1990), trawnikach miejskich (NIEDBAŁA i IN. 1982) oraz 
w młodnikach sosnowych na obszarach zanieczyszczonych (KACZMAREK 2000). 

Gamasellodes bicolor (Berlese, 1918): występuje w glebach buczyny sudeckiej 
(MADEJ 1978), lasu mieszanego (MADEJ 1988 a) i lasów liściastych na niżu (BŁOSZYK  
i IN. 1994). Notowany także w zadrzewieniach śródpolnych (SENICZAK S. i IN. 1991 a, 
1991 b, 1991 c), w młodych sośninach rosnących w sąsiedztwie różnych zakładów 
przemysłowych (KACZMAREK 2000) oraz jako gatunek pionierski na zwałowiskach 
kopalni węgla kamiennego (MADEJ 1990 a), nieużytkach kopalnictwa galeno-galma-
nowego (MADEJ i SKUBAŁA 1996), w szlamach po flotacji siarki (GOŁDA i MADEJ 
1996), na rekultywowanym zwałowisku popiołów z elektrowni (MADEJ 1996), nasy-
pach kolejowych (MADEJ i KUDŁA 1990), a także trawnikach miejskich (NIEDBAŁA i IN. 
1982). 

Lasioseius berlesei Oudemans, 1938: gatunek znany z Europy, występuje na po-
lach uprawnych, w glebie łąkowej, ściółce w dąbrowach, między korzeniami traw  
i sitowia, pod korą drzew, w mchach (MADEJ 1988 a). Notowany w glebie lasów liścia-
stych (BŁOSZYK i IN. 1994), ściółce borów sosnowych (KACZMAREK i IN. 1996), a jako 
pionier na rekultywowanych hałdach kopalnianych i popiołów z elektrowni (MADEJ 
1990 a, 1996), a także hałdach po eksploatacji rud żelaza (CYRAN i MADEJ 1990) oraz 
w płatach słonorośli (SENICZAK S. i IN. 1993). 

Lasioseius muricatus (C.L. Koch, 1839): gatunek pospolity w Europie. Występuje 
w lasach liściastych, w zbutwiałych roślinach, kompoście, mchach, spróchniałym drew-
nie, starych hubach oraz gniazdach gryzoni (MADEJ 1990 a). Wykazany również na 
solniskach (DZIUBA 1972), zwałowiskach kopalni węgla kamiennego (MADEJ 1990 a), 
trawnikach miejskich (NIEDBAŁA i IN. 1982) oraz w zadrzewieniach śródpolnych (SE-

NICZAK S. i IN. 1994). 
Lasioseius youcefi Athias-Henriot, 1959: gatunek europejski, występuje w glebie 

łąkowej, na polach uprawnych, w mchach, darni, przegniłych resztkach roślinnych, 
gniazdach gryzoni (MADEJ 1990 a), zadrzewieniach śródpolnych (SENICZAK S. i IN. 
1996 b), a przez KACZMARKA (2000) wykazany w młodnikach sosnowych w rejonach 
oddziaływania zanieczyszczeń. Znany również jako gatunek pionierski na nieużytkach 
(MADEJ 1988 a), zwałowiskach kopalni węgla kamiennego (MADEJ 1990 a) i po eksplo-
atacji rud żelaza (CYRAN i MADEJ 1990), nasypach kolejowych (MADEJ i KUDŁA 1990), 
w szlamach po flotacji siarki (GOŁDA i MADEJ 1996) oraz na rekultywowanym zwało-
wisku popiołów z elektrowni (MADEJ 1996). 

Neojordensia levis (Oudemans et Voigts, 1904): gatunek znany w całej Europie, 
preferujący bardzo wilgotne środowisko. Występuje w ściółce liściastej, mchach, dziu-
plach, gnijących roślinach, wyrzuconych na brzeg wodorostach, na błotnistych łąkach, 
wydmach nabrzeżnych, w namule rzek, drewnie spławnym, gniazdach gryzoni (MADEJ 
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1988 a). Spotykany na solniskach (DZIUBA 1972) oraz jako gatunek pionierski na ob-
szarach poprzemysłowych: zadarnionych nieużytkach (MADEJ 1988 a), zwałowiskach 
popiołów z elektrowni i pokopalnianych (MADEJ 1988 a, 1990 a, 1996), nieużytkach 
kopalnictwa galeno-galmanowego (MADEJ i SKOWROŃSKA 1994), nasypach kolejowych 
(MADEJ i KUDŁA 1990), trawnikach miejskich (NIEDBAŁA i IN. 1982) i w zieleni śród-
polnej (SENICZAK S. i IN. 1994). 

Proctolaelaps pygmaeus (Müller, 1860): pospolity gatunek holarktyczny żyjący  
w ściółce, opadłych liściach i pod korą drzew (Błaszak 1969) oraz w ściółce borów so-
snowych (KACZMAREK i IN. 1996). Wykazany także w gnieździe mrówek Formica polyc-
tena (WIŚNIEWSKI 1966), w gnieździe Apodemus sylvaticus (BŁASZAK 1969), na Sorex 
araneus i S. minutus (HAITLINGER 1984), w glebie lasu mieszanego (MADEJ 1988 a), 
zadrzewieniach śródpolnych (SENICZAK S. i IN. 1991 a, 1991 b, 1991 c), w młodnikach 
sosnowych rosnących na obszarach zanieczyszczonych (KACZMAREK 2000) oraz na 
nasypach kolejowych (MADEJ i KUDŁA 1990). 

Zercoseius spathuliger (Leonardi, 1899): gatunek występujący sporadycznie  
w drzewostanach liściastych, rzadko w glebie kompostowej w szklarniach, ściółce, 
mchach, preferujący substraty względnie wilgotne do suchych (KARG 1993). W Polsce 
jako gatunek pionierski spotykany na zwałowiskach popiołów z elektrowni i kopalnic-
twa węglowego (MADEJ 1990 b, 1996), na nieużytkach kopalnictwa galeno-galmano-
wego (MADEJ i SKOWROŃSKA 1994), nasypach kolejowych (MADEJ i KUDŁA 1990),  
a także w zieleni śródpolnej (SENICZAK S. i IN. 1996 a). 

Arctoseius cetratus (Sellnick, 1940): gatunek wykazywany w Europie. Spotykany 
w różnych biotopach: w glebie łąkowej, wilgotnej ściółce, starym sianie, nawozie orga-
nicznym, mokrym mchu, mocno przegniłym kompoście oraz w mieszanych i liściastych 
lasach (Madej 1990 a). Odnotowany w glebie pól uprawnych (DZIUBA 1962), na zaso-
lonej łące (SENICZAK S. i IN. 1985) oraz w młodych sośninach rosnących w sąsiedztwie 
źródeł zanieczyszczeń (KACZMAREK 2000). Jako pionier wykazany na nasypach kole-
jowych (MADEJ i KUDŁA 1990), trawnikach miejskich (NIEDBAŁA i IN. 1982), zadar-
nionych nieużytkach (MADEJ 1988 a), zwałowiskach kopalni węgla oraz popiołów  
z elektrowni (MADEJ 1990 a, 1996), nieużytkach kopalni galeno-galmanowych (MADEJ 
i SKUBAŁA 1996), w szlamach po flotacji siarki (GOŁDA i MADEJ 1996). 

Iphidozercon gibbus Berlese, 1903: występuje w glebach pól uprawnych i łąk, sub-
stracie kompostowym, butwiejących liściach i ściole, humusie między korzeniami 
(KARG 1993), glebie drzewostanów liściastych (BŁOSZYK i IN. 1994), młodych borach 
sosnowych, zdrowych bądź będących pod wpływem zanieczyszczeń (KACZMAREK i IN. 
1996, KACZMAREK 2000) oraz na zasolonych glebach (SENICZAK S. i IN. 1985). 

Rodzina: Laelapidae 

Hypoaspis (Alloparasitus) oblonga (Halbert, 1915): znany w zachodniej i wschod-
niej Europie. Występuje pod korą próchniejących drzew, w mchach, gniazdach gryzoni, 
a także na zwałowiskach kopalnianych (MADEJ 1990 a), w mchu na skałach wapien-
nych, ściółce lasów mieszanych, gnieździe mrówek Lasius fuliginosus (SKORUPSKI  
i GWIAZDOWICZ 1996). 

Hypoaspis (Cosmolaelaps) claviger (Berlese, 1883): wykazywany w Europie Za-
chodniej i Wschodniej. Występuje w glebie, ściółce, przegniłym drewnie, gniazdach 
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gryzoni, a także jako gatunek pionierski na zwałowiskach kopalni węgla kamiennego 
(MADEJ 1990 a) i po eksploatacji rud żelaza (CYRAN i MADEJ 1990), nieużytkach ko-
palnictwa galeno-galmanowego (MADEJ i SKOWROŃSKA 1994), w szlamach po flotacji 
siarki (GOŁDA i MADEJ 1996), na rekultywowanym zwałowisku popiołów z elektrowni 
(MADEJ 1996), nasypach kolejowych (MADEJ i KUDŁA 1990) oraz trawnikach miejskich 
(NIEDBAŁA i IN. 1982). 

Hypoaspis (Cosmolaelaps) cuneifer (Michael, 1891): często występuje w gniaz-
dach wielu gatunków mrówek (WIŚNIEWSKI 1965). Spotykany także w ściółce boru 
sosnowego (SENICZAK S. i IN. 1997), młodnikach sosnowych z obszarów zanieczysz-
czonych (KACZMAREK 2000) oraz na rekultywowanych hałdach popiołów z elektrowni 
(MADEJ 1996). 

Hypoaspis (Cosmolaelaps) vacua (Michael, 1891): pospolity w Europie, występuje 
w glebie uprawnej, łąkowej, lesie liściastym i iglastym, humusie, mchach, spróchniałym 
drewnie, zbutwiałej ściółce, między korzeniami traw, na kilku gatunkach gryzoni (HAI-

TLINGER 1986) oraz w ich gniazdach (MADEJ 1988 a). Wykazywany w gniazdach róż-
nych gatunków mrówek (WIŚNIEWSKI 1965, 1983). Jako gatunek pionierski spotykany 
na zadarnionych nieużytkach (MADEJ 1988 a), hałdach kopalni węgla kamiennego oraz 
popiołów z elektrowni (MADEJ 1990 a, 1996), nieużytkach kopalnictwa galeno-galma-
nowego (MADEJ i SKOWROŃSKA 1994), nasypach kolejowych (MADEJ i KUDŁA 1990), 
trawnikach miejskich (NIEDBAŁA i IN. 1982), a także w zadrzewieniach śródpolnych 
(SENICZAK S. i IN. 1991 a, 1991 b, 1991 c) oraz w młodnikach sosnowych w rejonach 
emisji zanieczyszczeń (KACZMAREK 2000). 

Hypoaspis (Geolaelaps) aculeifer (Canestrini, 1883): pospolity gatunek paleark-
tyczny. Występuje w glebie pól uprawnych, drzewostanach liściastych i iglastych, gle-
bie kompostowej, humusie, zbutwiałej ściółce, spróchniałym drewnie, między korze-
niami oraz w gniazdach gryzoni (MADEJ 1990 a). Spotykany w zadrzewieniach śródpo-
lnych (SENICZAK S. i IN. 1991 a, 1991 b, 1991 c), a jako gatunek pionierski na nieużyt-
kach kopalnictwa galeno-galmanowego (MADEJ i SKUBAŁA 1996), nieużytkach pokry-
tych trawą (MADEJ 1988 a), w szlamach po flotacji siarki (GOŁDA i MADEJ 1996), re-
kultywowanym zwałowisku popiołów z elektrowni (MADEJ 1996), hałdach kopalnia-
nych (MADEJ 1990 a), nasypach kolejowych (MADEJ i KUDŁA 1990), w płatach słono-
rośli (SENICZAK S. i IN. 1993), trawnikach miejskich (NIEDBAŁA i IN. 1982) oraz  
w młodych borach sosnowych rosnących w sąsiedztwie zakładów przemysłowych 
(KACZMAREK 2000). 

Hypoaspis (Geolaelaps) praesternalis (Willmann, 1949): gatunek opisany na pod-
stawie osobników zebranych w okolicach Ciechocinka (WILLMANN 1949). Pospolity  
w całej Europie. Występuje w glebie pól uprawnych i łąk (DZIUBA 1962), w zadrzewie-
niach śródpolnych (SENICZAK S. i IN. 1991 a, 1991 b, 1991 c), drzewostanach iglastych 
i liściastych, humusie między korzeniami traw, mchach, porostach, gniazdach gryzoni 
(MADEJ 1990 a) oraz na solniskach (DZIUBA 1972). Notowany przez KACZMARKA 
(2000) w młodych sośninach porastających rejony o dużym zanieczyszczeniu. Jako 
gatunek pionierski spotykany na hałdach kopalni węgla kamiennego oraz popiołów  
z elektrowni (MADEJ 1990 a, 1996), nieużytkach kopalnictwa galeno-galmanowego 
(MADEJ i SKUBAŁA 1996), szlamach po flotacji siarki (GOŁDA i MADEJ 1996), nasypach 
kolejowych (MADEJ i KUDŁA 1990), w płatach słonorośli (SENICZAK S. i IN. 1993) oraz 
trawnikach miejskich (NIEDBAŁA i IN. 1982). 
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Hypoaspis (Laelaspis) austriaca Sellnick, 1935: występuje w opadłych igłach so-
sny, humusie oraz gniazdach mrówek Formica rufa (HIRSCHMANN i BERNHARD 1969). 
Wykazany w młodnikach sosnowych w rejonach oddziaływania zanieczyszczeń 
(KACZMAREK 2000) i zadrzewieniach śródpolnych (SENICZAK S. i IN. 1991 a, 1991 b, 
1991 c). Spotykany jako gatunek pionierski na terenach poprzemysłowych: zwałowi-
skach po eksploatacji rud żelaza (CYRAN i MADEJ 1990) i nieużytkach kopalnictwa 
galeno-galmanowego (MADEJ i SKOWROŃSKA 1994). 

Ololaelaps placentula (Berlese, 1887): takson pospolity w Europie, preferujący 
wilgotne środowisko. Spotykany w glebie łąkowej, mchach, ściółce liściastej, darni, 
nawozie i ziemi kompostowej, pod kamieniami, w gniazdach gryzoni, a także na zwa-
łowiskach popiołów z elektrowni oraz kopalni węgla kamiennego (MADEJ 1990 a, 
1996) i po eksploatacji rud żelaza (CYRAN i MADEJ 1990). Poza tym w trawnikach 
miejskich (NIEDBAŁA i IN. 1982). Wykazany także w podmokłych zadrzewieniach 
śródpolnych (SENICZAK S. i IN. 1991 a, 1991 b, 1991 c), ściółce borów sosnowych 
(KACZMAREK i IN. 1996) oraz na solniskach (DZIUBA 1972). 

Ololaelaps sellnicki Bregetova et Koroleva, 1964: gatunek znany w Europie Za-
chodniej i Wschodniej. Występuje w mchach, zdeprecjonowanym drewnie, mokrych 
liściach, wodorostach na brzegu morza, w błotach, błotnistych łąkach, gniazdach gryzo-
ni, a także jako gatunek pionierski na różnego rodzaju terenach poprzemysłowych 
(DZIUBA 1972, MADEJ 1988 a, 1990 a, 1996, MADEJ i SKUBAŁA 1996). 

Rodzina: Veigaiidae 

Gamasolaelaps excisus (C.L. Koch, 1879): notowany w ekskrementach, humusie, 
gniazdach Myrmica laevinodis, glebie lasów liściastych (WIŚNIEWSKI 1983) i miesza-
nych, a także jako gatunek pionierski na zadarnionych nieużytkach (MADEJ 1988 a), 
nasypach kolejowych (MADEJ i TOMCZOK 1990) i na hałdach powęglowych (MADEJ 
1990 b). Spotykany w podmokłych zadrzewieniach śródpolnych (SENICZAK S. i IN. 
1991 a, 1991 b, 1991 c), pryzmach obornika (SKORUPSKI i GWIAZDOWICZ 1996) oraz 
ściółce pod cisem (SKORUPSKI i LUXTON 1998). 

Veigaia cerva (Kramer, 1876): szeroko rozprzestrzeniony w Europie, Azji i Ame-
ryce Północnej. Znajdowany w drzewostanach iglastych i liściastych, na polach upraw-
nych, w glebie łąkowej, ściółce, mchach, humusie, między korzeniami, w spróchniałych 
pniach, jaskiniach, gniazdach drobnych ssaków, zadrzewieniach śródpolnych (SENI-

CZAK S. i IN. 1991 a, 1991 b, 1991 c). Notowany też jako pionier na solniskach (DZIUBA 
1972), zwałowiskach kopalni węgla kamiennego (MADEJ 1990 a), nieużytkach kopal-
nictwa galeno-galmanowego (MADEJ i SKUBAŁA 1996), nasypach kolejowych (MADEJ  
i KUDŁA 1990), w płatach słonorośli (SENICZAK S. i IN. 1993) oraz w rosnących pod 
wpływem zanieczyszczeń młodnikach sosnowych (KACZMAREK 2000). 

Veigaia decurtata Athias-Henriot, 1961: wykazany w gniazdach gryzoni, glebie  
i ściole pod buczyną. W Polsce spotykany w glebie leśnej (MADEJ 1988 a, Błoszyk i IN. 
1994), w zasiedlonych dziuplach wierzbowych, gniazdach mrówek Lasius fuliginosus 
(SKORUPSKI i GWIAZDOWICZ 1996), a także jako gatunek pionierski na zwałowiskach 
kopalnianych (MADEJ 1988 a, 1988 b) i po eksploatacji rud żelaza (CYRAN i MADEJ 
1990), nieużytkach kopalnictwa galeno-galmanowego (MADEJ i SKUBAŁA 1996) oraz 
nasypach kolejowych (MADEJ i KUDŁA 1990). 
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Veigaia exigua (Berlese, 1916): europejski gatunek wykazywany w glebie pól 
uprawnych, lasów, glebie kompostowej, gniazdach drobnych ssaków (MADEJ 1990 a). 
Spotykany także jako gatunek pionierski na nieużytkach pokrytych trawą (MADEJ 1988 a), 
hałdach kopalni węgla (MADEJ 1988 a, 1990 a), nieużytkach kopalni galeno-galmano-
wych (MADEJ i SKUBAŁA 1996), nasypach kolejowych (MADEJ i KUDŁA 1990) oraz 
trawnikach miejskich (NIEDBAŁA i IN. 1982), zadrzewieniach śródpolnych (SENICZAK 
S. i IN. 1991 a, 1991 b, 1991 c) i w młodnikach sosnowych w rejonach oddziaływania 
zanieczyszczeń (KACZMAREK 2000). 

Veigaia kochi (Trägardh, 1901): gatunek pospolity w Europie, Azji i Ameryce 
Północnej (MADEJ 1990 a). Znajdowany w glebie pól uprawnych i na solniskach 
(DZIUBA 1962, 1972), w glebie leśnej, humusie, na korzeniach, mchach, zbutwiałym 
drewnie, darni na łąkach, w gnijącej trzcinie, jaskiniach, gniazdach gryzoni (MADEJ 
1988 a, 1990 a). Spotykany jako pionier na hałdach kopalnianych (MADEJ 1990 a),  
w zadrzewieniach śródpolnych (SENICZAK S. i IN. 1991 a, 1991 b, 1991 c) i na nieużyt-
kach kopalni galeno-galmanowych (MADEJ i SKUBAŁA 1996). 

Veigaia nemorensis (C.L. Koch, 1839): pospolity gatunek palearktyczny, częsty  
w ściółce leśnej, mchach, próchniejącym drewnie, gniazdach drobnych ssaków, darni, 
na łąkach, w glebie kompostowej (MADEJ 1990 a), glebie pól uprawnych, skupiskach 
śmieci i na solniskach (DZIUBA 1962, 1972), a także w zadrzewieniach śródpolnych 
(SENICZAK i IN. 1991 a, 1991 b, 1991 c). Spotykany jako nowy gatunek na zwałowi-
skach popiołów z elektrowni, kopalni węgla kamiennego (MADEJ 1988 a, 1990 a, 
1996), nieużytkach kopalnictwa galeno-galmanowego (MADEJ i SKUBAŁA 1996), nasy-
pach kolejowych (MADEJ i KUDŁA 1990), trawnikach miejskich (NIEDBAŁA i IN. 1982) 
oraz w płatach słonorośli (SENICZAK S. i IN. 1993). Wykazany przez KACZMARKA 
(2000) w osłabionych zanieczyszczeniami młodnikach sosnowych. 

Veigaia planicola (Berlese, 1892): gatunek znany w Europie, Azji i Ameryce Pół-
nocnej. Występuje w mchach, ściółce leśnej, powierzchniowej warstwie gleby w par-
kach miejskich, drzewostanach liściastych i iglastych, na polach uprawnych, w glebie 
kompostowej, mocno przegniłym materiale organicznym, gniazdach drobnych ssaków  
i przypadkowo na gryzoniach (MADEJ 1990 a). Jako gatunek pionierski spotykany na 
zadarnionych nieużytkach (MADEJ 1988 a), zwałowiskach kopalni węgla kamiennego 
(MADEJ 1988 a, 1990 a) i po eksploatacji rud żelaza (CYRAN i MADEJ 1990), nieużyt-
kach kopalnictwa galeno-galmanowego (MADEJ i SKOWROŃSKA 1994), rekultywowa-
nych zwałowiskach popiołów z elektrowni (MADEJ 1996) oraz nasypach kolejowych 
(MADEJ i TOMCZOK 1990). Przez KACZMARKA (2000) notowany w młodnikach sosno-
wych w rejonach oddziaływania zanieczyszczeń zakładów przemysłowych. 

Rodzina: Rhodacaridae 

Rhodacarellus silesiacus Willmann, 1936: gatunek opisany na podstawie okazów 
zebranych z okolic Wrocławia (WILLMANN 1936). Szeroko rozprzestrzeniony w Euro-
pie, Afryce Północnej, Azji i Ameryce Północnej. Występuje w glebach pól uprawnych, 
lasów i łąk, kompoście, piaskach na wybrzeżu, humusie w glebach piaszczystych, wa-
piennych i gliniastych, ściółce, pod kamieniami, a także w gniazdach gryzoni (BŁASZAK 
1969, MADEJ 1990 a). Wykazywany na solniskach (DZIUBA 1972), w zadrzewieniach 
śródpolnych (SENICZAK S. i IN. 1991 a, 1991 b, 1991 c) i w młodnikach sosnowych 
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rosnących pod wpływem zanieczyszczeń (KACZMAREK 2000). Spotykany jako gatunek 
pionierski na zadarnionych nieużytkach (MADEJ 1988 a), hałdach popiołów z elektrow-
ni oraz kopalnianych (MADEJ 1988 a, 1990 a, 1996), nieużytkach kopalnictwa galeno- 
-galmanowego (MADEJ i SKUBAŁA 1996), w szlamach po flotacji siarki (GOŁDA i MADEJ 
1996), na nasypach kolejowych (MADEJ i KUDŁA 1990), w zadrzewionych wyrobiskach 
popiaskowych (MADEJ, Grec 1994) oraz trawnikach miejskich (NIEDBAŁA i IN. 1982). 

Rhodacarus clavulatus Athias-Henriot, 1961: znany gatunek europejski, wykazy-
wany w glebie i ściółce (ŠČERBAK 1980), glebie drzewostanów cisowych (SKORUPSKI  
i LUXTON 1998), a także jako gatunek pionierski na terenach poprzemysłowych: zwa-
łowiskach po eksploatacji rud żelaza (CYRAN i MADEJ 1990), nieużytkach kopalnictwa 
galeno-galmanowego (MADEJ i SKUBAŁA 1996) oraz nasypach kolejowych (MADEJ  
i KUDŁA 1990). 

Rhodacarus mandibularis Berlese, 1921: gatunek znany w całej Europie, występu-
je w powierzchniowej warstwie gleby, mchach, kompoście, na polach uprawnych,  
a także jako gatunek pionierski na terenach poprzemysłowych (CYRAN i MADEJ 1990, 
MADEJ 1990 a, MADEJ i KUDŁA 1990, MADEJ i SKUBAŁA 1996) oraz trawnikach miej-
skich (NIEDBAŁA i IN. 1982). Przez BŁOSZYKA i HALIDAYA (1996) notowany w ściółce 
w drzewostanie bukowym. 

Rodzina: Pachylaelapidae 

Pachylaelaps (Pachylaelaps) furcifer Oudemans, 1903: rozprzestrzeniony w Euro-
pie Zachodniej i Wschodniej. Występuje w glebach leśnych (MADEJ 1988 a, BŁOSZYK  
i IN. 1994), mchach, na pastwiskach, w przegniłym drewnie, torfie, gniazdach gryzoni 
(HAITLINGER 1983, MADEJ 1990 a). W Polsce wykazywany także na solniskach (DZIUBA 
1972), w glebach na skałach wapiennych (SKORUPSKI i DOBIES 1997) oraz jako gatunek 
pionierski na terenach postindustrialnych: zwałowiskach kopalni (MADEJ 1988 a, 1990 a), 
nieużytkach kopalni galeno-galmanowych (MADEJ i SKOWROŃSKA 1994), nasypach 
kolejowych (MADEJ i KUDŁA 1990), a także w zadrzewieniach śródpolnych (SENICZAK 
S. i IN. 1994) oraz młodnikach sosnowych w rejonach oddziaływania zanieczyszczeń 
różnych zakładów przemysłowych (KACZMAREK 2000). 

Pachylaelaps (Pachylaelaps) longisetis Halbert, 1915: gatunek wykazywany w Eu-
ropie Zachodniej i Wschodniej. Występuje w drzewostanach liściastych i iglastych, 
glebie łąkowej, ściółce, spróchniałym drewnie, humusie oraz gniazdach gryzoni (MA-

DEJ 1990 a). Notowany także w buczynie sudeckiej (DZIUBA i IN. 1979) oraz na zwało-
wisku kopalni węgla kamiennego (MADEJ 1988 a, 1990 a) i nasypach kolejowych (MA-

DEJ i KUDŁA 1990). 
Pachylaelaps (Pachylaelaps) magnus Halbert, 1915: gatunek wykazany w ściółce 

drzewostanów bukowych i jodłowych (BŁOSZYK i HALIDAY 1996) oraz w lesie miesza-
nym (MADEJ 1988 a). Spotykany także w próchniejących pniach bukowych (SKORUPSKI 
i GWIAZDOWICZ 1996) oraz jako gatunek pionierski na zwałowiskach kopalni węgla 
kamiennego (MADEJ 1988 a) i po wydobyciu rud żelaza (CYRAN i MADEJ 1990), nieu-
żytkach kopalnictwa galeno-galmanowego (MADEJ i SKUBAŁA 1996) i nasypach kole-
jowych (MADEJ i KUDŁA 1990). 

Pachylaelaps (Pachylaelaps) pectinifer (G. et R. Canestrini, 1882): gatunek sze-
roko rozprzestrzeniony w Europie, Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Występu-
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je w ściółce leśnej, glebie i gniazdach gryzoni (KOROLEVA 1977). W Polsce wykazywa-
ny w ściółce pod bukiem, jodłą oraz świerkiem (SKORUPSKI i GWIAZDOWICZ 1996),  
a także jako gatunek pionierski na nieużytkach kopalni galeno-galmanowych (MADEJ  
i SKOWROŃSKA 1994), nasypach kolejowych (MADEJ i KUDŁA 1990) i trawnikach miej-
skich (NIEDBAŁA i IN. 1982). 

Pachylaelaps (Olopachys) suecicus (Sellnick, 1950): północno- i środkowoeuropej-
ski gatunek występujący w ściółce leśnej, mchach i gniazdach gryzoni (MADEJ 1978). 
Spotykany jako gatunek pionierski na zadarnionych nieużytkach, hałdach kopalnianych 
(MADEJ 1988 a), nieużytkach kopalnictwa galeno-galmanowego (MADEJ i SKUBAŁA 
1996), nasypach kolejowych (MADEJ i KUDŁA 1990) oraz w zadrzewieniach śródpol-
nych (SENICZAK S. i IN. 1994). 

Pachyseius humeralis Berlese, 1910: gatunek rozprzestrzeniony w Europie, spoty-
kany w agrocenozach, łąkach, lasach iglastych i liściastych, jaskiniach, gniazdach drob-
nych ssaków oraz mocno przegniłym materiale kompostowym (MADEJ 1978). Znany 
także jako gatunek pionierski na terenach poprzemysłowych (MADEJ 1990 a, MADEJ  
i KUDŁA 1990, MADEJ i SKOWROŃSKA 1994) oraz w płatach słonorośli (SENICZAK S.  
i IN. 1993). 

Rodzina: Digamasellidae 

Dendrolaelaps (Apophyseodendrolaelaps) zwoelferi Hirschmann, 1960: gatunek 
wykazywany w Europie Środkowej, Wschodniej i Północnej, w gniazdach dzikich 
pszczół, glebach łąk i pól uprawnych, szlamie z korą, rozdrobnionej korze, gniazdach 
mrówek Formica rufa, pod korą sosny w chodnikach Dryocoetes autographus, w mur-
szu wierzby, rozkładających się ziemniakach oraz gniazdach Riparia riparia (HIRSCH-

MANN i WIŚNIEWSKI 1982). Znaleziony również jako gatunek pionierski na nasypach 
kolejowych (MADEJ i TOMCZOK 1990), hałdach po wydobyciu rud żelaza (CYRAN  
i MADEJ 1990) i w szlamach po flotacji siarki (GOŁDA i MADEJ 1996). 

Dendrolaelaps (Foveodendrolaelaps) foveolatus (Leitner, 1949): gatunek północ-
no- i środkowoeuropejski. Spotykany w glebach lasów liściastych, pól uprawnych i łąk, 
nawozach organicznych z hodowli królików, glebach kompostowych, rozkładającym się 
szlamie ze ścieków komunalnych, rozdrobnionej korze oraz przegniłych piórach ptaków 
(HIRSCHMANN i WIŚNIEWSKI 1982). Wykazany w młodnikach sosnowych w rejonach 
zanieczyszczonych (KACZMAREK 2000), rekultywowanym zwałowisku popiołów z elek-
trowni (MADEJ 1996) oraz zadrzewieniach śródpolnych (SENICZAK S. i IN. 1996 b). 

Dendrolaelaps (Punctodendrolaelaps) comatus Hirschmann, 1960: gatunek znany 
w Europie Środkowej i Wschodniej. Wykazany w pniakach świerka i sosny, chodnikach 
korników: Dendroctonus micans, Hylurgops palliatus, Ips typographus, Pityokteines 
curvidens, Tomicus minor (HIRSCHMANN i WIŚNIEWSKI 1982). Wykazany przez KACZ-

MARKA (2000) w młodnikach sosnowych rosnących w sąsiedztwie zakładów przemy-
słowych. 

Rodzina: Ameroseiidae 

Ameroseius corbiculus (Sowerby, 1806): gatunek rozprzestrzeniony w Europie, 
wykazywany w agrocenozach, glebach łąk, w lesie liściastym, ściółce, próchniejących 
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pniach, przegniłych resztkach roślinnych, glebach zasolonych, gniazdach gryzoni (MA-

DEJ 1990 a). Spotykany jako gatunek pionierski na zwałowiskach kopalnictwa węglo-
wego (MADEJ i TOMCZOK 1990), nasypach kolejowych (MADEJ i KUDŁA 1990), za-
drzewionych wyrobiskach kruszyw (MADEJ i GREC 1994), a także trawnikach miejskich 
(NIEDBAŁA i IN. 1982). 

Epicriopsis horridus (Kramer, 1876): odnotowany w mrowiskach Formica rufa 
(WIŚNIEWSKI 1980), zadrzewieniach śródpolnych (SENICZAK S. i IN. 1991 a, 1991 b, 
1991 c) oraz glebie lasów mieszanych. Jako gatunek pionierski notowany na nieużyt-
kach pokrytych trawą (MADEJ 1988 a), w zadrzewionych wyrobiskach kruszyw (MADEJ 
i GREC 1994), na hałdach kopalnianych (MADEJ i TOMCZOK 1990) i po eksploatacji rud 
żelaza (CYRAN i MADEJ 1990), a także na nasypach kolejowych (MADEJ i KUDŁA 
1990). 

Rodzina: Phytoseiidae 

Amblyseius obtusus (C.L. Koch, 1839): gatunek szeroko występujący w Europie. 
Notowany na łąkach, w lasach liściastych, ściółce, mchach, humusie, gniazdach drob-
nych ssaków, na korzeniach, kamiennych zwałowiskach oraz w próchniejących pniach 
(MADEJ 1990 a). Wykazany w młodych sośninach porastających tereny zanieczyszczo-
ne (KACZMAREK 2000) i w zadrzewieniach śródpolnych (SENICZAK S. i IN. 1991 a, 
1991 b, 1991 c). Jako gatunek pionierski spotykany na terenach postindustrialnych: 
wyrobiskach popiaskowych (MADEJ i GREC 1994), zwałowiskach popiołów z elektrow-
ni oraz kopalnianych (MADEJ 1990 a, 1996), nieużytkach kopalni galeno-galmanowych 
(MADEJ i SKOWROŃSKA 1994) oraz nasypach kolejowych (MADEJ i KUDŁA 1990). 

Podrząd: Uropodina 

Rodzina: Polyaspididae 

Trachytes aegrota (C.L. Koch, 1841): gatunek spotykany w całej Europie. Noto-
wany w drzewostanach dębowych i bukowych, ściółce bez runa, grubej warstwie liści, 
borze sosnowym wilgotnym (KIEŁCZEWSKI 1957). Ponadto w ściółce leśnej, mchach, 
grzybach, próchnie, korze i dziuplach w drzewach oraz glebach łąkowych (BŁOSZYK 
1980). Przez KACZMARKA (2000) wykazany w młodnikach sosnowych rosnących  
w sąsiedztwie zakładów przemysłowych. Znaleziony także w zadrzewieniach śródpol-
nych (SENICZAK S. i IN. 1991 a, 1991 b, 1991 c), w płatach słonorośli (SENICZAK S.  
i IN. 1993), w trawnikach w miejskich (NIEDBAŁA i IN. 1982) oraz jako gatunek pionier-
ski na terenach poprzemysłowych (MADEJ 1988 a, 1988 b, 1990 a, MADEJ i KUDŁA 
1990, MADEJ i GREC 1994, MADEJ i SKUBAŁA 1996). 

Trachytes pauperior Berlese, 1914: pospolity gatunek europejski, znany również  
z Kaukazu. Występuje w glebie lasów liściastych, mieszanych ze świerkiem, borów 
świerkowych, a także na murawach naskalnych (BŁOSZYK 1980). Notowany jako gatu-
nek pionierski na rekultywowanych zwałowiskach kopalni węgla kamiennego (MADEJ 
1988 a) oraz nieużytkach kopalnictwa galeno-galmanowego (MADEJ i SKUBAŁA 1996). 
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Rodzina: Trematuridae 

Nenteria breviunguiculata (Willmann, 1949): gatunek opisany przez WILLMANNA 
(1949) na podstawie okazów zebranych z solnisk w Ciechocinku. Wykazywany w Eu-
ropie w glebach łąkowych i polnych, na pastwiskach, w koniczynie, gnijących kaszta-
nach, resztkach liści, gniazdach ptaków oraz gniazdach Bombinae, a także w zmursza-
łych pniach drzew (WIŚNIEWSKI i HIRSCHMANN 1993). Przez KACZMARKA (2000) zna-
leziony w młodnikach sosnowych w rejonach oddziaływania zanieczyszczeń różnych 
zakładów przemysłowych. 

Oodinychus ovalis (C.L. Koch, 1839): gatunek pospolity w Europie i wykazywany 
w wielu mikrośrodowiskach: w mchach, ściółce, butwiejących pniakach, sianie, grzy-
bach, pod kamieniami, w gniazdach mrówek, ptaków oraz kreta, na chrząszczach  
z rodzin Cerambycidae, Scarabaeidae, Elateridae, Silphidae, Lucanidae i w chodnikach 
korników (WIŚNIEWSKI i HIRSCHMANN 1993). Wykazany w młodych borach sosno-
wych rosnących w sąsiedztwie różnych źródeł zanieczyszczeń (KACZMAREK 2000),  
a także w zadrzewieniach śródpolnych i płatach słonorośli (SENICZAK S. i IN. 1991 a, 
1991 b, 1991 c, 1993). 

Rodzina: Urodinychidae 

Urodiaspis tecta (Kramer, 1876): gatunek europejski, występujący w murszu 
drzew, pniakach, glebach, mchach, grzybach, gniazdach Bombinae oraz ptaków (WI-

ŚNIEWSKI i HIRSCHMANN 1993). Wykazany w zadrzewieniach śródpolnych (SENICZAK 
S. i IN. 1991 a, 1991 b, 1991 c) oraz w młodnikach sosnowych w rejonach oddziaływa-
nia zanieczyszczeń (KACZMAREK 2000). 

Rodzina: Uropodidae 

Discourella modesta (Leonardi, 1899): gatunek europejski wykazany w pniakach 
drzew, ściółce i glebach leśnych oraz w gniazdach kreta (WIŚNIEWSKI i HIRSCHMANN 
1993). Poza tym notowany w glebach łąk i muraw kserotermicznych, zaroślach oraz 
próchniejących pniach drzew (BŁOSZYK 1990, 1992). Wykazany przez KACZMARKA 
(2000) w młodych sośninach na terenach oddziaływania zanieczyszczeń z zakładów 
przemysłowych. 

Olodiscus minima Kramer, 1882: gatunek znany w Europie. Występuje w ściółce, 
glebie, butwiejących pniakach, mchach, rozkładających się resztkach roślinnych, traw-
nikach, gniazdach mrówek i pszczołowatych, a także w gniazdach ptaków oraz kreta 
(WIŚNIEWSKI i HIRSCHMANN 1993). Znaleziony w osłabionych zanieczyszczeniami 
sośninach (KACZMAREK 2000), zadrzewieniach śródpolnych (SENICZAK S. i IN. 1991 a, 
1991 b, 1991 c), zadrzewionych wyrobiskach kruszyw (MADEJ i GREC 1994) i hałdach 
popiołów z elektrowni (MADEJ 1996). 

Uropoda orbicularis (Müller, 1776): gatunek notowany w Europie na wielu takso-
nach chrząszczy oraz wij, w gniazdach kreta, resztkach roślinnych, oborniku, mchach  
i listowiu oraz gniazdach mrówek (WIŚNIEWSKI 1983, WIŚNIEWSKI i HIRSCHMANN 
1993). Spotykany w glebie zadrzewień śródpolnych (SENICZAK S. i IN. 1996 b) oraz 
młodnikach sosnowych rosnących w sąsiedztwie różnych zakładów przemysłowych 
(KACZMAREK 2000). 
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Podsumowanie 

Na obszarach zdegradowanych i podlegających rekultywacji aktywność biologiczna 
gleb jest z reguły nieznaczna. W inicjalnych stadiach sukcesji odnotowuje się na ogół 
niewielką liczebność oraz małą liczbę gatunków mezofauny glebowej, co można wiązać 
ze stosunkowo małą zawartością materii organicznej w różnych fazach dekompozycji 
(SKUBAŁA 2002). Wiele gatunków, szczególnie z rodzin Parasitidae, Macrochelidae, 
Eviphididae, Ascidae czy też Trematuridae, należy do gatunków foretycznych, wyko-
rzystujących inne zwierzęta (np. ssaki, ptaki, owady) do przemieszczania się w środo-
wisku. Informacje o związkach takich roztoczy z innymi zwierzętami zostały podane 
przy charakterystyce ekologicznej poszczególnych gatunków. Warto podkreślić, że na 
terenach poprzemysłowych wkraczanie gatunków mezofauny glebowej i tworzenie się 
zoocenoz wywiera istotny wpływ na kierunek oraz dynamikę procesów pedogenetycz-
nych. Część prac akarologicznych prowadzonych na terenach przemysłowych i po-
przemysłowych obejmuje nie tylko listy stwierdzonych taksonów, lecz także próbę 
analiz ekologicznych w obrębie zoocenozy. Roztocze glebowe z rzędu Mesostigmata 
odgrywają wiele ról w obrębie ekosystemu; mimo że większość z należących tu gatun-
ków to mobilni drapieżcy, jednak znaczna ich grupa obejmuje parazytoidy, roztocze 
odżywiające się rozkładającą się ściółką, grzybami czy nicieniami. Poznanie ekologii  
i biologii poszczególnych gatunków, a szczególnie relacji pomiędzy nimi w często 
trudnych warunkach siedliskowych, znacznie odbiegających od układów naturalnych, 
jest bardzo ważnym, aczkolwiek trudnym zadaniem współczesnej akarologii. Poznanie 
składu gatunkowego roztoczy, ich przestrzennego rozmieszczenia, relacji ilościowych  
i jakościowych pomiędzy wyższymi niż gatunek jednostkami taksonomicznymi oraz 
rozmieszczenie poszczególnych grup funkcjonalnych powinno dostarczyć nowej wie-
dzy na temat mechanizmów determinujących różnorodność biologiczną in situ oraz 
tworzących się zoocenoz. 

Badania roztoczy glebowych charakteryzują się dużą pracochłonnością, szczególnie 
gdy analiza obejmuje setki zebranych prób i tysiące wypłoszonych okazów roztoczy. 
Jest to jeden z głównych powodów, dlaczego tak niewiele zespołów badawczych po-
dejmuje się prac w zakresie bioindykacji z wykorzystaniem tej grupy zwierząt. Z dru-
giej strony dopiero szereg badań w tym zakresie wskazał jednoznacznie ogromną przy-
datność tych metod do analiz bioindykacyjnych ekosystemów, w tym również tych 
pozostających pod wpływem przemysłu (KACZMAREK i SENICZAK 1996, MADEJ 2002, 
MADEJ 2008). 

Zespoły badawcze Stanisława Seniczaka i Sławomira Kaczmarka skupiały się na 
wpływie zanieczyszczeń na istniejące zgrupowania roztoczy na terenach leśnych oraz 
na procesy degradacji tych zgrupowań. Sytuacją wyjściową tej grupy badań było głów-
nie środowisko leśne poddawane wpływowi jakiegoś czynnika, zwykle silnego zanie-
czyszczenia powietrza. Badania prowadzone w takich okolicznościach zmuszają auto-
rów do poszukiwań powierzchni referencyjnych, o zbliżonych warunkach środowisko-
wych, powodujących tworzenie zgrupowań roztoczy analogicznych do tych funkcjonu-
jących przed zaistnieniem czynnika degradującego. Celem takich badań jest określenie 
wpływu danego czynnika (w tym przypadku zanieczyszczenia) na potencjalnie istnieją-
ce tu zgrupowania roztoczy oraz konsekwencje zaszłych zmian. Ważne są przede 
wszystkim obserwacje tych gatunków, które przetrwały w nowym środowisku, oraz 
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tych, które dopiero po zaistnieniu czynnika zewnętrznego pojawiały się na powierzch-
niach badawczych. Do informacji kluczowych należą również notatki o nieobecności 
gatunków, potencjalnie wykazywanych na takich powierzchniach. Wynik obserwacji to 
zwykle regres zgrupowań, bądź głębokie ich zmiany. Skład gatunkowy zgrupowań 
roztoczy, mniej lub bardziej zachwiany pod wpływem silnego czynnika antropogenicz-
nego, determinują zwykle istniejące uprzednio populacje. 

Zespół badawczy Grażyny Madej wykonał szereg unikalnych badań na temat sukce-
sji wtórnej roztoczy z rzędu Mesostigmata na terenach poprzemysłowych, różnego 
pochodzenia, często całkowicie antropogenicznych i nieorganicznych. Analizy polegały 
głównie na badaniu wtórnej sukcesji na terenach zasiedlanych zarówno przez rośliny, 
jak i zwierzęta. Następujące po sobie pojawianie się gatunków, dynamika ich rozwoju, 
ekspansja lub regres oraz istnienie ciągle zachwianych struktur charakteryzuje obserwa-
cje dokonywane w takich warunkach. Niestety, obserwacje te nie zawsze są prowadzo-
ne od początku opisywanego procesu. Celem zniwelowania tego problemu wybiera się 
powierzchnie referencyjne, przede wszystkim w chronosekwencji. Uzasadnieniem ta-
kiego wyboru jest prawdopodobieństwo analogii procesów zachodzących na badanych 
poletkach. Niestety, i w przypadku chronosekwencji istnieje wiele czynników znacząco 
wpływających na obserwowany przez nas stan, przez co przyjmowanie wyników takich 
badań jako odniesienia z założenia jest ryzykowne. 

Obydwa wyżej wymienione nurty należy brać pod uwagę przy planowaniu badań  
i analizowaniu uzyskanych wyników. Natura bowiem dysponuje ograniczoną pulą ga-
tunków roztoczy występujących w danym miejscu sukcesji wtórnej, a do prawidłowej 
analizy niezbędna jest zarówno wiedza na temat zdolności sukcesyjnych wykazywa-
nych gatunków, jak i ich reakcje na różne czynniki degradujące. Poza tym tereny po-
przemysłowe cechuje duża zmienność składu, struktury oraz chemizmu gleby, stąd 
reakcje zgrupowań roślin i zwierząt mogą być wynikiem zarówno procesów sukcesyj-
nych, jak i czynników gwałtownie hamujących takie procesy. Obserwacje bezkręgow-
ców zasiedlających tereny postindustrialne wzbogacają opis takich powierzchni oraz 
wpływają na pełniejsze zrozumienie zachodzących w nich procesów, co w połączeniu  
z klasycznymi metodami monitoringu daje pełniejszy obraz zmian środowiska. 
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MITE SPECIES OF MESOSTIGMATA ORDER (ARACHNIDA, ACARI)  
IN INDUSTRIAL AND POSTINDUSTRIAL AREAS OF POLAND 

Summary. Industrial and postindustrial sites are effects of human activity that creates new habi-
tats for many species. Among others, these sites are well occupied by mites of the order Meso-
stigmata. Because these animals have rather low tolerance to changes in soil environment, they 
are generally highly abundant, taxonomically and trophically diversified, they may potentially be 
used as powerful bioindicators and their presence or absence in the upper soil horizons may be  
a good base for describing changes of environmental conditions and ecosystem perturbations.  
In the paper we listed the most common mites from the order Mesostigmata (80 species) found in 
Poland and we also described the environmental conditions they occupy. In Poland, most of these 
species were found by scientists from two research centers: University of Technology and Life 
Sciences with University of Kazimierz Wielki in Bydgoszcz and University of Silesia in Katowi-
ce. Most of the species found are very common, however some of them may be used to evaluate 
the effects of human influence on the environment, not only at the species level but also the zoo-
cenosis level. 
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