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A levéltetvek (Insecta: Aphidoidea) a szán-
tóföldi és kertészeti kultúrák legfontosabb és 
legszembetűnőbb kártevői közé tartoznak. Világ-
viszonylatban mindegy 4500 fajuk ismeretes 
(Basky 2005). Magyarország területéről megkö-
zelítőleg 600 fajt mutattak ki (Ripka 2008, 2009), 
azonban évről évre kerülnek elő hazánk területé-
ről korábban nem jelzett fajok (pl. Basky 2014, 
2016, Basky és Neményi 2014, Ripka 2010).

A levéltetveknek számos természetes ellen-
sége ismert, melyek között különböző atka 
taxonok is megtalálhatóak (Sunderland 1988). 
Ragadozó életmódjuk miatt a bársonyatkáknak, 
az Anystidae család tagjainak, valamint a raga-
dozó bársonyatkák parazita életmódú lárváinak 
lehet jelenős szerepe a levéltetű populációk sza-
bályozásában.

Hazai viszonylatban a bársonyatkák (Acari: 
Trombidiidae) az egyik legkevésbé ismert csa-
lád, eddig csupán Kobulej (1951, 1957), illetve 
Fain és Ripka (1998), Ripka és Stekolnikov 
(2006), Ripka és mtsai (2002, 2005) dolgozata 
jelent meg erről a csoportról. 

2016 júniusában több, fekete törpeber  
ke nyén szívogató levéltetű egyeden is 
apró, narancssárga színű atkákra figyel-
tünk fel, melyek a pontos azonosítás után az 
Allothrombium pulvinum Ewing, 1917 faj lár-
váinak bizonyultak. Az A. pulvinum faj nem 

ismeretlen hazánkból, Ripka és mtsai (2002) 
számoltak be előfordulásáról, az ország szá-
mos pontján gyűjtötték levéltetvek által káro-
sított növényekről. Az említett közleményben 
azonban a fajról illusztráció és bemutatás nem 
készült, ezért fontosnak tartjuk ennek a parazita 
atkafajnak a rövid, ábrákkal illusztrált morfoló-
giai leírását megadni, ezzel is segítve a szakem-
bereket az atkafaj felismerésében.

Anyag és módszer

A levéltetveket 2016. június 16án, Harkány-
ban gyűjtöttük fekete törpeberkenyéről [Aronia 
melanocarpa (Michx.) Elliott]. A 75%os alko-
holba helyezett egyedeket a MTA ATK Növény-
védelmi Intézetbe vittük, ahol mikroszkóp alatt 
a levéltetvekről eltávolítottuk az atkákat, majd 
azokat tejsavban, tejsavaszselatinban, illetve 
Kaiser konzerváló folyadékban rögzítettük. 
A rajzok elkészítéséhez mikroszkópra szerelt 
rajzolófeltétet használtunk, míg a fényképet 
az alkoholban konzervált állatokról Keyence 
LHX5000 digitális mikroszkóppal készítettük. 
A gazda faj azonosításához Blackman és Eastop 
(1994) munkáját használtuk. A vizsgált atka és 
levéltetű egyedeket az MTA ATK Növényvé-
delmi Intézetének Állattani Osztályán helyez-
tük el.
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A hazai kártevő rovarfajokon előforduló atkák tanulmányozása során egy parazita életmódú 
atkafajt találtunk levéltetűn. Ez az atkafaj (Allothrombium pulvinum Ewing, 1917) lárva korá-
ban elsődlegesen levéltetűfajokon élősködik, vizsgálataink során a Dysaphis pyri (Boyer de 
Fonscolombe, 1841) fajról került elő. Dolgozatunkban bemutatjuk a faj morfológiáját, és röviden 
ismertetjük biológiáját. 
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Eredmények

Az azonosított atkafaj bemutatása

llothrombium pulvinum Ewing, 1917
Rövid leírás: Az élő egyed színe narancs-

sárga, alkoholban tárolva azonban kifehéredik 
(1. ábra). Az elsődleges háti pajzson három pár 
szőr és egy pár szenzillum figyelhető meg, míg 
a másodlagos háti pajzson egy pár pillás szőr. 
A háti szőrök pillásak és apró, kör alakú leme-
zeken ülnek (2a. ábra). A hasi szőrök pillásak, 
az anális nyílás apró, ovális (2b. ábra). Az 1. láb 
combján (femur) öt, 2. láb combján és térdén 
(genu) négy pillás szőr van (3b. ábra), a míg láb-
fején (tarsus) 17. A 3. láb lábfeje 13 szőrt visel. 
A csípőkön lévő szőrök pillásak számuk: 2–2–1 
(3a–d. ábrák). A lábfej (tarsus) végein mindkét 
karomág nagy és jól fejlett, az empodium hosz-
szú, görbült, karom alakú. A gnathosoma hasi 
oldalán egy pár pillás szőr van, a palpusz végén 
négy hosszú, sima szőr és egy pálcika alakú 
érzékszőr található. A palpusz karma kétágú és 
tompa. A csáprágó kampós (2c. ábra).

Elterjedés: Széles elterjedésű, kozmopolita 
faj, Ázsiától ÉszakAmerikáig megtalálható, 
azonban európai előfordulása eddig bizonytalan 
volt (Zhang és Norbakhsh 1995).

Gazdafaj: Több levéltetűfajról is jelezték. 
Jelen vizsgálatunkban Dysaphis pyri (Boyer de 
Fonscolombe, 1841) fajról került elő.

1. ábra. Allothrombium pulvinum Ewing, 1917, lárva  
a gazdaállaton (nyíllal jelölve a parazita atka)

2. ábra. Allothrombium pulvinum Ewing, 1917, lárva. 
a) Háti nézet. b) Hasi nézet. c) Gnathosoma hasi 
nézete

3. ábra. Allothrombium pulvinum Ewing, 1917, lárva. 
a) Első láb. b) Második láb comb és térd. c) Második 
láb. d) Harmadik láb
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Az Allothrombium pulvinum atkafaj szerepe  
a kártevők populációinak szabályozásában

Az A. pulvinum atkafaj nem nevezhető 
levéltetű specialista atkának: míg a lárvák 
elsődlegesen levéltetvek parazitái, addig a 
kifejlett egyedek több kártevő csoport ragado-
zói is lehetnek. Haghghadam és Arbabi (2012) 
egyes takácsatkafajok (pl. Tetranychus roseus 
Gutierrez, 1969 és Tetranychus urticae Koch, 
1836) aktív mozgású ragadozójaként említi 
az A. pulvinum fajt Iránból, míg Kínában a 
Hegesidemus habrus Drake, 1966 poloska-
faj ragadozójának számít (Zhang 2012). Egy 
szerbiai vizsgálatban a Mamestra brassicae 
(Linnaeus, 1758) lepkefaj tojásinak pusztítá-
sában volt jelentős szerepe (Injac és Krnjajic 
1990), míg Olaszországban a Rhytidodus 
decimusquartus (Schrank, 1776) és Zyginidia 
(Zyginidia) pullula (Boheman, 1845) kabóca-
fajok tojásait gyérítette (Arzone és mtsai 1988, 
Vidano és Arzone 1988). Feltehetően több kár-
tevő rovarfaj természetes ellensége is lehet, így 
szerepe az egyes kártevő fajok populációinak 
szabályozásában további vizsgálatokat érde-
melne.

Köszönetnyilvánítás

A vizsgálatot az OTKA 108663 számú 
pályázata támogatta.
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Contribution to the mites of hungarian pest inseCts ii.:  
Allothrombium pulvinum ewing, 1917 (aCari: trombidiidae),  
a parasite of aphids
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A parasite mite species was found on the specimens of an aphid species during our study on 
mites as parasites of insect pests in Hungary. The larva of this mite (Allothrombium pulvinum 
Ewing, 1917) uses primarily different aphid species as its hosts. The mite specimens were collected 
from Dysaphis pyri (Boyer de Fonscolombe, 1841). A short morphological description and new 
illustrations are given, completed with notes on the biology of this beneficial mite species.
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