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Aethina tumida pasozyt pszozoĘ miodnei i iei produktów
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Aethina tumida - palasite and scauenger of the honeybee

Sumntary

The small hive beetle Aethina tumida Murray (Coleoptera: Nitidulidae) is a new pest which has attacked
honeybees (Apis mellifera) in the USA since 1998. A. tumida is a native of tropical antl subtropical Africa where
it attacks weakened colonies and A. m. scutellata and A. m. capensis storage combs. The beetles invade bee
colonies and lay eggs inside them. Both larvae and adults feed on brood, pollen, wax, honey, and damage both the
broo - 

mn. When small hive beetle infestations are heavy and even if the colony is strong, queens will
stop d the bees often leave the hive. Matul
adult is about 38-81
against the small hiv
tumida. Fumigation
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Globalizacja produkcji, ktora objęła również psz-
czelnictwo ,zwłaszcza sprowadzanie matek i pakietów
pszczoł z odległych krajow, imporl pierzgi i miodu z
terenów gdzie występują choroby czerwia t pszczoł,
stw ar zaj ą no wę z agr o żenta dla p s zc zelni c tw a. C or az
bardziej realne jest pojawienie się u pszczoły miodnej
(Apis mellifera mellifeĄ nowych chorób wirusowych
i pasożytniczych na terenach gdzie one przedtem nie
występowaĘ. Dobitną ilustracj ą takich syfu acj i j est in-
wazja Varroajacobsoniw Europie i w obydwu Amery-
kach oraz ostatnio zaobsetwowane pasoĄtowanię Tro-
p i l a e l ap s c ] are a e na pszczole miodnej p oza Azją (5).

Aethina tumida Mutay (Coleoptera: Nitidulidae)
p owsze chn le nazyw ana,,małym chr ząszczem (żucz-
kiem) ulowytn" (small hive beetle) zostaławykryta w
USA w maju 1 99 8 r. u pszczoŁy miodnej na Fl orydzie,
zaś w lipcu tego samego roku w pasiekach w Georgii i
Południowej Karolinie, następnego roku w Pensylwa-
nii, Ohio i Minnesota, Wisconsin i Michigan (.6,9).
Jednakże ze względu na fakt, że corocznie około
100 000 rodzin z Florydy wędruje do jednego z około
20 stanów USA, zaś część z nich pochodzi z okolic
gdzie już występuje A, tumida,inwazja tego pasożyta
w rzęczywistości moze obejmować również niektóre
pasieki w tych okolicach gdzie byŁy postawione pa-
sieki wędrowne z Florydy. W 1998 r. tnwazja A. tumi-
da spowodowała osyp 25 000 rodzin na Florydzie. Do
1998 r. występowanie tego pasożyta czerwla i szkod-
nika miodu i wosku ograniczało się do Afiyki transsa-
charyjskiej , gdzie w przeciwieństwie do krajów pół-
kuli zachodniej, nie jestprzyczynądużych strat eko-
nomicznych i masowego ginięcia całych rodzin psz-
czoły miodnej wyżyny aĘkańskiej (A. melliferascu-
t e l l a ta) t pszczoły p ołudniowo afrykańsk iej (A. m e ] ] i -

fera capensis). Pszczoły te cechuje duża zdolność
o czy szczanla gntazda i prz e c iw stawi ani a s i ę inwazj om.
Tak więc w AĘce Potudniowej A. tumidazreglĘ ata-
kuj e ro dziny małe, o słab tone. Znanę sąj ednak i n przy -
padki silnej inwazjlupszczół rodzimych (I,2). Nato-
miast w USA dominuje pszczoła miodna włoska (,4.

mellifera ligustica) ipszczoła miodna kraińska (A. mel-
lifera camica) rożntące się zachowaniem od pszczoł
zasiedlających AĘkę. Co więcej, w obydwu obszarach
geograflcznych panuj ąrózne warunki klimatyczne. Dla-
tego teżobecnie f,udn o przry dość skąpych obserwacj ach,
przewtdzieć tempo i nasilenie inwazji A. tumidawWa-
jach pozaAĘką a tŃże mozliwość tnw azj:, A, tumi da
w pasiekach w Europie. Sposób w jaki pasożytprzedo-
stał się z AĘki do USA nie został ustalony,

Biologia pasołta
D ojrzałe chrząszcze o wydłużonym spłaszc zonym

ciele długości 5-7 mm (1/3 długości ctałapszczoły ro-
botnicy) pokrytym drobnymi włoskami, zaTaz po prze-
poczw a:czeniu zabarwionym j asnobrązowo, ciemnie-
jącym w miarę upływu czasu, mająmaczugowato za-
kończone czułki (.yc. 1) Z gleby gdzie odbywa się
plzepo czw arczęnte wychodzą o sobniki zabar-wione na
kolor czerwonobrązowy przechodzący następnie w
czamy. Są one bardzo ruchliwe dzięki trzęm parom
nóg. Zerująw ulu orazw pomieszczeniach w których
sąprzechowywane plastry, Długości życia samtcy A.
fumidawaha się od kilku dni do kilku miesięcy. We-
dŁugZachary (9) wynosi ona około 6 miesięcy. Sami-
ce składają jaja o wydłużonym kształcie (I,4x0,26
mm), zabarwione na perłowobiało, w postaci nieregu-
larnej masy, na plastrach lub w pobliżu plastrów. Pre-
ferowanym miejscem do składania jaj sąwszelkiego



rodzaju szpary i zagłębienia w ulu.
Okres rozwoju zarodkaw jajuwaha
się od 1 do 6 dni, z reguĘ wynosi
ż -4 dni, Drobne 0 0 - 12 mm), zab ar -

wione na kolor kremowy larwy wy-
gry zająsię pTzęzpodłużny otwór w
osłonce. Larwy,podobnie jak i osob-
niki dorosłe, ż;ywiąsię jajami oraz
czerwiem pszczoĘ, pyłkiem, mio-
dem i woskiem. Dorosł e chrząszcze
c echuj e kan ib alizm, zj adaj ą bowiem
też jaja i larwy A. tumida. Swieżo
wygryzione z jaj larwy majądlże
głorłry orazwyraźnie pofałdowane ciało z rzędem drob-
nych szczecinek po stronie grzbietowej, posiadają 3

pary dobrze wykształconych odnóży przednich usytu-
owanych tuż za głową (:ryc. 2). Z łatwościąmożna je
odróżnić od larw motylicy woskowej (Galleria mello -

n e l a), któ re m aj ą do datkowo lic znę szc zątkow e o dnó -

ża rozmieszczone wzdłuż całej długości ciała. Okres
larwalny zreguły trwa 10-14 dni. Moze onjednakbyć
skrócony do 7 dni lub wydłużony aż do 21 dni. Zlarw
o dŁllższym kre s ie ro zwoj u pows taj ą mniej s z e o s obni -
ki aniżeli z Iarw o krótszym okresie rozwojowym.
Dojrzałe larwy wykazują dodatni fototropizm. Przęd
przepoczw ar czeniem opuszczają ul i przedo staj ą si ę
do gleby, Przepoczwarczenle odbywa się w glebie.
Wiele larw ginie zataz po przępoczwarczeniu. U po-
czwarek o białym zabarwtęntl ciała w rniarę upłyrlu
czasu ciemnieją oczy, nasady skrzydeł, pożniej całe
ciało. Okres stadium poczwarki trwa od 50 do 60 dni,
zazwyczaj 3-4 tygodnie. Cały okres rozwojll A. mmi-
danapołudniu Afryki wynosi 3 8-81 dni tak, że w cią-
gu jednego roku moze pojawić się nawet 5 pokoleń
tego pasożyta(2,3). W ciągupierwszych dwu dni po
pT zep o czw ar częnill młode chr ząszcze s ą aktywne,
chętnie latają i przedostają się do nowych rodzin usy-
fuowanych w promieniu do 25 km. Najprawdopodob-
niej kierują się zapachem rodziny pszczelĄ. Samica
osiąga dojrzałość płciowąi składa jaja po około tygo-
dniu po przepoczwarczentu,Istnieją też dane, że A.
tumidamoże odbyć caĘ cykl rozwojowy na psujących
się owocach, np. truskawkach. P r zypuszcza się też, że
alternatywnym zywicielem A. tumida sątrzmiele (8).

Mechanizmy szkod!iwego działania A. tumida

W Afryce A. tumida, podobnie jak Galleria me]]o-
ne]]a,powoduje nlęznacznę straty w rodzinach, w któ-
rych jest szkodnikiem żerującym na woszczynie, za-
pasach pyłku oraz martwym czerwiu (2).Krańcowo
rożna sytuacja istnieje w USA, gdzte E. tumida jest
gr oźnym szkodnikiem powoduj ącymbardzo duże stra-
ty ekonomiczne w gospodarce pasiecznej. Często po-
woduje ginięcie cĄch rodzin, Nadal nie wiadomo czy
z łatwościąprzystosuje się do klimatu umiarkowane-
go i do innego rodzaju gleb aniżeli gleby plaszczyste,
W USA pasożyt atakuje nie tylko osłabione, aIę tęż i
silne rodziny. Ponadto pszczoła miodna nie dysponu-

Ryc. 1. Samica Aethina tumida (internet, Ryc. 2. Larwy A. tumidążerujące na pla_
modyf,rkacja własna) 

ifi:i:r;ii:X"miodnej 
(internet, mody-

je żadnymi mechanizmami obrony przed tym pasoży-
tem. Dotychczas tęż nie sąznani naturalni wrogowie
tego chrząszcza.Kllka samic A. tumidaprodukuje tak
dużąltczbęIarw, że zjadająone masowo czerw, Lar
wy, dtąząc tunele w plastrze, niepokojąi niszczączerw,
a odsklepiaj ąc zapasy miodu w plastrach powodują
j e go wyci ekanie. U szkadzaj ąpr zy Ęm nowo wybudo -

wane plastry tak, że nię nadająsię ani do wychowu
czerwia, ani do magazynowania miodu i pyłku. Przy
p ewnym p o z i o mi e zar ażęnia r o dziny wy chó w częrw ia
jest zahamowany. Odchody pasożyta przedostające się
do miodu powodują jego fetmentację i wyciekanie z
komórek plastra. Zanieczy szczony odchodami paso-
żyta mió d je st ni e atrakcyj ny dla p szczółj ako p okarm.
W niepokojonej przezpasożyta rodzinie ustaje czer-
wienie matki, pszczoŁy nie chcą zasiędlac uszkodzo-
nych plastrów, często op,tlszczająul. W zarażonych
pasiekach sfermentowany miód wydziela zapach gni-
jących pomarańcz. Ten charakt erystyczny zapach w
miodni jest pierwszym sygnałem dla pszczelatza
świadczącym o obecności larw A. tumida. Ponadto
s ame l arwy równ i e ż w y dzielaj ąniepr zy j emny zap ach,
ktory działa odstraszająco na pszczoły. W silnie pora-
żony ch ro dzinach 1 arwy chr ząszcza w o gromnych ilo -
ściach pełzają po dennicy ula, wydostają się przęz
wylotek na deseczkę wylotową ażeby stąd przedostać
się do gleby i tam zakończyc cykl rozwoj owy. Ze
względu na fakt, .ż" Ą. odbyłva część cyklu
rozwoJowego w zleml, w mnleJszym stopntu na lnwa-
zję sąnarażone pasieki wędrujące, W nich też nasile-
nie inwazji jest z reguĘ mniejsze aniżelt w pasiekach
stacjonarnych. Pasożlt ginie w czasię zimy pozaroĘlli-
nąoraz w nie ogrzewanych pomieszczeniach (2,3,7).

Inwazja A. tumida jest waznym czynnikiem streso-
wym. Niepokojone rodziny są bardziej podatne na
choroby bakteryjne, wirusowe, Varroa jacobsoni oraz
na inwazję G. me]]one]]a.

Rozpoznanie i ałalczanie inwazji

Najważniejsząrolę w zwalczaniu inwazji A. tumi-
daodgrywawczesne jej wykrycie. W tym celu należy
dokładnie oglądać dennicę oraz wewnętrzną stronę
powałki oraz plastry celem wykrycia dorosĘch posta-
ci chrząszcza. Rozbiegają się one szybko, szukając
zaciemnionych miejsc. Przy masowej tnwazji dlża



nie inwazji do minimum (1, 3).

si
w

d ula. Dlate go też teren o
powinien byc odkażany.
e dużę szkody podczas

chlorobenzenem w temp. 28-30"C. Jednakże nie są

czony pasożyt (4,]).
CŹy inwazja A. tumida ograntczy się do terenów
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