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MAŽASIS AVILIO VABALAS AETHINA TUMIDA 

Mažasis avilio vabalas (MAV) priklauso 

kietasparnių būriui Nitidulidea 

Tėvynė – Afrikos žemynas, pietinė dalis, 

sachara. 

Gimtinėje gyvena medunešės bitės Apis 

mellifera Afrikos bičių populiacijose. 



SUAUGĖLIO VABALO VAIZDAS 



SUAUGĖLIO MATMENYS 



PAPLITIMAS PASAULYJE 



PAPLITIMAS 

1996 nustatytas JAV, Karolinos 

valstijoje 

2008 Australijoje 

2008 Portugalijoje, bet buvo greitai 

likviduotas 

2010 Kanadoje 



GENETINĖ STRUKTŪRA 

 JAV nustatyta (2003 m), kad egzistuoja dvi 

skirtingos populiacijos 

 Afrikoje taip pat nustatyta keletas populiacijų 



MAV GYVENIMO IR KENKIMO BITĖMS 

CIKLAS 

 1. Suaugusio vabalo invazija į avilį 

 2. Populiacijos gausėjimas avilyje (suaugusiųjų) 

 3. Reprodukcija (kiaušinių padėjimas avilyje) 

 4. Išsiritusių lervų augimas ir maitinimasis 

perais, žiedadulkėmis, medumi. 

 5. Masinis lervų išėjimas iš avilio 

 6. Lėliukių brendimas dirvoje 

 7. Suaugusiųjų išsiritimas ir vėl patekimas į 

avilius 



KIAUŠINIAI, LERVA, LĖLIUKĖ 



MAV BIOLOGIJA 

 Lėliukės vystosi dirvoje netoli avilų. Išsiritęs 

ieško avilių, kad patekti. Dažniausiai skraido 

naktį. Gali aplinkoje maitintis vaisiais. Vabalus į 

avilius pritraukia bičių išskiriamas aliarmo 

feromonas.  

 Įsibrovę stengiasi surasti plyšius ir kitas sunkiai 

pasiekiamas bitėms vietas. Plyšiuose būna, kol 

atsiranda proga patekti ant korių 

 Vabalai linkę įsibrauti į kuo daugiau avilių 

esamoje teritorijoje 



MAV ANT KORIŲ 



MAV BIOLOGIJA 

 Dirgindamas savo antenomis bičių žandus, jas 

priverčia atryti maisto, kuriuo gali maitintis net 

esant jiems plyšiuose. 

 



MAV DAUGINIMOSI IR BRENDIMO 

YPATUMAI 

Poruojasi vieną ar keletą kartų 

Po išsiritimo, subręsta per savaitę 

Kiaušinius deda ant žiedadulkių ar į korio 

akutę, taip pat ant atvirų perų 

Kiaušiniai išsirita per 3-5 d, priklausomai 

nuo drėgmės ir temperatūros 

Esant drėgnumui <50 proc., ir gerai oro 

cirkuliacijai kiaušiniai neišsirita 

 



MAV VYSTYMASIS 

Išsiritusios lervos maitinasi apie 

14 dienų bičiu perais, medumi, 

žiedadulkėmis. Medus pradeda 

rūgti, putoti, pritraukia kitus 

kenkėjus. Toks medus 

netinkamas žmogui ir bitėms. 



MAV LERVOS MAITINASI MEDUMI 



MEDUS SU KORIAIS APGLEIVĖJA NUO 

MIKROORGANIZMŲ, KURIAIS UŽTERŠIA LERVOS 



SUBRENDUSIŲ LERVŲ IŠĖJIMAS 

Po 14 dienų užaugusios lervos 

nustoja maitintis, naktį bando išeiti 

iš avilio lauk. Išėjusios nukeliauja 

iki 1 m atstumu nuo avilio ir 

rausiasi į dirvožemį iki 10 – 20 cm 

gylio. 



LERVŲ IŠEJIMAS IŠ AVILIO DUGNU Į LAUKĄ 



 Dirvožemyje lervos virsta į lėliukes. Jos išbūna 

iki 3 – 4 savaičių. 

 Išsiritus joms, gyvenimo ciklas prasideda vėl iš 

naujo. 

 Pilnas gyvenimo ciklas nuo kiaušinio iki 

kiaušinio trunka apie 4-6 sav.  

 JAV sąlygomis gali išsivystiti 6 generacijos 



BIČIŲ ŠEIMŲ STOVIS PAŽEIDUS MAV 

MAV gali pražudyti šeimas 

Pažeidžia labiau silpnas šeimas 

Pažeistosios gali pabėgti, mažinamas jų 

produktyvumas 

Pastebėta, kad intensyviau pažeidžiamos 

Europos porūšio bitės negu Afrikos 

MAV invaziškumą didina kiti patiriami 

stresoriai: motinėlės nebuvimas, įvairios 

ligos 

 

 



MAV PAŽEIDIMAI 

 Naikina korius su perais, ypač MAV lervos. 

 Pasiekus apie 1000 suaugėlių bičių šeimoje, bitės 

palieka avilius 

 MAV perneša mechaniškai įvairius patogenus iš 

užkrėstų šeimų. 

 Yra nešiotojas virusų sukėlėjų, amerikinio 

puvinio 

 Bitės daug energijos praranda kovojant su MAV, 

todėl mažiau prineša medaus 

 Vabalai privilioja kitus kenkėjus, kurie normaliai 

neaptinkami 



PLITIMO GALIMYBĖS 

 Esant aviliui už 500 m su vabalais, persikelia jau 

į sveikas šeimas 

 Taip pat parazituoja kamanes 

 Tiesiogiai nuo šio vabalo JAV žūsta apie 2 proc. 

bičių 



Diferencijuoti nuo vaško kandžių. 

Jos audžia aplink savo lervas 

voratinklinį darinį, o MAV to nedaro 



VAŠKO KANDIS 



MAV LERVOS GADINA KORĮ 



KONTROLĖ 

 Iš trečiųjų šalių draudžiama įvežti 

motinėles, jei nustatoma MAV, 100 km 

spinduliu. Taip pat apžiūrimi narveliai, ar 

nėra MAV kiaušinių, lervų, suaugėlių 

Pastebėjus, tokios šeimos naikintinos 

Biologinė kontrolė: gaudyklės ir spąstai su 

sidru ir aliejumi.  

Preparatas Komofosas dedamas į avilį, 

žudo MAV 



GAUDYKLĖ SUAUGĖLIAMS SU MASALU 



APSAUGA 

 Preparatas “ Permetrinas” įterpiamas į dirvą 

aplink avilius, naikina lervas ir lėliukes 

 Tinka taip pat mikroorganizmų Kodamaca 

obmeri kultūra sumaišoma su žiedadulkėmis – 

privilioja suaugusius MAV. 

 Laikyti stiprias šeimas, taip pat pasižyminčias 

higienine elgsena 

 Vengti bityne ligų, vaško kandžių, prastų 

motinėlių, didelio spietlumo, nepridėti per daug 

korių 

 Sandėlys turi būti gerai vėdinamas, <50 proc 

drėgmės 
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