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A madártetűatkával és a baromfi más ektoparazitáival 
kapcsolatos tapasztalatok

Farkas Róbert

Parazitológiai és Állattani Tanszék 
Állatorvos-tudományi Kar, Szent István Egyetem
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MADÁRTETŰATKA Dermanyssus gallinae

Gazdakör:  
- házityúk, gyöngytyúk, házi galamb és veréb
- házi egér és patkány, házinyúl, ló, kutya, macska

A múltban csak elvétve, leginkább háztáji, hagyományosan tartott madarakon 
fordult elő.
Jelentősége a tojó- és tenyész-állományokban van. 
Megfigyelések szerint a fiatal csirkék kevesebb atkát vonzanak, mint az 
ivarérettek. Ezzel és a rövid ideig tartó neveléssel magyarázható, hogy 
az iparszerű brojlertartásban nincs számottevő jelentősége.



2011.05.16.

3

Az ivarérett atkák rövid időn belül párzanak.

A megtermékenyült nőstények az első vérszívásukat követő 12-24 órán belül 
elkezdik lerakni a tojásaikat, amelyek oválisak és hófehérek. A legtöbb tojást 
30°°°°C-os hőmérsékleten rakják le. 

A lárvák kb. 36-72 óra alatt kikelnek, amelyek fehérek, három pár lábuk van, 
mozgásuk lassú.  Táplálkozás nélkül, 24-48 óra elteltével protonymphává 
vedlenek, majd 24-48 óra elteltével egy újabb vedlés után megjelennek 
a deutonymphák. 
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A hőmérséklet hatása a D. gallinae fejlődésére  és túlélésére 65-75%-os 
páratartalmú környezetben (Mauer és Baumgärtner, 1992; Mauer és Fölsch, 1993) 

A tojástól az adultig tartó fejlődés átlagos hossza 7-12 nap, amelyet a hőmérséklet 
is számottevően befolyásol. Az alacsony hőmérséklet gátolja, míg a magasabb 
(28-34°°°°C) 5,5 napra csökkenti. 
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A levegő relatív páratartalmától függően  több hónapig is képesek 5 °°°°C-os 
hőmérsékleten táplálék nélkül élni, majd táplálkozni és tojást rakni

(Nordenfors  és mtsai, 1999)
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GAZDASÁGI, ÁLLAT- ÉS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI  JELENTŐSÉGE

• a pihenő madarak nyugtalanok, tollukat csípegetik

• a tojástermelés kisebb-nagyobb mértékben csökken
A mélyalmos rendszer fertőzött fészkeiben a madarak nem fognak tojni, megnő az 
alomban elszórt tojások száma, amely egyrészt vizuális ingerként hat a kotlás  
megindulására, másfelől szerepe lehet a kevesebb tojásrakásban. A szétszórtan lerakott 
tojásokat a gondozók gyakran nem veszik észre, ezeket a tyúkok legtöbbször feltörik. 
• a tojás szennyeződik, az atkákkal fertőzött telepeken megnőtt az ún. vérfoltos 

tojások aránya 

• több állatnál vérszegénység látható 

• kórokozókat terjeszthetnek

• védekezéssel kapcsolatos költségek

Az állatgondozók számos telepen arról panaszkodtak, hogy 
a szemmel alig látható „bogarak” rendszeresen rájuk 
másznak, nyugtalanságot, bőrviszketést okoznak. 
Testük több részén apró, vörös színű foltok jelentek meg.
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A hatóanyagokkal szemben gyorsan kialakuló rezisztencia, továbbá az egyre 
szigorodó környezetvédelmi és élelmezés-egészségügyi követelmények alternatív 
védekezési módok kereséséhez vezettek.

Számos helyen a madarak környezetének vegyszeres permetezése utáni hetekben 
az atkák ismét ellepik az épületeket, amely azt jelzi, hogy a védekezés nem volt 
sikeres. 

A kezelések nyilvánvaló kudarcát többféle okkal lehet magyarázni:

• az egyes rotációk közötti időszak megrövidítése miatt nincs elegendő idő a 
védekezésre, 

• a faj sajátos életmódja megnehezíti az elpusztítását.
• a kémiai hatóanyagokkal szemben az atkapopulációkban tűrőképesség 
(rezisztencia) alakulhat ki.
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A madártetűatka elleni mechanikai védekezés lehetőségét kínálják a különféle 
csapdák. A D. gallinae szívesen rejtőzik el a sötét, szűk és üreges helyeken. Így az 
olyan csapdák, amelyek az atkák számára kedvelt rejtek-, párzó- és tojásrakó 
helyet biztosítanak, jól használhatók a külső élősködő jelenlétének felismerésére és 
a populációk változásának a megfigyelésére. 

Ezekkel korábban lehet megtalálni az atkákat, mint elszaporodnának.

10x7 cm-es max. 8425, átlag 1619
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PENÉSZEVŐ GABONABOGÁR,  ALOMBOGÁR       Alphitobius diaperinus  

• Kb.5-7 mm hosszú, színe vörösesbarna-fekete.
• Meleg (˃28 °C) és párás környezetet kedveli, képes repülni.
• Éjszaka, főleg alkonyatkor aktívak.
• Mindenevők (pl. trágya, alom, takarmány, madártetem, légylárva, törött tojás).
• A nőstény akár 2000 peténél többet is rakhat a trágyába/alomba. 
• A kifejlett bogarak élettartama a 3 -12 hónapot is meghaladhatja. 
• A lárvastádiumok száma 6-11. 
• A fejlődési ciklus hossza  40-100 nap. 28,8 °C-on 42,5 nap volt (Chernaki és 
Almeida, 2001).
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GAZDASÁGI, ÁLLAT- ÉS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI  JELENTŐSÉGE

• Különféle kórokozók vektorai (pl. Campylobacter spp. E. coli, Salmonella spp.)
• Az épület szigetelését károsítják
• A sok bogarat fogyasztó madarak, különösen a fiatalabbak  emésztése romlik
• Benzoquinonokat termelnek 
- ezek emberben asztmát, fejfájást,  dermatitist, rhinitist, conjunctivitist okozhat
- karcinogénnek tartják 

VÉDEKEZÉS

• Legtöbbször csak részben eredményes
• Trágya, alom rendszeres és alapos eltávolítása!
• Különféle inszekticidek alkalmazása a service periódusban – rezisztencia?
• IGR anyagok (pl. metoprén, ciromazin) alkalmazása
• Biológiai védekezés (pl.  rovarpatogén fonálférgek)
• Hatékonyabb az IPM (a fenti módszerek kombinált alkalmazása)
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Musca domestica - házi légy

Stomoxys calcitrans - szuronyos istállólégy

Fémeslegyek

Húslegyek

Fannia canicularis - kis házilégy

BAROMFITELEPEK  FONTOSABB  LÉGYFAJAI
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A védekezés lehetőségei és gondjai

A legyek elleni védekezés hibái
• dipterológiai ismeretek hiánya 
• higiéniai hiányosságok
• alkalomszerű/hatástalan/pazarló és kockázatos a légyirtás
• csak vegyszeres imágóirtást végeznek
• rezisztencia-helyzet ismeretének hiánya



2011.05.16.

18

Parazitikus fürkészdarazsak Légyfajok ragadozó lárvái

Hydrotaea aenescens

(syn. Ophyra aenescens)
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ÓVANTAG, TYÚKPOLOSKA Argas persicus

• időszakos élősködők, éjszaka szívnak vért
• évekig életben maradnak vérszívás nélkül
• az adultok paralysist okozhatnak
• jelentős lehet a gazdasági kár 

(vérszívás, vektor, elhullás)
• az ember számára is veszélyt jelent
• nehéz hatásosan védekezni
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Ágyi poloska   Cimex lectularius

• Közegészségügyi kártevő

• Behurcolhatják tojótelepekre

• Irtása szakembert igényel


