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Tabanoj estas dipteraj insektoj, muŝoj. Femaloj de tabanoj suĉas sangon de reptiloj, 
birdoj kaj mambestoj. Ili ankaŭ transmitas kaŭzantojn de multe da infektaj malsanoj.

Jam antaŭ 39 milionoj da jaroj tabanoj suĉis sangon de bestoj. (Bildo 1)
Familio Tabanidae nuntempe enhavas pli ol 3500 da specioj en la mondo. En Eŭropo 

troviĝas  166  specioj.  En  tuta  Ĉeĥa  Respubliko  estis  trovitaj  63  speciojn  de  tabanoj 
kaj en Moravio  48 specioj.  En nia  lando troviĝas  ne  nur  nordaj  kaj  montaraj  specioj,  sed 
ankaŭ sudaj, varmamantaj specioj de tabanoj.

Morfologio
Korpo de la tabano konzistas de kapo, torako kaj abdomeno.

Sur la kapo estas okuloj, antenoj, palpoj kaj suĉilo. (Bildo 2) La okuloj estas plurelementaj, 
grandaj, ĉe vivantaj  tabanoj helkoloraj,  ofte ornamitaj  de bendoj. (Bildoj 2 kaj  3) Okuloj 
de mortaj tabanoj rapide perdas belajn kolorojn. Okuloj de femaloj estas separataj de frunto. 
Okuloj  de  maskloj  tuŝas  unu  al  alia.  Krome  plurelementaj  okuloj  povas  esti  sur  verto 
de la kapo ankaŭ solaj vertaj okuletoj. Tabanoj de la subfamilio Chrysopinae havas tri vertajn 
okuletojn,  tabanoj  de la  genro  Hybomitra havas  unu  vertan  okuleton  aŭ  nur  okuletan 
tubereton, sed laŭ tabanoj de la subfamilio  Tabaninae la vertaj okuletoj mankas. La antenoj 
konzistas  nur  el  tri  bazaj  segmentoj,  sed la  tria  segmento  havas  proceson,  kiuj  konzistas 
de kelkaj segmentetoj. Femaloj de tabanoj, kiuj bezonas sangon por evoluo de ovetoj, serĉas 
vertebrulojn (gastigantoj).  Ili  estas  logataj  per la  karbona dioksido,  kiun homoj kaj  bestoj 
elspiras, korpa temperaturo, sed ankaŭ per aromaj substancoj de ŝvito kaj urino. La suĉilo 
konzistas  de  supra  lipo,  du  paroj  de makzeloj,  hipofaringo  kaj  malsupra  lipo.  Uzante 
mikroskopon oni povas rigardi, ke makzeloj kaj hipofaringo estas akraj kiel skalpeloj, ĉar ili 
estas uzataj por tranĉado de haŭto de la gastiganto antaŭ suĉado de sango.

La torako portas du parojn de flugiloj kaj tri parojn de piedoj. La unua paro de flugiloj 
funkcias por flugado, sed la dua paro (halteroj) estas nur rudimenta kaj dum flugado servas 
kiel stabilizatoroj. (Bildo 4)

La  abdomeno  konzistas  de  sep  videblaj  segmentoj,  la  okan  reduktitan  segmenton 
kaj tri segmentoj de seksa aparato. Tabanoj havas reliefan seksan dimorfismon. Masklo ne 
havas larĝan frunton kaj havas alian koloradon. (Bildo 5)

Evoluo
Vivciklo de la tabanoj estas perfekta metamorfozo, kiu inkludas kvar evolustadiojn: 

ovon,  larvon,  ĥrizalidon  kaj  adoltan  kulon.  Tabanoj  havas  bonegan  nutraĵan  strategion. 
Evoluaj stadioj ne konkuras unu al alia, ĉar larvoj evoluas en alia vivmedio ol adoltaj kuloj. 
Femaloj  de tabanoj  metas  multe  (100 – 1000)  da ovetoj  sur  arbajn branĉojn super  akvo, 
en ŝlimon kaj Tabanus cordiger sur malkomponiĝitan lignon. La larvoj estas rabaj kaj evoluas 
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en  akvo,  malseka  tero  kaj  ŝlimo,  fekaĵoj  de  bestoj  aŭ  ligno,  sed  adoltaj  tabanoj  voregas 
nektaron aŭ sangon. Larvoj kelkfoje senhaŭtiĝas dum evoluado. Oni distingas 5 – 11 larvajn 
stadiojn. Larvoj de la plej grandaj specioj de la genro Tabanus estas antaŭ ĥrizalidado longaj 
eĉ 45 mm. Ĥrizalido de la tabano estas bruna aŭ malhelbruna. Kapo, torako kaj 8-segmenta 
abdomeno estas bone distingeblaj. Krom tio diversaj elstaraĵoj kaj dornoj malebligas direktan 
kontakton de la ĥrizalido kun malseka tero preventante atakon de fungoj.

Atakoj de tabanoj
Tabanoj neniam atakas bestojn en staloj aŭ homojn en ĉambroj. Ili suĉas sangon nur 

subĉiele. Grandaj specioj de tabanoj povas hazarde ataki homon, sed ili neniam suĉas homan 
sangon. Atako de tabano estas rapida. Atakanta femalo de tabano spiralmaniere ĉirkaŭflugas 
gastiganton kaj poste sidiĝas. Viktimo (gastiganto) ofte eĉ ne observas, ke la tabano eksidiĝis 
sur ĝi. Buŝa aparato de tabana femalo tranĉas haŭton kaj la femalo lekas sangon, kiu ŝprucas 
el tranĉitaj vazetoj en freŝa vundo. Salivoj de tabanoj havas tri efikojn:

1. kontraŭdoloran – viktimo ne devas senti doloron en komenco de suĉado, por ke ne defendu 
kontraŭ tabano;

2. vazodilatantan – vazetoj devas esti dilatataj, por ke sango abunde elfluu;

3. kontraŭkoagulan – la sango devas bone flui, por ke estu sukcese ensuĉata.

Tiuj salivoj povas kaŭzi alergion.

Dum unu suĉado povas granda tabana specio ensuĉi eĉ 200 mg da sango. Malgrandaj 
specioj de la genroj Chrysops kaj  Haematopota povas ensuĉi ĉirkaŭ 40 mg da sango. Krom 
tio tabanoj maltrankviligas paŝtiĝantajn bestojn, kiuj suferas de doloro. Tiel tabanoj reduktas 
produktivecon de agrokultura produktado. Ĉevalo, kiu defendas sin kontraŭ atakanta tabano, 
povas formeti aŭ alimaniere endanĝerigi rajdiston.

Kelkaj reprezentatoj de la familio Tabanidae:
Chrysops caecutiens (Linnaeus, 1758) (Bildo 6)
Larvoj evoluas en malseka tero aŭ en akvo. Femaloj suĉas sangon de homojn atakante 

precipe  kapon.  Ili  atakas  ankaŭ  bestojn.  Kun  venonta  specio,  Chrysops  relictus, 
kaj Haematopota pluvialis ĝi apartenas al plej abundaj specioj, kiuj troviĝas proksime urboj.

Chrysops relictus Meigen, 1820 (Bildo 7)
Abunda specio.

Chrysops viduatus (Fabricius, 1794) (Bildo 8)
Abunda specio.

Silvius alpinus (Scopoli, 1763) (Bildo 9)
Neabunda specio. Femaloj atakas bovojn, ĉevalojn, pli ne ofte homojn.

Therioplectes gigas (Herbst, 1787) (Bildo 10)
Varmamanta specio, kies norda limo de trovado situas en Svisio, Bavario, Aŭstrio kaj Ĉeĥa 
Respubliko. Femaloj suĉas sangon de bovoj kaj ĉevaloj. Ili povas ataki homon, sed neniam 
suĉas homan sangon.

Hybomitra auripila (Meigen, 1820) (Bildoj 11 kaj 12)
Evoluo de tiu specio ankoraŭ ne estas konata. Montana kaj submontana specio, kiu 

troviĝas eĉ pli ol 2000 m super akva nivelo. Femaloj atakas bovojn, ĉevalojn kaj homojn.
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Hybomitra bimaculata (Macquart, 1826) (Bildo 13)
Printempa specio. Femaloj atakas bovojn, ĉevalojn kaj homojn.

Hybomitra muehlfeldi (Brauer, 1880) (Bildo 14)
Tiu specio estas abunda apud fiŝlagoj  kaj  ne troviĝas en montaroj.  Femaloj  atakas 

bovojn, ĉevalojn kaj homojn.

Tabanus autumnalis Linnaeus, 1761 (Bildo 15)
Malalteja specio. Femaloj atakas bovojn, ĉevalojn, sed ne homojn.

Tabanus bovinus Linnaeus, 1758 (Bildo 16)
Larvoj de tiu granda specio evoluas en malsekaj bordoj de fiŝlagoj. Femaloj atakas bovojn.

Tabanus bromius Linnaeus, 1758 (Bildo 17)
Unu de plej  abundaj  specioj  de la  familio  Tabanidae.  Larvoj  evoluas  en malsekaj 

bordoj. Femaloj atakas bovojn, ĉevalojn kaj homojn.

Haematopota pluvialis (Linnaeus, 1758) (Bildo 18)
La  plej  abunda  specio  de  la  familio  Tabanidae.  Larvoj  evoluas  en  malseka  tero 

kaj akvo. Femaloj atakas homojn kaj bestojn, precipe antaŭ pluvo.

Heptatoma pellucens (Fabricius, 1776) (Bildo 19)
Femaloj  atakas  bovojn,  ĉevalojn kaj  homojn.  Larvoj  evoluas  en  malseka  tero,  sed 

ankaŭ inter akvaj plantoj.

Tabanoj kiel transmitantoj de kaŭzantoj de malsanoj
La  tabanoj  suĉante  sangon  transmitas  kaŭzantojn  de  multe  da  malsanoj:  virusojn, 

riketsiojn, bakteriojn, parazitajn protistojn kaj vermojn.

Vi ru s a j  m a ls an oj
Infekta anemio de ĉevaloj  ne estis  ĝis  nun trovita  en Ĉeĥa Respubliko,  sed ĝi estas  tre 
danĝera por ĉiuj ĉevaloj. Kaŭzanto estas viruso de la familio Retroviridae. Malsanaj ĉevaloj 
pereas.

Bova virusa lakso estas abunda malsano de bovoj. Krom laksoj ofte aperas abortoj. Kaŭzanto 
estas viruso de la familio Togaviridae.
.
R ik e ts ia j  m al s an oj
Anaplasmozo  estas  malsano  de  blankaj  sangaj  ĉeloj.  Oni  distingas  diversajn  speciojn 
de anaplasmoj.

B ak ter ia j  m a ls an oj
En suda Moravio estas grava malsano tularemio, kaŭzata de bakterio Francisella tularensis. 
Antrakso estas danĝera malsano, kiu estas kaŭzata de bakterio Bacillus anthracis.

Prot i s ta j  m a ls an oj
Tripanozomozoj.  Kaŭzantoj  estas  sangan  protistaj  parazitoj  de  la  genro  Trypanosoma. 
Ekzotaj  malsanoj  kaŭzataj  de  tripanozomoj,  kiel  nagana,  surra,  mbori,  el´debab,  
derrengadera, kiuj finas de morto de besto.
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Parazitaj  vermoj
Elaeophora schneideri estas vermo, kies mikroskopaj larvoj (mikrofilarioj), vivas en sango 
kaj adultaj vermoj parazitas en vazoj de cervoj. Tiu parazito ne estis ĝis nun trovita en Ĉeĥa 
Respubliko.

Elefantiazo havas nomon laŭ india elefanto (Elephas maximus). Ankoraŭ en la dudek unua 
jarcento suferas de tiu terura malsano pli ol 200 mil da homoj. Tabanoj de la genro Chrysops 
transmitas larvojn de vermo Loa loa, kiu parazitas precipe subhaŭte.

Naturaj malamikoj de tabanoj
Tabanoj suferas de propraj malsanoj, ekzemple bakteriaj kaj mikrosporidiaj malsanoj. 

Larvojn  de  la  unua  kaj  la  dua  stadij  voregas  rabaj  akvaj  insektoj  (heteropteroj,  skaraboj 
kaj larvoj de libeloj). Ili estas ankaŭ nutraĵoj de fiŝoj kaj amfibioj. Adultajn tabanojn kaptas 
vespoj  de la  familioj  Sphecidae kaj  Vespidae,  libeloj,  araneoj,  lacertoj,  vespertoj,  birdoj 
kaj mambestoj. 

Tabanoj estas parazitoj, sed suferas de parazitaj malsanoj kaŭzataj per aliaj parazitoj. 
(Tio  estas  tiel  nomata  hiperparazitismo,  se  ekzistas  parazito  de  alia  parazito).  Ovojn 
de tabanoj  atakas  himenopteraj  parazitoj  de la  familioj  Scelionidae (genro  Telenomus) 
kaj Trichogrammatidae (genro  Trichogramma).  En  larvoj  evoluas  dipteroj  de  la  familioj 
Bombyliidae, Dolichopodidae kaj Tachinidae aŭ vermoj de la genro Eurynermis. En ĥrizalidoj 
parazitas himenopteroj de la familioj Pteromalidae kaj Diapriidae.

Kolektado de tabanoj
Metodoj  de laboratoria  bredado de la  tabanoj  estis  esploritaj.  Uzante  entomologan 

reteton  oni  povas  kolekti  precipe  masklojn,  kiuj  suĉas  nektaron  de  floroj.  Por  kaptado 
de femaloj estis inventitaj diversaj kaptiloj, kiuj alogas femalojn per malhelaj koloroj, karbona 
dioksido CO2 aŭ odoro de diversaj ĥemiaj substancoj (amoniako NH3, acetono (CH3)2CO). 
Eksperimentoj kun logado de tabanoj per polarizita lumo estas farataj en Hungario. 

Mi sukcese uzadas kaptilon de Malaise, kiun esploris sveda entomologo René Malaise 
en la jaro  1934.  (Bildo  20) La  kaptilo  pezas  nur  du  kilogramojn  kaj  dank´al  aluminia 
konstrukcio estas konstruktebla en ĉiuj ajn trovlokoj. Horizontala projekcio de la kaptilo estas 
180 × 120 cm kaj alteco 180 cm. Mi logas tiun kaptilon per acetono kaj amonia hidroksido 
NH4OH, el kiu liberiĝas amoniako.

Principo  de  la  kaptilo  de  Malaise estas  simpla.  Tabano  estas  alogita  per  odoroj 
de acetono  kaj  amoniako,  kiu  liberiĝas  el  amonia  hidroksido.  Ĝi  elflugas  sub  tegmento 
kaj puŝas en nigran centran septon aŭ en antaŭa aŭ malantaŭa vando de la kaptilo. Ĝi estas 
konfuzita kaj suprenflugas sub blankan tegmenton. Poste ĝi enboteliĝas. (Bildoj 21,  22,  23 
kaj  24) Tabanoj kolektiĝas en supra botelo. Post narkotizado per vapororoj de etil-etanato 
CH3COOC2H5  (etila acetato) narkotigitaj tabanoj kaj aliaj kaptitaj insektoj falas en malsupran 
botelon. Narkotigitajn insektojn oni povas facile specigi. (Bildo 25) Netabanaj insektoj, kiujn 
mi ne volas kolekti, post kelkaj minutoj vekiĝas de narkozo kaj povas libere forflugi.

Bonajn  rezultojn  kun  la  kaptilo  de  Malaise  mi  akiris  ekzemple  proksime  paŝtejo 
de bovoj, kie parto de la paŝtejo situas en malseka herbejo. Larvoj de tabanoj evoluas en ŝlimo 
kaj adultaj tabanoj atakas bovojn. (Bildo 26)

Batalo kontraŭ tabanoj  ne estas  efika.  Multe  da eksperimentoj  kun kaptiloj  estis  faritaj 
precipe  en  eksa  Sovetunio,  por  ke  reduktu  nombron  de  tabanoj.  Sed  uzado  de  kaptiloj 
kondukis nur al aktivado de loka tabana populacio. Oni povas sekigi herbejojn, sed la tabanoj, 
bonegaj flugantoj povas alflugi el aliaj trovlokoj.
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Utilo de tabanoj
Tabanoj apartenas al ekosistemo. Rabaj larvoj de tabanoj reduktas nombrojn de larvoj de aliaj 
insektoj. Salivoj de tabanoj estas studataj de multe da bioĥemiaj laboratorioj en la tuta mondo, 
ĉar substancoj, kiuj malebligas koaguladon de sango, povas esti uzataj por kuracado de kelkaj 
malsanoj.
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