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Kopsavilkums
Dažādu organismu vietējiem nosaukumiem ir būtiska loma visās valodās. Līdz šim maurērču latviskie nosaukumi bija veidojušies fragmentāri tādēļ bija nepieciešams sakārtot šīs ērču grupas latvisko nosaukumu sistēmu. Šajā rakstā ir sagatavots
saraksts ar 80 maurērču (gan Latvijas faunas, gan dažu citu zemju) sugu latviskajiem nosaukumiem un to sinonīmiem.
Atslēgas vārdi: Diptilomiopidae, Eriophyidae, Phytoptidae, terminoloģija

Abstract
Latvian common names of some eriophyoid (Eriophyoidea) mites. Common names for organisms are important part
of all languages. Until these days in Latvian names for eriophyoid mites were developed fragmentary and it was necessary
to arrange system of Latvian names for this mite superfamily. In this paper a list of Latvian names and their synonyms for
80 eriophyoid mite (including eriophyoid mites from Latvia and some other countries) species is summarised.
Keywords: Diptilomiopidae, Eriophyidae, Phytoptidae, terminology

Ievads
Maurērču virsdzimtas (Eriophyoidea) ērču sugas ir
ļoti sīkas, tādēļ to fauna Latvijā ir pētīta samērā maz.
Pirmā informācija par maurērču sugām Latvijā atrodama vienīgi sākot ar 20. gadsimta pirmo pusi (Saars 1930,
Эглитис 1956). Salīdzinot ar literatūrā bieži minētajiem
saimnieciski nozīmīgajiem kukaiņiem, augus bojājošo
ērču latvisko nosaukumu tradīciju izveide un stabilizācija līdz šim ir bijusi nepietiekoša, ko var izskaidrot ar
speciālistu trūkumu šo ērču pētījumu jomā. Maurērču
virsdzimtai nav bijusi izveidota vienota dzimtu un sugu
latvisko nosaukumu sistēma un latviskie nosaukumi lielākoties veidojušies fragmentāri. Līdz šim ērču latvisko
nosaukumu sakārtošana veikta tikai atsevišķām maurērču sugām (Stalažs 2010b). Lai pilnveidotu šīs ērču grupas latvisko nosaukumu tradīcijas, bija nepieciešams apkopot publicētos latviskos nosaukumus, izstrādājot vienotu nosaukumu veidošanas sistēmu, īpaši vēršot uzmanību sugu nosaukumu ģints epitetu lietošanai.

Materiāls un metodes
Pētījumā izmantoti dažādi literatūras avoti – grāmatas, žurnāli, bukleti, un no tiem ir apkopoti maurērču
virsdzimtas (Eriophyoidea) taksoniem lietotie latviskie
nosaukumi. Reģistrēti tikai tie latviskie nosaukumi, kas
literatūras avotos bija publicēti kopā ar attiecīgu zinātnisko nosaukumu.
Saraksta sastādīšana. Literatūrā atrodamie maurērču latviskie nosaukumi apkopoti sarakstā aiz attiecīgā
taksona zinātniskā nosaukuma. Latviskie nosaukumi ci-
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tēti to publicēšanas secībā, kur latvisko nosaukumu sinonīmi ir rakstīti slīprakstā, bet atzītie – izceltā rakstā.
Sarakstā uzskaitīti tikai tie maurērču taksoni, kuriem
kādā no agrāk izdotajām publikācijām minēts latviskais
nosaukums (ieskaitot sugas, kas sastopamas ārpus Latvijas). Papildu sarakstā ir iekļautas atsevišķas maurērču
sugas, kurām šī darba izstrādes laikā bija nepieciešamība izveidot latviskos nosaukumus un kurām līdz šim
latviskais nosaukums literatūrā nebija lietots.
Nosaukumu tradīcijas. Maurērču latvisko nosaukumu sakārtošanā par pamatu izmantota nosaukumu sistēma, kas šīm ērcēm lietota dažādās Amanda Rupā publikācijās, kā arī tika ņemts vērā latvisko nosaukumu lietojuma biežums, labskanīgums un atbilstība organismu
latvisko nosaukumu veidošanas tradīcijām. Latvisko nosaukumu pilnveidošanas nolūkā atsevišķi nosaukumi
precizēti, vai tie veidoti no jauna, ja kāds literatūrā lietots nosaukums nav atbildis tradīcijām vai dublējis citas
sugas (dzimtas) nosaukumu. Šī pētījumu laikā precizētie
un izveidotie sugu nosaukumi jau nostiprināti plašākai
lietošanai jaunākajās publikācijās par augu kaitēkļiem
(Rupais & al. 2014; Stalažs 2014).

Rezultāti un diskusija
No apskatītajiem literatūras avotiem ir apkopoti latviskie maurērču nosaukumi 75 maurērču virsdzimtas
sugām, un visām trim šīs virsdzimtas dzimtām. Vairumā
gadījumu agrāk publicētie sugu latviskie nosaukumi atbilst terminoloģijas tradīcijām, bet atsevišķām sugām
literatūrā atrodami arī latvisko nosaukumu sinonīmi vai
rakstības varianti. Ilgākā laika periodā viens un tas pats
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latviskais nosaukums (bez sinonīmiem) literatūrā lietots
tikai vienai maurērču sugai – Eriophyes distinguendus
(ievu maurērce) – publicēšanas gadi: 1960, 1962, 1964,
1979, 1999, 2001, 2004, 2007, 2011. Kaut cik stabili
ilgākā laika posmā latviskie nosaukumi lietoti trim
maurērču sugām – Aculus fockeui, Phyllocoptes malinus
un Vasates quadripedes. Tām sugām, kurām latviskais
nosaukums literatūrā lietots tikai vienu vai dažas reizes,
nav iespējams vērtēt nosaukuma lietojuma tradīcijas, jo
tādas vēl nav izveidojušās.
Visbiežāk literatūras avotos atrodams latviskais nosaukums, kas pēc oriģinālos avotos lietotā zinātniskā nosaukuma attiecināms sugai Cecidophyopsis ribis. Tomēr
vienam un tam pašam taksonam latvisko nosaukumu
pieminēšanas biežums cieši saistīts arī ar sinonīmu vai
rakstības variantu lielāku skaitu, ko var izskaidrot ar to,
ka publikāciju autori nav centušies ievērot vienotu nosaukumu lietošanu, kas vērojams pat viena autora dažādos laikos publicētos darbos.
Tā kā divām dzimtām – Eriophyidae un Phytoptidae
– latviskie nosaukumi dažādos literatūras avotos
dublējās, tādēļ abu dzimtu nosaukumus bija nepieciešams precizēt, lai izveidotu vienotu un sakārtotu nosaukumu sistēmu. Latvisko nosaukumu dublēšanās dzimtām nav pieļaujama, tādēļ katras dzimtas nosaukums
bija jāatdala.
Ņemot vērā zooloģijā izveidojušos tradīciju, ka ģinšu
līmenī ģintīm var būt kopīgs latviskais nosaukums, tad
ģints līmenī nosaukumi nav skatīti, izņemot tos gadījumus, kad noteiktai ģintij literatūrā bijis minēts latviskais
nosaukums. Lai novērstu domstarpības, gadījumos kad
ir vajadzība norādīt informāciju par ģintīm, tad bez latviskā nosaukuma obligāti jāmin arī ģints zinātniskais
nosaukums. Īpaši tas ir jāievēro oficiālajā saziņā, lai precīzi tiktu norādītas ģintis, par kurām attiecīgajā tekstā ir
runā.
Visi, no literatūras avotiem apkopotie latviskie nosaukumi ir uzskaitīti aiz attiecīgā taksona zinātniskā nosaukuma, norādot atsauci uz literatūras avotu. Šajā sarakstā papildu pievienotas arī tās maurērču sugas (Acalitus phloeocoptes, Aceria sheldoni, Calepitrimerus vitis un
Colomerus vitis), kurām latviskie nosaukumi veidoti PESI
(A Pan-European Species directories Infrastructure) projekta ietvaros un, kas netika publicēti.
Ja šā pētījuma ietvaros latviskais nosaukums ir jauns
vai precizēts, tad tas nav atsauču daļā aiz attiecīgā zinātniskā taksona nosaukuma. Tā kā Latvijas literatūrā daudzām maurērču sugām ir lietoti to zinātnisko nosaukumu sinonīmi, tad vieglākai informācijas salīdzināšanai
šī darba Pielikumā ir pievienots zinātnisko nosaukumu
sinonīmu saraksts.
Maurērču latvisko nosaukumu saraksts
Eriophyoidea – maurērču virsdzimta
četrkāju ērces (Eglītis 1957a); četrkāju ērces (Saveļjeva & Zumberga
1960); četrkājērces, pangērces [homonīms], pumpurērces (Lapiņa 1994); četrkājērces (Bičevskis 2003); maurērču
virsdzimta (Rupais & al. 2014)
Diptilomiopidae – rūsērču dzimta
rūsērces (Plīse 2011); rūsērču virsdzimta (Rupais & al. 2014)
Dzimta Latvijā pārstāvēta tikai ar vienu sugu – Rhyncaphytoptus
massalongoianus (Nalepa, 1893), kas barojas uz ozoliem. Šai
sugai latviskais nosaukums vēl nav izveidots. Uz ozoliem var
dzīvot daudzas maurērču sugas, tāpēc šīm sugām latviskos nosaukumus būtu jāveido nākotnē, veidojot vienotu sistēmu.
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Eriophyidae – maurērču dzimta
lapu pangu ērces (Švābe & al. 1933-1934); lapu pangu ērces (Apsīts
1938); pangērces, homonīms (Eglītis 1957a); pangērču dzimta,
homonīms (Eglītis 1957b); pangērces, homonīms (Saveļjeva &
Zumberga 1960); pangērces, homonīms (Rupais 1962); pangērču dzimta, homonīms (Rupais 1964b); pangērču dzimta, homonīms (Bērziņš 1968); pangērces, homonīms (Vanags 1969);
pangērces, homonīms (Priedītis 1971); četrkājainas ērces
(Tima 1971); pangērces, homonīms (Auziņa & Auns 1981);
pangērces, homonīms (LPE 1986); pangērces, homonīms
(Auziņa 1988); pangērces, homonīms (Priedītis 1994, 1999);
pangērces, homonīms (Plīse 1999a, 1999b); pangērces, homonīms (Rupais 1999); pangērču dzimta, homonīms (Plīse 2004);
tīklērces, homonīms (Margeviča & al. 2008, 2009); pangērces,
homonīms (Plīse 2009); maurērču dzimta (Stalažs 2009);
tīklērces, homonīms (Margeviča & al. 2010); maurērču dzimta
(Stalažs 2010a); maurērču dzimta, maurērces (Plīse 2011);
tīklērces, homonīms (Margeviča & al. 2011, 2012, 2013);
tīklērces, homonīms (Būmane & al. 2014); maurērču dzimta
(Rupais & al. 2014); maurērču dzimta (Stalažs 2014)
Acalitus brevitarsus (Fockeu, 1890) – melnalkšņa maurērce
melnalkšņa maurērce (Saveļjeva & Zumberga 1960); alkšņu maurērce (Plīse 2007)
Acalitus calycophthirus (Nalepa, 1891) – bērzu pumpurērce
bērzu pumpuru ērce (Saveļjeva & Zumberga 1960); bērzu pumpurērce (Rupais 1999); bērzu pumpuru ērce (Plīse 2007); bērzu
pumpurērce (Rupais & al. 2014)
Acalitus essigi (Hassan, 1928) – aveņu pangērce
aveņu pangērce (noteikumi 2001, 2002, 2009)
Acalitus longisetosus (Nalepa, 1892) – bērzu sārtā maurērce
bērzu sarkanmaura ērce (Saveļjeva & Zumberga 1960); bērzu sārtā
maurērce (Rupais 1999); bērzu sārtā maurērce (Plīse 2007,
2009); bērzu sārtā maurērce (Rupais & al. 2014)
Acalitus phloeocoptes (Nalepa, 1890) – plūmju stumbra pangērce
Acalitus phyllereus (Nalepa, 1919) – baltalkšņa maurērce
baltalkšņa maurērce (Saveļjeva & Zumberga 1960); alkšņu lapu
maurērce (Plīse 2007)
Acalitus plicans (Nalepa, 1917) – dižskābaržu maurērce
dižskābaržu maurērce (Rupais 1964b); dižskābaržu tūbu ērce
(Rupais & Kalniņa 1979); dižskābaržu maurērce (Rupais
1999); dižskābaržu maurērce (Plīse 2004, 2007, 2011);
dižskābaržu maurērce (Rupais & al. 2014)
Acalitus rudis (Canestrini, 1890) – bērzu baltā maurērce
bērzu baltmaura ērce (Saveļjeva & Zumberga 1960); bērzu baltā
maurērce (Rupais 1999); bērzu maurērce (Bičevskis 2003);
bērzu baltā maurērce (Plīse 2007); bērzu baltā maurērce
(Rupais & al. 2014)
Acalitus stenaspis (Nalepa, 1891) – dižskābaržu lapmalērce
dižskābaržu lapmalas ērce (Saveļjeva & Zumberga 1960); lapmalas
ērce (Rupais 1962); dižskābaržu lapmalas ērce (Rupais 1964b);
dižskābaržu lapmalu ērce (Rupais 1999); dižskābaržu lapmalu
ērce (Plīse 2007, 2011); dižskābaržu lapmalērce (Rupais & al.
2014)
Acalitus vaccinii (Keifer, 1939) – melleņu pumpurērce
pumpuru ērce (Ripa 1992, 1998); melleņu pumpuru ērce (Čudare
2009); melleņu pumpurērce (Stalažs 2010b).
Aceria brevirostris (Nalepa, 1892) – ziepenīšu pangērce
ziepenīšu pangērce (Saveļjeva & Zumberga 1960)
Aceria campestricola (Frauenfeld, 1865) – vīksnu kārpērce
vīksnu pangu ērce (Rupais 1960b); gobu kārpērce (Saveļjeva & Zumberga 1960); vīksnu lapu kārpērce (Rupais 1964b); vīksnu
kārpērce (Rupais 1999); vīksnu kārpērce (Plīse 2007, 2009,
2011); vīksnu kārpērce (Rupais & al. 2014)
Aceria cephalonea (Nalepa, 1922) – kalnu kļavas radziņērce
kalnu kļavas pangu ērce (Rupais 1959a); pangu ērce, homonīms
(Rupais 1960b); kalnu kļavas radziņērce (Rupais 1962,
1964b); kalnu kļavas radziņērce (Rupais 1999); kalnu
kļavas radziņērce (Plīse 2004, 2007); radziņērce (Cinītis
2008); kalnu kļavas radziņērce (Plīse 2011); kalnu kļavas
radziņērce (Rupais & al. 2014)
Aceria fraxinivora (Nalepa, 1909) – ošu ziedkopu pangērce
ošu ziedkopu pangērce (Saveļjeva & Zumberga 1960); ošu
ziedkopu pangērce (Rupais 1964b); ošu ziedkopu pangērce
(Rupais 1999); ošu ziedkopu pangērce (Rupais & al. 2014)
Aceria loewi (Nalepa, 1890) – ceriņu pumpurērce
ceriņu dzinumu ērce (Eglītis 1957a); ceriņu pumpuru ērce (Rupais
1959a); ceriņu dzinumu pangērce (Saveļjeva & Zumberga
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1960); ceriņu dzinumu pangērce (Rupais 1962); ceriņu dzinumu
pangērce (Rupais 1964b); ceriņu dzinumu pangērce (Vanags
1964); ceriņu dzinumu ērce (Vanags 1969); ceriņu pumpuru
ērce (Rupais & Kalniņa 1979); ceriņu dzinumu pangērce (Rupais 1999); ceriņu pumpuru ērce (Plīse 1999a, 2001); ceriņu
pumpuru ērce (Strautiņa 2002); ceriņu dzinumu pangērce (Plīse
2004, 2011); ceriņu pumpurērce (Rupais & al. 2014)
Aceria macrochela (Nalepa, 1891) – kļavu apaļpangu pangērce
dzinumu ērce (Cinītis 2008)
Aceria macrocheluserinea (Trotter, 1902) – parastās kļavas maurērce
parastās kļavas tūbu ērce (Rupais 1959a, 1960b); kļavu maurērce
(Saveļjeva & Zumberga 1960); parastās kļavas maurērce
(Rupais 1962, 1964b); parastās kļavas maurērce (Rupais &
Kalniņa 1979); parastās kļavas maurērce (Rupais 1999); parastās kļavas maurērce (Plīse 2004, 2007, 2011); parastās
kļavas maurērce (Rupais & al. 2014)
Aceria macrorhyncha (Nalepa, 1889) – kļavu sarkanpangu radziņērce
sudrabkļavas pangu ērce (Rupais 1959a); kļavu pangveidotāju ērce
(Rupais 1959b); sudrabkļavu pangu ērce (Rupais 1960a,
1960b); kļavu lapu radziņērce (Saveļjeva & Zumberga 1960)
Aceria nervisequa (Canestrini, 1891) – dižskābaržu dzīslu maurērce
dižskābaržu tūbu ērce (Rupais 1959a); dižskābaržu maurērce, dižskābaržu dzīslu maurērce (Saveļjeva & Zumberga 1960);
dižskābaržu maurērce, dižskābaržu dzīslu maurērce (Rupais
1962); dižskābaržu dzīslu maurērce (Rupais 1964b); dižskābaržu dzīslu maurērce (Rupais 1999); dižskābaržu dzīslu maurērce (Plīse 2007, 2011); dižskābaržu dzīslu maurērce (Rupais & al. 2014)
Aceria populi (Nalepa, 1890) – apšu dzinumu pangērce
apšu dzinumu pangērce (Saveļjeva & Zumberga 1960)
Aceria pseudoplatani (Corti, 1905) – kalnu kļavas maurērce
kalnu kļavas tūbu ērce (Rupais 1959a); pangu ērce, homonīms (Rupais 1960b); kalnu kļavas maurērce (Rupais 1962, 1964b);
kalnu kļavas maurērce (Rupais & Kalniņa 1979); kalnu kļavas maurērce (Rupais 1999); kalnu kļavas maurērce (Plīse
2004, 2007, 2011); kalnu kļavas maurērce (Rupais & al.
2014)

Aculus hippocastani (Fockeu, 1890) – zirgkastaņu lapdzīslu pangērce
zirgkastaņu ērce (Rupais 1959a); zirgkastaņu maurērce (Saveļjeva &
Zumberga 1960); zirgkastaņu lapu dzīslu pangērce (Rupais
1962); zirgkastaņu lapdzīslu pangērce (Rupais 1999); zirgkastaņu lapdzīslu pangērce (Rupais & al. 2014)
Aculus schlechtendali (Nalepa, 1890) – ābeļu rūsērce
ābeļu rūsērce (Stalažs 2010a); ābeļu rūsērce (Rupais & al. 2014);
ābeļu rūsērce (Stalažs 2014)
Aculus tetanothrix (Nalepa, 1889) – vītolu kārpērce
vītolu kārpērce, kārklu kārpērce (Saveļjeva & Zumberga 1960)
Aculus xylostei (Canestrini, 1892) – sausseržu lapmalērce
sausseržu lapmalas ērce (Saveļjeva & Zumberga 1960); sausseržu
lapmalas ērce (Rupais 1962, 1964b); sausseržu lapmalu ērce
(Rupais 1999); sausseržu lapmalu ērce (Plīse 2007, 2011);
sausseržu lapmalērce (Rupais & al. 2014); sausseržu lapmalērce (Stalažs 2014)
Calepitrimerus vitis (Nalepa, 1905) – vīnkoku rūsērce
Cecidophyes nudus Nalepa, 1891 – biteņu kroklapu pangērce
biteņu lapu pangērce (Saveļjeva & Zumberga 1960)
Cecidophyes psilonotus (Nalepa, 1897) – segliņu maurērce
segliņu maurērce (Rupais 1999); segliņu maurērce (Plīse 2001);
segliņu maurērce (Rupais & al. 2014)
Cecidophyopsis – pumpurērces
upeņu pumpuru ērce, homonīms (Plīse 2011, kā Cecidophyopsis sp.);
pumpurērces (Skrīvele & al. 2012); pumpurērces (Rupais &
al. 2014); pumpurērces (Stalažs 2014)
Cecidophyopsis alpina Amrine, 1994 – vēreņu pumpurērce
vēreņu pumpurērce (Stalažs 2009, 2010b)
Cecidophyopsis atrichus (Nalepa, 1892) – virzu pangērce
virzu pangērce (Stalažs 2010b)
Cecidophyopsis aurea Amrine, 1994 – zeltjāņogu pumpurērce
zeltjāņogu pumpurērce (Stalažs 2009, 2010b)
Cecidophyopsis grossulariae (Collinge, 1907) – ērkšķogu pumpurērce
ērkšķogu ērce (Kampuss 2005a); ērkšķogu pumpurērce (Stalažs
2009, 2010b)

Aceria sheldoni (Ewing, 1937) – citrusu pumpurērce

Cecidophyopsis hendersoni (Keifer, 1954) – juku rūsērce
juku rūsērce (Stalažs 2010b)

Aceria silvicola (Canestrini, 1892) – kauleņu kārpērce
kaulenāju kārpērce (Saveļjeva & Zumberga 1960); kauleņu kārpērce (Stalažs 2014)

Cecidophyopsis malpighianus (Canestrini & Massalongo, 1893) – lauru
pumpurērce
lauru pumpurērce (Stalažs 2010b)

Aceria tenella (Nalepa, 1892) – skābaržu lapdzīslu pangērce
skābaržu lapdzīslu pangērce (Rupais 1999); skābaržu lapdzīslu
pangērce (Rupais & al. 2014)

Cecidophyopsis psilaspis (Nalepa, 1893) – īvju pumpurērce
īvju pumpurērce (Stalažs 2010b)

Aceria tulipae (Keifer, 1938) – sīpolaugu maurērce
sīpolaugu pangērce (Saveļjeva & Zumberga 1960); sīpolu ērce (Missa
2013); sīpolaugu maurērce (Rupais & al. 2014)
Aceria varia (Nalepa, 1892) – apšu maurērce
apšu maurērce (Saveļjeva & Zumberga 1960); apšu pangu ērce
(Rupais 1960b)
Aceria vitalbae (Canestrini, 1892) – mežvīteņu maurērce
mežvīteņu tīklērce (Riekstiņa 1985)
Aculops lycopersici (Tryon, 1917) – tomātu maurērce
rūsganā tomātu ērce (Gailīte 2004)
Aculops macrotrichus (Nalepa, 1889) – skābaržlapu krokērce
skābaržu lapu krokērce (Saveļjeva & Zumberga 1960); skābaržu gofrētāja pangērce (Rupais 1999); skābaržlapu krokērce
(Rupais & al. 2014)
Aculops massalongoi (Nalepa, 1925) – ceriņu maurērce
ceriņu lapu ērce (Plīse 1999a, 2001)
Aculus fockeui (Nalepa & Trouessart, 1891) – plūmju lapu pangērce
plūmju lapu pangērce (Saveļjeva & Zumberga 1960); plūmju lapu
pangērce (Ozols 1961); plūmju lapu pangērce (Ozols 1963);
plūmju lapu ērce (Spuris 1966); plūmju lapu pangērce (Vanags 1969); plūmju lapu pangērce (Priedītis 1971); plūmju
lapu pangērce (Ozols 1973); plūmju lapu ērce (Spuris 1974);
plūmju lapu pangērce (LPE 1986); plūmju lapu pangērce
(Priedītis 1996); plūmju lapu pangērce (Rupais 1999); plūmju lapu pangērce (Plīse 1999a, 1999b); plūmju lapu pangērce (noteikumi 2001, 2002); plūmju lapu pangērce (Plīse
2002); plūmju lapu pangērce (noteikumi 2009); plūmju lapu
pangērce (Plīse 2011); plūmju lapu pangērce (Rupais & al.
2014); plūmju lapu pangērce (Stalažs 2014)
Aculus fraxini (Nalepa, 1894) – ošu lapmalērce
ošu lapmalu pangērce (Rupais 1999); ošu lapmalērce (Rupais & al.
2014)
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Cecidophyopsis ribis (Westwood, 1869) – upeņu pumpurērce
jāņogulāju ērce, upenāju ērce (Švābe & al. 1929–1930); upenāju
pumpuru ērce (Ozols 1930); upenāju pumpuru ērce (Eglītis & al.
1931); melno jāņogulāju pumpuru ērce, upenāju pumpuru ērce
(Dārziņš 1933); upenāju pumpuru ērce (Eglītis & al. 1933); upenāju pumpuru ērce (Smarods 1936); upenāju pumpuru ērce
(Eglītis & al. 1937); ērce, homonīms (Sudrabs 1938); upenāju
pumpuru ērce (Apsīts 1939); pumpuru ērcīte (Dindonis 1939);
upenāju pumpuru ērce (Eglītis & al. 1943); pumpuru ērce (Sudrabs 1945); ziedu pumpuru ērce (Dindonis 1946); ērce, homonīms (Sudrabs 1948); upeņu pumpuru ērce, homonīms (Eglītis
1957a); upenāju pumpuru ērce (Saveļjeva & Zumberga 1960);
upeņu pumpuru ērce, homonīms (Sudrabs 1960); upenāju
pumpuru ērce (Čakstiņa 1962); pangērce [homonīms], upenāju
pumpuru ērce (Rupais 1962); upenāju pumpuru ērce (Ozols
1963); upeņu pangērce (Pīča 1966); upenāju pumpuru ērce
(Spuris 1966); upeņu pumpuru ērce, homonīms (Brjancevs &
Dobrozrakova 1967); upenāju pumpuru ērce (Čakstiņa 1968);
upeņu pumpuru ērce, homonīms (Vanags 1969); upenāju pumpuru ērce (Priedītis 1971); upenāju pumpuru ērce (Tima 1971);
upenāju pumpuru ērce (Vanags 1971); upenāju pumpuru ērce
(Dimdiņš 1972); upeņu pumpuru ērce, homonīms (Ozols 1973);
upenāju pumpuru ērce (Spuris 1974); upenāju pumpuru ērce
(Ozola 1977); upenāju pumpuru ērce (Cinovskis 1979); pumpuru ērce (Gronskis & al. 1981); upenāju pumpuru ērce (Grosa
1981); upeņu pumpuru ērce, homonīms (Andrejeva 1981); upenāju pumpuru ērce (Auziņa & Auns 1981); upeņu pumpuru ērce,
homonīms (Meļehina 1982); upenāju pumpuru ērce (Lazurenko
1982); upenāju pumpurērce (Pūkaine 1985); upenāju pumpuru
pangērce (LPE 1986); upenāju pumpuru ērce (LPE 1987); upenāju pumpuru ērce (Mičene 1987); upenāju pumpuru ērce
(Auziņa 1988); upeņu pumpuru ērce, homonīms (Priedītis
1996); upeņu pumpuru ērce, homonīms (Kilēvica 1999); upeņu
pumpuru ērce, homonīms (Priedītis 1999); upeņu pumpuru
ērce, homonīms (Plīse 1999a, 1999b); upeņu pumpurērce
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(Rupais 1999); upeņu pumpuru ērce, homonīms (Hildebrante
2000); upeņu pumpurērce (noteikumi 2001); upeņu pumpurērce (noteikumi 2002); upeņu pumpuru ērce, homonīms
(Plīse 2002); upeņu pumpuru pangērce (Brikels 2002); upeņu
pumpuru ērce, homonīms, pumpuru ērce (Kampuss 2005a);
upeņu pumpuru ērce, homonīms, pumpuru ērce (Kampuss
2005b); upeņu pumpurērce (Strautiņa 2005); pumpurērce,
upeņu pumpurērce (Surikova 2006a); upeņu pumpurērce
(Surikova 2006b); upeņu pumpuru ērce, homonīms (Čudare
2006); upeņu pumpurērce (Birulis 2008); upeņu pumpuru
ērce, homonīms (Kilēvica 2009); upeņu ērce, upeņu pumpurērce (noteikumi 2009); upeņu pumpurērce (Stalažs 2009,
2010b); upeņu pumpurērce (Stalažs 2014)
Cecidophyopsis ruebsaameni (Nalepa, 1895) – andromedu pangērce
andromedu pangārce (Stalažs 2010b)
Cecidophyopsis selachodon van Eyndhoven, 1967 – jāņogu pumpurērce
jāņogu pumpuru ērce, pumpuru ērce (Kampuss 2005a), jāņogu pumpuru ērce, pumpuru ērce (Kampuss 2005b); pumpurērce (Surikova 2006a), jāņogu pumpurērce (Stalažs 2009, 2010b); jāņogu pumpurērce (Stalažs 2014)
Cecidophyopsis spicata Fenton & al. 1996 – pūkjāņogu pumpurērce
pūkjāņogu pumpurērce (Stalažs 2009, 2010b)
Cecidophyopsis vermiformis (Nalepa, 1889) – tārpveida pumpurērce
tārpveida pumpurērce (Stalažs 2009, 2010b)
Colomerus vitis (Pagenstecher, 1857) – vīnkoku tulznērce
vīna koka zirneklits (Penģerots & Zālits 1910); vīna koka zirneklis
(Penģerots-Svešais & Zālīts 1927)
Epitrimerus trilobus (Nalepa, 1891) – plūškoku lapmalērce
plūškoku lapmalas ērce (Saveļjeva & Zumberga 1960); plūškoku lapmalas ērce (Rupais 1962, 1964b); plūškoku lapmalas ērce (Rupais & Kalniņa 1979); plūškoku lapmalu ērce (Rupais 1999);
plūškoku lapmalērce (Rupais & al. 2014); plūškoku lapmalērce (Stalažs 2014)
Eriophyes – maurērces
iegarenās ērces (Vainovska & Rasiņa 1984); pangērce, homonīms
(Dogels 1986), vilkābeļu maurērce (Rupais 1999); vilkābeļu
maurērce (Plīse 2001)
Eriophyes distinguendus (Kieffer, 1902) – ievu maurērce
ievu maurērce (Saveļjeva & Zumberga 1960); ievu maurērce (Rupais 1962, 1964a, 1964b); ievu maurērce (Rupais & Kalniņa
1979); ievu maurērce (Rupais 1999); ievu maurērce (Plīse
2001, 2004, 2007, 2011); ievu maurērce (Rupais & al. 2014)
Eriophyes diversipunctatus (Nalepa, 1890) – apšlapu pamatnes pangērce
apšu lapu pamatnes pangērce (Saveļjeva & Zumberga 1960)
Eriophyes exilis (Nalepa, 1892) – liepu lapdzīslu pangērce
liepu lapu dzīslu pangērce (Saveļjeva & Zumberga 1960); liepu lapu
dzīslu pangērce (Rupais 1962, 1964b); liepu lapu dzīslu pangērce (Bērziņš 1968); liepu lapdzīslu pangērce (Rupais 1999);
liepu lapdzīslu pangērce (Rupais & al. 2014)
Eriophyes inangulis Nalepa, 1919 – melnalkšņu dzīslu pangērce
alkšņu lapu dzīslu pangērce (Saveļjeva & Zumberga 1960); melnalkšņu dzīslu pangērce (Plīse 2007, 2009)
Eriophyes laevis (Nalepa, 1889) – alkšņu kārpērce
alkšņu pangu ērce (Rupais 1959a); alkšņu kārpērce (Saveļjeva &
Zumberga 1960); alkšņu lapu ērce (Spuris 1966, 1974); alkšņu
lapu pangērce (LPE 1986); alkšņu kārpērce (Rupais 1999);
alkšņu pangu ērce (Plīse 2004); alkšņu kārpērce (Plīse 2007,
2009), alkšņu pangu ērce (Plīse 2011); alkšņu kārpērce
(Rupais & al. 2014)
Eriophyes lateannulatus Schulze, 1918 – liepu sarpangu radziņērce
liepu pangu ērce (Rupais 1959a, 1960b); liepu lapu radziņērce, homonīms (Saveļjeva & Zumberga 1960)
Eriophyes leionotus (Nalepa, 1891) – bērzu kārpērce
bērzu kārpērce (Saveļjeva & Zumberga 1960); bērzu riekstiņveida
pangērce (Rupais 1999); bērzu kārpērce (Plīse 2007); bērzu
kārpērce (Rupais & al. 2014)
Eriophyes leiosoma (Nalepa, 1892) – liepu maurērce
liepu tūbu ērce (Rupais 1959a); liepu pangu ērce (Rupais 1960b);
liepu maurērce, liepu lapu dzīslu maurērce (Saveļjeva & Zumberga 1960); liepu maurērce, liepu lapu dzīslu maurērce (Rupais 1962, 1964b); liepu maurērce, liepu lapu dzīslu maurērce
(Bērziņš 1968); liepu maurērce (Skujeniece & Upmane 1968);
liepu maurērce (Cinovskis 1979); liepu maurērce (Rupais &
Kalniņa 1979); liepu lapu dzīslu maurērce (Rupais 1989); liepu
lapdzīslu maurērce, liepu maurērce (Rupais 1999); liepu
maurērce (Plīse 2004); liepu maurērce, liepu lapdzīslu maur-
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ērce (Plīse 2007); liepu lapu dzīslu maurērce, liepu maurērce
(Plīse 2009); liepu lapdzīslu maurērce, liepu maurērce (Plīse
2011); liepu maurērce (Rupais & al. 2014)
Eriophyes pyri (Pagenstecher, 1857) – bumbieru lapu pangērce
bumbieru lapu baku ērce (Švābe & al. 1929–1930); bumbieru lapu
ērce (Eglītis & al. 1933); bumbieru lapu ērce (Apsīts 1937);
bumbieŗu lapu ērce (Eglītis & al. 1937); bumbieru lapu ērce
(Kalniņa 1939); bumbieŗu lapu ērce (Eglītis & al. 1943); bumbieŗu ērce, bumbieŗu lapu ērce (Sudrabs 1945); bumbieru lapu
ērce (Eglītis 1957a); bumbieru lapu pangērce (Saveļjeva &
Zumberga 1960); bumbieru ērce (Sudrabs 1960); bumbieru
lapu pangērce (Čakstiņa 1962); bumbieru lapu pangērce
(Ozols 1963); bumbieru lapu ērce (Vanags 1964); bumbieru
lapu pangērce (Pīča 1966); bumbieru lapu ērce (Spuris 1966,
1967); bumbieru lapu ērce (Vanags 1969); bumbieru lapu
pangērce (Priedītis 1971); bumbieru ērce (Tima 1971); bumbieru lapu pangērce (Dimdiņš 1972); bumbieru lapu pangērce (Ozols 1973); bumbieru lapu ērce (Spuris 1974); bumbieru lapu pangērce (Auziņa & Auns 1981); bumbieru lapu
pangērce (LPE 1982); bumbieru lapu pangērce (Mičene
1987); bumbieru lapu pangērce (Auziņa 1988); bumbieru
lapu pangērce (Priedītis 1996); bumbieru lapu pangērce
(Blukmanis & Ruisa 1999); bumbieru lapu pangērce (Pūrs
1999); bumbieru lapu pangērce (Plīse 1999a, 1999b, 2001,
2002); bumbieru lapu pangērce (Birulis 2008); pangērce, homonīms (Apenīte & al. 2009), bumbieru lapu pangērce (Stalažs 2010a), bumbieru lapu pangērce (Plīse 2011); bumbieru lapu pangērce (Skrīvele & al. 2012); bumbieru lapu pangērce (Rupais & al. 2014); bumbieru lapu pangērce (Stalažs
2014)
Eriophyes rubicolens (Canestrini, 1891) – kauleņu pangērce
kaulenāju maurērce (Saveļjeva & Zumberga 1960); kauleņu pangērce (Stalažs 2014)
Eriophyes similis (Nalepa, 1890) – plūmju lapu kārpērce
plūmju ērces (Švābe & al. 1929–1930); plūmju lapu kārpu ērce
(Eglītis 1957a); plūmju lapu kārpērce (Saveļjeva & Zumberga
1960); plūmju lapu kārpērce (Rupais 1962); plūmju lapu
kārpu ērce (Vanags 1969); plūmju ērce (Tima 1971); plūmju
lapu kārpērce (Rupais 1999); plūmju lapu kārpērce (noteikumi 2001, 2002); plūmju lapu kārpērce (Plīse 2002); plūmju lapu kārpērce (noteikumi 2009); plūmju lapu kārpērce
(Stalažs 2010a); plūmju lapu kārpērce (Rupais & al. 2014);
plūmju lapu kārpērce (Stalažs 2014)
Eriophyes sorbi (Canestrini, 1890) – pīlādžlapu tulznērce
pīlādžu ērce (Rupais 1959a); sērmūkšļu lapu tulznērce (Saveļjeva &
Zumberga 1960); sērmūkšļu lapu tulznērce (Rupais 1964b); pīlādžu lapu ērce (Spuris 1966, 1974); pīlādžu lapu tulznērce
(Rupais 1999); pīlādžu lapu tulznērce (Plīse 2001, 2004, 2007,
2011); pīlādžlapu tulznērce (Rupais & al. 2014); pīlādžlapu
tulznērce (Stalažs 2014)
Eriophyes tiliae (Pagenstecher, 1857) – liepu lapu radziņērce
liellapu liepas lapu radziņērce (Saveļjeva & Zumberga 1960); liepu
lapu radziņērce (Rupais 1962, 1964b); liepu lapu radziņērce (Bērziņš 1968); liepu lapu radziņērce (Cinovskis 1979);
liepu lapu radziņērce (Rupais 1989); liepu lapu radziņērce
(Rupais 1999); liepu lapu radziņērce (Plīse 2004, 2007, 2009,
2011); liepu lapu radziņērce (Rupais & al. 2014)
Phyllocoptes azaleae Nalepa, 1904 – acāliju pangērce
acāliju pangu ērce (Kondratovičs 1971); acāliju pangērce (Plīse
2001, 2011)
Phyllocoptes eupadi (Newkirk, 1984) – ievu radziņērce
ievu pangu ērce (Rupais 1959a); ievu pangveida ērce (Rupais
1959b); ievu lapu radziņērce (Saveļjeva & Zumberga 1960);
ievu lapu radziņērce (Rupais 1962, 1964a, 1964b, 1999); ievu
lapu radziņērce (Plīse 2001, 2004); ievu radziņērce (Plīse
2007); ievu lapu radziņērce (Plīse 2009, 2011); ievu radziņērce (Rupais & al. 2014); ievu radziņērce (Stalažs 2014)
Phyllocoptes goniothorax (Nalepa, 1889) – vilkābeļu lapmalērce
vilkābeļu lapmalas ērce (Saveļjeva & Zumberga 1960); vilkābeļu lapmalas ērce (Rupais 1962, 1964b); vilkābeļu lapmalu pangērce
(Rupais 1999); vilkābeļu lapmalas pangērce (Plīse 2001, 2011);
vilkābeļu lapmalērce (Rupais & al. 2014); vilkābeļu lapmalērce (Stalažs 2014)
Phyllocoptes gracilis (Nalepa, 1891) – aveņu plankumu maurērce
aveņu ērce (Dūks 1998); aveņu ērce (Strautiņa 1998); aveņu ērce
(Plīse 2002); aveņu ērce (Laugale & Streipa 2002); aveņu ērce
(Birulis 2008); aveņu plankumu maurērce (Stalažs 2014)
Phyllocoptes malinus (Nalepa, 1892) – gaišā ābeļu maurērce
ābeļu maurērce (Saveļjeva & Zumberga 1960); ābeļu maurērce
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(Rupais 1962); ābeļu maurērce (Vanags 1964); ābeļu maurērce
(Čakstiņa 1965); ābeļu maurērce (Priedītis 1971, 1996); ābeļu
maurērce (Rupais 1999); ābeļu maurērce, ābeļu pangērce (Būcēna 2008); ābeļu maurērce (Plīse 2011); ābeļu gaišā maurērce
(Rupais & al. 2014); gaišā ābeļu maurērce (Stalažs 2014)

Apenīte I., Ozoliņa-Pole L., Cinītis R., 2009. Sabalansēts insekticīdu
pielietojums ābeļu dārzos kaitēkļu apkarošanai // Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2008/, Ozolnieki, 98–105
Apsīts J. (red.), [1937]. Lauksaimniecības leksikons 1, Ābele–Ķeramās
mizas, Rīga

Phyllocoptes populi (Nalepa, 1894) – apšu pangērce
apšu pangērce (Plīse 2007, 2009)

Apsīts J. (red.), 1938. Lauksaimniecības leksikons 2, Ķeramie grāvīši–
Ravēšana, Rīga

Phyllocoptes sorbeus (Nalepa, 1926) – pīlādžu maurērce
sērmūkšļu maurērce (Saveļjeva & Zumberga 1960); sērmūkšļu maurērce (Rupais 1962, 1964b); pīlādžu maurērce (Rupais 1999);
pīlādžu maurērce (Plīse 2001, 2007, 2011); pīlādžu maurērce (Rupais & al. 2014); pīlādžu maurērce (Stalažs 2014)

Apsīts J. (red.), 1939. Lauksaimniecības leksikons 3, Ravēšana–Zvirgzdi,
Rīga

Stenacis euonymi (Frauenfeld, 1865) – segliņu lapmalērce
segliņu lapmalas ērce (Saveļjeva & Zumberga 1960); segliņu lapmalas ērce (Rupais 1962); segliņu lapmalu ērce (Rupais 1999); segliņu lapmalu ērce (Plīse 2001, 2011); segliņu lapmalērce
(Rupais & al. 2014)

Bērziņš I., 1968. Liepām kaitīgās pangērces Latvijas PSR // Daiļdārzniecība 7/, 367–369

Vasates quadripedes Shimer, 1869 – sudrabkļavas kārpērce
sudrabkļavas kārpērce (Rupais 1962, 1964b); sudrabkļavas pangērce (Rupais & Kalniņa 1979); sudrabkļavas kārpērce (Rupais 1999); sudrabkļavas kārpērce (Plīse 2004, 2007); sudrabkļavu ērce (Cinītis 2008); sudrabkļavas kārpērce (Plīse
2009); sudrabkļavas kārpērce (Stalažs 2010b); sudrabkļavas kārpērce (Plīse 2011); sudrabkļavas kārpērce (Rupais & al. 2014)

Auziņa R., 1988. Augu aizsardzība, Rīga
Auziņa R., Auns A., 1981. Augu aizsardzība, Rīga

Bičevskis M., 2003. Ērces // Meža enciklopēdija 1/, Rīga, 99
Birulis I. (sast.), 2008. 400 augļi un ogas Latvijā mūsdienu augļdārzā,
Rīga
Blukmanis M., Ruisa S., 1999. Bumbieru un cidoniju avīze // Lauku
Avīzes Tematiskā Avīze (10)/, Rīga, 1–63
Brikels K. (galv. red.), [2002]. Dārzkopības enciklopēdija. Praktiski padomi par dekoratīvo augu, augļu koku, krūmu un dārzeņu audzēšanu un dārza tehnika, Rīga
Brjancevs B., Dobrozrakova T., 1967. Augu aizsardzība pret kaitēkļiem
un slimībām, Rīga

Phytoptidae – pangērču dzimta
lapu pangu ērces (Švābe & al. 1933–1934); lapu pangu ērces (Apsīts
1938); pangērču dzimta (Stalažs 2009); pangērces, homonīms
(Plīse 2011); pangērču dzimta (Rupais & al. 2014); pangērču
dzimta (Stalažs 2014)

Būcēna L., 2008. Apseko dārzu – ērces! // Dārzs un drava (4)/, 42

Fragariocoptes setiger (Nalepa, 1894) – spradzeņu kārpērce
spradzenāju kārpērce (Saveļjeva & Zumberga 1960); spradzeņu
kārpērce (Stalažs 2014)

Cinovskis R., 1979. Latvijas PSR ieteicamo krāšņumaugu sortiments.
Koki un krūmi, Rīga

Phytoptus – pumpurērces
upeņu pumpuru ērce, homonīms (Plīse 2011, kā Phytoptus sp.).

Čakstiņa T., 1965. Pētījumi ābeļu kaitēkļu un slimību apkarošanas sistēmas racionalizācijai. Disertācijas darbs lauksaimniecības zinātņu
kandidāta grāda iegūšanai, [...]

Phytoptus avellanae Nalepa, 1889 – lazdu pumpurērce
lazdu pumpuru ērce (Eglītis 1957a); lazdu pumpuru ērce (Rupais
1959a); lazdu pumpuru ērce (Saveļjeva & Zumberga 1960);
lazdu pumpuru ērce (Rupais 1962, 1964b); lazdu pumpuru ērce
(Spuris 1966); lazdu pumpuru ērce (Vanags 1969); lazdu pumpuru ērce (Spuris 1974); lazdu pumpurērce (Rupais 1999);
lazdu pumpuru ērce (Plīse 2004, 2007); lazdu pumpurērce
(Stalažs 2009); lazdu pumpurērce (Stalažs 2010b); lazdu
pumpuru ērce (Plīse 2011); lazdu pumpurērce (Rupais & al.
2014); lazdu pumpurērce (Stalažs 2014)
Phytoptus stenoporus (Nalepa, 1918) – liepu kārpērce
liepu kārpērce (Bērziņš 1968); liepu lapu kārpērce (Rupais 1999);
liepu lapu kārpērce (Plīse 2007); liepu kārpērce (Rupais & al.
2014)
Phytoptus tetratrichus (Nalepa, 1890) – liepu lapmalērce
liepu pangu ērce (Rupais 1960b); liepu lapmalas ērce (Saveļjeva &
Zumberga 1960); liepu lapu kārpērce (Rupais 1962, 1964b);
liepu lapu kārpērce (Rupais 1989); liepu lapmalu pangērce (Rupais 1999); liepu lapmalu pangērce (Plīse 2007, 2009, 2011);
liepu lapmalērce (Rupais & al. 2014)
Trisetacus pini (Nalepa 1887) – priežu pangērce
priežu pangērce (Rupais & al. 2014)
Neskaidrs nosaukums
bērzu dzīslu maurērce
Latviskais nosaukums publicēts kopā ar zinātnisko nosaukumu
Eriophyes betulae Nalepa (Plīse 2007). Diemžēl zinātniskais nosaukums
Eriophyes betulae Nalepa ir pārāk vispārīgs (tas ir sinonīms vairākām uz
bērziem mītošām maurērču sugām) un tādēļ nav iespējams precīzi noteikt, kurai ērču sugai ir attiecināms lietotais latviskais nosaukums.

Pateicības
Maurērču daudzveidības Latvijā sugu latviskie nosaukumi daļēji apkopoti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Latvijas lauku
attīstības programmas 2007.–2013. gadam, sadaļas "Vides un lauku
ainavas uzlabošana" projekta nr. 211211/C-120 ietvaros. Atsevišķu ērču
latviskie nosaukumi veidoti projekta PESI (A Pan-European Species Directories Infrastructure) ietvaros.
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Pielikums
Latvijā vecākā literatūrā atrodami ērču taksonu nosaukumi un šo sugu atzītie nosaukumi mūsdienās
Aceria brevipunctata (Nalepa) = Aceria campestricola
Aceria brevitarsus = Acalitus brevitarsus
Aceria calycophthira = Acalitus calycophthirus
Aceria cephaloneus = Aceria cephalonea
Aceria erobia (Nalepa) = Aceria macrocheluserinea
Aceria exilis = Eriophyes exilis
Aceria hippocastani = Aculus hippocastani
Aceria inangulis = Eriophyes inangulis
Aceria leionata = Eriophyes leionotus
Aceria loevi = Aceria loewi
Aceria longisetosa = Acalitus longisetosus
Aceria löwi = Aceria loewi
Aceria macrotricha = Aculops macrotrichus
Aceria platanoidea (Nalepa) = Aceria macrocheluserinea
Aceria pseudoplatani = Aceria pseudoplatani
Aceria rudis = Acalitus rudis
Aceria stenaspis = Acalitus stenaspis
Aceria tetanothryx = Aculus tetanothrix
Aceria xylostei = Aculus xylostei
Acheles schlechtendali = Aculus schlechtendali
Aculus brevipunctatus (Nalepa) = Aceria campestricola
Cecidophyes ribis (Nalepa) = Cecidophyopsis ribis
Cecidophyes ribis (Westwood) = Cecidophyopsis ribis
Eriophyes avellanae = Phytoptus avellanae
Eriophyes brevirostris = Aceria brevirostris
Eriophyes brevitarsus = Acalitus brevitarsus
Eriophyes brevitarsus phyllereus = Acalitus phyllereus
Eriophyes calycophthirus = Acalitus calycophthirus
Eriophyes convolvens Nalepa = Stenacis euonymi
Eriophyes fraxinivorus = Aceria fraxinivora
Eriophyes goniothorax = Phyllocoptes goniothorax
Eriophyes goniothorax malina = Phyllocoptes malinus
Eriophyes goniothorax sorbea = Phyllocoptes sorbeus
Eriophyes gracilis = Phyllocoptes gracilis
Eriophyes hippocastani = Aculus hippocastani
Eriophyes laevis inangulis = Eriophyes inangulis
Eriophyes laevis lionotus = Eriophyes leionotus
Eriophyes lateannulatus Schulz = Eriophyes tiliae
Eriophyes loewi = Aceria loewi
Eriophyes longisetosus = Acalitus longisetosus
Eriophyes löwi = Aceria loewi
Eriophyes macrochelus eriobius Nalepa = Aceria macrocheluserinea
Eriophyes macrochelus erobius Nalepa = Aceria macrocheluserinea
E. macrochelus eriobius var. platanoidea = Aceria macrocheluserinea
Eriophyes macrochelus pseudoplatani = Aceria pseudoplatani
Eriophyes macrorhynchus = Aceria macrorhyncha
Eriophyes macrorhynchus cephaloneus = Aceria cephalonea
Eriophyes macrorhynchus pseudoplatani = Aceria pseudoplatani
Eriophyes macrotrichus = Aculops macrotrichus
Eriophyes malinus = Phyllocoptes malinus

14

Eriophyes nervisequus = Aceria nervisequa
Eriophyes nervisequus fagineus Nalepa = Aceria nervisequa
Eriophyes nudus = Cecidophyes nudus
Eriophyes paderineus Nalepa = Eriophyes distinguendus
Eriophyes padi (Nalepa) = Phyllocoptes eupadi
Eriophyes piri = Eriophyes pyri
Eriophyes piri sorbi = Eriophyes sorbi
Eriophyes piri var. sorbi = Eriophyes sorbi
Eriophyes plicans = Acalitus plicans
Eriophyes populi = Phyllocoptes populi
Eriophyes ribis Nalepa = Cecidophyopsis ribis
Eriophyes ribis Westwood = Cecidophyopsis ribis
Eriophyes rudis = Acalitus rudis
Eriophyes rudis calycophthirus = Acalitus calycophthirus
Eriophyes rudis longisetosus = Acalitus longisetosus
Eriophyes sheldoni = Aceria sheldoni
Eriophyes silvicola = Aceria silvicola
Eriophyes sorbeus = Phyllocoptes sorbeus
Eriophyes stenaspis = Acalitus stenaspis
Eriophyes tenellus = Aceria tenella
Eriophyes tetanothrix = Aculus tetanothrix
Eriophyes tetratrichus = Phytoptus tetratrichus
Eriophyes tiliae exilis = Eriophyes exilis
Eriophyes tiliae liosoma = Eriophyes leiosoma
Eriophyes tiliae nervalis Nalepa = Eriophyes leiosoma
Eriophyes tiliae rudis Nalepa = Eriophyes lateannulatus
Eriophyes tiliae var. rudis Nalepa = Eriophyes lateannulatus
Eriophyes tiliae-nervalis Nalepa = Eriophyes leiosoma
Eriophyes tulipae = Aceria tulipae
Eriophyes ulmicola Nalepa = Aceria campestricola
Eriophyes ulmicola typicus Nalepa = Aceria campestricola
Eriophyes varius = Aceria varia
Eriophyes xylostei = Aculus xylostei
Phyllocoptes fockeui = Aculus fockeui
Phyllocoptes schlechtendali = Aculus schlechtendali
Phyllocoptes setiger = Fragariocoptes setiger
Phyllocoptes trilobus = Epitrimerus trilobus
Phytoptus brevipunctatus Nalepa = Aceria campestricola
Phytoptus fraxini = Aculus fraxini
Phytoptus goniothorax = Phyllocoptes goniothorax
Phytoptus macrochelus = Aceria macrochela
Phytoptus macrorhynchus = Aceria macrorhyncha
Phytoptus padi Nalepa = Phyllocoptes eupadi
Phytoptus ribis = Cecidophyopsis ribis
Phytoptus tiliae = Eriophyes tiliae
Phytoptus ulmi Nalepa = Aceria campestricola
Plyllocoptes quadripes = Vasates quadripedes
Tetrapodili = Eriophyoidea
Vasates fockeui = Aculus fockeui
Vasates fraxini = Aculus fraxini
Vasates hippocastani = Aculus hippocastani
Vasates quadripes = Vasates quadripedes
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