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Csípõszúnyog fajok (Dipera: Culicidae)
magyarországi áttelelésére vonatkozó adatok
SÁRINGER-KENYERES MARCELL, TÓTH SÁNDOR & KENYERES ZOLTÁN
ABSTRACT: (Data to the knowledge on overwintering of mosquitoes (Diptera: Culicidae) in Hungary.)
The overwintering life stages of mosquitoes can differ by species depending upon the specific environmental
cues. This paper summarises the knowledge about different overwintering strategies of Hungarian mosquito
species, based on former studies and the authors’ own new results.
As new results, the current researches show that not only the females, but adult males of Culex pipiens
pipiens are able to overwinter; and the individuals of Aedes geniculatus are able to survive the winter in the
larval stage. Besides, the invasive Aedes japonicus japonicus – which has recently become established in Hungary – overwinters in the egg stage. The following types of overwintering strategies were recognised in the
Hungarian mosquito fauna: eggs (23 species), eggs and larvae (2), larvae (5), larvae and female adults (5), female
adults (14), male and female adults (2) and continued reproduction without diapause (1 taxon, Culex pipiens
biotype molestus which mates and deposits its eggs in water sources below the ground). In the case of an invasive
species (Aedes albopictus) there is no evidence of its survival in cold winter temperatures and in the case of other
invasive species (Aedes koreicus), further research are required to clarify its overwintering strategy.

Bevezetés, elõzmények
Az ízeltlábúak késõ õsz és kora tavasz közötti idõszakban történõ gyûjtésének fontosságát
hazánkban elõször DUDICH (1946) munkája rögzítette. Magyarországon a csípõszúnyogok
a téli idõszakban tojás, lárva és imágó alakban egyaránt elõfordulhatnak (TÓTH 2004b). A telelõ stádium az esetek zömében konzervatív és az adott fajra adott klímán jellemzõ karakterisztika (BECKER et al. 2003). A telelõ szúnyogállományok vizsgálata nemcsak a fajok biológiájának és fenológiájának jobb megértése szempontjából kiemelt jelentõségû, hanem az utóbbi
években Európába behurcolt fajok megtelepedési folyamatának megértésében is elsõrendû fontosságú (SÁRINGER-KENYERES 2018).
Magyarországon a csípõszúnyogok téli idõszaki célzott terepi gyûjtésével TÓTH (2005)
munkája foglalkozott elsõként. Ez utóbbi közlemény Zirc és környékén található vizes élõhelyeken téli idõszakban elõforduló lárvák fajlistáját közölte. TÓTH & SZABÓ (2011) Debrecen
és Kisvárda térségében áttelelõ imágó-együttesekrõl publikált adatokat.
A hazai csípõszúnyog-kutatás korai idõszakából származó szórvány, elsõsorban novemberi, adatokat TÓTH (1991, 2004b) munkáiban találjuk. Jelen közlemény második szerzõjének
további célzott faunisztikai kutatásainak köszönhetõen a késõ õszi idõszakokból rendelkezünk
gyûjtési adatokkal a Bakony-vidék (TÓTH 2006), a Mátra-vidék (TÓTH 2009) és a Mecsek
(TÓTH 2011) területérõl.
KENYERES & TÓTH (2008) munkája a hazai ismeretekre és a nemzetközi szakirodalmi elõzményekre alapozva közli a Magyarországon elõforduló fajok jellemzõ telelési stádiumait.
A szerzõk szerint hazánkban 26 csípõszúnyogfaj tojás, 11 faj lárva és 21 faj imágó alakban telel.
A fenti munka szerint szinte kizárólag tojás alakban telelnek át az Aedes nemzetségbe tartozó
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fajok. Négy genus (Anopheles, Culex, Culiseta, Uranotaenia) változatosságot mutat e téren, de
elsõsorban imágó (nõstény) alakban, míg a Coquillettidia és Orthopodomyia nemzetség fajai
lárva alakban telelnek át.
Magyarország csípõszúnyog-faunájának feltártsága jónak mondható. Az eddigi kutatások
eredményeként összesen 54 taxon (53 faj +1 biotípus) elõfordulását közölték (SÁRINGER-KENYERES 2018). A Balaton és környéke egyike a legjobban ismert hazai részterületeknek, de kifejezetten az egyes fajok telelési jellemzõinek megismerését célzó vizsgálat eddig nem folyt a térségben.
Jelen vizsgálat célkitûzései a következõk voltak: (1) Keszthely és tágabb környékén elõforduló csípõszúnyog fajok telelési jellemzõire vonatkozó adatgyûjtés; (2) a Magyarországról eddig kimutatott csípõszúnyogfajok telelési stádiumára vonatkozó saját és irodalmi adatok összesítése [elõbbi havi (november, december, január, február), utóbbi évszakos (tél) pontossággal].

Terület és módszerek
DUDICH (1946), TÓTH (2005), valamint TÓTH & SZABÓ (2011) munkái alapján a szerzõk a csípõszúnyogok telelési
viszonyait vizsgáló kutatás gyûjtési idõszakát november 1. és február 28. közötti dátumokkal határozták meg. Ennek
megfelelõen november és február között 2017-ben és 2018-ban rendszeres gyûjtéseket végeztek, továbbá feldolgozták a szerzõk fent említett idõszakból származó korábbi alkalmi gyûjtéseit, valamint publikálatlan adatait (2012, 2013,
2016) is. Összesen 18 helyszínen került sor terepi adatgyûjtésre. A mintahelyek között út menti árok (Keszthely),
dendrotelma (Balatongyörök), esõvízgyûjtõ (Balatongyörök), épület (Balatongyörök, Cserszegtomaj, Keszthely, Sármellék), garázs (Keszthely), idõszakos vízállás (Balatongyörök, Hévíz), istálló (Balatonmagyaród), valamint pince
(Keszthely, Rezi) egyaránt elõfordult. A gyûjtésekhez 17 mintavételi helyszínt havonta egyszer, a balatongyöröki esõvízgyûjtõt hetente kerestük fel (utóbbi gyakoriságot az Aedes j. japonicus lokális állományának megtalálása indokolta).
A csípõszúnyoglárvákat sûrû szövésû lárvagyûjtõ háló segítségével, míg az imágókat (különbözõ felületekrõl)
szippantócsõvel gyûjtöttük. A repülõ egyedeket lepkehálóból átalakított légyhálóval fogtuk be.
A gyûjtött állatokat mintahelyenként és alkalmanként külön kezelve laboratóriumba szállítottuk és faj szintig meghatároztuk. Az egyedek határozásához TÓTH (2007) és KENYERES & TÓTH (2008), az Ae. j. japonicus lárvák, illetve
kinevelt imágók meghatározásához PEYTON et al. (1999) és SEIDEL et al. (2012) munkáit használtuk fel.
A hazai csípõszúnyog-fauna tagjainak telelésére vonatkozó ismereteket szintetizáló táblázat összeállítása során
azon fajok esetében, melyekrõl jelen vizsgálattal telelésre vonatkozó adatot nem sikerült gyûjtenünk TÓTH (2005),
TÓTH & SZABÓ (2011), valamint KENYERES & TÓTH (2008) publikációban szereplõ információkat vettük alapul.
A közleményben a fajok nevezéktana SÁRINGER-KENYERES et al. (2018) munkáját, valamint a Systematic Catalog
of Culicidae (http://www.mosquitocatalog.org/) rendszerét követi.

Eredmények
Keszthely térségében téli idõszakban gyûjtött csípõszúnyogadatok
Vizsgálataink során feldolgozott minták összegyedszáma 334 volt, az elõkerült egyedek 7 csípõszúnyogfajhoz tartoztak.
Az adatokat az alábbiakban a település, a gyûjtõhely, a gyûjtõhely jellege, a dátum, majd zárójelben az egyedszám
és a nem, valamint a gyûjtési módszer feltüntetésével közöljük. Jelmagyarázat: L – lárva, > – nõstény imágó, A – hím
imágó, >Ki – kinevelt nõstény imágó, AKi – kinevelt hím imágó, Szcs – szippantócsõ, Lh – légyháló.
Anopheles maculipennis Meigen, 1818 – Balatonmagyaród (Fenyvespuszta), Állatsimogató, istálló: 2013.02.16.
(2 >, Szcs); 2016.11.07. (11 >, Szcs); 2016.11.23. (7 >, Szcs).
Aedes geniculatus (Olivier, 1791) – Balatongyörök (Bece-hegy), belterület, dendrotelma: 2018.01.30. (1 L); Balatongyörök (Bece-hegy), belterület, esõvízgyûjtõ: 2017.11.05. (2 L); 2017.11.15. (4 L); 2017.11.23. (1 L); 2017.12.06. (1 L);
2017.12.12. (1 L); 2018.01.03 (1 L).
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Aedes japonicus japonicus (Theobald, 1901) – Balatongyörök (Bece-hegy), belterület, esõvízgyûjtõ: 2017.11.05.
(8 L; 2 >Ki); 2017.11.15. (4 L; 1 >Ki; 1 AKi); 2017.11.17. (5 L); 2017.11.23. (6 L); 2017.12.12. (2 L).
Culex pipiens pipiens Linnaeus, 1758 – Balatongyörök (Bece-hegy), belterület, esõvízgyûjtõ: 2017.11.05. (1 >Ki;
1 AKi); Balatongyörök (Bece-hegy), belterület 2017.12.12. (1 A, Lh); Balatongyörök (Bece-hegy), belterület, faház:
2018.01.03 (2 >, Szcs); Balatonmagyaród (Fenyvespuszta), Állatsimogató, istálló: 2012.12.15. (2 >, Szcs); 2013.02.16.
(3 >, Szcs); 2016.11.07. (58 >, Szcs); 2016.11.23. (21 >, Szcs); Keszthely, belterület (Szerecz Imre köz), épület:
2017.12.04. (1 >, Szcs); 2017.12.05. (3 >, Szcs); Keszthely, belterület (Vak Bottyán utca), pince: 2017.12.06. (1 >, Szcs);
Keszthely, Sármelléki út (76), árok: 2017.11.28. (17 L); Rezi, belterület (Rákóczi utca), pince: 2017.12.10. (81 >, Szcs);
2018.01.15. (26 >, Szcs); 2018.02.26 (38 >, Szcs).
Culex torrentium Martini, 1924 – Keszthely, Sármelléki út, árok: 2017.11.28. (3 L).
Culex hortensis Ficalbi, 1890 – Balatongyörök (Bece-hegy), belterület, faház: 2017.12.06. (2 >, Szcs); 2018.01.03 (1 >, Szcs).
Culiseta annulata (Schrank, 1776) – Balatongyörök (Bece-hegy), belterület, faház: 2017.11.15. (1 >, Lh); 2017.12.06.
(1 >; 1 A, Szcs); 2017.12.12. (1 >, Szcs); 2018.01.03. (2 >, Szcs); Balatonmagyaród (Fenyvespuszta), Állatsimogató,
istálló: 2016.11.07. (1 >, Szcs); Cserszegtomaj (Iskola utca), belterület, épület: 2017.12.22. (1 >, Szcs); Keszthely, belterület (Szerecz Imre köz), épület: 2017.11.22. (1 >, Szcs); 2017.12.02. (1 >, Szcs); Keszthely (Szerecz Imre köz), belterület, redõny alatt: 2018.02.02 (1 A, Szcs); Keszthely (Vak Bottyán utca), belterület, garázs: 2017.12.28. (1 >, Szcs).

A gyûjtések során a legnagyobb egyedszámmal a Cx. p. pipiens (256 egyed) került elõ, mely az
összes gyûjtött anyag 77%-át tette ki. Jelentõsen alacsonyabb százalékos aránnyal, 10% alatti
értékkel, képviseltette magát a Magyarország csípõszúnyog faunájában invazív fajnak számító
Ae. j. japonicus (29 egyed, 8,6%), valamint az A. maculipennis (20 egyed, 6%), a Cl. annulata
(12 egyed, 3,6%) és az Ae. geniculatus (11 egyed, 3%). A Cx. torrentium és a Cx. hortensis fajok
3-3 egyeddel, 1%-os részesedéssel voltak jelen a mintákban.
A gyûjtési adatokból kiemelendõ, hogy két faj (Ae. j. japonicus, Cx. torrentium) kimutatása
a térségben új adatnak számít.

A csípõszúnyogfajok magyarországi telelésével kapcsolatos ismeretek
A Keszthely térségében végzett vizsgálatok során 7 faj november és február közötti fejlõdési alakjairól gyûjtöttünk adatokat. TÓTH munkái alapján (1991, 2004b, 2006, 2009, 2011) további 31 faj
késõ õsz és kora tavasz közötti jelenlétével kapcsolatban rendelkezünk havi szinten értékelhetõ
adatokkal. A további 16 taxon esetében TÓTH (2005), TÓTH & SZABÓ (2011), valamint KENYERES
& TÓTH (2008) alapján évszak szinten volt meghatározható a telelés hazánkban ismert módja.
A fentiek összegzése (1. táblázat) alapján a november nem csak meteorológiai szempontból,
hanem a csípõszúnyogfajok fenológiai jellemzõi szerint sem tekinthetõ valódi téli hónapnak.
Ekkor még számos sokgenerációs faj van jelen a telelésitõl eltérõ stádiumokkal, ami a hónapot
az adott faj aktív szaporodási idõszakához sorolandónak jelöli meg.
Öt faj esetében lárva és nõstény imágó alakban, illetve kettõ faj esetében tojás és lárva alakban egyaránt jellemzõ a telelés. Egy taxon (Culex pipiens biotype molestus) élõhelyébõl és életmódjából adódóan (föld alatti vizekben fejlõdik) feltehetõen folyamatos fejlõdés jellemzi a téli
idõszakban is, ezért mind tojás, mind lárva, mind imágó alakban elõfordul télen. Egy faj esetében nem bizonyított a hazánkban való áttelelés (Ae. albopictus), egy további faj esetében pedig
egyelõre csak erõsen feltételezett a telelési stádium (Ae. koreicus). A további fajok közül 5 faj lárva alakban telel, 14 fajnak a nõsténye, 2 fajnak a hímje és nõsténye, 23 fajnak a tojása telel át.
Kiemelendõ, hogy a hazánkban néhány éve megjelent Ae. j. japonicus fajt a télies hõmérsékletek beálltáig lárva alakban sikerült gyûjteni tenyészõhelyein, utóbbi idõszaktól kezdõdõen
azonban sem lárva, sem imágó alakban nem került elõ.
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1. táblázat. Magyarországon kimutatott csípõszúnyogfajok lokális telelési jellemzõi
T – tojás, L – lárva, B – báb, I – imágó, > – nõstény imágó, A – hím imágó
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TÓTH (2005)

Január

Február

(1) Anopheles algeriensis Theobald, 1903
(2) Anopheles atroparvus Van Thiel, 1927
(3) Anophelese claviger (Meigen, 1804)
(4) Anopheles hyrcanus (Pallas, 1771)
(5) Anopheles maculipennis Meigen, 1818
(6) Anopheles messeae Falleroni, 1926
(7) Anopheles plumbeus Stephens, 1828
(8) Aedes cinereus Meigen, 1818
(9) Aedes geminus Peus, 1970
(10) Aedes rossicus
Dolbeshkin, Goritzkaja & Mitrofanova, 1930
(11) Aedes vexans (Meigen, 1830)
(12) Aedes geniculatus (Olivier, 1791)
(13) Aedes japonicus japonicus (Theobald, 1901)
(14) Aedes koreicus (Edwards, 1917)
(15) Aedes annulipes (Meigen, 1830)
(16) Aedes cantans (Meigen, 1818)
(17) Aedes caspius (Pallas, 1771)
(18) Aedes cataphylla Dyar, 1916
(19) Aedes communis (De Geer, 1776)
(20) Aedes detritus Haliday, 1833
(21) Aedes dorsalis (Meigen, 1830)
(22) Aedes excrucians (Walker, 1856)
(23) Aedes flavescens (Müller, 1764)
(24) Aedes hungaricus Mihályi, 1955
(25) Aedes leucomelas Meigen, 1804
(26) Aedes nigrinus (Eckstein, 1918)
(27) Aedes pulcritaris (Rondani, 1872)
(28) Aedes pullatus (Coquillett, 1904)
(29) Aedes punctor (Kirby, 1837)
(30) Aedes refiki Medschid, 1928
(31) Aedes rusticus (Rossi, 1790)
(32) Aedes sticticus (Meigen, 1838)
(33) Aedes surcoufi (Theobald, 1912)
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KENYERES & TÓTH
(2008)

Telelés stádiuma
Évszak szinten
TÓTH & SZABÓ (2011)
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(41) Culex hortensis Ficalbi, 1890
L
>
>
>
(42) Culex martinii Medschid, 1930
(43) Culex territans Walker, 1856
L, >
L
(44) Culiseta longiareolata (Macquart, 1838)
(45) Culiseta fumipennis (Stephens, 1825)
(46) Culiseta morsitans (Theobald, 1901)
L, B
L, B
L
(47) Culiseta ochroptera (Peus, 1935)
(48) Culiseta alaskaensis (Ludlow, 1906)
>
(49) Culiseta annulata (Schrank, 1776)
L, B, >, A >, A >, A >, A
(50) Culiseta glaphyroptera (Schiner, 1864)
(51) Culiseta subochrea (Edwards, 1921)
L
L
(52) Orthopodomyia pulcripalpis (Rondani, 1872)
(53) Uranotaenia unguiculata Edwards, 1913

TÓTH (2005)
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(34) Aedes albopictus (Skuse, 1894)
(35) Coquillettidia richiardii (Ficalbi, 1889)
(36) Culex modestus Ficalbi, 1890
(37) Culex mimeticus Noé, 1899
(38) Culex pipiens pipiens Linnaeus, 1758
Culex pipiens biotype molestus Forskal, 1775
(39) Culex theileri Theobald, 1903
(40) Culex torrentium Martini, 1924
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Magyarországon bizonyítottan áttelel – feltehetõen tojás alakban, de ez utóbbinak megerõsítése további vizsgálatokat igényel.
++ Áttelelése Magyarországon nem bizonyított.
+++ Élõhelyébõl és életmódjából adódóan (föld alatti vizekben fejlõdik) feltehetõen folyamatos fejlõdés jellemzi a téli
idõszakban is.
* KENYERES & TÓTH (2008) szerint a faj a zárójelben szereplõ alakban is képes az áttelelésre, de a zárójel nélkül jelzett
stádiumot említik elsõdlegesen áttelelni képes alakként.

Értékelés
Az egyes csípõszúnyogfajok adott klímán jellemzõ telelési stádiumának meghatározása nem
egyszerû. Egy taxon lárvájának november és február közötti idõszak valamely hónapjában történõ gyûjtése nem jelenti a lárva alakban történõ telelés bizonyítását. Elõbbit ugyanis okozhatja
(a) a szúnyogok fejlõdéséhez alkalmas õszies idõjárás elhúzódása, (b) hideg periódusok közé
ékelt átmeneti felmelegedés, (c) korai tavaszodás. A november és február közötti, elõfordulási
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állapotra vonatkozó (lehetõség szerint havi szintû) adatok együttes vizsgálata alapján nyílik csak
mód a telelési állapot meghatározására. Jelen vizsgálat a fentiekkel kapcsolatban zömmel megerõsítette a korábbi ismereteket, néhány esetben azonban pontosította, illetve fontos új adatokkal gyarapította a csípõszúnyogok magyarországi telelésére vonatkozó tudásunkat.
A Cx. p. pipiens és Cl. annulata nõstény imágó egyedeit több publikáció (TÓTH 2004b, 2005,
2006, 2009, TÓTH & SZABÓ 2011) szerint is sikerrel gyûjtötték a téli idõszakban. Jelen vizsgálat célzott gyûjtései során hím imágó egyedek kimutatása is megvalósult. A vizsgált helyszíneken 1-1 hím egyeddel képviseltette magát a Cx. p. pipiens (december), valamint a Cl. annulata
(december, február). KENYERES & TÓTH (2008) munkája szerint mind a két faj nõstény alakban
telel át, a hím egyedek telelésének említése csak utóbbi fajnál található. Jelen vizsgálattal a szerzõk megerõsítették, hogy mind a két faj nõstény és hím imágói egyaránt képesek áttelelni.
A Cx. hortensis novemberi jelenlétét (lárva) TÓTH (2005), februári jelenlétét (nõstény imágó) TÓTH (2006), valamint TÓTH & SZABÓ (2011) közli. A szerzõk jelen vizsgálatok során 2017
decemberében, valamint 2018 januárjában nõstény imágó alakban gyûjtötték a fajt Balatongyörök térségében. Az eredmények alátámasztják KENYERES & TÓTH (2008) munkáját, mely
szerint a faj imágó alakban telel át.
TÓTH (2005) munkájában közli az Ae. geniculatus faj jelenlétét (lárva) Zirc környékérõl.
Jelen közlemény szerzõinek két balatongyöröki helyszínen sikerült a faj egyedeit lárva alakban
gyûjteni 2017. november, december, valamint 2018. január hónapjaiban. Az eddig közölt eredmények, valamint jelen közlemény adatai alapján feltételezhetõ, hogy a faj Magyarországon
nem csak tojás alakban (KENYERES & TÓTH 2008), hanem lárva alakban is képes áttelelni.
Az adatok közül kiemelkednek a néhány éve hazánkba is megjelent Ae. j. japonicus áttelelésére vonatkozó eredmények. A fajt a közelmúltban a Balaton nyugati medencéjének térségében több helyszínrõl is kimutatták (SÁRINGER-KENYERES & KENYERES 2018). Jelen vizsgálat
során a rovar egyedeit lárva alakban Balatongyörökön sikerrel gyûjtöttük 2017. november, valamint december hónapjaiban. A 2018-as korai (március-április) gyûjtések során, három helyszínen (Badacsonytördemic, Balatongyörök, Cserszegtomaj) is, a rendszeresen vizsgált technotelmákból e faj lárvái kerültek elõ elõször (jóval korábban, mint az imágó alakban telelõ Cx. p.
pipiens lárvái), ezért feltételezhetõ, hogy a faj áttelelése tojás alakban történt a térségben.
Eredményeink alapján a csípõszúnyogok Magyarországon jellemzõ telelési szokásainak további vizsgálata indokolt. Különösen fontos két kérdés vizsgálata: (1) a közegészségügyi jelentõséggel is bíró Ae. albopictus átteleléséhez valóban alkalmatlan-e hazánk klímája; (2) a Magyarországon szintén néhány éve megjelent és az országban (Kemenesi Gábor szóbeli közlése
nyomán) bizonyítottan áttelelõ Ae. koreicus áttelelése milyen alakban történik.
Köszönetnyilvánítás: A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 számú projekt támogatta.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
A szerzõk hálás köszönetüket fejezik ki mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy az istállókban, pincékben
és épületekben gyûjtéseket folytathassunk.
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