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Bevezetés 
 
A maláriaszúnyogok (Anopheles sp.) a kétszárnyúak (Diptera) rendjébe és a csípőszúnyogok 

(Culicidae) családjába tartozó vérszívó rovarok. Az Antarktisz kivételével valamennyi 

kontinensen elterjedtek. Lárváik édesvízben, például nádasokban, vizes árkokban stb. 

fejlődnek, a bábok szintén itt találhatók. A lárvák és a bábok egyaránt a víztükrön keresztül, a 

felszín feletti légkörből lélegeznek, ezért hullámzó vizekben nem fordulnak elő. A kifejlett, 

nőstények emlősök vérét szívják, a hímek nem táplálkoznak. A génuszban mintegy 430 faj 

ismert. Ezek közül 30-40 faj terjeszti a maláriát okozó Plasmodium fajokat. Ezáltal évente 

több százmilliós maláriás fertőzést okoznak, illetve évente 2-3 millió halálos áldozatot 

szednek. 

Fontos hazai faj a Foltos maláriszúnyog (Anopheles maculipennis (Meigen, 1818). Részben ez 

a faj lehetett felelős a malária (Plasmodium vivax) hazai előfordulásáért a Dél-Dunántúlon és 

a Felső-Tisza mentén, mielőtt felszámolták ezeket az endemikus fertőzéseket az 1950-es 

években. 

A Malária szúnyogok, az Anophelinae alcsaládba, Anopheles nemzetségbe, az Anopheles 

Meigen és a Cellia Theobald alnemzetségekbe tartoznak. (Becker et al. 2003). Európában 18 

faj található, 14 az Anopheles és 4 a Cellia alnemzetségben. (Ramsdel & Snow 1999.) 

Magyarországon, az Anopheles alnemzetségbe tartozó 7 Malária szúnyogfaj honos (Mihályi, 

1963, Bogyó, 2006): 

Anopheles algeriensis (Theobald, 1903) 

Anopheles atroparvus (Van Thiel, 1927) 

Anopheles claviger (Meigen, 1804) 

Anopheles hyrcanus (Pallas (Pallas, 1771) 

Anopheles messea (Falleroni, 1926) 

Anopheles plumbeus (Stephens, 1828) 
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Anopheles hyrcanus (Pallas, 1771) Tarkaszárnyú maláriaszúnyog elterjedése: 
 
An. hyrcanus, faj leírását először Pallas, említi, a Reise durch verschiedene Provinzen des 

Russischen Reichs. (1. 504 ppt. St. Petersburg) című művében. A hyrcanus név a megtalálás 

helyére utal (Snow,1999): Hyrcania, a Kaszpi tengertől délkeletre fekvő terület ókori neve. A 

terület része volt a Med, a Perzsa és a Szeleukida egykori birodalmaknak. A Kaszpi (Caspius) 

tengert Hyrcanian-tengernek nevezték. 

 A Tarkaszárnyú maláriaszúnyog, An. Hyrcanus csoport tagjai az Anopheles nemzetség egyik 

legjobban elterjedt és leggyakoribb faja, és bizonyára a legváltozatosabbak egyike. Óriási 

területen terjedt el, a Palaearktikus régióban az Atlanti óceántól nyugaton, a Csendes óceánig 

keleten és a Keleti régióig délen. 

Európában az An. hyrcanus széles körben előfordul az észak-mediterrán országokban, 

Spanyolországtól kezdve, Dél-Franciaországon, Olaszországon, és Görögországon át 

Törökországig. Az északi kiterjedése eléri a Pannon síkságot, Ukrajnát és Dél-Oroszországot. 

Előfordul Dél-Kazahsztánban, a Kaukázusban, és Közép-Ázsiában. A szorosan kötődő 

fajokkal együtt gyakori Délkelet-Ázsiában, illetve a keleti előfordulási tartománya magában 

foglalja Kínát, Japánt és Koreát (Becker et. al. 2003). 

 

Anopheles hyrcanus biológiája: 

 

 Lárvái rendszerint megtalálhatók a többé-kevésbé tiszta, pangó, napfénynek kitett vizekben, 

amelyekben dúsan nőnek a vízinövények. Elsősorban a rizsföldeken és a hozzá tartozó 

öntözőrendszerekben fordulnak elő, illetve a mocsarakban. Megtalálhatók a lárvák, a lassan 

mozgó vizek partjai mentén, vízelvezető csatornákban, illetve az út mentén lévő árkokban. 

Elviselik a kevésbé sós vizeket, illetve megtalálhatók a tengerparti és a szárazföld belsejében 

lévő mocsarakban/lápokban. Az észak-görögországi rizsföldeken a lárvák az An. sacharovi és 

Culex modestus lárváival együtt fordulnak elő. A Törökországban lévő tengerparti síkságnál 

(Postiglione et. al.) arról számoltak be, hogy a lárvák az An. maculipennis, An. superpictus és 

az An. algeriensis lárváival együtt fordultak elő. 20°C körüli hőmérsékleten az An. hyrcanus 

lárva állapotú fejlődése 14-16 napig tart (Senevet és Andarelli, 1956). A kifejlett egyedek kis 

számban fordulnak elő április végén és májusban, azonban a populáció ősz felé 

megnövekszik. Az An. hyrcanus évente kettő – négy nemzedéket hoz létre. A kifejlett 

nőstények pihenési viselkedése túlnyomó részt exofil (szabadtéri), azonban az exofilia 
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mértéke helyenként változik. Napközben rendszerint kinn a szabadban, a bokrokon és más 

sűrű növényzeten pihennek. Ritkán mennek be a házakba, azonban gyakoriak a nyitott 

marhaistállókban, ahonnan könnyen vissza tudnak térni a szabadba, a vérszívás után. A 

szabadban szürkületkor vagy este gyakran megtámadják az állatállományt - vagy ha ezek nem 

állnak rendelkezésre, az embert. Esetenként árnyékos körülmények között napközben is 

megfigyelték a táplálkozásukat. Kirgíziából autogén (beltéri) populációkról számoltak be 

(Rioux és társai, 1975).  

 

Anopheles hyrcanus var. pseudopictus 

 

An. hyrcanus csoport változatossága miatt számos különböző formát írtak le a nominatív 

forma változataiként vagy alfajaiként. Ezek közé tartozik a nyugati Palaearktikus 

pseudopictus forma, melynél a hátsó lábfej IV. íz köze fehér, amely főleg Dél- és Délkelet-

Európában fordul elő. Glick (1972) az An. pseudopictus-t külön fajként kezelte, mely erősen 

különbözik az An. hyrcanus-tól a szimpatrikus előfordulásával Törökországban, Iránban és 

Afganisztánban, a hibridizációra szolgáló látható bizonyítékok nélkül. Mivel Glick véleménye 

kizárólag a nőstény morfológia egy jellemzőjén alapult, és nem végeztek további 

vizsgálatokat a hím nemi szervek morfológiájáról, illetve mivel azóta vizsgálták a fejlődési 

szakaszokat és kereszt-párosodási kísérleteket végeztek, előnyben részesítik azt a véleményt, 

hogy a pseudopictus európai formáját ne kezeljék az An. hyrcanus külön fajaként vagy 

alfajakén (Becker et. al. 2003). 

An. hyrcanus var. pseudopictus változatot megtalálták Jalalabad-ban (Afganisztán) Cükürova-

ban, Törökországban (Postiglione et al. 1973). Kunduz-ban, Afganisztánban (Ward, 1972).  

 

Egészségügyi jelentősége:  

 

Az exofil viselkedése miatt az An. hyrcanus-t nem tekintették eddig, a malária betegség 

hordozójaként a mediterrán régióban. Újabb vizsgálatok azt eredményezték, hogy Dél-

franciaországban, Camargue megyében az An. hyrcanus-t tartják a malária, a Culex modestus-

t pedig a Nyugat Nílusi Láz (WNV) legfontosabb rovar vektorának (Poncon et. al 2007). 

Camargue megye, az egyik legfontosabb rizstermesztő hely Franciaországban, mediterrán 

klíma jellemzi, meleg száraz nyár és enyhe nedves tél, az összes évi csapadékmennyiség 500-

700 mm, az évi középhőmérséklet 140C. 8 db Anopheles faj él Camargue megyében és ezek 
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közül az An. hyrcanus emberi táplálkozás orientációja volt a legmagasabb (Poncon et. al 

2007). A Chilo suppressalis (Walker, 1863), Ázsiai csíkos rizsfúró kártevő, 1970-es 

megjelenése és károsítása miatt intenzíven védekeztek inszekticidekkel (fenitrothion, 

trichlorfon) amelyek egyben elpusztították a csípőszúnyog lárvákat és imágókat is, így az An. 

hyrcanus és a Cx. modestus egyedszáma 2000. évig jelentősen lecsökkent. 1988-ban 

termesztésre bevezették, az „Ariete” (Oryza sativa) nevezetű, a Ch. suppressalis-ra tolerans 

rizsfajtát, így az inszekticidekkel kezelt rizsfelületek aránya 2000-ben 61%-ra, 2003-ban 

51%-ra csökkentek. 2005-ben megtiltották az alphamethrin hatóanyagú inszekticidek légi 

kijuttatását a rizsföldeken, ezzel egy időben bevezették a Lepidoptera specifikus 

készítmények: tebufenozid (szintetikus vedlési hormon gátló) és a Bacillus thuringiensis 

kurstaki (természetes eredetű δ-endotoxint tartalmazó készítmény, a Bacillus thuringiensis 3 

a-b szerotípusa, de Barjac és Franchon 1990) használatát. Ezek a szerek már nem irtották a 

csípőszúnyog lárvákat és imágókat. A rizstermesztés helyett- gazdasági okokból- egyre 

jobban terjedt az öko-turizmus, halászat és vadászat, így napjainkban ismét komoly problémát 

okozhat, a csípőszúnyog populációjának megnövekedése miatt, a Malária és a Nyugat Nílusi 

Láz terjedése Franciaország déli részén (Poncon et. al. 2007). 

Az An. hyrcanus csoport tagjai, veszélyes maláriahordozóvá válhatnak, Törökországban, 

Afganisztánban, Iránban, rizs-és gyapotültetvényeken, ahol az emberek a nagy meleg miatt a 

szabadban alszanak, és kevés háziállatot tartanak (Postiglione et al., 1973; Ramsdale és Haas, 

1978). A problémát tovább növeli, hogy az An. hyrcanus  és az An.  sacharovi fokozatosan 

rezisztensé váltak a szúnyogirtó szerekre (Ramsdale, 1975; Ramsdale et al., 1980). 

 

Anopheles hyrcanus Magyarországi elterjedése: 

 

 Balaton, Dráva (Mihályi, 1955, Tóth, 1995, Tóth és Sáringer, 1997), Nyírség, Tisza-tó (Tóth, 

2007) Tiszaújváros (Kerékgyártó, 2008). Mihályi Ferenc 1955-ben megjelent Igazi 

szúnyogok, Culicidae füzetben (12. old.), Anopheles hyrcanus Pall. var. pseudopictus Grassi 

elnevezéssel említi és így írja le: „szárnyereit, tapogatóját, lábát fehér pikkelyekből álló élénk 

fehér foltok tarkítják…”.  Mihályi és Sztankayné Gulyás M. 1963-ban megjelent 

Magyarország csípő szúnyogjai könyvében (136 old.) Anopheles hyrcanus Pallas, 1771 (syn: 

pseudopictus Grassi, 1899): „… fehér pikkelyek élénkítik a csápot és a tapogató ízeinek 

végét… lábfej ízek csúcsán fehér gyűrűk vannak, a hátulsó láb 4. íze teljesen fehér.”   

Valószínűleg az An. hyrcanus alapfaj, az An. hyrcanus var. pseudopictus változatot írhatták le, 

(1. ábra) mivel ennél a változatnál, a hátsó lábfej 4. íz köze (TIII-4) fehér (Becker 2003). 
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 1. ábra: An. hyrcanus var. pseudopictus hátsó lábfej 4. íz köze (TIII-4) fehér 

     (Fotó: Kerékgyártó I.) 

 

 Az alapfajnál An. hyrcanus, és a var. pseudopictus változatnál a hátsó lábszár, lábfej ízek 

csúcsán fehér gyűrűk láthatók (2. ábra), de a hátsó lábszár 4. íz köze sötét. 

 

 
 

   2. ábra: An. hyrcanus hátsó lábfej ízein fehér gyűrűk láthatók 

 

        (Fotó: Kerékgyártó I.) 
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Anyag és módszer 

Tiszaújváros, a Sajó, Tisza folyók találkozása mellett helyezkedik el. Tiszaszederkény 

városrész szélső házai a Sajó hullámtéri gátja közvetlen közelében épültek.  A Sajó, Tisza 

folyók vízállásának emelkedésekor, a hullámteret elönti a víz, kedvező feltételeket adva az 

árvízi (Aedes/Ochlerotatus sp.) szúnyogfajok fejlődésének. A hullámtéren található, állandó 

és változó vízállású természetes és mesterséges vizek kiváló Maláriaszúnyog lárva 

tenyészőhelyek. Nyáron, a csapadékhiány miatt mocsár jellegűvé vállnak mal’aria (olasz) 

„rossz levegő”-t árasztva.  

Tiszaújváros közelében elhelyezkedő természetes vizek jellemzői (Dévai et al. 1993, 1998 

nyomán) és elhelyezkedésük Tiszaszederkény városrésztől: 

Nagy folyó: Tisza (872 m) 

Kis folyó: Sajó (1.200 m) 

Ér: Morotva csapadékcsatorna (160 m) 

Mesterséges kisvízfolyás: AES Erőmű üzemvíz csatornák (872 m) 

Mocsár típusú mesterséges állóvíz: Morotva-tó (391 m) 

Kistó típusú halastó: Berkes-tanya (3.100 m) 

Tömpöly típusú mesterséges állóvíz: Berkes-tanya anyagnyerő helyek (2.700 m) 

Hullámtéri pocsolyák (150-400 m) 

Talajvizes pocsolyák (150-400 m) 

Csapadékvizes pocsolyák (100-400 m) 
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ABC Diptera fénycsapda leírása: 

Tiszaújváros/Tiszaszederkény városrészben (N 47055 E 21004) 2008 évtől működtetünk 

Clarke Engineering által gyártott ABC (American Biophysics) Diptera fénycsapdát. A 

ventillátoros fénycsapdát 6 V névleges egyenáramú akkumulátorral lehet üzemeltetni. 

Programozható az alábbi üzemmódokban: 

 csak ventilátor ـ

 ventilátor+ pulzáló halvány fény ـ

 ventilátor+ pulzáló erős fény ـ

 ventilátor+állandó halvány fény ـ

 ventilátor+állandó erős fény ـ

A fénycsapda el van látva egy 2 literes szárazjég tartállyal, amely cca. 4 kg szárazjég 

befogadására alkalmas. A tartály habszigetelése 500 ml/perc (60 gramm/óra) C02 

szublimációs ütemet biztosít. A gyűjtőháló 1,43x10-2  m3 térfogatú, finom szövésű. 

 2009-ben a csapdázás eredményessége miatt Octenol (C 8 H 16 O, alifás alkohol) csalogatót és 

a szárazjég helyett, 14 literes palackból (Messer élelmiszer tisztaságú) C02 gázt használtunk. 

Fény, octenol, C02 ingerek hatására a szúnyogok a csapda közelébe kerülnek és a szívó 

ventilátor hatására a csapda gyűjtő-tartályába jutottak. A csapdát este 8 órától, másnap reggel 

6 óráig üzemeltettük.  

A begyűjtött imágókat BMS ST 40-C-2L sztereo mikroszkóp, Becker N. (2003): Mosquitoes 

and their control határozó könyv segítségével határoztuk meg.  

Az időjárási elemeket WS-3600 típusú automata időjárásjelző állomással mértük. A mért 

adatokat PC-én tároltuk, Heavy Weather Pro 3600 szoftver felhasználásával. 

2009 évben fogott csípőszúnyog nemzetségek: 

 

  
Anopheles 

sp. 
Culex 

sp. 
Aedes 

sp. 
május 21 52 2
június 24 64 2
július 29 155 19
augusztus 39 101 32
szeptember 15 3 0
összesen db 128 375 55
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 2009-ben, csapdával fogott maláriaszúnyogok imágók: 

An. maculipennis:       121 db (nőstény és hím) 

An. hyrcanus:                      5 db (nőstény) 

An. hyrcanus var. pseudopictus:    2 db (nőstény) 

Az An. hyrcanus imágókat 2009. augusztus 21 és szeptember 11. között fogtuk. 2009. 

augusztus 23-án 1 db An hyrcanus var. pseudopictus nőstény imágót fogtunk a lakásban. 

2008-ban a csapdával 1 db. An. hyrcanus, lakásban 2 db An. hyrcanus var. pseudopictus 

nőstény imágót gyűjtöttünk. 

2009. év időjárása: 

2009. év is melegebb volt az átlagosnál, amely kedvezett a malária szúnyogok fejlődésének.  

Április: a magyarországi meteorológiai mérések kezdete óta az ez évi volt a legmelegebb, 2,0-

5,2 0C fokkal meghaladta a sokévi átlagot 

Május: 0,5-1,9 0C meghaladta a sokévi átlagot 

Június: 1 0C-nál kisebb mértékben tért el a sokévi átlagtól 

Július: 0,3-2,9 0C meghaladta a sokévi átlagot 

Augusztus: 0,6-2,8 0C meghaladta a sokévi átlagot 

Szeptember: 1,0-3,1 0C meghaladta a sokévi átlagot 

Október: 1 0C-nál kisebb mértékben tért el a sokévi átlagtól (Vadász, 2009) 

 

Összefoglalás: 

 

A Tarkaszárnyú maláriaszúnyog, An. Hyrcanus csoport tagjai az Anopheles nemzetség egyik 

legjobban elterjedt és leggyakoribb faja, és bizonyára a legváltozatosabbak egyike. Óriási 

területen terjedt el, a Palaearktikus régióban az Atlanti óceántól nyugaton, a Csendes óceánig 

keleten és a Keleti régióig délen. An. hyrcanus csoport változatossága miatt számos 

különböző formát írtak le a nominatív forma változataiként vagy alfajaiként. Ezek közé 

tartozik a nyugati Palaearktikus pseudopictus forma, melynél a hátsó lábfej IV. íz köze fehér, 

amely főleg Dél- és Délkelet-Európában fordul elő. Magyarországon a fajt Mihályi F. és 

Gulyás M. írták le 1963-ban. Leírásuk alapján valószínűsíthető, hogy az An hyrcanus var. 

pseudopictus változatot gyűjtötték. Magyarországon az An. hyrcanus-t a Balaton, Bakony, 

Tisza-tó és Nyírségben gyűjtötték. Dominancia értéke: 0, 03%, gyakorisági értéke: 7, 16%, 

mérsékelten gyakori előfordulású (Tóth, 2004). Tiszaújvárosban 2008 és 2009 években 
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csapdával és lakásban gyűjtöttünk An. Hyrcanus és An hyrcanus var. pseudopictus nőstény 

imágókat.  

2009-ben a Diptera csapdával fogott csípőszúnyog imágóknak 22,93% tartozott az Anopheles 

nemzetségbe, 1,25% volt An. Hyrcanus és An hyrcanus var. pseudopictus faj. 2009. év 

időjárása tavasztól, őszig kedvezett a malária szúnyogok szaporodásának, Tiszaújváros 

környéki természetes és mesterséges vizek ideális tenyészőhelyei a malária nemzetségbe 

tartozó egyedek fejlődésének. A lakásban fogott An hyrcanus var. pseudopictus nőstény 

imágók azt jelzik, hogy autogén (beltéri) populáció is előfordulhat. A mérések szerint 

Földünk légkörének hőmérséklete emelkedik, a múlt század harmadik negyedében végbement 

hidegperiódus átlagához viszonyítva mérhető mértékben. A klímaváltozás emberi 

alkalmazkodás által kiváltott közvetett hatásai drámaian megnövelhetik a szúnyogok 

elterjedési területét, a jelenlegihez képest. 
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