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A valódi levéltetvek Aphididae család gu-
bacstetvek Pemphiganae alcsaládjába tarto-
zó kontyvirág gyökértetû (Patchiella reamuri 
Kalt.) elsô magyarországi elôfordulásáról, mint 
faunára nézve új fajról Balázs Klára számolt 
be 1963-ban. Ennek ellenére a faj európai el-
terjedési térképén Portugália, Írország, Benelux  
Államok, Dánia, Skandinávia Oroszország, Uk-
rajna, Szerbia, Albánia, Görögország mellett 
Magyarország is olyan területnek van feltün-
tetve, ahol a kontyvirág gyökértetû nem fordul 
elô (Nieto Nafria 2011). Tsitsipis és munkatár-
sai (2007) beszámoltak a P. reamuri görögor-
szági jelenlétérôl. Ghosh és munkatársai (1994) 
Észak-Kelet Spanyolország Orocantbriai nö-
vényföldrajzi régiójában 600–650 m tenger 
szint feletti magasságból jelentik a faj elô for-
dulását. Görür és munkatársai (2012) a Török-
országban a legújabb levéltetû fajlistában szá-
molnak be a faj jelenlétérôl. Footit és munkatár-
sai (2012) a Hawai szigeteken a behurcolt fajok 
listájában szerepeltetik. A kontyvirág gyökerét 
élelmiszernek termesztik a Hawai szigeteken. 
Öntözetlen viszonyok között a P. reamuri által 
okozott termésveszteség a kontyvirágon eléri a 
75%-ot, a tarógyökéren (Colocasia esculenta) 
pedig 100% is lehet. 

A P. reamuri a kontyvirág-féléken gazda-
specifikus, parthenogenetikusan szaporodik, 
Hawain nincsenek szárnyas hímek. A kolóni-
ákat hangyák látogatják. Fertôzött szaporító-
anyaggal terjed, és a hangyák is széthurcolják.  
A kártétele különösen súlyos a fiatal növé nye-
ken: száraz viasz-szálakkal borítottak. Erôs 
fertôzés esetén a levéltetû telepei megjelennek 
a levelek alapi részén is (Denney 2000).  

Életmódját Stroyan (1979) írta le: a Tilia x 
vulgaris Hayne a téli gazdanövénye, nyáron az 
Arum fajok gyökerén él. A mérsékelt égövben az 
Arum maculatum L. és az Arum italicum Mill. 
a nyári tápnövényei. Ezeken az Arum fajokon 
fenntartott kolóniákban ôsszel kifejlôdött az iva-
ros hímeket és nôstényeket szülô szexupara. 

Életmódját és kártételét Magyarországon 
Balázs (1963) a kövektezôképpen ismerteti: a 
fundatrixek április elsô felében jelentek meg, 
az egy éves hajtások végén helyezkedtek el, áp-
rilis végére kifejlôdtek. A május elsô napjai-
ban a fundatrix leánynemzedéke szûznemzéssel 
jön létre. A telepek a fiatal hajtások végén he-
lyezkednek el. Szívásuk nyomán a fiatal hajtá-
sok vége deformálódik, a levelek spiral alak-
ban begörbülnek. Minden hajtáscsúcs defor-
málását egyetlen fundatrix szaporulata végzi.  
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A kontyvirág gyökértetû (Patchiella reamuri Aphididae: Pemphiganae) hazai elôfordulásáról 
1963-ban számoltak be elôször. Majd negyven évvel késôbb 2011 tavaszán jelent meg ismét a 
konytvirág gyökértetû Magyarországon, nagylevelû hárson. A hárson kikelô fundatrixek utódai ki-
vétel nélkül szárnykezdeményes lárvák voltak, melyek szárnyas imágóvá fejlôdve elhagyják a téli 
gazdanövényt. A kontyvirág gyökértetû nyári tápnövényei a kontyvirág félék. A nyári tápnövényén 
ez ideig még nem jelezték a faj hazai elôfordulását. 
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A fundatrix a spiral legbelsô részén helyezkedik 
el és a lárvák a level fôere mentén szorosan egy-
más mellett helyezkednek el. A kártétel követ-
keztében a fertôzött hajtások növekedése leáll.  
A deformált hajtások a nyár végére elpusztul-
nak és a levelek a lombhullás után is a fán ma-
radnak. Ezek a hajtásvégek a következô évben 
nem hajtanak ki.

Vizsgálati anyag és módszer

„Invazív ízeltlábú kártevôk és természetes 
ellenségei komplex felmérése hazai autópályák 
mentén” címû OTKA pályázat keretében az or-
szágos autópálya hálózat kijelölt pihenôhelyein 
és benznkútjainál végeztünk felméréseket az 
invazív rovarfajok felderítésére. Valamennyi 
kijelölt felvételezési helyen felvételeztünk ta-
vaszi, nyári és ôszi idôszakban. A levéltetvek 
vizsgálatát a gazdanövényekrôl gyûjtött egye-
dek meghatározásával végeztük. A tavaszi és az 
ôszi felvételezések többnyire a fás növények-
re, bokrokra terjedtek ki, míg nyáron inkább a 
lágyszárú növényekre.

Eredmények

Az M7-es autópályán, Velence pihenôhelyen 
gömb kornára nyírt nagylevelû hárs (Tilia 
platyphyllos Scop.) törzsén elôtörô arasznyi víz-
hajtások besodrott leveleinek fonákán levéltetû 
kolóniákat találtunk. A levéltû koló niák nagyon 
feltûnôek voltak nemcsak a levelek besodrottsá-
ga miatt, hanem a levél erek kivilágosodása mi-
att is (1. ábra). A jellegzetes tüneteket mutató 
levelek fonákán megtalálható volt a kontyvirág 
gyökértetû gömb alakú barnásbordó fundatrixe 
(2. ábra) és a funatrix leánynemzedékének lárva 
állapotú egyedei (3. ábra). Egy fundatrix mel-
lett 2011. május 9-én egy besodrott levélben 10 
szárnyas imágó és 23 szárnykezdeményes larva 
volt. A fundatrix leánynemzedékének minden 
egyede szárnyas imágóvá fejlôdik. A besod-
rott leveleket intenzíven látogatják a hangyák. 
A levéltetû kolóniák csak a fatörzsekbôl elôtörô 
vízhajtásokon fejlôdtek. A lombkoronában nem 
fordult elô a levéltetûfertôzés nagylevelû hár-
son.

Eredmények megvitatása

Annak ellenére, hogy csak egy felvétele-
zés során volt jelen a kontyvirág gyökértetû a 
nagylevelû hárson a telep egyedeinek morfoló-
giai sajátságai azt mutatják, hogy a fundatrix le-
ánynemzedéke szárnyasokká fejlôdve elhagy ja 

1. ábra. A kontyvirág gyökértetû kártétele nagylevelû 
hárson

2. ábra. A kontyvirág gyökértetû ivaros tojásból kikelt 
ôsanyája

3. ábra. Az ôsanya szárnykezdeményes, lárva 
állapotú utódai
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a hársfát. Két Arum faj honos Magyarországon 
a pettyes kontyvirág (Arum maculatum Scop. ) 
és a keleti kontyvirág (Arum orientale M.B.). 
Tekintettel arra, hogy ezek a fajok liget erdôk 
aljnövényei, továbbá a kontyvirág gyökértetû 
a kontyvirág gyökerén él, ezért Magyarorszá-
gi elôfordulását a kontyvirágon ez ideig nem 
írta le senki. Balázs (1963) a Lasius fuliginosus 
Latr. hangyafaj jelenlétérôl számol be a hár-
son élô kontyvirág gyökértetû telepekben. Liget 
erdôkben a pettyes kontyvirág és keleti kontyvi-
rág alapos megfigyelésével a hangyák jelenléte 
feltehetôen elvezetne a kontyvirág gyökerén élô 
levéltetû kolóniákhoz.
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The first record of taro root aphid (Patchiella reamuri Aphididae: Pemphiganae) from Hunga-
ry is from 1963. The next record is almost forty years later on beginning of May in 2011. Lime tree 
is the overwintering host of taro root aphid. The progenies of the  fundatrices are alatiform nymps, 
these develop into alate and leave the overwintering host. The summer hosts of the taro root aphid 
are the taro species. However, the taro root aphid has not been recorded from Arum species from 
Hungary yet.
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