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COCCUS PSEUDOMAGNOLIARUM (KUWANA) (hEMIptErA: 
CoCCIDAE) tEKNÔspAJzstEtû MEGJELENÉsE VárosI 
KÖrNYEzEtBE tELEpítEtt NYUGAtI ostorfáN (CELTIS 
OCCIDENTALIS L.)

fetykó Kinga, szita Éva és Konczné Benedicty zsuzsanna
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A cikk szerzôi a Coccus pseudomagnoliarum (Kuwana, 1914) (Hemiptera: Coccidae) teknôs
pajzstetû elsô magyarországi megjelenésérôl számolnak be. A fajt eddig csak egy tápnövényen, a 
nyugati ostorfán (Celtis occidentalis) azonosították – jellemzôen csak városi környezetben, országos 
viszonylatban két helyszínrôl – Budapestrôl és Kecskemétrôl. Feltételezhetô, hogy a faj régebben je
len van városi környezetben. A faj javasolt magyar neve: szürke ostorfateknôspajzstetû.
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Magyarország pajzstetûfaunája 10 család
ba tartozó 274 fajból áll, ebbôl 50 faj behur
colt, kozmopolita faj (Kozár és mtsai 2013).  
A behurcolt fajok nagy többsége jellemzôen 
üvegházi dísznövénykártevô, amelyek import 
dísznövényekkel és gyümölcsökkel észrevétlenül 
kerülnek be az ország kereskedelmi hálózatába. 
Az üvegházi kártevôk elenyészôen kis számban 
fordulnak elô szabadföldi környezetben, viszont 
volt már erre példa, pl. a Coccus hesperidum 
Linnaeus 1758, az üvegházi lágy teknôs pajzstetû 
jelentôs mértékben felszaporodott egy szôlô ültet
vényben (Salamon és Tôkés, 2010).

A hazai városi környezetben végzett vizs
gálatok az elmúlt évtizedekben alig jeleztek 
új kártevô pajzstetû fajokat (Kozár és Seprôs 
2001), viszont újabb fajok megjelenése az in
tenzív dísznövény kereskedelem és a klímavál
tozás okozta felmelegedés miatt várható (Kozár 
1997, 1998, 2009).

A teknôspajzstetvek családjába (Coccidae) 
tartozó, hazánkban kimutatott 54 faj kö
zel 20%a jövevényfaj (Kozár és mtsai 2013).  
A Coccus génuszba tartozó teknôspajzstetvek 
közül csak a Coccus hesperidum behurcolt, 
kozmopolita, üvegházi kártevô fajt jelezte ha
zánkból Kozár (1989). A most elôkerült Coccus 
pseudomagnoliarum (Kuwana, 1914) nevû faj
jal nemcsak ez a lista bôvült, hanem egy városi 

környezetben élô potenciális kártevô jelenlété
re is fény derült.

A Coccus pseudomagnoliarum teknôspajzs
tetû feltételezhetôen ázsiai eredetû, és innen 
hurcolták be az Egyesült Államokba és Euró
pába. Európai elterjedése a mediterrán és tem
perált szubmediterrán régióra korlátozódik. 
Leginkább a citrusféléken károsít, egyéb táp
növényeken csak ritkán fordul elô (Pellizzari 
és Germain 2010). A fajt a hetvenes évek ele
jén jelezték elôször Törökországból (De Lotto 
1973) majd Olaszországból (Barbagallo 1974, 
Tranfaglia 1974) és Görögországból (Argyriou 
és Ioannides 1975), mint citrusfélék veszélyes 
kártevôjét. Késôbb kimutatták Szlovéniából, 
Horvátországból, Montenegróból (Seljak 2008, 
MastenMilek és Simala 2011, Matosevic és 
Pajac Zivkovic 2013), valamint Spanyolor
szágból is (Tena és GarciaMari 2008). Világ
szerte jelentôs károkat okoz Citrus aurantium, 
C. sinensis, C. paradisium, C. limon és C. 
deliciosa fajokon, de jelezték már Celtis sp., 
C. australis, C. sinensis, Evopia rutaecarpa, 
Laurus nobilis, Nerium leander, Poncirus 
trifoliata, Zanthoxylum simulans és Zelkova 
serrata fajokról is (BenDov és mtsai 2013). 
Az irodalmi adatok alapján eddig a Celtis 
occidentalis nem szerepelt a faj potenciális táp
növényei között.
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ÉszakAmerika keleti felében honos nyu
gati ostorfa (Celtis occidentalis), Magyaror
szág szerte elterjedt adventív faj. Fiatalon gyors 
növekedésû, szívós fa, amely elviseli a gyö
kércsonkítást, kéregsebzést, koronacsonkolást.  
A szélsôséges városi klímát kifejezetten jól tûri, 
és elviseli az utak sózását, ezért elôszeretettel 
telepítik nagy forgalmú városi utak mentén, 
illetve a parkokba (Bartha és Csiszár 2012, 
Schmidt 2008). A ScaleNet pajzstetû adatbázis 
irodalmi hivatkozásai alapján a nyugati ostorfá
ról összesen 7 családba tartozó 16 pajzstetûfajt 
jeleztek BenDov és mtsai (2013), míg ha
zai pajzstetûkártevôirôl csupán szórványos 
adatok állnak rendelkezésünkre (Ripka 1999, 
Ripka 2005, Kozár és Seprôs 2010). Városi 
környezetbôl kimutatott fajok a következôk: 
Lepidosaphes ulmi (Linnaeus, 1758) komma 
kagylós pajzstetû, Pseudaulacaspis pentagona 
(TargioniTozzetti, 1886) eperfapajzstetû, 
Eupul vinaria hydrangea (Steinweden, 1946) 
hortenziagyapjaspajzstetû, valamint a Par
the no lecanium corni (Bouché, 1844) akác 
teknôspajzstetû.

A faj szerepel a DAISIE (Delivering alien 
Invasive Species Inventorie for europe) adatbá
zisban (2013) mint invazív pajzstetûfaj.

anyag és módszer

A fertôzött Celtis occidentalis ágak elôször 
2013. május 24én kerültek Kecskemétrôl inté
zetünkbe, majd a késôbbiekben városi sorfák 
és parkok mintavételezése során a fajt megta
láltuk Budapest több pontján is. A begyûjtött 
egyedekbôl mikroszkópi preparátumot készí
tettünk Kosztarab és Kozár (1978) módszere 
szerint. A teknôspajzstetvek esetében prepa
rálási eljárást módosítottuk és az egyes egye
deket 5% KOH oldatban áztattuk minimum 8 
órán keresztül. A génuszra és fajra vonatkozó 
részletes leírások és rajzok megtalálhatóak De 
Lotto (1973) és Tranfaglia (1974) mûveiben, 
ahol a C. aegaeus fajként szerepel, valamint 
Gill és mtsai (1977), Gill (1988) és Kosztarab 
(1996) mûveiben. A faj lárvastádiumairól rész
letes leírást és rajzokat Borchsenius (1957) kö
zölt.

eredmények 

A Coccus pseudomagnoliarum teknôspaj
zstetû fajt nyugati ostorfán (Celtis occidentalis) 
azonosítottuk Kecskemét és Budapest több 
pontján. Kecskeméten a Nagykôrösi út sorfá
in közepes és erôs, míg a Szabadság tér és en
nek környékén levô fákon alig vagy egyáltalán 
nem tapasztaltunk pajzstetûfertôzést. Budapes
ten erôs és közepes mértékû fertôzést észleltünk 
az Üllôi út Corvin negyed és Klinikák közötti 
útszakasz mindkét oldalán, az Üllôi út –Szent
királyi utca – Baross út – Mária utca épülettömb 
körüli sorfákon, szakaszosan a Nagykörút sor
fáin, valamint a III. kerületi Kolosy téren. Eny
he pajzstetûfertôzéseket észleltünk az Állatkert
ben, a Városligetben, a Széchényi fürdô környé
kén valamint a IX. kerületi Ferenc téren. 

Leírás

A fiatal nôstények testszíne matt, világos 
barnásszürke, a testfelület puha és rugalmas. 
A test formája hosszúkásan kerekded, enyhén 
domború, általában 5–7 mm hosszú. Az idôsebb 
nôstények színe sötétebb, testformájuk erôsen 
domború és szklerotizált (1. és 2. ábra). 

Javasolt magyar név
Szürke ostorfateknôspajzstetû.

Tápnövény
Nyugati ostorfa (Celtis occidentalis).

Életmód

A faj szûznemzéssel szaporodik, áleleven
szülô és feltételezhetôen egynemzedékes.  
A pe t e rakás valószínûleg a meleg idôjárásnak 
kö szönhetôen, már május közepén elkezdôdött. 
A fiatal nôstények a testük alatt kialakult tek
nôbe rakják le a sárga, gyöngysorszerû petelán
cot, amibôl órákon belül kikelnek az L1 lárvák 
(3. ábra). Egy nôstény átlagosan 250–280 petét 
rak. A peterakás folyamata elhúzódó, mivel pe
terakó nôstényeket még július közepénvégén is 
megfigyeltünk. A frissen kikelt lárvák egykét 
napon belül elvándorolnak, megtelepednek a le
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velek mindkét oldalán és az erek mentén szí
vogatnak. Július végén, augusztus elején meg
jelennek az elsô L2 stádiumú lárvák a nagyobb 
levél erek mentén (4. ábra). Az L2 lárvákra már 
jellemzô az erôs mézharmat kiválasztás, amitôl 
a levelek felülete fényesen ragacsossá válik, 
így a fertôzött fák könnyen felismerhetôek. 
Feltételezhetôen a faj a fiatalabb faágakon, L2 
lárvastádiumban telel. 

Természetes ellenségei

A ragadozó fajok közül harlekin katica 
(Harmonia axyridis) lárvák fogyasztották a le
veleken az L1 és L 2 lárvákat, valamint ritkán 
Orius sp. imágók is szívogatták az L1 lárvákat. 
A sorfák esetében erôs volt a parazitáltság, átla
gosan 3–4 röplyukkal nôstényenként, de elvét
ve 7–8 is akadt. Parazitált L2 lárvákat is meg
figyeltünk. A kinevelt parazitoidok azonosítása 
folyamatban van.

Kártétel

Vizsgálataink során a leggyakrabban utcai 
sorfákon észleltünk közepes és erôs fertôzést. 
Ez esetben egy 10 cmes ágrészen 20–25 vagy 
ennél több nôstény egyed borította az ágat. 
Ilyenkor a nagyobb ágak részlegesen felkopa

1. ábra. Enyhén fertôzött nyugati ostorfa ág Coccus 
pseudomagnoliarum és Parthenolecanium corni 
pajzstetû nôstényekkel

2. ábra. C. pseudomagnoliarum nôstény

3. ábra. Nôstény hasi oldala tojásokkal és frissen 
kikelt lárvákkal 

4. ábra. Fiatal, második stádiumú lárvák a levél 
fonákján 
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szodnak, leveleik elsárgulnak, és az érintett, 
kisebb lombkorona részek elhalnak (5. ábra). 
Az eredetileg sima felületû ágak távolról is jól 
észlelhetôen „rücskösek” a sok egymásra toló
dó pajzstetûteknôtôl. A mézharmattól fényes 
leveleken könnyen megül a por és a korompe
nész. Az erôsen fertôzött sorfákon lombsárgulás 
és lombhullás is jelentkezett, már július elején.

Következtetések

A Coccus pseudomagnoliarum jelenleg el
szórtan van jelen Budapesten és Kecskeméten. 
Feltételezzük, hogy a fajt Olaszországból szár
mazó, fertôzött faiskolai szaporítóanyaggal hur
colhatták be az országba, 15–20 évvel ezelôtt. 
A szórványos városi populációk megerôsödését 
elôsegítették az enyhébb városi telek és az elhú
zódó nyári szárazság. Terjedését megkönnyítik 
a szélcsatornaként mûködô utak/utcák, mivel a 
lehelet könnyû L1 lárvákat könnyen elsodortja a 
szél, a megfelelô tápnövény pedig jelen van. Je
lenlétének nyomonkövetését nehezíti, hogy az 
útmentére telepített nyugati ostorfákat igen ma
gasan felnyírják. A faj biológiájának jobb megis
merése és országos szintû monitoringja javasolt.
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NEW SPECIES OF COCCIDAE, COCCUS PSEUDOMAGNOLIARUM (KUWANA) 
(HEMIPTERA: COCCIDAE) RECORDED ON COMMON HACKBERRY (CELTIS 
OCCIDENTALIS L.) IN URBAN ENVIRONMENT
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The citricola scale, Coccus pseudomagnoliarum (Kuwana) (Hemiptera: Coccidae) is recorded 
first time in Hungary in urban habitat, on common hackberry (Celtis occidentalis L.). Medium and 
high level infestations were recorded in Kecskemét and in Budapest alongside major roads and low 
level infestations in parks. We presume that this species has been in urban environment more than 10 
years. Further observations and study of natural enemies of the species are in progress.
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