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Bevezetés
Nincs könnyû helyzetben, aki arra adja
a fejét, hogy részletesen bemutassa a
magyar kõris rovarvilágát.

Az elsõ nehézség abból adódik, hogy
a kõrisek magas mérgezõanyag-tartal-
muk miatt nem tartoznak a rovarvilág leg-
kedveltebb tápanyagai közé. Míg a rend-
kívül gazdag rovarközösséget felmutató
hazai tölgyek hatszáznál több, a növényi
részeket különbözõképpen elfogyasztó
rovarfajjal dicsekedhetnek (Csóka &
Szabóky, 2005), addig a kõrisek csoportja
kénytelen „beérni” néhány tucat fogyasz-
tóval. A rovarvilág kõrisektõl való tartóz-
kodását mutatja az is, hogy több, amúgy
igen polifág faj is inkább elkerüli, vagy ha
végszükségben (gradáció során) meg is
rágja leveleit, nem tud kifejlõdni rajta (pl.
gyapjaslepke, gyûrûslepke).

A következõ nehézséget a kõrisek
csoportján belül a magyar kõris különle-
ges helyzete adja. Ha történt is valami-
lyen szintû elkülönítés az egyes kõrisfa-
jok között a rajtuk elõforduló rovarkö-
zösség tekintetében, az maximum a virá-
gos kõris – magas kõris szintje. Viszony-
lag „fiatal” taxonómiai helyzete (1956!)
miatt kifejezetten a magyar kõrisre kon-
centráló entomológiai vizsgálatok nem
voltak. Meg kell azonban említeni Tóth
József gemenci vizsgálatait.

Nézzük, mely gazdasági jelentõséggel
bíró, vagy esetleg védett rovarfajokkal ta-
lálkozhatunk a hazai magyarkõris-állomá-
nyokban! Az itt felsoroltak elsõsorban a
kõrisekre általánosan vonatkoznak, né-
hány kifejezett magyar kõris specialistát
leszámítva, ahol ezt külön kiemelem. Az
eddigi „év fája” ismertetéseknek megfele-
lõen nem kerülnek megemlítésre azok a
rovarfajok, melyek elõfordulhatnak ugyan
a magyar kõrisen is, de ez az elõfordulás
mind a rovar, mind a gazdanövény szem-
pontjából alárendelt jelentõségû.

Lombozaton elõforduló fajok
A kõrisek legismertebb lombfogyasztó-
ja a kõrisbogár (Lytta vesicatoria). Kár-
tétele ritkán éri el a gazdaságilag is
jelentõs szintet, de gyakorlatilag min-
denhol elõfordul, ahol kõris van. A ma-
gas kõrist elõnyben részesíti a többi
kõrisfajjal szemben. Ha valahol megje-
lenik, mindig nagyobb (néhány százas)
csoportokban találkozhatunk vele.
Jelentõségénél talán érdekesebb egyed-
fejlõdése. A talajba lerakott petékbõl ki-

kelt szürkés színû (háromkarmú, ún.
triangulinus) álcák Compositae és
Ranunculus virágokra másznak fel,
ahonnan magányos méhfélék (pl. Bom-
bus fajok) fészkébe vitetik magukat. Itt
a felhalmozott mézzel, vagy a méhek
petéivel, álcáival táplálkoznak.

Szintén a bogarak rendjébõl kerül ki
a kõris gömbormányos (Stereonychus
fraxini), ami, ellentétben az elõzõ faj-
jal, néha jelentékeny károkozó. Elsõ-
sorban fiatalabb telepítésekben jelenik
meg, ahol károsítása esetenként a fák
pusztulását is okozhatja. A fajról tudjuk,
hogy legalább annyira szereti a magyar
kõris leveleit, mint más kõrisfajokét. Az
évente egy generációval szaporodó bo-
gár már kora tavasszal megkezdi „áldá-
sos” tevékenységét, mikor a megpatta-
nó rügyek belsejét kirágja. Késõbb áttér
a levélkék fogyasztására. Jellegzetes
lyukakat rág a levelekre, melyrõl – igaz
csak távcsõ segítségével – de a talaj
szintjérõl is felismerhetõ. A levélben bá-
bozódik, majd június-július folyamán
jelenik meg az új nemzedék és jelentke-
zik az újabb, most már erõsebb kártétel.

Szintén a lombozatot fogyasztja a
Gracilaria (Xanthospilapteryx) syringel-
la, amely faj már a keskenyszárnyú, vagy
aknázómolyokhoz (Gracillariidae) tar-
tozik. Ennek megfelelõ az életmódja is:
kezdetben a levéllemezben aknáz (kb.
két hétig), majd a következõ levélkébõl
már sodratot készít és így fogyasztja el
azt. Több sodrat elkészítése után az utol-
sóban bábozódik. Évente két generáció-
ja fejlõdik ki. Az elõzõ fajhoz hasonlóan,
inkább fiatal állományokban lehet jelen-
tõs fellépése, ahol erõsebb kártétele ese-
tén a fák el is pusztulhatnak.

Hasonló életmódú, bár más családba
(Plutellidae) tartozó lepkefaj a Prays
curtisellus. Ez a kifejezetten kõrisfo-
gyasztó faj is elõször aknát készít a le-
véllemezben, majd lyukakat rág rá. Az
utolsó lárvastádiumban pedig gyakran
össze is szövi a levélkéket. Érdekessége
a fajnak, hogy hernyó alakban telel, rá-
adásul legtöbbször a csúcsrügybe fura-
kodva. Korábbi jelenléte gyakran a tör-
zsek villásodásáról ismerhetõ fel.

Még néhány, a kõrisekhez kötõdõ
lepkefaj: A nyárfa szender (Lanthoe po-
puli), azon kevés rovarok közé tartozik,
melyek viszonylag könnyen váltanak a
fõ gazdanövényükrõl (ebben az esetben
nyárakról) a kõrisre. A Calospilos pan-

taria nevû araszoló kifejezetten kötõdik
a kõrisekhez. Az Amphipyra pyramidea
nevû bagolylepke faj pedig nedves, pá-
rás helyeken szívesen társul a kõrisen
táplálkozó más lepkefajokhoz.

De nem csak bogarak és lepkék nyo-
mával találkozhatunk a levélkéken. Az
aknázólegyekhez (Agromyzidae) tartozó
Paraphytomyza heringi kígyózó aknái is
elõkerülnek egészen szeptember-októbe-
rig, amikor is a nemzõk elhagyják az ak-
nákat. Viszonylag kevés levéldarázsnak
sikerült adaptálódnia a kõrisekhez. Ide
tartozik a Macrophya punctatum-album.
A május-júniusban megjelenõ álcák elõ-
ször ennél a fajnál is kis lyukakat rágnak a
levéllemezbe, majd áttérnek nagyobb le-
vélrészek elfogyasztására. Jellemzõ a fajra,
hogy a fõ és a nagyobb mellékerek érin-
tetlenül maradnak. Július-augusztusban
már a talajba vonul, ahol áttelel. Kelet-,
Délkelet-Európában kifejezetten gyakori,
ahol elsõsorban városi környezetben lévõ
fákon jelentkezik. Számíthatunk rá, hogy
az elkövetkezõ években nálunk is gyak-
rabban jelenik meg.

Több gubacsképzõ rovarcsoport is ké-
szít gubacsokat a magyar kõris levelein.
Ezek lehetnek atkák (pl. Aceria frax-
inivora, Vasates epiphyllus és V. fraxini),
de a tetvek csoportjából kikerülõ fajok is.
Ez utóbbiak jellegzetes képviselõje a
Phyllopsis fraxini, melynek gubacsait
elsõsorban napsütötte területeken, fiatal
fácskákon találhatjuk meg. Nem szabad
azonban megfeledkeznünk a gubacsle-
gyek családjáról sem. Elsõsorban a
Dasineura fajok (D. acrophila, D. fraxini
és D. fraxinea) jelentõsek. Mindhárom faj
a leveleken, levélkéken okoz gubacso-
kat, ahol azok általában a fõéren helyez-
kednek el. Jelenleg még nem rendelke-
zünk részletes információkkal arról, hogy
ezek a gubacsképzõ fajok mennyire pre-
ferálják az egyik, vagy másik kõrisfajt.

A tetvek csoportjából még ki kell
emelni a lisztecskékhez (Aleyrodidae)
sorolt Siphoninus phillyreae nevû fajt,
ami polifág ugyan, de erdei környezet-
ben elsõsorban a kõriseken szívogat.
Elsõsorban fiatal fákon, évente több
nemzedéke (2-4) is kialakulhat.

Kéregben és fában
A magyar kõris kérgében több szúfaj is
készíti meneteit. Leggyakoribbak a
nagy kõrisszú (Hylesinus crenatus), va-
lamint a tarka kõrisszú (Leperesinus
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varius). Mindkét faj csak a kõriseken
fordul elõ, ennek megfelelõen a ma-
gyar kõrisen is. Életmódjukból kieme-
lendõ, hogy nem is a szaporodási rágá-
sukkal okoznak igazán kárt, hiszen az
anyabogár pusztulófélben levõ vagy
még gyakrabban kitermelt, vagy már el-
halt fák kérge alatt készíti anyamenete-
it és rakja le petéit. A kikelõ bogarak
azonban egészséges, vitális fákat keres-
nek fel, hogy ott ivarérettségük elérésé-
ig ún. érési rágást folytassanak. Ebben
az esetben nem is az elfogyasztott nö-
vényi részek mennyisége a jelentõs, ha-
nem a bogarak által terjesztett baktériu-
mok, amelyek nagyon sok esetben
kõrisrák kialakulásához vezetnek.

A szúbogarak jellegzetes, kétkarú
anyamenettel rendelkezõ rágásképén túl
más jellegû menetekkel is találkozhatunk
a kéreg alatt. Ezekre inkább az a jellemzõ,
hogy menetek csupán a kezdeti szakasz-
ban futnak a kéreg alatt, viszonylag ha-
mar áttérnek a fatestre, és annak külön-
bözõ szintjeiben folytatódnak. Ilyen pél-
dául a szeplõs díszbogár (Poecilonota
variolosa), amely fõként napsütötte, sze-
gélyen álló törzseken fordul elõ, vagy a
Stenocorus meridianus nevû cincér, ami
szintén a naposabb helyeken a fák gyök-
fõjénél készíti meneteit. A védett fajok kö-
zül ki kell emelni a havasi cincért (Ros-
alia alpina), mely nevével ellentétben
nem csak hegyvidéki területeken és nem
csak a bükkösökben fordul elõ. További
igen ritka, fokozottan védett faj a magyar
facincér (Rhopalopus ungaricus), szintén
kõrisekben fejlõdik ki.

A kéreggel, majd faanyaggal táplál-
kozó rovarfajok legjellegzetesebb és
leggyakoribb képviselõje a kis faron-
tólepke (Zeuzera pyrina), amely a
különbözõ gyümölcsfák mellett elsõ-

sorban a kõrisen fordul elõ. Különösen
gyakori az ártereken található kõri-
sesekben, azaz kifejezetten szereti a
magyar kõrist is! Kör keresztmetszetû,
kb. 3 mm nagyságú kirepülési nyílását
mindenhol megfigyelhetjük.

Közvetlenül a fába készíti meneteit a
törzsszú (Platypus cylindrus), amely a
leggyakoribb hazai fában költõ szú a
kõriseken. Nem feltétlenül szükséges szá-
mára kitermelt törzs vagy ág, kitûnõen ér-
zi magát a visszamaradó tuskókban is.

A fiatal, vékony kérgû részeken szívo-
gatnak a kõris pajzstetû (Pseudochermes
fraxini) egyedei is. Nagyon gyakori a le-
gyengült (pl. vadkárosított) egyedeken,
melyeket aztán nagy tömegben tud ellepni.

Termés
Kifejezetten a kõris magjára specializáló-
dott a Lignyodes enucleator nevû ormá-
nyos, de találkozhatunk a termésekben
az ezüstmintás sodrómoly (Pseudargy-
rotoza conwagana) hernyóival is. Ez
utóbbi faj gyakori ártéri erdeinkben.

Gyökér
A kõris, vagy pláne a magyar kõris gyö-
kerére specializálódott rovarról nincs
tudomásunk. A talajlakó polifág fajok,
mint például a cserebogarak (Melolon-
tha spp.), vagy feketelábú gyalogormá-
nyos (Otiorrhynchus niger) azonban
nem kerülik ki a fácskák gyökereit.

A felsorolásban nem tértem ki viszont
a nagyvad kérdésére, holott mind a ma-
gyar, mind a többi kõrises állományaink-
ban ez legtöbbször nagyobb jelentõségû,
mint a rovarkárosítás. A vad által okozott
kéregsérülések a rovarok (és a kóroko-
zók) elõtt kaput nyitnak, legyengítve a
fák ellenálló képességét.

Összefoglalóan megállapíthatjuk,
hogy a többi fafajhoz képest nagyon
keveset tudunk a magyar kõris rovarfa-
unájáról. Ismert ugyan néhány faj,
amely erõsen kötõdik hozzá, minden
bizonnyal többen vannak azok,
melyekrõl további ismeretek megszer-
zése szükséges.

Dr. Lakatos Ferenc

A bakteriális fertõzések leküzdésére a
mikrobák közvetlen elpusztítása helyett
a közöttük lévõ kommunikációt bénít-
ják meg amerikai kutatók, így a baktéri-
umok nem válnak rezisztenssé az anti-
biotikumokra. Ahhoz, hogy a baktériu-
mok megfertõzzék az embert, saját ma-
guk által elõállított vegyi anyagokra
vannak utalva, amelyekkel kommuni-
kálnak is. Amennyiben ezen anyagok
mennyisége elér egy bizonyos küszöb-
értéket, a mikroorganizmusok megvál-
toztatják életmódjukat: már nem egye-
sével közlekednek, hanem közösséget,
úgynevezett „biofilmet” alakítanak ki, s

e réteg által védekezik a kolónia az an-
tibiotikumok ellen. Helen Blackwell és
munkatársai a Wisconsin Egyetemrõl
olyan szubsztanciát fejlesztettek ki,
amely egészen célzottan szakítja meg a
meghatározott baktériumtörzsek kom-
munikációs csatornáit. Így meg tudták
akadályozni, hogy azok a baktériumok,
amelyek a bélben élnek és az emésztést
segítik, kárt szenvedjenek. A kutatók
további vizsgálatokat akarnak végezni,
hogy pontosan mely esetekben alkal-
mazható az embereknél és haszonnö-
vényeknél az új eljárás.

(Élet és Tudomány)

Baktériumkommunikáció-stop

Döbbenetes
mértékben olvad
a sarki jég
Josefino Comiso kutatásvezetõ azt nyilat-
kozta: ehhez hasonló jelenség korábban
sosem fordult elõ. A tudósokat már rég-
óta aggasztja a sarkvidéki jégtömegek
nyári olvadása, de ilyen mértékû télen
bekövetkezett jégolvadásra korábban
nem volt példa. Több mint 25 éve az
északi sarki jégtömegek telente lassan-
ként fogyatkoztak, évtizedenként nagyjá-
ból tömegük 1,5 százalékát veszítik el. Az

elmúlt két évben azonban az olvadás
tempója helyenként 10–15-szörösére
gyorsult. 2004 és 2005 között a jégtömeg
mennyisége 2,3 százalékkal csökkent, az
elmúlt év során pedig további 1,9 száza-
lék olvadt el. A téli jégolvadás rossz hír az
óceáni élõvilágra nézve. Ez a fajta jég a
nyári olvadáskor kiváló szaporodási teret
jelent az óceáni tápláléklánc legalján álló
planktonok számára.

(Élet és Tudomány)
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