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Rovarok és a szelídgesztenye… Kinek mi
jut errõl az eszébe? Tíz emberbõl ki-
lencnek a „kukacos” gesztenye (1. áb-
ra). A bonyodalmak már itt elkezdõd-
hetnek, hiszen nem mindegy, hogy mi-
lyen „kukac” is van abban a bizonyos
gesztenyében… De errõl majd a
megfelelõ helyen és idõben.

Miután felkérést kaptam, hogy az év
fájának rovarvilágáról rövid összefog-
lalót írjak, több-kevesebb rendszeres-
séggel felkerestem a soproni botani-
kus kertben, illetve a környezõ erdõk-
ben található gesztenyefákat, hogy né-
hány rovart megörökítsek „munka”
közben. Nem jártam túl sok szerencsé-
vel. Míg a szomszédos kocsányos töl-
gyön hemzsegtek a sodrómolyok, és a
gyertyánon az araszoló hernyók tucat-
jai adtak egymásnak találkát, a szelíd-
gesztenye fényeszöld, érintetlen leve-
lei illegették magukat elõttem a gyen-
ge szélben. Az idõ elõrehaladtával
(most mikor e sorokat írom éppen
negyven fok van árnyékban…) azonban
már nagyobb szerencsével jártam és
végül is összeállt a kép a szelídgeszte-
nye rovarközösségérõl.

A fafaj rovarvilágát alapvetõen a töl-
gyekkel való közeli rokonság, illetve a
mediterrán eredet határozza meg.
Jelentõs mennyiségû specialista, de
nagyszámú generalista rovar is elfo-
gyasztja különbözõ részeit. Az erõsen
polifág rovarokat (pl. gyapjaslepke,
gyûrûspille) itt nem sorolom fel, még
akkor sem, ha a tölgyekkel való rokon-
ság esetleg ezt indokolná is.

A szelídgesztenye, fõként a nyugati
országrészben, jelentõs elegyaránnyal
képviselteti magát a hazai erdõkben. En-
nek ellenére a rajta elõforduló rovarkö-
zösséggel elsõsorban nem az erdészeti,
hanem a mezõgazdasági/kertészeti ento-
mológusok foglalkoztak. Közülük is ki
kell emeli Bürgés Györgyöt, Gál Tibort és
Eke Istvánt, akik több szempontból is
elemezték a gesztenyén elõforduló rova-
rok faji összetételét, jelentõségét. Vizsgá-
lataikat az akkori „Gesztenyevédelmi la-
boratórium” kereteiben végezték, ami
idõközben megszûnt ugyan, de eredmé-
nyeik azóta is iránymutatók. Indokolttá
tette egy ilyen speciális intézmény létre-
hozását, hogy az 1980-as években közel
2000 ha ültetvényszerû szelídgesztenyés
volt hazánkban, ami manapság már csu-
pán néhány száz hektárra zsugorodott.

Lombozaton és hajtáson
elõforduló fajok: 

Természetesen a szelídgesztenyén is ta-
lálhatunk tetveket. A levéltetvek (Aphi-
dina) közül a szelídgesztenye-levéltetû
(Myzocallis castanicola) ritkán szapo-
rodik el olyan mennyiségben, hogy
jelentõséggel bírna. A növénytetvek
csoportjából (Sternorrhyncha) egy
liszteskefajt (Pealius quercus) kell ki-
emelni. A pajzstetvek (Coccoidea) cso-
portjából több faj is megjelenhet (pl.
Phenacoccus aceris, Chionaspis lepi-
neyi, Parthenolecanium rufulum vagy
a behurcolt kaliforniai pajzstetû –
Quadraspidiotus perniciosus), de ezek
is csak ültetvényes vagy ültetvényszerû-
en kezelt állományokban jelentõsek.

A bogarak rendjébõl a fiatalabb fács-
kákon jelentõs lombvesztést okozó, de
az idõsebb fákon is gyakori lombormá-
nyosok a legfontosabbak. A Phyllobius
(P. viridiaeris, P. argentatus, P. incanus
stb.), a Polydrosus (P. marginatus, P.
undatus, P. sericeus stb.) és a Stropho-
somus (S. melanogrammus) nemzetség
fajai az egyes helyeken változó összeté-
telben jelennek meg. Gazdasági jelen-
tõsége e népes társaságból csupán né-
hánynak van. Elsõsorban fiatal fácskák
leveleit fogyasztják, bár kártételük
jelentõsen emelkedett az utóbbi évek-
ben (tölgy-erdõsítésekben is).

Több lepkefaj hernyója is szívesen
fogyasztja a gesztenye leveleit. Ide so-
rolható a sárgafoltos púposszövõ
(Phalera bucephala), amely polifág

ugyan, de kifejezetten szereti a szelíd-
gesztenyét, fõleg annak ültetvényszerû-
en ültetett állományait. 

A levélaknázók csoportjából is sok faj
készíti aknáit a szelídgesztenye levelei-
ben. A leggyakoribb faj a tölgyaknázó
sörtésmoly (Tischeria ekebladella), de
más Tischeria és Lithocolletis fajok (pl. T.
dodonea, L. messaniella) aknái is igen
gyakran megtalálhatók velük együtt. Ér-
dekes lenne alaposabban megvizsgálni
a tölgyeken, illetve a szelídgesztenyén
aknákat készítõ populációk jellemzõit.
Lehet, hogy morfológiailag hasonló, de
viselkedésüket és biológiájukat tekintve
erõsen különbözõ változattal találkoz-
nánk. A T. ekebladella esetén az akna a
levél felszínén található (2. ábra). Az
évente kifejlõdõ két nemzedék hernyói
itt is bábozódnak. Tömeges elszaporo-
dásra hajlamos.

Természetesen az igen népes
aknázómolyok (a fent már részletezett
Tischeridae család tagjain túl) csoport-
jából is több, a gesztenye leveleiben ak-
nákat készítõ fajt találhatunk (pl. Buc-
culatrix demaryella, B. ulmella, Phyl-
lonorycter messaniella, Spulerina sim-
ploniella), de igen alaposan kell kutat-
nunk a fellehetõ aknák után, mert egyik
faj sem tömeges. A zsákhordó molyok
családjából (Coleophoridae) is több faj
táplálkozik a gesztenye leveleivel
(Coleophora anatipennela, C. lutipen-
nela, C. paripenella).

Szintén szívesen fogyasztja a szelíd-
gesztenye lombozatát a bagolylepkék
közül a hazánkban mindenhol gyakori
juhar-bagolylepke (Acronicta aceris),
amely a nevével ellentétben nem csak
juharokon fordul elõ. 

De nem csak bogarakat és lepkéket
találhatunk a leveleken. A levél és ter-
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méskezdeményeken, majd késõbb a le-
veleken jelenik meg a gesztenye-gu-
bacsdarázs (Dryocosmus kuriphilus). A
faj eredeti hazája Dél-Kína, ahonnan
behurcolták Japánba, az Egyesült Álla-
mokba és Európába is. Hazánkban még
nem mutatták ki a faj jelenlétét, de
olaszországi felfedezése óta (2002)
gyorsan terjed és nagy valószínûséggel
hamarosan hozzánk is megérkezik. 

Kéregben és fában
Fõként a fiatal (2-3 éves) hajtásokon
szívogat a szelídgesztenye-kéregtetû
(Lachnus longipes). A szívások nyomán
a hajtás megvastagszik, dudorok kelet-
keznek, és az ág gyakran el is törik. Ha-
sonló kárképet hagy maga után két to-
vábbi rovarfaj: az egyik az amerikai bi-
valykabóca (Stictocephala bisonia), a
másik a tölgy-kéregtetû (Lachnus
roboris), amelyek nem túl gyakran, de
elõfordulnak a gesztenyéken is.  A ké-
reg külsõ rétegeiben a kéregmoly
(Enarmonia woeberiana) hernyójával
is találkozhatunk.

A kétpettyes karcsúdíszbogár
(Agrilus biguttatus) – a hazai bükköse-
inkben az utóbbi években tömegesen
megjelenõ zöld karcsú díszbogár
(Agrilus viridis) közeli rokona – a leg-
jellemzõbb díszbogár faj a szelídgeszte-
nyén. 

A kéregben költõ szúbogarak közül
a tölgykéreg-szú (Scolytus intricatus)
rövid (max. 2 cm), a rostokra mindig
merõleges anyamenetét és az ebbõl ki-
induló hosszú álcamenetét találhatjuk
meg a leggyakrabban a kéreg alatt (3.
ábra). Általában egy nemzedéke van
évente, de a több testvér-generáció, il-
letve a kedvezõ években kifejlõdõ má-
sodik nemzedék miatt gyakorlatilag
mindig találkozhatunk friss rágásképé-
vel és valamennyi fejlõdési alakjával.

Elsõsorban fiatalabb fácskák farészé-
ben találjuk meg a púpos szú (Xyleborus
dispar) meneteit. Érdemes megjegyezni,
hogy bár ebben az esetben is, mint a leg-
több szúnál, másodlagos kártevõvel van
dolgunk, ültetvények létrehozásakor
azonban nagyszámú csemetét pusztíthat
el a faj. A frissen kivágott vagy esetleg
szél által kidöntött fában, különösen a
vastagabb részeken, gyakori a törzsszú
(Platypus cylindrus). 

A lebontási folyamat elõrehaladtával
aztán egyre több rovarfaj jelenik meg.
Ide lehet sorolni az ázsiai eredetû, de
manapság már kozmopolita fajként
nyilvántartott barna szijácsbogarat (Lyc-
tus brunneus), vagy az elhaló ágakon
megjelenõ különbözõ csuklyásbogara-
kat (Sinoxylon és Xylopertha fajok),
melyek néha nem kis fejtörést okoznak
a fák tulajdonosainak.

A  cincérek népes seregébõl eddig
közel ötvenet neveltek már ki a Castanea
törzs-, illetve ágdarabjaiból. A következõ
fajok keresik fel elõszeretettel a
szelidgesztenye különbözõ vastagságú
részeit: hegedülõ csercincér (Prionus
coriarius), tövises cincérek (Rhagium
fajok), tarkacsápú karcsúcincér (Rutpela
maculata), kis hõscincér (Cerambyx
scopolii) (4. ábra), vércincér (Purpuri-
cenus kaehleri), kis cincér (Gracilia mi-
nuta), kék korongcincér (Callidium vio-
laceum), piros korongcincér (Pyrrhidi-
um sanguineum), változó korongcincér
(Phymatodes testaceus), bársonyos da-
rázscincér (Plagionotus arcuatus), da-
rázscincér (Clytus arietis) és a gyászcin-
cér (Morimus asper funereus). Ezek
egytõl egyig polifág fajok, de a kedvelt
gazdanövények között megtalálható a
gesztenye is.

Termésben
Nagyon valószínû, hogy a termésben
elõforduló rovarokkal került a legtöbb
ember a legközelebbi kapcsolatba (ma-
gyarul megette õket…). A két fõ csoport
az ormányosok és a molyok, melyek rá-
adásul gyakran együttesen lépnek fel. 

Az ormányosok a Curculio (koráb-
ban Balanius) nemzetségbe tartoznak,
és az ide tartozó fajok (C. elephas, C.
glandium, C. nucum stb.) rendelkeznek
ugyan fõ gazdanövénnyel (sorrendben:
gesztenye, tölgy, mogyoró), elég jelen-
tõs opportunizmust mutatnak azonban a
gazdanövény kiválasztásának tekinteté-
ben. A fajok elkülönítése morfológiai bé-
lyegek (ormány hossza, pajzsocska alak-
ja, szárnyfedõ íveltsége…) alapján lehet-
séges ugyan, de szakember számára sem
túl egyszerû feladat. 

Életmódjukra jellemzõ, hogy a
kikelõ nemzõk rövid táplálkozási rágást
végeznek a gazdanövény levelein. Pá-
rosodás után a nõstény bogár petecsa-
tornát készít a fejlõdõ terméskezde-
ménybe, és abba rakja le petéit. A
kikelõ álcák teljesen elfogyaszthatják a
termés belsejét (5. ábra). A fertõzött
gesztenye többnyire lehullik, és látszik
rajta a kerek nyílás, amin keresztül az
álca a talajba vonul bábozódni. Az álca
így is telel át, akár több évet (max. 3) is
eltölthet itt. Elõfordul a nemzõk áttele-
lése is. Az álca tavasszal alakul át bábbá
(6. ábra). Az ormányosok nem csak a
peterakásukkal okozhatnak kárt. A
nemzõk elõszeretettel lyuggatják ki a
rügyeket és a levelek fõerét is. 

A molyok csoportja is több fajt takar:
tölgymakkmoly (!) (Laspeyresia splen-
dana), mogyorómoly (L. amplana),
korai gesztenyemoly (Pammene fas-
ciana), de találhatunk még sok más, a
Tortricidae családba tartozó molyt (pl.
Strophedra fajok) is. Életmódjukra álta-
lában az egy generáció jellemzõ. A3. ábra

4. ábra

5. ábra



nemzõ nyár közepén rakja le egyesével
a terméskezdeményekre a petéit. A
kikelõ hernyók berágják magukat a ter-
mésbe, és akárcsak az ormányosboga-
rak, teljesen el is fogyaszthatják azt. A
talajban, gubóban telelnek át. A
következõ év tavaszán bábozódnak (7.
ábra). Tömeges fellépésük esetén õk is
jelentõs terméskiesést okozhatnak.

A két csoportot legkönnyebben a
termésben talált „kukac”, illetve a kikelt
nemzõ röpnyílása alapján lehet elkülö-
níteni. Az ormányosok esetében az álca
has felé görbülõ, lábatlan, csontszínû; a

gesztenyében található ürülék apró
szemcsés, lisztes, szövedéktõl mentes;
a kibújási nyílás kerek. A molyok eseté-
ben a hernyó fehéres színû, világosbar-
na fejjel, jól kivehetõ lábakkal; az ürü-
lék vékony szálakkal átszõtt, a kibújási
nyílás ovális.

A termésben kifejlõdõ ormányosok
és molyok nem csak a tartalék tápanyag
egy részének elpusztításával okoznak
kárt, hiszen gyenge kártétel (1-2 ál-
ca/termés) esetén a gesztenye még ki
tud csírázni. A kibújási helyek kaput
nyitnak másodlagos kórokozóknak (pl.

penészgombák), melyek jelentõsége
különösen tárolás esetén kiemelkedõ.

Itt kell megemlíteni, hogy a geszte-
nye termése igen kedvelt a kisebb (rág-
csálók) és nagyobb termetû (vaddisz-
nó) emlõsök között, de ezek ugye nem
a rovarokhoz tartoznak…

Gyökéren, gyökfõn
Specialista gyökérkártevõrõl nincs tu-
domásunk. Azok a fajok – például a
cserebogár pajorok, pattanóbogarak ál-
cái (drótféreg) – melyek a tölgyeket is
elfogyasztják, megtalálhatók a geszte-
nye gyökfõi, illetve föld alatti részein is. 

Összefoglalóan megállapíthatjuk,
hogy a szelídgesztenye a közeli rokon
tölgyekhez hasonlóan igen gazdag rovar-
közösségnek ad otthont (több mint há-
romszáz fitofág rovar!). Az elõforduló ro-
varok a legritkább esetben okozzák a
gazdanövény pusztulását (ellentétben a
gesztenyén elõforduló kórokozókkal!),
jelentõs mértékben hozzájárulnak a hazai
gesztenyeelegyes lomberdõk faji sokféle-
ségéhez. Gazdasági szempontból egye-
dül a termésben elõforduló ormányosbo-
garak és molyok bírnak jelentõséggel,
azok is inkább csak az ültetvényeken és
szaporítóanyag-termelõ állományokban.

6. ábra. Ormányosok (Curculio fajok) fejlôdésmenete

7. ábra Molyok (Tischeria fajok) fejlôdésmenete

Egy nemzetközi kutatócsoportnak sike-
rült megfejteni egy több mint száz éves
rejtélyt, ami egyúttal képet ad a Föld ta-
lán legõsibb, 385 millió évvel ezelõtt
erdõt alkotó fáiról.

E fák elsõ fosszilizálódott maradvá-
nyait még az 1880-as években fedezték
fel egy pusztító árvíz után a New York
állambeli Gilboában. A kövületek azon-
ban csak a fatörzsek maradványai vol-

tak, így azok alapján nem
lehetett képet alkotni arról,
milyenek is lehettek a 390-350
millió évvel ezelõtt élt, War-
rieza névre keresztelt fák a va-
lóságban.

Két évvel ezelõtt azonban,
szintén Gilboa közelében két
újabb megkövesedett marad-
ványt találtak, amelyek a törzs
mellett már az ágak, a lombko-
rona és a gyökérzet részleteit
is õrizték.

A 8 méter magas fák törzse
hosszú és egyenes volt, végén
vastagabb ágakból felépülõ,
legyezõszerûen szétnyíló ko-
ronával - némileg a mai pálma-
fákra és páfrányokra emlékez-
tethetett. A fa gyökerei nem
nyúltak mélyre, hanem a fel-
szín közelében maradtak, és
kevéssé ágaztak szét: mindez
korlátozhatta a tápanyagok
felvételét.

Christopher Berry, a kutató-
csoport vezetõje szerint a ma-

radványok sokat segíthetnek az õsi
ökoszisztéma rekonstrukciójában.
Megerõsítheti azokat a feltételezé-
seket, miszerint az elsõ erdõk létre-
jöttét követõen klimatikus változá-
sok következtek be: az erdõk szén-

dioxidot vontak ki a légkörbõl, s nö-
velték benne az oxigén részarányát: ez
a hõmérséklet csökkenését vonta maga
után, és a légkör összetételének fokoza-
tos változását, így a Föld egyre inkább a
maihoz hasonlóvá vált.

(Nature, az Élet és Tudomány
nyomán))
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