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AZ ÉV FÁJA

Egy növényfaj vagy fafaj rovarközössé-
gét elsõsorban rokonsági köre, illetve a
növényben található speciális anyagok
határozzák meg. A zselnicemeggy eseté-
ben ez egyrészt a Rosaceae családot je-
lenti (amin belül jelentõs számú a poli-
fág rovar/károsító), másrészt olyan mér-
gezõ anyagokat, mint az amigdalin, ami
a mandulafélékhez hasonlóan megtalál-
ható a zselnicemeggy levélében és ter-
mésében. Ezek után nézzük, milyen ro-
varokkal is találkozhatunk egy zselnice-
meggyfa alapos vizsgálata során!

Lombozaton és lombkoronában
elõforduló rovarok

A gubacsatkák által készített gubacsok-
ban kitûnõ helyet találnak maguknak a
tetûatkák, a zselnicén például a Dend-
roptus fennicum nevû faj. 

A növénytetvek közül több faj egye-
dei is szívogathatnak a zselnice levelein,
de igazán gazdaspecifikus fajt nem talá-
lunk közöttük. A pajzstetvek (Coccidae)
közül is talán csak a szép hosszú nevû
Palaeolecanium bituberculatum fajt le-
hetne kiemelni, mint kifejezetten Pru-
nus és Padus nemzetséghez kötõdõ fajt.
Igaz, a Parthenolecanium corni faj
egyedei legalább ilyen valószínûséggel
fordulhatnak elõ rajta.

Nevével ellentétben a kék égerleve-
lész (Agelastica alni), igen polifág faj
révén, elõszeretettel rágja meg többek
között a zselnicemeggy leveleit is. Elõ-
fordulhat, hogy egy terület égereseiben
tömegszaporodása következik be, és
ezt követõen vagy ezzel párhuzamosan
a környezõ fák leveleit, sõt a zselnice
esetében a virágait is megrágja. 

Aknázó életmódú a galagonya bol-
haormányos (Rhamphus oxyacant-
hae). A nemzõk csak lyuggatják a leve-
leket, majd nyár végén a lerakott peték-
bõl kikelõ álcák (akár 5-6 is levelen-
ként) a lombhullásig a levelekben
aknáznak. Itt is telel át az álca, ahol a
következõ év tavaszán bebábozódik.

Gyakran találkozhatunk a zselnice
leveleit, hajtásait, sõt, esetenként egész
koronarészeket magába foglaló szöve-
dékekkel. A következõkben kiderül,
hogy alaposan szemügyre kell venni
ezt a szövedéket ahhoz, ha meg akarjuk
állapítani mely faj egyedei felelõsek is
érte! Célszerû az álcák után kutatni elõ-
ször, hogy legalább azt meg tudjuk álla-
pítani, hogy lepkehernyó vagy egy le-
véldarázs álhernyója a ludas. Anélkül,
hogy a rovartan elõadás részleteibe me-
rülnék, a lábak számára hívnám csak fel
a figyelmet. Itt ez a döntõ.

A zselnicemeggyen elõforduló rova-
rok igencsak népes társaságából talán
csak a pókhálós kecskerágómolyt (Ypo-
nomeuta evonymella) tekinthetjük ká-
rosítónak. Nevével ellentétben fõ gaz-
danövénye a zselnice. Kisebb-nagyobb
rendszerességgel visszatérõ lombfo-
gyasztója annak, esetenként jelenté-
keny lombvesztést is okozhat. A lepkék
a nyár második felében jelennek meg,
és az azt következõ napokban már pá-
rosodnak is. A nõstény a tojásait a rü-
gyekre rakja le. A kikelõ hernyók be-
bújnak a rügypikkelyek közé és itt telel-
nek át. Tavasszal a rügyfakadással egy
idõben aktivizálódnak. A hernyók laza
szövedéket készítenek és ennek védel-
mében rágnak (1. ábra). Vagy a koro-
nában, vagy a cserjeszintben bábozó-
dik, többnyire nagyobb csoportokban.
Károsítása a tavaszi hajtásokra koncen-

trálódik, így a fákat elpusztítani vissza-
térõ kártételével sem tudja.

Egy további lepkefaj, a tarkamolyok-
hoz (Plutellidae) tartozó pókhálós gyü-
mölcsfamoly (Scythropia crataegella)
az elsõ stádiumban még a levélben
aknáz, majd áttér a levéllemez fogyasz-
tására. Ekkor már ez a faj is laza szöve-
déket készít, melynek belsejében több
hernyó is megtalálható egyidejûleg. Eb-
ben a laza szövedékben bábozódik és
telel át. 

A sodrómolyok (Tortricidae) közül
az õszi levélmoly (Acleris umbrana) és
a májusfa fúrómoly (Phtheochroa
schreibersiana) emelendõ ki. Az elõbbi
faj hernyója végig az összeszõtt levelek
között, míg az utóbbi faj hernyója kez-
detben az összeszõtt levelek között,
majd fiatal hajtások belsejében rág.

A bagolylepkék (Noctuidae) közül
több faj hernyója is fogyaszthatja a zsel-
nice leveleit. Ezek többnyire polifág fa-
jok (pl. bolhafû bagolylepke – Mamest-
ra persicariae, változékony fésüsba-
goly – Orthosia incerta, foltos fésûsba-
goly – O. gothica, fahéjszínû zsírosba-
goly – Amphipyra pyramidea, ...) és
nem kötõdnek szorosan a fafajhoz.

A gyapjaslepkék családjából
(Lymantriidae) természetesen az ’elsõ
számú közellenség’ gyapjaslepke is el-
fogyaszthatja a leveleit, de inkább csak
akkor, ha már mást nem talál. A család
fajai közül sokkal valószínûbb az arany-
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1. ábra. A kecskerágómoly (Yponomeuta evonymella) hernyói (Fotó: Milan Zubrik, NFC) 
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farú pille (Euproctis chrysorrhoea)
megjelenése. 

Tömegszaporodása esetén a gyûrûs
lepke (Malacosoma neustria) jellegzetes
kék-sárga-fehér-fekete sávozású her-
nyója is megjelenhet rajta. Szintén talál-
kozhatunk a levelein táplálkozó, hátán
feltûnõ fekete-barna mintázatot, hasi ol-
dalán fehéres színezetet viselõ hernyók-
kal, melyekbõl aztán a szép galagonya-
lepke (Aporia crataegi) fejlõdik ki.

A szövõdarazsak családjában (Pamp-
hiliidae) több kertészeti károsítót is talá-
lunk, melyek esetenként jelentõs prob-
lémát okoznak almásokban, körtések-
ben és birsalmán. Néhány közülük (pl.
Neurotoma iridescens) megjelenhet a
zselnicén is. Valamennyi faj a hajtásokat
és a leveleket is magába foglaló laza
szövedékben rág. A jellegzetes sárga
színû álhernyók ebben töltik idejük
nagy részét. 

A buzogányos levéldarazsak (Cimbi-
cidae) közül több faj fordul elõ a Pru-
nus és Padus nemzetség növényein.
Ezek közül talán a mediterrán elterjedé-
sû, de hazánkban is megtalálható Cim-
bex quadrimaculatus-t kell megemlíte-
ni, mint egy olyan rovarfajt, ami a klí-
maváltozás hatásaként esetleg kárt
okozhat. Jelenleg igen ritka fajként tart-
juk számon.

A levéldarazsak (Tenthredinidae)
családjába tartozó füstösszárnyú levél-
darázs (Caliroa cerasi) cseresznyések
és meggyesek kártevõje. Ezen túl elõ-
fordul a zselnicén is, de ritkasága miatt
nem tekinthetõ károsítónak ebben az
esetben. A Caliroa nemzetségbe továb-
bi fajok is tartoznak, melyek megjelen-
hetnek a zselnice levelén. Ezek elkülö-

nítése gyakran még a szakembereknek
is problémát okoz. Valamennyi fajra jel-
lemzõ a levelek vázasítása (a vékony le-
vélerek épen maradnak), illetve a levél-
lemezen többnyire társasan rágó, csillo-
góan fekete/sötétbarna meztelencsiga-
szerû álcák.

Virágon/termésen 
elõforduló rovarok

A sodrómolyok (Tortricidae) közé tar-
tozó kökényvirág tükrösmoly (Pamme-
ne spiniana) és galagonya magrágó-
moly (Pammene rhediella) is fogyasztja
a zselnice virágzatát, majd késõbb a ter-
mést.

A zselnice termésében fordul elõ a
mandula magdarázs (Eurytoma
amygdalis), ami alapvetõen – ahogy az
a nevébõl is látszik – a mandula kárte-
võje, de több Prunus és Padus faj ter-
méskezdeményében is megél. Jelenleg
nincs egységesen elfogadott nézet ar-
ról, hogy a faj õshonos-e nálunk vagy
behurcolták. Az utóbbi esetben a be-
hurcolás már több éve, évszázada meg-
történhetett. Egy biztos, a terméskez-
deményben található amigdalin nem
jelent korlátozó tényezõt a rovar
számára, hiszen fõ gazdanövényén
szintén megtalálható ez a vegyület.

Faanyagban és kéregben
elõforduló rovarok

A fában és kéregben elõforduló rovar-
fajok közül igen sok polifág, nem tá-
maszt különösebb igényt a gazdanö-
vény iránt. Ezek minden további nélkül
elõfordulhatnak a zselnicén is. Néhány
kiemelt faj, melyek gyakorisága na-
gyobb lehet a többinél a következõ. A
létracincér (Saperda scalaris) álcája a
kéregben rág és ha az megfelelõ vas-
tagságú, akkor itt is bábozódik.
Amennyiben vékonyabb, akkor befúr a

fatestbe. Gyakori, közönséges faj, de
kártételérõl nem beszélhetünk.

Különleges életmódúak a Magdalis
fajok. A nõstények a vékony hajtások
kérgére rakják le petéjüket. A kikelõ ál-
cák befurakodnak a hajtás belsejébe és
ott készítik járatukat. A rágás következ-
tében a hajtás elhal. Ritkán következik
be tömeges kártétel, de egy-egy elhalt
fiatal hajtással gyakran találkozhatunk.
Nem csak a zselnicéhez kötõdnek, szin-
te minden fás növénynek megvan a ma-
ga Magdalis faja. A Padus és Prunus
nemzetség fajain elsõsorban a M. rufi-
cornis faj fordul elõ.

A szúbogarak közül a szijácsszúk
(Scolytus fajok) letört ágakon, kivágott
törzseken hamar megtelepednek. Érde-
kes megjegyezni, hogy nagyon sok fa-
juknak (pl. S. scolytus, S. laevis, S. mul-
tistriatus, S. kirschi) a Prunus és Padus
nemzetségen túl az Ulmus nemzetség
(szilek) tagjai a fõ gazdanövényeik.
Gyümölcsfákon általánosan elterjed a
nagy kéregszú (S. mali) és a kis kéreg-
szú (S. rogulosus). A szijácsszúkra jel-
lemzõ egykarú, rostirányú anyamenet
jól mutatja jelenlétüket (2. ábra).

A szúbogarak népes csoportjából
(szándékosan nem családot írok, mert
az újabb rendszertani besorolás szerint
a szúbogarak az ormányosbogarak csa-
ládjának egy alcsaládját alkotják) per-
sze további fajok is kötõdnek a zselni-
céhez. Ilyen például a Lymantor aceris,
amely a nevébõl adódó juharfajokon
túl a zselnicén is gyakori. Elpusztult vé-
kony ágakban fejlõdik ki. Ilyen faj a
Taphrorychus villifrons is, amely a töl-
gyek, a bükk és számos más faj mellett
a zselnicén is sikeresen szaporodik. A
fában költõ, igen polifág szúfaj pedig a
varratos bükkszú (Trypodendron do-
mesticum), jellemzõ gyorsan megfeke-
tedõ meneteit itt is megtalálhatjuk.
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2. ábra: A nagy kéregszú (Scolytus mali)
rágásképe (Fotó: Lakatos Ferenc)




