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Szil zacskós gubacstetve 

Tavasszal a fiatal levelek fonákán a téli tojások-
ból kikelő, letelepedő nőstény gubacstetvek 
(Tetraneura ulmi) szívásának hatására 10 mm 
magas, 5 mm átmérőjű, a tövüknél elkeskenyedő 
gubacsok fejlődnek. Egy-egy levélen többesével, 

nem- ritkán tömegesen fordulnak elő a gubacsok. 
Az erősen fertőzött levelek meghajlanak, meggör-
bülnek. A gubacsokban fejlődő szárnyas egyedek 
a kukorica és más fűfélék családjába tartozó növé-
nyek gyökereire vándorolnak. A kártevő szárnyas 
nőstény nemzedéke visszarepül a a szilfára, ahol 
a kéregrepedésekben tojás alakban telel. 

A szilfák károsítói
KEVESET BESZÉLÜNK RÓLUK, NEM TARTOZNAK A LEGISMERTEBB DÍSZFÁK KÖZÉ, DE A SZILFÁK 
KÜLÖNBÖZŐ FAJTÁI VÁLTOZATOSAN HASZNÁLHATÓK A KERTEKBEN. LÉTEZNEK CSÜNGŐ ÁGÚ, 
SÁRGA LOMBÚ ÉS TÖRPE FAJTÁK, DE SÖVÉNYNEK IS JAVASOLJÁK AZ EGYIK GYORSAN NÖVŐ, 
VÍZIGÉNYES VÁLTOZATÁT. AZ ULMUS NEMZETSÉGBE TARTOZÓ FAJOK ÉS FAJTÁK SOK KÁROSÍTÓN 
„OSZTOZNAK”, EDDIG MINTEGY 130 ROVARFAJT TALÁLTAK MEG RAJTUK. LEGVESZÉLYESEBB 
KÁROSÍTÓJUK A SZILFAVÉSZ, AMI MIATT AZ EGÉSZ FA ELSZÁRAD, DE EBBEN AZ ESETBEN IS AZ 
ÁLLATI KÁRTEVŐKNEK VAN SZEREPE A GOMBA TERJESZTÉSÉBEN.

DR. MIKULÁS JÓZSEF

Sz
ill

ev
él

da
rá

zs
 lá

rv
a 

és
 m

un
ká

ja



31   

NÖVÉNYORVOS A DÍSZKERTBEN

A károsított leveleket el kell távolítani és meg-
semmisíteni, mielőtt a nyári tápnövényre ván-
dorolnak. Nyugalmi időszakban rovarölő hatá-
sú lemosó permetezés ajánlott, vagy mielőtt a 
szívogatás kezdődik, felszívódó rovarölő szerrel 
permetezzünk. 

Szil hólyagos gubacstetű

Látványosabb a szil hólyagos gubacstetű (Schi-
zoneura ulmi) kártétele: az elgubacsosodott levél 
nyele és a hajtás szomszéd része is megvastag-
szik. A tyúktojásnyi hólyagszerű gubacsokban 

sok tetű fejlődik. A gubacsban kifejlődött szár-
nyas nemzedék elrepül a szilről, és a körtefák 
gyökereire húzódik, ott a ceruzavastagságú vagy 
vékonyabb gyökereken alkot kolóniákat a nyár 

második felében. Nyár végén, ősz elején a kör-
tén fejlődő nemzedék visszaröpül a szilfára és 
ott hozza létre a hímekből és nőstényekből álló 
ivarosan szaporodó nemzedéket. A megtermé-
kenyített nőstények egy-egy téli tojást raknak. A 
téli tojásokból kikelő törzsanyanemzedék indítja 
meg tavasszal a gubacsfejlődést, az új fejlődési 
ciklust. Az elszáradt gubacsok lombhullás után is 
a fákon maradnak.
Tavasszal akkor védekezhetünk ellene, amikor a 
tojásokból kikelő gubacstetvek a levelekre ván-
dorolnak, de még nem alakították ki a gubacsu-
kat. Mélyhatású rovarölő szerrel kell permetezni, 
egy hét múlva célszerű megismételni a kezelést.    

Kanyargós szillevéldarázs 

A fák lombozatát a kanyargós szillevéldarázs 
(Aproceros leucopoda) is károsítja. A rovarról Ja-
pánban írtak először, de Kínában is honos. Kár-
tételére 11 évvel ezelőtt figyeltünk föl, a Kecske-
méten sikeresen kinevelt példányokat Stephan 
Blank német kutató azonosította. Európában 
sok helyen megtalálták. Szűznemzéssel szaporo-
dik, csak fekete, 5-6 mm-es nőstényei ismertek. 
Évente 4 nemzedéke fejlődik. A szillevéldarazsak 

A szil hólyagos gubacstetű munkája nyomán feltűnő gubacsok 
alakulnak ki

Erősen kidudorodó gubacsokat képez a zacskós gubacstetű

Szillevéldarázs imágó tojást rak a levél peremére
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áprilistól szeptemberig repülnek, a nőstények a 
fűrészes szélű szillevelek szegélyébe süllyesztik 
kékeszöld tojásaikat. A lárvák jellegzetes, kacska-

ringós vonalban haladva rágnak, innen a faj ma-
gyar elnevezése. Az idősebb lárvák a hajtásokat 
fokozatosan felélik, tarrágáskor a szilfák ágain 
csak a levél főere marad meg. Akár 50-100%-os 
lombvesztést okozhatnak. A lerágott hajtások 
újra kihajtanak, de ki vannak téve a téli elfagyás 

veszélyének. A lárvastádium utolsó szakaszában 
jellegzetes hálószerű kokont készítenek, több-
nyire a levelek, levélmaradványok fonáki részén, 

Természetes ellenségei

A fiatal álhernyók ellen kijuttatott, kontakt hatású rovar-
ölő szerek megfelelő védelmet adhatnak. Jó hír, hogy 
a kanyargós szillevéldarázs természetes ellenségeként 
Magyarországon két poloskafajt, a vörhenyes címeres-
poloskát (Arma custos) és a sárgafoltos mezeipoloskát 
(Dryophilocoris flavoquadrimaculatus), valamint az 
aranyszemű fátyolkát (Chrysoperla carnea) és az Itoplec-
tis alternans nevű fürkészdarazsat sikerült azonosítani.
A vörhenyes címerespoloska Közép- és Dél-Európában 
él, hazánkban sokfelé megtalálható, de nem gyakori. 
Tojásait a levél fonákára helyezi. Nemcsak a kifejlett 
poloska, hanem a lárvái is közreműködnek a szille-
véldarázs elpusztításában. Az aranyszemű fátyolka, az 
erdőszéli keresztespók (Larinioides patagiatus), a zöld 
lombszöcske (Tettigonia viridissima) és a tüskés rab-
lópoloska (Nagusta goedelii) besegít a szillevéldarázs 
elleni védekezésben. Nem ritka a fürkészdarazsak je-
lenléte sem a szillevéldarázs által károsított fákon.

A tüskés rablópoloska is besegít a levéldarázs 
lárvájának gyérítésébe

Levél fonákán szőtt kokonban bábozódik a levéldarázs

Teljes tarrágásra képes a kanyargós szillevéldarázs

Vörhenyes címerespoloska lárvái a károsított levélen
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majd abban bábozódnak. Az utolsó nemzedék a 
talajban, a lárva által készített erősebb falú gubó-
ban telel. Hazánk klimatikus adottságaiúgy tűnik 
megfelelők a kártevő számára, hiszen legalább 
12 éve jelen van az ország területén. A fertőzés 
mértékét mutatja egyebek mellett a kokonok 
sokasága. Nagy távolságokra terjed, a légáram-
laton túl az is segíti ebben, hogy az imágók jól 
repülnek.

Szillevél-aknázódarázs

A szillevéldarázson kívül egy másik levéldarázs, a 
szillevél-aknázódarázs (Fenusa ulmi) is károsítja 

a szilfák levelét. A lárvája feltűnően nagy, erek-
kel határolt aknát készít a szilfa levelében. Csak 
nőstény imágója ismert, szűznemzéssel szaporo-
dik, évente egy nemzedéke van. Várhatóan a faj 
továbbterjeszkedik majd Európában, helyenként 
és időnként pedig érzékeny károkat is okozhat.

Szil levélbogár 

A levélkárosítók közül az egyik legjelentősebb a 
szil levélbogár (Galerucella luteola). Gradációra 
hajlamos faj, tömegszaporodása több évig (3-
5) tart, kártételét gyakran másodlagos károsítók 
és kórokozók megjelenése követi. Európában, 
így hazánkban is gyakori, évente több nemze-
déke fejlődik. Az áttelelt bogarak április végén 

felkeresik a fák koronáját, ahol kilyuggatják a 
friss, kibomlott levéllemezeket, de a levélerek 
épek maradnak. Ezt követően párosodnak, és 
a nőstény a levél fonákára 2-3 sorban rakja le 
a petéit. Egy-egy petecsomó 8–25 darabból áll, 
de a nőstény peteprodukciója akár több száz is 
lehet. Májusban már lárvákat is találhatunk a 
levélen, amelyek sávosan rágják a leveleket. 
Kezdetben hámozgatnak, majd elfogyasztják az 
egész levéllemezt. A lárvastádium kb. 20 napig 
tart, hazánkban 2, tőlünk délebbre 3 nemzedéke 
is kifejlődhet. A lárvák és a bogarak nyár végére 
akár a teljes lombozatot is elfogyaszthatják. 

Van természetes ellensége, parazitoidja.

Szúbogarak

A szilfák halálát okozó szilfavész gomba terjedé-
sében jelentős szerepük van a szúbogaraknak,  
főként a kis és nagy szil szíjácsszúnak. A fiatal 
bogarak a költőkamrákban fertőződnek meg a 

Nagy aknát készít a szillevél-aknázódarázs

Szúbogarakkal károsított és egészséges szilfa
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ragacsos spórákkal, ahol különösen nagy meny-
nyiség képződik belőlük. A szilfák a rovarok kire-
pülése után, az újonnan rágott járatok és üregek 
készítése során fertőződnek meg. A spórák csí-
ráznak és bejutnak a farészbe, ahonnét elszállí-
tódhatnak a legfelső hajtásokig és levelekig is. 
A szúbogarak közül legjelentősebb a nagy szil 

szijácsszú (Scolytus scolytus): kifejlett egyedei a 
fa villás ágait rágják, költőjáratukat a szíjácsba 
rágják. A beteg szilfák törzsén és a kérgük alatt 
jó láthatók a szúbogarak röpnyílásai, a járatok és 
a szúbogarak lárvái.

A fertőzött fát mielőbb el kell távolítani, a 
szúbogarakat megsemmisíteni. A rablópoloskák 
és a fémfürkészek szúbogarakkal táplálkoznak, 
besegítenek a védekezésbe. A Pseudomonas 
syringea baktérium is elpusztítja a szilfavészt 
okozó gombát. Jó hír, hogy mint minden káro-
sítónak, így a szúbogárnak is van a természetes 
ellensége, többi között a feketenyakú szúfarkas 
(Clerus mutillarius), melyet Kecskeméten si-
került szúrágta szilfáról begyűjteni. A hasznos 
szervezet meghatározásáért Haltrich Attilának, a 
Szent István Egyetem professzorának tartozom 
köszönettel.

A 9-15 mm-es feketenyakú szúfarkas idős ro-
varoktól és más ízeltlábúaktól megrágott külön-
böző lombos fákon, mindenekelőtt fenyőfákon 
él. Hasa piros, a többi része fekete, szárnyfedői 
színesek. A bogár és a lárva is ragadozó, pusztítja 
a szúbogarakat és a szúbogarak lárváit. A kifejlett 
rovar májustól augusztusig lelhető fel. Korábban 
Dél- és Közép-Európában, Észak-Afrikában gyakori 
volt, most Közép-Európában, Ausztria keleti részén 
ritkán előforduló, Németországban védett állat.

C-betűs lepke 

A C-betűs lepke (Polygonia c-album) hernyója a 
szil lombozatát rágja, ezen kívül a komló és a csa-
lán is tápnövénye. A kifejlett lepke telel át. Évente 
két nemzedéke fejlődik. Az első június végétől 
július végéig, a második augusztus közepétől 
szeptember végéig, ritkábban októberig repül. A 
második nemzedék csak részlegesen fejlődik ki, 
néhány lepke már augusztusban visszahúzódik 
telelőhelyére. 

A vegyszeres gyomirtás következtében erősen 
megritkult, ezért védelemre szorul. Feltűnő, na-
rancssárga alapon feketés-barnás foltokkal tarkí-
tott szárnyának fesztávolsága 22-25 mm.

Gyapjaslepke 

A gyapjaslepke (Lymantria dispar) lárvája a lomb-
levelű fák, így a szilfa lombját is károsítja. Évente 
egy nemzedéke van. Nagy tojáscsomói telelnek 
át a fák vastagabb ágainak vagy törzsének kér-
gén. Egyes tojáscsomók tüzitaplóra emlékeztető 
dudorokként láthatók a fán. Tavasszal a lombfaka-
dás táján kelnek ki a hernyók. Kezdetben a duz-
zadó rügyeket, majd a leveleket fogyasztják. Ha 
egy fát lekopasztottak, csoportosan vándorolnak 
a szomszédos fára. A kis hernyók olykor szálakat 
engedve lógnak a fákon, a szél a hosszú szőrzet 
alkotta vitorlával nagy távolságra is elsodorhatja 
őket.

A feketenyakú szúfarkas kifejlett egyedei és lárvái is 
ragadozók
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A tojáscsomókat a téli fatisztogatás során el 
kell távolítani és meg kell semmisíteni. A szél 
által bekerült hernyókat kontakt hatású rovarölő 
szerrel el lehet pusztítani.

Amerikai darázscincér 

Az amerikai darázscincér (Neoclytus acuminatus) 
8-15 mm hosszú. Az eredetileg észak-amerikai elter-
jedésű fajt fertőzött kőrisfával hurcolták be Európába. 
Hazánkban az 1980-as évek elején találták meg. Az-
óta terjedőben van, az ország délkeleti részén nem 
ritka. Lárvái különböző lombosfák ágaiban, törzsében 
fejlődnek. Eleinte a kéreg alatt rágnak, majd a fatest-
be vonulnak, keresztül-kasul rágva azt. A bábbölcsőt 
is ott készítik el. Az imágók kerek röpnyíláson át hagy-
ják el a fát. Tömeges fertőzésüket mutatja, hogy te-
nyérnyi területen akár 15-20 röplyuk is lehet. Május 
közepétől július végéig meleg, napsütéses napokon 
rajzanak tápnövényeik száradó ágain, törzsein, illetve 
farakáson. Igen fürge mozgású, zavarásra gyorsan 
menekülő rovar.

A fertőzött fát mielőbb el kell távolítani, a da-
rázscincéreket meg kell semmisíteni. A kitermelt 
faanyagot le kell kérgezni, és gyorsan elszállítani, 
feldolgozni.

Az amerikai darázscincér hazánk déli vidékein telepedett meg


