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Összefoglalás. Az éghajlatváltozás azzal a következménnyel jár, hogy a Mediterráneumból egyre több faj élőhelye toló-
dott észak felé. A behurcolt, bevándorolt állatfajok az új élőhelyeken a természetes ellenségek és a kialakulatlan védekezé-
si eljárások hiánya miatt felszaporodhattak. Ez az írás a szőlőben az elmúlt 140 évben megjelent kártevőket ismerteti. 

Abstract. The climate change had the consequence that the habitat of increasingly more races was shifted towards north 
from the Mediterranean Area. The dragged in, species ranged over on the new habitats the natural enemies and the not tak-
en shape because of the deficiency of protective procedures could multiply. This writing the past one appeared in 140 
years in the grape pests outlines it. 

 
Bevezetés. A szőlő az egyik legrégebbi kultúrnövé-
nyünk. Termesztése 6−7000 éves múltra tekint vissza. Ez 
idő alatt a kezdeti apró bogyójú, ritkás fürtöket hozó, 
szeszélyesen kúszó növényből magas minőségi mutatók-
kal rendelkező, bő termést biztosító, metszéssel, zöld-
munkával kordában tartott kultúra alakult ki a szelektálá-
sok, később pedig a tudatos nemesítési munkák során. 
Ám ezek az új fajták a kártevőkkel szemben érzékenyeb-
bek lettek. A szőlő állati kártevőiről sajnos csak az utób-
bi 250 évre vonatkozóan rendelkezünk hiteles, dokumen-
tált adatokkal. Ezek tanúsága szerint a Kárpát-medence 
szőlőültetvényeiben 154 állatfajról mutatták ki, hogy 
tápnövényéül választotta a szőlőt. Közülük 83 faj táplál-
kozása a kártételi szintet is elérte, így ellene védekezésre 
is szükség volt. A kultúrnövényeinket fogyasztó, azokat 
károsító fajok száma az utóbbi évtizedekben ugrásszerű-
en megnövekedett. Ennek oka, hogy a kereskedelemben, 
utasforgalomban a megnövekedett áruszállításokhoz po-
tyautasok, behurcolt állatfajok kapcsolódtak. Az éghaj-
latváltozás − mely a napi középhőmérséklet lassú emel-
kedéséből, a tartós fagyok nélküli enyhe telekből, a káni-
kulai napok számának emelkedéséből, az éves csapadék-
eloszlás szeszélyessé válásából áll − azzal a következ-
ménnyel jár, hogy a Mediterráneumból egyre több faj 
élőhelye tolódott észak felé. A behurcolt, bevándorolt ál-
latfajok az új élőhelyeken a természetes ellenségek és a 
kialakulatlan védekezési eljárások hiánya miatt felszapo-
rodhattak. 

A szőlőültetvények jövevény fajai. Szakirodalmi átte-
kintésünkben a fenti folyamatokat vizsgáltuk a hazai sző-
lőültetvényekben. A vizsgált időszak az első jelentős be-
hurcolt szőlőkártevő, a szőlő gyökértetű (Daktulo-sphaira 
vitifoliae) 1975-ös megjelenésétől 2015-ig terjedő 140 
év. A vizsgált terület a fenti időszakhoz rendelhető min-
denkori Magyarország területe, ami 1920-ig, a trianoni 
békediktátum aláírásáig a Magyar Királyság területét, azt 
követően pedig napjainkig Magyarország területét jelen-
ti. A vizsgált 140 éves periódus alatt területünkre 16 jö-
vevényfaj érkezett. Ezek többségét (11 faj) 1976-ig egyre 
ritkuló ütemben találták meg, majd 2004-től 2014-ig már 
újabb 5 faj egyedeit azonosították a szőlőben. A megje-
lenő új fajok jelentősége, a szőlőben okozott, illetve vár-
ható kártételének mértéke nagyon eltérően alakul. Két-
ségtelenül a legnagyobb veszteségeket a Pancsován 

1875-ben megtalált szőlő gyökértetű (Daktulosphaira 
vitifoliae), vagy köznapi nevén filoxéra okozta. A kárté-
tel hatására nem egészen 30 év alatt a hazai szőlőterüle-
tek kétharmad része kipusztult. A nagybirtokosok több-
sége jelentős vagyonvesztést szenvedett el, a szőlő kis-
birtokosok pedig teljesen elszegényedtek, sokan közülük 
kivándoroltak. Nem volt kevés azok száma, akik képte-
lenek voltak a váltásra és az öngyilkosságba menekültek. 
Az egyéni veszteségek mellett tetemes károkat könyvel-
hetett el az állam is. Az állami veszteségek adóbevétel 
kiesésekből, adótámogatásból, később pedig rekonstruk-
ciós támogatásokból tevődtek össze. Mindemellett a 
csökkenő bortermelés ellensúlyozására megnőtt a bor-
hamisítások aránya, bár erre vonatkozóan nincsenek 
megbízható számszerű adatok. Ami viszont már statiszti-
kai adatokkal is alátámasztható, nőtt az égetett szeszes-
italok fogyasztása. A kártevő pusztító hatását az amerikai 
alanyra történő átoltással, illetve a homoki szőlők telepí-
tésével majd 40 évvel később sikerült csak teljesen meg-
szüntetni. Ezt követően a szőlőben jelentkező minden jö-
vevény kártevő esetén felvetődik: nem egy újabb filoxé-
ravészt elindító faj első képviselőit találtuk-e meg? Eh-
hez kapcsolódnak még további kérdések: Mi okozhatta a 
filoxéra ilyen gyors elterjedését és kártételét? Mit lehetett 
volna tenni a hatékonyabb védekezés érdekében? 

E kérdések megválaszolása előtt tekintsük át milyen 
újabb kártevők jelentek meg a filoxérát követően Ma-
gyarországon. Valószínűleg a szőlőre való filoxéra miatti 
nagyobb odafigyelés eredményezhette, hogy 1883-ban 
Berzászkán (ma Románia) a szőlő gyökértetű által el-
pusztított tőkékben megtalálták a fénykerülő termesz 
(Reticulitermes lucifugus) néhány példányát (Horváth, 
1855). A kártevő új volt ugyan a magyarországi faunára, 
több mint valószínű azonban, hogy már addig is itt volt. 
A faj elterjedési területe ugyanis a Mediterráneum, észa-
ki határa Románia déli része. A későbbiekben további 
terjedéséről nem született feljegyzés. Így a mai Magyar-
ország területéről nincs is adata. Szintén a Földközi-
tenger mellékéről származó faj a füge-pajzstetű 
(Ceroplastes rusci). Első magyarországi példányait 1883-
ban találták meg Simontornyán (Kosztarab, 1955). Az 
elsősorban üvegházi dísznövényeken élő faj tápnövényei 
között a szőlő is megtalálható, sőt Olaszországban annak 
jelentős károsítója is. Nálunk azonban csak elvétve for-



162 L É G K Ö R  61. évfolyam (2016) 

 

dult elő, és 1955-ös utolsó adata óta nem is találták töb-
bet. Valószínűleg eltűnt Magyarországról (Ripka, 2010). 
Az 1897-ben Magyarország déli részén megtalált sár-
pettyes kabóca (Hysteropterum grylloides) faj szőlőkár-
tevőként ismert Dél-Európában. További terjedéséről, sőt 
hazai kártételéről nincs adat. A soktápnövényű viaszos 
citrom-pajzstetű (Planococcus citri) 1897 óta károsít Ma-
gyarországon, de főleg csak üvegházakban. A Dél-
Európában és a volt Szovjetunió déli részén viszont sző-
lőben is nagy károkat okoz. A hazai szőlőn előforduló ki-
sebb gazdasági jelentőségű populációiban 1976-ban 
Kozár Ferenc (Kozár and Danzig, 1976) azonosította a 
rövidfarkú viaszospajzstetű (Psudococcus obscurus) 
egyedeit. Ez utóbbi faj magyarországi megjelenése bi-
zonytalan, a korábbi Planococcus citri adatok egy része 
erre a fajra vonatkozik (Jermy és Balázs, 1989). Az ame-
rikai kontinens trópusi vidékeiről került behurcolásra a 
pirosfarú üvegházi tripsz (Heliothrips haemorrhoidalis) 
1890-ben. Tápnövényei között a szőlő is szerepel, ám 
mérsékelt égövi viszonyok között nem tudja elhagyni a 
zárt termesztő berendezéseket. A fekete tölgy pajzstetű 
(Targionia vitis) 1949 óta található meg Magyarországon 
(Kosztarab, 1955). Ez a faj Oroszországban súlyos sző-
lőkártevőnek számít, nálunk nem figyelték meg jelentős 
kártételét. Hódmezővásárhely mellett 2006-ban találták 
meg a szintén tropikus eredetű Microcephalothrips 
abdominalis faj egyedeit tömegesen gyomnövényeken 
(Vierbergen et al., 2006). A tripsz a megfigyelések sze-
rint a szőlőben közvetlen károkat nem okoz, és az eddigi 
tapasztalatok szerint a vírusvektor szerepe is elhanyagol-
ható. A földközi-tengeri gyümölcslégy (Ceratitis 
capitata) 1928 óta több alkalommal bekerült az országba 
déligyümölcs szállítmányokkal. Hazai átteleléséről eddig 
nincs tudomásunk, bár az ezredforduló után Ausztriában 
kialakult egy hidegtűrő változata, mely azóta a Balkánon 
is képes áttelelni (Bodor és Rahmé, 2011). Szőlőn való 
előfordulását a fajjal foglalkozó szinte valamennyi forrás 
megemlíti, azonban konkrét, védekezést is igénylő kárté-
telekről nincs híradás. Szintén más kultúrákban okozott 
nagy károkat az 1940-ben behurcolt amerikai fehér med-
velepke (Hyphantria cunea). A szőlő nem elsődleges táp-
növénye, így csak erős tömegszaporodása esetén, főként 
a nyári második nemzedék kártétele ellen kellett eseten-
ként permetezni. 

Nem ritka eset, hogy egy idegenhonos állatfaj többször 
kerül behurcolásra, mire véglegesen megtelepedik az új 
környezetében. Ilyen volt az amerikai bivalykabóca 
(Stictocephala bisonia) is, amelyről először 1912-ből van 
előfordulási adat. Később a faj eltűnni látszott, majd újra 
előkerült 1953-ban. (Tóth, 1961). A nőstény a zöld vesz-
szőkön készített félhold alakú kéregvájatba helyezi a pe-
téit, amelyekből a kikelt lárvák eleinte ugyanitt szívogat-
nak. Később elhagyják a szőlőt és csak peterakáskor tér-
nek vissza. A így megtámadott vesszők levelei a petera-
kás helye feletti részen antociánosan elszíneződnek, sőt a 
vessző akár el is pusztulhat. A kártevő nagy tömegű elő-
fordulása esetén rovarölőszeres védekezésre is szükség 
lehet. Több, mint 100 fajból álló, elsősorban fásszárú nö-
vények alkotta, tápnövényköre van az amerikai lepkeka-
bócának, amely, mint a neve is mutatja Észak-Amerika 

keleti partvidékéről került át Európába 1979-ben, majd a 
kontinens déli részén felszaporodott. Hozzánk 2006-ban 
jutott el először, majd lassan terjedni kezdett az ország-
ban. A lárvák tömött fehér szövedék védelme alatt szívo-
gatnak, amely feltűnő tünete a faj jelenlétének. Szőlőben 
a kártétele csak népes populációja esetén számottevő. A 
lepkekabóca újabban lágyszárúakon is előfordul, ahol 
például kukoricán jelentős populációja is kialakulhat 
(Keszthelyi és Vanyúr, 2012). A legújabb potenciális kár-
tevők között tarthatjuk nyilván a Magyarországon 2012-
ben megtalált pettyesszárnyú muslicát (Drosophila 
suzukii). Az apró termetű távol-keleti származású légyfaj 
néhány év alatt igazi „potyautas”-ként bejárta az északi 
félgömböt. Gyümölcs szállítmányokkal három év alatt 
elfertőzte az egész észak-amerikai kontinenst, majd átter-
jedt Európára. Térhódítása nálunk is az autópályák kör-
nyékéről indult (Kiss et al., 2013). A faj várható kártételi 
szintje ma még csak becsülhető. Szőlőben valószínűleg a 
vékony héjú fajták veszélyeztetettebbek, mivel ezekbe a 
nőstények könnyebben bele tudják helyezni a petéiket.  

A legújabb kártevő a kígyóaknás szőlőmoly 
(Phyllocnistis vitegenella) 2014-ben jelent meg először 
az Egri Borvidék ültetvényeiben (Szabóky és Takács, 
2014). A szőlő levelein zegzugos aknákban rejtve élő 
lárva elpusztítása csak jól időzített permetezéssel lehet-
séges. Ez kétségtelenül növeli az egyelőre még csak fel-
szaporodóban lévő kártevő potenciális veszélyességét.  

A filoxéra vész óta a hazai szőlőültetvényekre a legna-
gyobb veszélyt a 2006-ban bekerült amerikai szőlőkabó-
ca (Scaphoideus titanus) okozta. Ez a szívogató kártevő 
önmaga csak jelentéktelen károkat okoz a szőlő levelein. 
Vektora azonban a szőlő aranyszínű sárgaság 
(Flavesnens dorée) fitoplazma okozta megbetegedésé-
nek. Ez utóbbi a zárlati kártevő, amely ellen csak közve-
tett védekezés van. Ez a kabóca irtása, terjedésének meg-
akadályozása. Az aranyszínű sárgaság betegség nagyon 
gyors lefolyású. Beavatkozások nélkül néhány év alatt 
egész ültetvények pusztulhatnak ki. Ezt egyelőre szigorú 
növény-egészségügyi zárlati intézkedésekkel (kivágás, 
megsemmisítés, kötelező védekezés) eddig még sikerült 
kivédeni. A betegséget terjesztő további vektorok felku-
tatása, életmódjuk vizsgálata a növényvédelmi kutatás je-
lenlegi kiemelt feladata. 

A filoxéra terjedését segítő tényezők. A szőlő gyökérte-
tű nagyon gyorsan elterjedt a hazai borvidékeken és ka-
tasztrofális következménnyel járt a kártétele. Az új, jö-
vevény fajok elleni védekezést sokban segítheti, ha átte-
kintjük azokat az okokat, amelyek e súlyos kártétel ki-
alakulásához vezettek. A gyors terjedés elsődleges oka a 
kártevő biológiájában keresendő. Az Európába bekerült 
faj új élőhelyén nem találkozott természetes ellenségek-
kel. Bonyolult fejlődésmenete, rejtett életmódja nemcsak 
a védekezést, hanem a kártevő megtalálását, felismerését 
is nagyon megnehezítette. Tetézte ezt a problémát, hogy 
az adott korban nem is állt még rendelkezésre megfelelő 
hatékonyságú növényvédőszer az eredményes irtáshoz.  

A kártevőre vonatkozó ismeretek nemcsak a szőlősgaz-
dákhoz jutottak el nagyon lassan, hanem a korszak meg-
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határozó szakemberei sem voltak mindig naprakészek a 
legfrissebb adatokból. Hozzá kell tenni, hogy ez termé-
szetes is, hiszen a XIX. század végi információáramlás 
ezt nem tette lehetővé. Ezt alátámasztó érdekes adalék, 
hogy Kriesch János 1872-ben egy francia mezőgazdasági 
szaklap cikke alapján részletes leírást adott közre az új 
kártevőről, a Phylloxera vastatrix-ről. A híradás szól a 
kártétel mibenlétéről, sőt a szénkéneges védekezés ered-
ményességéről is. Emellett felhívja a figyelmet az ameri-
kai szőlőfajták ellenállóságára is (Kriesch, 1872). A cikk 
feltehetően nem jutott el a hazai szakemberekhez, mert 
1875−76-ban a korabeli szaksajtó még mindig arról cik-
kezett, hogy a filoxéra oka, vagy következménye a szőlőt 
ért súlyos leromlásnak. Nyugvópontra ez a kérdés csak 
az 1877-ben Svájcban megrendezett első nemzetközi fi-
loxéra konferencia után került. A hiányos szakmai isme-
retek helytelen döntések meghozatalát is eredményezték. 
Ausztria legnagyobb állami szőlő szaporítóanyag tele-
pén, Klosterneuburgban − ahonnan egyébként jelentős 
tételek kerültek kiszállításra Magyarországra − már 
1872-ben felütötte a fejét a filoxéra. A telep vezetői 
azonban nem semmisítették meg a fertőzött tőkéket, ha-
nem kísérleti célból meghagyták azokat. A fertőzött 
vesszők kísérleti célú felhasználásával a kor más szak-
emberei is egyetértettek. A vincellérképző iskolákban 
szintén voltak fertőzött ültetvényrészek, ahol a kártevőt 
vizsgálták (Beck, 2005). A szakmai viták mellett a hitet-
lenkedés és a szkepticizmus is megfigyelhető volt, első-
sorban a szőlősgazdák részéről. A képzetlenségből faka-
dó nemtörődömség mellett felelőtlen magatartással is le-
hetett találkozni, amikor egyes szőlősgazdák a megsem-
misítésre váró területekről vittek haza szaporítóanyagot a 
saját ültetvényeikre (Beck, 2005). Esetenként pedig a 
Megyei Phylloxéra Bizottságok adtak ki olyan nemleges 
jelentéseket a kártevő terjedéséről, amely mögött nem 
állt területi felmérés. A filoxéra elleni küzdelmet tovább 
nehezítette, hogy nem volt olyan tapasztalattal rendelke-
ző hatósági intézményrendszere az országnak, amely 
központilag irányított felmérésekkel, kidolgozott intéz-
kedésekkel, rendeletekkel, sőt szankciókkal eredménye-
sen fel tudta volna venni a kártevő ellen a küzdelmet. 
Létre kellett hozni az Országos és Megyei Phylloxéra Bi-
zottságokat. Fel kellett állítani az Országos Phylloxéra 
Kísérleti Állomást, mely a kutatásokat volt hivatott koor-
dinálni. Mindezek létrehozása elhúzódó, több éves mun-
ka eredménye volt (Gólya, 2010). Az idő pedig sajnos a 
kártevőnek kedvezett. 

Összefoglalás. A nemzetközi utas- és áruforgalom nagy-
arányú megnövekedése, a kontinenseket érintő globális 
éghajlatváltozás állatfajok sokaságát segíti új élőhelyre 
kerüléshez akár behurcolás, akár aktív berepülés útján. A 
fajok közül egyre több képes megtelepedni és terjedni az 
új biotópban. Nem egy közülük kultúrnövényeink új kár-
tevőivé válnak. Hazai szőlőültetvényeinkbe az elmúlt 
140 év során 16 új kártevő érkezett. Nagy részük nem 

vált állandó kártevőjévé a szőlőnek, volt, amelyik el is 
tűnt a hazai faunából. Az utóbbi évek jövevény fajai pe-
dig még felszaporodóban vannak, várható kártételük ma 
még csak becsülhető. Az új kártevők elleni küzdelemben 
a XIX. század végi filoxérajárvány hazai tapasztalatait 
fel kell használni. Minden egyes jelentkező új kártevő 
egyedre úgy kell tekinteni, mint egy potenciális „filoxé-
ravész” esetleges okozójára. A kártevők megismerését, 
életmódját még lehetőleg az országba történő bekerülé-
sük előtt meg kell ismerni. Ha pedig már megtörtént a 
behurcolásuk, akkor az ellenük meghozott intézkedések-
nek szakmailag megalapozottnak, gyorsnak, következe-
tesnek kell lenni. 
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