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Budapest különböző kerületeiben 2016 őszén előnevelt utcai juhar sorfákon pusztulás lépett fel. 

A tünetek a telepítést követő évben váltak láthatóvá és hasonlóak voltak. 

 

A fák törzsén és vázágain a kéreg gyakran megrepedt és kezdett elválni a faszövettől. 

Esetenként a fakérgen barnás nedvedzés, folyás is megjelent. A meglazuló fakéreg alatt 

kanyargó rovarjáratok voltak láthatóak, morzsalékkal teli részekkel. Néhol a járatokban világos 

színű, nagyfejű lárvák húzódtak meg. A károsított fa kérgén ovális, D betűre emlékeztető, 2-3 

mm hosszú lyukakat lehetett felfedezni, a kikelő bogarak röpnyílásait. A fiatal fakorona egyes 

ágain a levelek száradni kezdtek, majd fokozatosan elhaltak. A koronaelhalás - abban az évben 

- csak részleges volt, egyes ágakra terjedt ki. Ezen fák nagy része 2017. április végére kipusztult. 

Jellemző tünet, hogy a sérült koronájú fáknál a fatörzs alsó, nem károsított részén az alvó 

rügyekből új hajtások törtek elő. 

 

A megfigyelt tünetek a díszbogarakra (Buprestidae) és kártételükre jellemzőek. Bogarak 

a vizsgált mintákban nem fordultak elő, azok kifejlődése április, májusra prognosztizálható.  

Lárvák alapján a bogár meghatározása hazai viszonyok között nem volt megvalósítható. Az 

imágó identifikációjára 2017 tavaszán került sor, amikor 4 fertőzött fa törzséből és vázágaiból 

vett mintákat – 30-50 cm-es darabokat – május 10-én rovar izolátorba helyeztem. A rajzás május 

10. - június 3. között tartott, június 3-án befejeződött. A kikelt 86 db bogár az Agrilus viridis 

fajhoz tartozik, zöld karcsú díszbogár vagy változékony karcsú díszbogár néven ismert 

hazánkban. 

 

Az Agrilus viridis polifág kártevő, elterjedt és gyakori erdészeti állományokban, 

faiskolákban és lombleveles kiültetett díszfákon is. Ismert hazai gazdanövényei: berkenye 

(Sorbus), bükk (Fagus), éger (Alnus), fűz (Salix), gyertyán (Carpinus), hárs (Tilia), juhar 

(Acer), mogyoró (Corylus), nyír (Betula), szelídgesztenye (Castanea), tölgy (Quercus).  

 

Az Agrilus viridis imágója 4,5-10 mm hosszú, fémes változó színű: lehet zöld vagy 

kékes vagy feketés. Kifejlődése 1-2 év, az imágó májustól szeptemberig a leveleken található. 

Melegkedvelő faj, a napnak kitett és legyengült fákat kedveli. A kéreg alatt és a fa-szövet 

felszínén rágó lárvák okozzák a fa legyengülését, lassítják vagy megszüntetik a víz- és tápanyag 

szállítást a gyökérből a korona felé.  

 

A díszbogarak a stressznek kitett fiatal, legyengült fákat keresik. A faiskolai intenzív 

gondozás után új telepítésű facsemeték erős sokkhatásnak vannak kitéve a begyökeresedés alatt, 

különösen a tartósan tűző napnak kitett területeken. Az ültetés utáni 2-3 évben fokozott 

gondoskodást igényelnek a fák, melynek leghangsúlyosabb eleme a gyökérrendszerük 

megerősödésnek segítése a rendszeres öntözéssel. A fertőzött fák mentesítésére nem ismert 

hatékony módszer. A beteg fákat javasolt mielőbb eltávolítani a bogarak felszaporodásának és 

továbbterjedésének megakadályozására. Megfigyelések szerint a kiültetett fák jó kondíciójának 

biztosításával a fertőzések megelőzhetők. 
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