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Fővárosunk mintegy 2 millió embernek ad otthont, akik itt élnek, dolgoznak, vagy 

éppen turistaként látogatnak ide. A festői táj és az építészeti arculat mellett a város 

harmadik ékességét a zöld- és pihenő-területek látványa jelenti. A gondosan 

megtervezett virágágyásokat, sor- és parkfákat azonban nemcsak gondoznunk kell, de 

meg is kell védenünk a növényeket megbetegítő kórokozóktól, kártevőktől. 

A klímaváltozás következtében pedig egyre több, korábban nem ismert kártevő jelenik 

meg, szaporodik el tömegesen, és veszélyezteti ezáltal a dísznövényeinket. Mivel új 

kártevőkről van szó, így hatásos, környezetbarát módszerek sem ismeretesek 

a megfékezésükre. Ilyen esetekben van szükség a kutatásra, új módszerek 

kifejlesztésére. Az elmúlt két évtizedben rendszeresen beszámoltunk ilyen új 

módszerekről, amelyeket az intézetünkben fejlesztettünk ki. Így történt ez 

a vadgesztenyelevél-aknázómoly, a lepényfa-gubacsszúnyog, a nyárfa gyapjaslepke, 

a platánlevél-aknázómoly, a platán csipkéspoloska és sok más kártevő esetében. 

Ezúttal a ciprusféléket veszélyeztető, egész Európában terjedőben lévő borókaszú 

elleni védekezéssel kapcsolatos eddigi eredményeinkről számolunk be.  

A borókaszú, vagy más néven nagy tujaszú (Phloeosinus aubei) őshazája 

a Mediterráneum. Fában élő, ún. xilofág kártevő, tömegesen kolonizálja a megtámadott 

fát. Nemcsak járataival okozza a megtámadott fa pusztulását, hanem azért, mert 

a ciprusrák vektora. A Mediterráreumban több nemzedéke van. Hazánban is terjed és 

faiskolákban és zöldterületeken egyaránt súlyos károkat okoz. Ennek ellenére nem 

ismertük pontosan, hogy nálunk hány nemzedéke képes kifejlődni, mi az áttelelési 

stratégiája és tápnövény körét illetően milyen a faj- illetve fajtapreferenciája. 

Feromonja nem ismert, így feromoncsapda sem áll rendelkezésre a megfigyeléséhez. 



Célunk az volt, hogy ezekre a kérdésekre választ keressünk és így lehetőség 

nyíljon új védekezési módszerek kifejlesztésére. Vizsgálatainkat a Tahi Faiskola Kft-

ben végeztük 2014-2017 években, a teljes vegetációs periódust felölelően.  

Megállapítottuk, hogy hazánkban a kártevőnek csak egy szaporodási ciklusa 

van évente. Kétféle járata van, az anyajárat és az áttelelő járat.  

Az anyajárat (nászjárat-anyajárat-lárvajáratok rendszere) a törzsön található, 

és április-május folyamán (1. rajzás) kezdi kialakítani. A legyengült, halódó vagy 

nemrégiben elhalt fát támadja meg. Az anyajáratok rövid időn belül a fa teljes 

pusztulását okozzák. A következő nemzedék a már elpusztult fában is ki tud fejlődni. 

Az új nemzedék imágói augusztus-szeptember folyamán hagyják el a járat-rendszert 

(2. rajzás).  

Az áttelelő járatokat ezt követően október-november hónapban készíti 

a hajtásvégék elágazásánál. Egy bogár foglalja el a rövidke, egyenes járatot, és telel át 

benne. Mindkét ivar áttelel. Sok járat sem vezet a fa pusztulásához, de piaci és 

esztétikai értékét csökkenti. Kvantitatív felvételezéseink során az általunk vizsgált 

taxonok közül legnagyobb számban az óriás tuján (Thuja plicata Atrovirens) találtunk 

áttelelő járatokat. Ezt követte a Smaragd tuja (T. occidentalis Smaragd). Juniperus 

taxonokon kevés áttelelő járatot találtunk, de hozzátesszük, hogy az átültetés, fagykár 

vagy törés miatt legyengült, halódó Juniperus példányokon tömegesen jelentek meg 

tavasszal anyajáratok, és a fák gyors pusztulását okozták.  

Reméljük, hogy eredményeink segítenek a fajta-szortiment kialakításában. 

Tanulság, hogy a legyengült, megtámadott fákat el kell távolítani. A rajzási 

időszakokra vonatkozó megfigyeléseink pedig segíthetik behatárolni az imágók elleni 

védekezés időszakait. A kutatásokat folytatjuk*, hogy a mostani eredményeikre építve 

feltárhassuk a kártevő kémiai ökológiáját (a tápnövény megtalálását segítő 

illatanyagokat és az aggregációjukat, szaporodásukat szabályozó feromonokat). Erre 

azért van szükség, hogy ezáltal  lehetőség nyíljon szelektív csapda kifejlesztésére. 

A végső cél, hogy ilyen csapdákkal a borókaszú terjedését, rajzását meg lehessen 

figyelni, továbbá, hogy tömeges csapdázással környezetbarát módon, városi 

zöldterületeken is gyéríteni lehessen a kártevőt. 

 

* Köszönet az K 124278 sz. NKFIH (OTKA) projekt anyagi támogatásának. 

   

  


