
A szelídgesztenye gubacsdarázs (Dryo-
cosmus kuriphilus Yasumatsu 1951) Kí-
nában õshonos. Évente egy nemzedéke
van, csak az egyivarú nemzedéke ismert.
A nõstények júniustól augusztusig repül-
nek, a gesztenye rügyeibe rakják petéi-
ket. Ezekbõl csak a következõ tavasszal
kelnek ki a lárvák. Ez a tény nagyban
növeli a fertõzött szaporítóanyag ember
általi terjesztésének esélyét. A nyár fo-
lyamán frissen fertõzött faegyedeken
ugyanis a következõ tavaszig semmi
nyom nem utal arra, hogy a rügyekben
peték várakoznak a kikelésre. 

A fertõzött rügyeken gubacsok (1.
kép) képzõdnek, amik blokkolják a haj-
tások fejlõdését. A gubacsok idõnként
leveleken (2. kép) is kifejlõdhetnek. A
rügyön képzõdõ gubacsok még 1-2 évig
láthatóak a fán, a levélgubacsok értelem-
szerûen a lombhulláskor a levelekkel
együtt lehullanak. A vegetatív rügyek
fertõzése a korona kiritkulását, szélsõsé-
ges esetben fapusztulást okozhat. A ge-
neratív rügyeken fejlõdõ gubacsok a
gesztenyetermést csökkentik. A termés-
veszteség mértéke akár 50-70%-os is le-
het. Világszerte a szelídgesztenye legje-
lentõsebb kártevõ rovarának tartják.

A nyár elején kirepülõ nõstények aktí-
van is terjednek, a terjedési távolságot a
megfelelõ irányú szél nagyban növelheti.
A szaporítóanyag szállítása révén pedig
emberi közremûködéssel juthat el akár tá-
voli kontinensekre is. A faj 1941-ben fel-
tûnt Japánban, 1961-ben Koreában, 1974-
ben pedig az USA-ban is megtalálták. Eu-
rópában elõször 2002 nyarán, Észak-
Olaszországban, Torino közelében, a Pi-
emont-régióban észlelték. Egy 2003-ban,
a Növényvédelem címû lap hasábjain
megjelent cikkünk végén azt a megjegy-
zést tettük, hogy magyarországi megjele-
nése is várható. E jóslat vált valóra 2009

májusában. Mielõtt bárki a két szerzõ ak-
tív „terjesztõi közremûködésére” asszo-
ciálna, érdemes megismerkedni a történet
részleteivel.

Május közepén, egy Budához csatla-
kozó kertvárosi jellegû település egyik
kertjében Wittman Ferenc növényvédel-
mi vállalkozó egy általa ismeretlen kárké-
pet fedezett fel az elmúlt év õszén ültetett
(kb. 6 m magas, 12 cm átmérõjû) szelíd-
gesztenyén. Már a telefonhívása is egyér-
telmûvé tette, hogy egy „körözött” fajjal
van dolgunk. Ezt a tényt a helyszíni szem-
le is megerõsítette. A fát 2008 õszén vásá-
rolták egy nemzetközi kertészeti áruház-
lánctól. A fán régi gubacsokat nem talál-
tunk, a gubacsdarázs nõstényei pedig
nyilván csak ott petézhettek a rügyekbe,
ahol a faj már jelen van, illetve megtele-
pedett. Ezért úgy feltételezzük, hogy a fát
2008 õszén, legnagyobb valószínûséggel
Észak-Olaszországból hozhatták, ami a
Dryocosmus kuriphilus legjelentõsebb
európai „bástyája”. Elviekben Olaszor-
szágnak csak olyan körzeteibõl szabad
szelídgesztenye szaporítóanyagot szállíta-
ni Európa más országaiba, ahol a gubacs-
darázs még nincs jelen. Elviekben…

Érdekességként megjegyezhetõ, hogy
a fán a karantén gubacsdarázs mellett
még a szelídgesztenye kéregrák tünetei is
jelen voltak, illetve egy kb. 15 mm átmé-
rõjû kirepülési nyílás, melynek alapján a
fajt nem könnyû azonosítani. Lehet nagy
farontó lepke (Cossus cossus), de akár
cincér is. Ha pedig az utóbbi, akkor akár
a szintén invázív ázsiai lombfacincérek
(Anoplophora sp.) egyike is szóba jöhet.
A gyanútlan vásárlók tehát az ugyancsak
borsos árú fával több extra-felszereltséget
is kaptak. Mégpedig nem is akármilyet…

A profitorientált nemzetközi kereske-
dõláncok nyilvánvalóan nem érdekeltek a
növény-egészségügyi szabályok túlzottan

konzervatív értelmezésében, sokkal in-
kább az eladások és a nyereség volume-
nében. Az ügy már önmagában is rendkí-
vül tanulságos. Ezzel együtt is érdemes ta-
lán egy kicsit tovább elmélkedni rajta.
Napjainkban nemritkán komolytalanul
csábító kilátásokkal kínálnak északi cso-
dafüzeket és déli csodanyárakat rövid vá-
gásfordulójú energiaültetvények létesíté-
séhez. Néha olyan nyereséget ígérnek,
amit legfeljebb alsó tagozatos iskolások
hisznek el. Sok esetben sem a szaporítóa-
nyag származási helye, sem pedig a faj
nem tisztázott pontosan. Az északi csoda-
fûz jó eséllyel sül majd ki aszályos nyara-
inkon, a déli csodanyár pedig majd kifagy
teleinken. De ez még csak az egyik baj…
Ne feledjük, ez az egyik leggördüléke-
nyebb és leghatékonyabb módja ismeret-
len kórokozók és kártevõk behurcolásá-
nak!!! Ennek potenciális következményei
beláthatatlanok, de mindenképpen ré-
misztõek. Szándékos naivitással tesszük
fel a kérdést, nem volna-e jobb a hazai ne-
mesítésû, dokumentált kutatásokkal is
alátámasztott produktivitású, ismert re-
zisztenciájú szaporítóanyagot használni??? 

A példálózást persze akár az élelmi-
szeripar területére is ki lehetne terjesz-
teni. A Gyulai Húskombinát például
mostanság azért táncol a csõd szélén,
mert a gyenge forint miatt nagyban
megdrágultak a kolbászgyártás alap-
anyagául szolgáló, külföldrõl beszerzett
sertéshús, bél és a fûszerek. Vagy eze-
ket csak külföldön lehet elõállítani???

Akárhogy is van ez, tisztelettel kér-
jük a kollégákat, ha a képen láthatóhoz
hasonló jeleket észlelnek szelídgeszte-
nyén, jelezzék az Erdészeti Tudomá-
nyos Intézet Erdõvédelmi Osztályán az
erdovedelem@erti.hu e-mail címen. 
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