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E cikkben az elegyfafaj juharokon elõ-
forduló fajok számát tovább szûkítjük, a
Magyarország területén változó gyakori-
ságú, illetve néhány meghatározott tár-
sulásban (pl. tatár juharos lösztölgyesek)
elõforduló tatár juharon (Acer tatari-
cum) élõ rovarfajokkal foglalkozunk. 

A tatár juhar fatermesztési szempont-
ból nem tartozik a jelentõs fafajaink kö-
zé, de az erdõk ökológiáját, diverzitását
tekintve szerepe semmiképpen sem ha-
nyagolható el, hiszen van néhány olyan
ízeltlábú faj, mely szinte kizárólag e fajon
találja meg életfeltételeit. Természetköze-
li erdõkben, vagy akár városi zöldfelüle-
teken jelentõs kárt, netán erdõvédelmi
vagy növényvédelmi problémát okozó
fajt eddig nem figyeltünk meg rajta.

A leveleken táplálkozó, polifág rágó
rovarok közül sodrómolyok (Pandemis
spp.), araszolók (pl. Operophtera bru-
mata), bagolylepkék hernyóit (pl. Ac-
ronicta aceris), az aranyfarú lepkét (Eu-
proctis chrysorrhoea), levéldarazsakat
és ormányosbogarakat (Phyllobius spp.)
(1. ábra) találhatunk a tatár juharokon,
de lombvesztés szempontjából ezek a
fajok nem jelentõsek. 

Megjegyzendõ, hogy régebben a
posztglaciális reliktumként számontar-
tott, fokozottan védett és egyben NA-
TURA 2000-es közösségi jelentõségû
jelölõ faj, a magyar tavaszi fésûsbagoly
(Dioszeghyana schmidtii) elõfordulá-
sát a tatár juharokhoz kötötték, de ma
már tudjuk, hogy e faj fõ tápnövényei
a csertölgy és a molyhos tölgy.

A vázasító, hámozgató fajok közül
szintén kisebb és nagyobb termetû lep-
kefajok hernyóit, valamint levélboga-

rak lárváit (Phratora spp.) és ormá-
nyosbogarakat figyelhetünk meg a le-
velein (2. ábra).

A molyok között közepes termetû,
mintegy 16–17 mm szárnyfesztávolsá-
gú juharfonó tarkamoly (Ypsolopha
chazariella) lárvája csak és kizárólag a
tatárjuharon táplálkozik. Elterjedési te-
rülete is követi a tatár juhar elõfordu-
lását. A táplálkozó lárvák szövedékük
védelmében május végétõl, június kö-
zepéig figyelhetõk meg a leveleken (3.
ábra). Legjobb tudomásunk szerint
egynemzedékes faj.

A tatár juhar levelein rendszeresen
elõforduló aknázó faj a Phyllonorycter

acerifoliella. Egész Európában elter-
jedt. A mezei és tatár juharon táplálko-
zik. Levélfonáki sátoraknáik júliustól
októberig figyelhetõk meg (4. ábra).
Az aknák gyakran levélerek között he-
lyezkednek el, és ahogy növekednek,
felboltozódnak és összehúzzák a leve-
let. A lárvák rágása a felsõ epidermisz
alatt világos pontokként figyelhetõ
meg. Aknájában kokonban bábozódó
faj. Évi két nemzedéke fejlõdik ki.

A Stigmella aceris csaknem egész
Európában megtalálható gyakori faj,
mely a mezei, a korai és a tatár juha-
ron, valamint a dísznövényként ismert
cukor és tûzvörös juharon készíti el
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Az Erdészeti Lapok hasábjain már
több ízben lehetett olvasni a külön-
bözõ juharokat fogyasztó ízeltlábú-
akról. A juharok, a valamivel több
mint 160 fajt számláló ízeltlábú kö-
zösségükkel, a közepesen, illetve
kevésbé gazdag rovarkapcsolatok-
kal rendelkezõ fajok közé sorolha-
tók. Ezt a „problémamentességet”
nagyrészt annak köszönhetik, hogy
nagyobb számú és változatos, a ro-
varokra toxikus anyagcseretermé-
kekkel rendelkeznek. 

1. ábra. Rágások a tatár juhar levelein

2. ábra. Vázasítások a tatárjuhar levelein
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hosszan kígyózó aknáit (5. ábra). Fé-
nyeszöld hernyói ezekben a keskeny,
kissé fogazott aknákban rágnak. Az ak-
nákat júniustól szeptemberig figyelhet-
jük meg. A talajban fehér kokonban
bábozódik. Magyarországon az évjárat-
tól függõen két-három nemzedéke fej-
lõdik. 

A tatár juhar bõségesen terem, a ter-
méseiben fejlõdõ rovarfajok száma
azonban csekély. Az Etainia (Ectode-
mia) louisella molylepke június–július
folyamán helyezi tojásait a termések
szárnyaira, ahol a kikelõ zöldessárga
hernyók az epidermisz alatt rágva rö-
vid kígyóaknát készítenek, majd a ma-
got is elfogyasztják. Érdekesség, hogy
a faj elsõ tavaszi nemzedéke a levélrü-

gyeket fogyasztja, a megfigyelések sze-
rint úgy, hogy a rügy alapját körbeak-
názza, hogy a mellékrügyek tápanyag-
utánpótlását elvágja.

Az ormányosbogarak közé tartozó
Bradybatus seriesetosus lárvái a mago-
kat fogyasztják el miközben a termés
felszínén kártételükre mindössze a sze-
mölcsszerû tojásrakási lyuk utal. A lár-
vák a magok helyén bábozódnak be. 

A szúró-szívó, illetve szúró-sebzõ
szájszervvel rendelkezõ, levélen táplál-
kozó ízeltlábú fajok nagyobb kötõdést
mutatnak a juharokhoz, sõt egyes fa-
jok elõfordulása egyenesen a tatár ju-
harhoz köthetõ. 

Az Aleurochiton aceris a mezei és
tatár juharon, míg az A. acerinus a ko-

rai és a tatár juharon elõforduló lisztes-
ke faj. A nyári és az õszi, valamint a te-
lelõ nimfák színezete mindkét faj ese-
tén eltérõ. A fák lombját megrázogatva
láthatjuk, ahogy e két faj apró, fehér
imágói felröppennek. Gyakori fajok,
de kárt nem okoznak, a diverzitás és
az erdõ egészsége szempontjából fon-
tosak.

Az Aceria cephalonea a levél színén
apró, pirosas, rövid nyélen ülõ, 2–3
mm magas, gömbölyded, esetleg szar-
vacska formájú gubacsokat képzõ at-
kafaj. A gubacs kerek nyílását a levél
fonákán, viszonylag sûrû, hosszú szõr-
képletek övezik. A tatár juharon túl a
korai, a hegyi, a zöld és a vöröslevelû
juharon lehet megfigyelni. 

Az elõzõ fajhoz nagyon hasonló az
Aceria macrorhyncha, melynek levél-
színi gubacsai kicsit magasabbak, akár
az 5 mm-t is elérik. A gubacsok kez-
detben zöldek, majd halványpirosak.
Ez a faj elsõsorban a hegyi juharon for-
dul elõ és csak nagyon ritkán található
meg az A. cephalonea más gazdanövé-
nyein.

Több apró termetû levélatka faj is
kötõdik a juharokhoz, így például a
Rhyncaphytoptus amplus vagy a Tego-
notus tataricis. Utóbbi apró termetû le-
vélatka fajt Magyarországon 1963-ban
figyelték meg a tatár juharon. Azóta is
ez az egyetlen tápnövénye ismert. A
két pár lábbal rendelkezõ, több testtá-
ját tekintve is redukált testfelépítésû
fajt a levél színén, illetve a levél foná-
kán az erek mellett lehet megtalálni.
Látható kárt nem okoz. Az ilyen rit-
kább, monofág faj jelentõsen gazdagít-
ja erdeink és zöldfelületeink ízeltlábú
közösségeit.

A gubacsszúnyogok között is van
három olyan faj, mely gyakran képez
gubacsot a tatár juhar levelein. A Dasi-
neura rubella tápnövénye a mezei és
a tatár juhar. A levél színén az erek kö-
zelében képzõdõ pirosas, a fonákon
zöldes gubacsban több fehéres rózsa-
szín lárvát lehet találni. Kétnemzedé-
kes faj, mely a talajban bábozódik és
itt is telel. 

A Dasineura irregularis (6. ábra) a
legtöbb juharfajon képes kialakítani gu-
bacsát. A károsítás nyomán a levél mind
a színe, mind a fonáka felé besodród-
hat, attól függõen, hogy a tojásrakás
melyik oldalon történt. Ennek a sodrat-
nak a védelmében táplálkoznak a lár-
vák. Kétnemzedékes faj, melynek nyári
nemzedéke a gubacsban, téli nemzedé-
ke a talajban vagy a lehullott leveleken
a talajban bábozódik és telel.
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3. ábra. Juharfonó tarkamoly szövedéke és jobbra az ér mellett a hernyó

4. ábra. Phyllonorycter acerifoliella aknája a levél színén és fonákán
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Az Acericecis szepligetii gubacslégy
vastag falú, kerekded, mintegy 3-5 mm
átmérõjû, sárga vagy piros gyûrûvel
szegélyezett gubacsot képez. A gubacs
a levél mindkét oldalán kiemelkedik,
szájnyílása a levél fonákán található.
Kizárólagos tápnövénye a tatár juhar.

A tatár juhar levelén számos levélte-
tû faj szívogat, de nagyobb telepek nem
alakulnak ki levelein. Ezek a levéltet-
vek többnyire hangyalátogatottak. Gya-
kori a Periphyllus testudinaceaus, a
Drepanaphis aceris, Macrosiphum eu-
phorbiae és az abszolút polifág fekete
répa levéltetû (Aphis fabae). A levéltet-
vek fajgazdagsága, a hangyalátogatott-
sággal társulva, valamint a juharok sa-
játos toxinjai, mindenképpen szerepet
játszanak abban, hogy a tatár juharon
jelentõsebb erdõ-, illetve növényvédel-
mi problémákkal nem találkozunk. 

Napjainkban az idegenhonos rovar-
fajok közül nemcsak a tatár juharon,
hanem az összes juharon nagy szám-

ban fordul elõ az amerikai lepkekabó-
ca (Metcalfa pruinosa) (7. ábra) és az
ázsiai márványos poloska (Halymorpha
halys). Utóbbi faj erdei fákra gyakorolt
hatásáról még nem áll elegendõ ta-
pasztalat a rendelkezésünkre, de jelen-
léte semmiképpen sem hagyható fi-
gyelmen kívül.

A juharok, így a tatár juhar hajtása-
in, ágain is számos pajzstetûfaj telep-
szik meg. A legújabbak közül a Pulvi-
naria fajokra hívjuk fel a figyelmet. A
P. hydrangea már évekkel ezelõtt meg-
telepedett hazánkban, az ország egyes
területein szinte már közönséges. A P.
regalist Magyarországon még nem fi-
gyeltük meg, bár már Európa több or-
szágában jelen van. Mindkét faj mind
a hajtásokon, mind a leveleken megte-
lepszik és táplálkozik, jelentõs levél-
hullást, valamint hajtásszáradást okoz-
va. Inkább a nedvesebb, mérsékelten
meleg idõjárási körülmények kedvez-
nek felszaporodásuknak.

A xilofág fajok közül a nagy farontó
(Cossus cossus) az öregebb törzsekben,
míg a kis farontó (Zeuzera pyrina) a
fiatal fák törzsében vagy vastagabb
ágaiban él. Ezek a fajok mind erdei,
mind városi területeken szívesen vá-
lasztják tápnövényül a tatár juhart. 

Az idõsebb fák elhalt törzsrészeirõl,
ágaiból vagy polifág fajok, így a kis
hõscincér (Cerambyx scopolii), cser-
tövisescincér (Rhagium mordax),
gesztcincér (Liopus nebulosus), apró
háncscincér (Phymatodes alni), kö-
zönséges darázscincér (Clytus arietis)
és a díszes darázscincér (Chlorophor-
us varius), vagy a mezei juharhoz kö-
tõdõ fajok, így a juhar díszcincér

(Anaglyptus mysticus) és a Leioderes
kollari kerül elõ. 

Összefoglalóan megállapíthatjuk,
hogy a tatár juhar ízeltlábú közössé-
ge nem kiemelkedõen gazdag. Kárt,
egészségi problémát csak néhány ro-
var okoz rajta. Van azonban néhány
olyan faj, mely kizárólag a tatár juha-
ron találja meg életfeltételeit. Jelenlé-
tükkel egyidejûleg gazdagítják az er-
dõk ízeltlábú közösségét is, növelve
a diverzitást, ami az erdõk egészségé-
re mindenképpen pozitív hatást gya-
korol. 

Köszönetnyilvánítás
A publikáció elkészítését az EFOP-
3.6.2-16-2017-00018 („Termeljünk
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mint új kitörési lehetõség”) projekt tá-
mogatta. 
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6. ábra. Dasineura irregularis által besodort levél

5. ábra. Stigmella aceris kanyargós kígyóaknája

7. ábra. Amerikai lepkekabóca lárvái és
egy fiatal imágó




