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EGY ÚJ SZÚFAJ – XYLOSANDRUS GERMANUS
(BLANDFORD, 1894) – MEGJELENÉSE HAZÁNKBAN
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2005 júniusában a Baranya megyei Nagymáté határában a hazai faunára nézve új szúfajt találtunk, amely a Xylosandrus germanus (Blandford, 1894) nevet viseli. A faj nemzôit az erdei rakodón
tárolt tölgy- és hársrönkökbôl sikerült kibányászni, valamint az Erdô- és Faanyagvédelmi Intézetbe
szállított mintafákból fényeklektorban kikeltetni.
Az eredetét tekintve ázsiai faj megítélése ellentmondásos. Észak-Amerikában jelentôs károsítónak tartják, amely elsôsorban kertészeti és szôlôkultúrákban, illetve csemeteneveléskor okoz jelentôs károkat, Európába történt behurcolását követôen több évtizedig jelentéktelen, másodrendû fajként tartották – tartják számon. Valószínûsíthetô, hogy hazánkban sem lesz ez másképpen, hiszen nehezen elképzelhetô, hogy egy jelentôs kárt okozó faj észrevétlenül eljusson Magyarország közepére.
A faj preparált példányait a Természettudományi Múzeum Állattárában (Bogárgyûjtemény), illetve a NYME Erdô- és Faanyagvédelmi Intézetében helyezték el.

A hazai szúfauna kutatása az utóbbi évtizedekben nem volt különösebben intenzív. Csaknem ötven éve jelent meg utoljára részletes összefoglaló (Endrôdi 1959). Tíz éve
Podlussány (1996) foglalta össze a hazai ormányosbogarak – a ma érvényes taxonómia szerinti a szúbogarakat is magában foglaló – családját,
ahol 105 hazai szúfajt sorol fel. Az utóbbi években folyt kutatások inkább az egyes fajok által
okozott károk, illetve a lehetséges védekezés lehetôségeire koncentráltak. Ezen belül is hangsúlyosabban szerepeltek a hazai erdôkben, fenyvesekben fellépô fajok (Lakatos 2006).
Mindez persze nem jelenti azt, hogy ne jelentek volna meg újabb fajok (akár nagyobb távolságról is), mint például a dracénaszú (Tusnádi és
Merkl, 1991), vagy a környezô országokból, mint
a Phloeosinus aubei és P. thujae (Rakk és Bürgés

1994), illetve az Ips amitinus és Carphoborus
minutus (Lakatos 2006). Ezek a fajok azonban
vagy nem tudtak tartósan megtelepedni (dracénaszú), vagy kártételük, illetve a csoportra irányuló célzott gyûjtések miatt kerültek elô.
2005 nyarán azonban ismét egy hazánkra
nézve új fajt találtunk. A Xylosandrus germanus
(Blandford, 1894) jelentôségét az adja, hogy
eredeti elterjedési területén (Ázsia), illetve
Észak-Amerikában (ahová behurcolták) jelentôs kártevôként tartják számon.
A faj jellemzôi
A Xylosandrus nemzetségben jelenleg 52
fajt ismernek, melyek legtöbbje Délkelet-Ázsia
trópusi területein honos. 5 faj található ÉszakAmerikában (ebbôl 4 behurcolt!) és csupán egy
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egymástól. A nôstény 2,0–2,3 mm
nagyságú, szárnyfedelén a pontsorok alig bemélyedôk, nyakpajzsa fényes, tövi részén számos,
alig bemélyedô pontozottsággal,
elülsô szegélyén nagyobb fogakkal (1. és 2. ábra). A hím 1,0–1,8
mm nagyságú, röpképtelen bogár,
ennek megfelelôen igen ritkán kerül szem elé. Szárnyfedele a nôstényéhez hasonlóan csak igen
finoman pontozott, nyakpajzsa
elején ennél a nemnél is csak kisebb fogacskákat találunk, a hátsó
fele fényesen sima (Pfeffer 1995).
1. ábra. Xylosandrus germanus (Blandford, 1894) nôsténye
Csápbunkója széles, ellaposodó, a
felülnézetben
csápostor 5 ízbôl áll (3. ábra). Ál(Fotó: Lakatos Ferenc, BOKU Wien, Erdôvédelmi Intézet REM)
cái tipikus szúálcák (csontfehér
– a szintén behurcolt X. germanus – Európából
színû, has felé görbülô, lábatlan), de a fajt az álca
(Wood és Bright, 1992). A legközelebbi rokon
alapján felismerni nem lehet. Testfelépítése (és
nemzetség a Xyleborus, amit az is mutat, hogy
rágásképe) nagyon hasonlít a honos púpos szúra
több Xylosandrus fajt elôször ebbe a génuszba so(Xyleborus dispar), de annál jóval kisebb termete
roltak be (többek között a X. germanust is).
lehetôvé teszi a biztonságos elkülönítést.
A nemzetség néhány fajának (pl. Xylosandrus
Kárkép
mutilatus) biológiájáról részletes információink
vannak (Kajimura és Hijii 1992, 1994), de a legA többi Xylosandrus fajra is jellemzô ún.
többjükrôl igencsak hiányosak ismereteink.
családi üreg, ahol a nemzôk és az álcák is a folyamatosan bôvített üreg falán tenyészô gomA nemzô
bákkal táplálkoznak. Ez a „rágókamra” a fatest
A hím és a nôstény bogár, a Xyleborini nemkülsô 2–3 cm-es felületén helyezkedik el, ennél
zettségre jellemzô módon, erôsen különbözik
nagyobb mélységekbe nem hatol. Legjellemzôbb azonban a befurakodási nyílásokból fogpiszkálószerûen kipréselôdô rágcsálék (4. ábra).
Elôfordulás

2. ábra. Xylosandrus germanus (Blandford, 1894) nôsténye oldalnézetben
(Fotó: Lakatos Ferenc, BOKU Wien, Erdôvédelmi Intézet REM)

A fajt Japánban írták le, eredeti elterjedési területe is a Távol-Kelet (Japán, Korea és Kína
keleti része). Behurcolták az
USA-ba (1932), ahol üvegházban nevelt szôlôtôkéket rágott
meg elôször, majd innen kiszabadulva több fás növény is gazdanövényének bizonyult (Atkinson
és mtsai 1990). Európában a II.
világháború után Németország-
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ban találták meg elôször
(Groschke 1953). Az itt végzett
alapos vizsgálatok szerint azonban Japánból származó faimporttal már a XX. század elején
behurcolhatták Dél-Németország területére. A természetes
tölgy- és bükkerdôkben azonban csak sokkal késôbb jelent
meg nagyobb számban.
Jelenleg a következô európai országokból ismert: Franciaország, Belgium (Bruge,
1995), Németország (Groschke
1953), Svájc (Maksymov 1987;
Graf és Manser 1996), Olaszország (Faccoli 2000), Oroszország (Mandelshtam 2000),
Ausztria.
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3. ábra. Xylosandrus germanus (Blandford, 1894) csápja
(Fotó: Lakatos Ferenc, BOKU Wien, Erdôvédelmi Intézet REM)

Gazdanövények
Rendkívül polifág, fában költô szúfaj. Eredeti elterjedési területén a legváltozatosabb növényfajokban is megtelepedhet (teacserje, örökzöld és lombhullató fafajok egyaránt).
Meneteit Európában eddig a következô nemzetségek fafajain találták meg: Quercus, Fagus,
Acer, Alnus, Betula, Buxus, Carpinus, Castanea,
Corylus, Ficus, Juglans, Robinia (!), Ulmus,
Picea, Pinus és Abies (Postner 1974).

A bábnyugalom után kifejlôdô utódnemzedék nôstényeit a röpképtelen hímek egybôl meg
is termékenyítik, majd néhány órán belül el is
pusztulnak. Az anyabogár a rágcsálékkal és az
ürülékkel együtt el is távolítja ôket a menetekbôl. Fejlôdési idejük 55–60 nap. Európában
nagy valószínûséggel csupán egy generációja
van, de pontos vizsgálatok még nem folytak a
témában.
Jelentôség
Rendkívül polifág tulajdonsága, illetve az
USA-ban megﬁgyelt kártétele alapján jelentôs

Életmód
A megtermékenyített nôstény bogár május folyamán
keresi fel a költésre alkalmas
gazdanövényt. 1–3 cm mélységû, a kéregpalástra merôleges
menetet készít, amit a belsô végén folyamatosan bôvít, illetve
szükség esetén további kamrákkal növel. A sok kamra bonyolult járatrendszerrel van összekötve. Petéit folyamatosan rakja
le, így a menetekben minden
fejlôdési stádiumú álcával találkozhatunk.

4. ábra. Xylosandrus germanus (Blandford, 1894) rágásképe
(Fotó: Hisashi Kajimura)
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károsítónak sorolták be Európában is. Ezt azonban nem igazolják az utóbbi évtizedek, hiszen
több országban is jelen van, de jelentôs kártételét még nem írták le. Kifejezetten másodlagos
károsítónak tartják, amely csak friss tuskókban,
illetve frissen kivágott fák törzsében, vastagabb
ágaiban telepszik meg. Elhanyagolt szôlôültetvényeken okozhat esetleg károkat is.
A nemzôket az erdei rakodón tárolt, néhány
hete kitermelt tölgy- és hársrönkökbôl sikerült
kibányászni, valamint az Intézetünkbe szállított
mintafákból fényeklektorban kikeltetni. Mivel
meneteit a szijács külsô néhány centiméteres rétegében készíti, ezért a megtámadott faanyag értékcsökkenése is minimális. Befurakodási nyílásai azonban kaput nyithatnak egyes kórokozóknak (pl. Fusarium fajok).
Az említett faj mellett jelentôs számú
Xyleborus monographus (Fabricius 1792) és
Xyleborinus saxeseni (Ratzeburg 1837) nemzô
is kelt ki a mintafákból.
Védekezés
Fában költô szú révén elég nehéz bármiféle
védekezési eljárást is javasolni a faj ellen. Lehet,
hogy kártétele nem is teszi ezt szükségessé. Talán azt kellene kiemelni, hogy ezt a fajt is – mint
minden fában költô szút – viszonylag jól lehet
alkohollal csalogatni. Grégoire és mtsai (2001),
valamint Henin és Versteirt (2004) részletes
vizsgálatokat végeztek ebben az irányban.
Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki Podlussány Attilának, illetve Merkl Ottónak (MTM Állattár) a
faj azonosítása során nyújtott segítségért, valamint Rudolf Wegensteinernek (BOKU Bécs, Erdôvédelmi Intézet) az elektronmikroszkópos
képek elkészítése során nyújtott segítségéért.
H. Kajumura magyarországi tartózkodását a
MTA-JSPS cserekapcsolat tette lehetôvé.
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THE FIRST RECORD OF A NEW AMBROSIA BEETLE SPECIES
– XYLOSANDRUS GERMANUS (BLANDFORD, 1894) – IN HUNGARY
F. Lakatos1 and Hisashi Kajimura2
1University of West-Hungary, Institute of Silviculture and Forest Protection, 9401 Sopron, POBox 132., Hungary
2Nagoya University, Graduate School of Bioagricultural Sciences, Laboratory of Forest Protection, Chikusa,

Nagoya 464-8601., Japan

In June 2005 Xylosandrus germanus (Blandford, 1894), a new ambrosia beetle for Hungary was
found close Nagymáté, County Baranya. The adults were excavated from freshly felled logs of
Quercus and Tilia, and reared from these attacked trees in light eclector respectively.
The judgment of this species with Asian origin is controversial. In North-America X. germanus
represents one of the major invasive ambrosia beetle species, which attacks various host species in
horticulture, vineyard and nursery. In Europe no remarkable damage was reported during this more
than 60 years presence and it is still considered as secondary pest. Most likely the situation will be the
same also for Hungary, because the species was ﬁrst found in the middle of the country, far away from
any transportation routes, which is rather unlikely for a primary pest.
The specimens are deposited at the Natural History Museum (Coleoptera Collection) and at the
Institute of Forest- and Wood Protection.
Érkezett: 2007. február 11.
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a gabonafélékben és egyes növényi eredetû termékekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének való megfelelést biztosító 2007. évi összehangolt közösségi ellenôrzési programról és a 2008.
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