Akác-levelész
Odontota dorsalis
Thunberg 1805

Rend: Coleoptera
Család: Chrysomelidae
Tápnövények
Elsődleges tápnövényei a Fabaceae családból kerülnek ki, de imágói az amerikai irodalom szerint hámozgatnak alma (Malus
domestica), cseresznye (Prunus avium),
tölgy (Quercus spp.), bükk (Fagus sylvatica),
nyír (Betula spp.) és szil (Ulmus spp.) levelein is. Nemzői és álcái az Európában
gyakrabban előforduló fajok közül károsíthatnak a gyalogakác (Amorpha fruticosa),
a földimogyoró (Arachis hypogaea), a krisz-

tustövis (Gleditsia triacanthos), a szója
(Glycine max), az aranyeső (Laburnum
anagyroides), a lucerna (Medicago sativa),
a bab (Phaseolus vulgaris) az akác (Robinia
pseudoacacia), a japánakác (Sophora
japonica), vörös here (Trifolium pratense)
és a lilaakác (Wisteria sinensis) levelein.
Lárvái leginkább az akác leveleit kedvelik,
és jelentősebb károsítást szinte csak ezen a
fajon okoznak.
Elterjedés
Észak-Amerika keleti partjáról (Virginia,
Carolina) származó faj. Európában nem
fordul elő, de Magyarország szempontjából
különösen veszélyes lehet a behurcolása,
mivel legfontosabb tápnövényét, az akácot,
nálunk az egész országra kiterjedően, öszszefüggő hálózatban találhatja meg.
Morfológia
A kifejlett imágók 5-6 mm nagyságúak,
hát-has irányban kissé lapítottak. Toruk
és szárnyfedőik narancssárga alapszínű, a
toron korongszerű, a szárnyon szélesedő,
fekete sávval. Szárnyfedőin 3-3 borda fut
végig. Elülső szárnya a bordák között mélyen pontozott. Csápjai 11 ízűek. Tojásai
oválisak, fehérek, sima felszínűek. A lárváik
laposak, csont-, illetve sárgás színűek, jól
fejlett, sötétbarna fejtokkal és három pár
lábbal.
Életmód
Virginiában kétnemzedékes fajként tartják
számon. Az imágók telelnek át áltatában
az akác kéregrepedéseiben, vagy lehullott
lombja között. Késő tavasszal, az akác fakadásával egy időben jelennek meg és kez-
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denek táplálkozni, majd párosodni. A megtermékenyített nőstények tojásaikat kisebb
csoportokba, hármasával, ötösével a levél
fonákára helyezik. A tojásrakás helyén, a
levél színén barna folt jelenik meg. A kikelő
kis álcák eleinte együtt táplálkoznak egy levélen, majd létrehozzák saját kis aknáikat.
Egy álca a bebábozódásáig akár több aknát
is készíthet különböző leveleken. Az aknában bábozódnak. A második nemzedék imágói július végétől jelennek meg.
Tünetek
Az álcák a levél színén készítenek foltaknákat. Kezdetben, az aknák kicsik, de a lárvák
fejlődésével párhuzamosan egyre nagyobbak és nagyobbak lesznek, mígnem az egész
levélfelületre kiterjednek. Az aknák felszíne fehér, de a levelek száradásával összhangban, fokozatosan elbarnulnak. A fertőzött levelek sokáig a fán maradnak, perzselt
benyomást keltve a károsított növényeken.
A nemzők a leveleket vázasítják, illetve kis
lyukakat rágnak rajtuk. Károsításuk tavaszszal a levél fonákán indul, majd mindkét oldalra átterjed.
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Védekezés
Az imágók által okozott károsítás még esztétikai szempontból is elenyésző Amerikában, az utóbbi időkben gradációja egyes helyeken (pl. autópálya elválasztó sávokban),
egyre gyakoribbá vált. Ilyen erős, ismétlődő
károsítások esetén a ﬁatal fák nagyon legyengülhetnek, de az idősebb fák, úgy tűnik,
jelentősebb probléma nélkül képesek kiheverni az ismétlődő, nagymértékű lombvesztést. A lárvák elleni védekezés, az amerikai
irodalmi adatok szerint, akácban akkor
indokolt, ha fertőzés már többször ismétlődött és a levélveszteség nagyon magas.
Szója esetében, pedig akkor, ha a vegetációban a levélveszteség meghaladja a 35%-ot.
Ilyen esetekben felszívódó szerek használata lehet célravezető. Ennek időpontja május vége, június eleje, amikor a területen az
imágók vannak túlsúlyban, illetve az aknák
még kicsik.
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Amerikai rönkszú
Gnathotrichus materiarius
Fitch 1858

Rend: Coleoptera
Család: Curculionidae
Alcsalád: Scolytinae

Tápnövények
Fenyő fajokon (Pinus, Abies, Picea, Larix és
Pseudotsuga spp.) polifág, fában költő szúfaj.

Morfológia
Apró termetű (3-3,5 mm), fénylő, sötétbarna testű szúfaj.

Elterjedés
Észak-Amerika keleti részéből származik.
Európában először Franciaország északnyugati részén találták meg, 1933-ban.
Kezdetben lassan (Hollandia 1965, Németország 1966), majd az utóbbi évtizedekben
egyre gyorsabban terjeszkedett, napjainkban Nyugat-Európa jelentős részén továbbá Skandináviában is előfordul. Magyarországról még nem ismert.

Életmód
A bogár a menetek falára az Endomycopsis
fasciculata nevű gomba spóráit telepíti, a
kikelő álcák ennek micéliumával táplálkoznak. A nemzők áprilistól június közepéig
repülnek, de kedvező időjárási feltételek
esetén kialakulhat második generációja is,
amely nyár végén repül. Monogám faj, de a
hímek igen ritkán kerülnek szem elé.
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Tünetek
Fában költő szú, tehát a kihulló fa színű
rágcsálék, illetve a kezdetben fehéres, de
gyorsan megfeketedő, a fa belsejében futó
menetek (1 mm átmérő, 10-15 cm hosszúság) jellemzik. Meneteit a fatest mélyebb
rétegéig (10–15 cm) készíti, a faanyag jelentős értékvesztését okozva. Rágásképe – a
létraszerű álcakamrákkal – nagyon hasonlít
a sávos fenyőszú (Trypodendron lineatum)
kárképére, de álcakamrái jóval hosszabbak.

Védekezés
Többnyire a fertőzött faanyag szállításával terjed. Másodlagos kártevő,
egészséges fákban nem tud megtelepedni, csak a már kitermelt faanyagban, vagy más rovarok (más szúfajok)
által elpusztított fákban. Jelentőségét
inkább az adja, hogy a kitermelt faanyagon
igen hamar megjelenik és járataival annak
értékcsökkenését okozza. Terjedését elősegíti a kérgezetlen faanyag nagy távolságra
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történő szállítása. Hazai megjelenése esetén jelentősebb fertőzésére elsősorban a
Pinus féléken számíthatunk. Mint minden
fában költő szúfajt, ezt is jól lehet csalogatni etanolos csapdával (monitoring), de hatékony védekezésként a csapda nem jöhet
számításba.
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