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Boróka-tarkadíszbogár 





Boróka-tarkadíszbogár

Lamprodila festiva

119  Faj él  
hazánkban

Lamprodila (Palmar) festiva

A boróka-tarkadíszbogárra (Ovalisia festiva) 



A Chrysobothris affinis (Fabricius, 1794) – aranypettyes 

díszbogár főként tölgyfarakásokon figyelhető meg 

erdeinkben

Lamprodila (Lamprodila) rutilans (Fabricius, 1777) –

hársfa-tarkadíszbogár

Dicerca berolinensis (Herbst, 1779) – bükkfa-díszbogár.

Az égerfa-díszbogár (Dicerca alni [Fischer von Waldheim, 1823])



A smaragd kőris kéregrontót (Agrilus planipennis) 2007-

ben észlelték először Moszkva környékén,

A smaragd kőris kéregrontó (Agrilus planipennis) 

Az eredetileg ázsiai smaragd kőris 

kéregrontó az Egyesült 

Államokban már több millió fa 

pusztulását okozta. Moszkva felől 

közelít Magyarország felé.
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Boróka-tarkadíszbogár 



Magyarország évi középhőmérsékletének anomáliái (°C) 1901 
és 2009 között. Az értékeket az 1971-2000 időszak átlagaihoz 
viszonyítottuk

Egy év alatt kifejlődött a nemzedék. Nem 
fejlődött 2 évig.



A díszbogaraknak Magyarországon 119 faját ismerjük,

Boróka-tarkadíszbogár (Lamprodila festiva)

Chamaecyparis

Thuja occidentalis

Thuja orientalis

Juniperus communis

Juniperus scopulorum
5-10 mm)



Boróka-tarkadíszbogár 

Egy egyed kifejlődése 1-2 évig tart.



4-6 tojás 
120-150/év
3 párosodás





Boróka-tarkadíszbogár (Lamprodila festiva)





Előrejelzés Boróka-tarkadíszbogár 

+ Védekezés a szú bogarak ellen

https://macroadventures1.files.wordpress.com/2013/06/img_2819c.jpg


elpusztult egyedeket lehet 

kihelyezni, amelyen egy perc 

körüli időtartamot tartózkodtak 

a bogarak



Feromon, aggregációs csapda

Contact sex pheromone Agrilus planipennis Kőris díszbogár

Aggregációs

pheromone

ethyl alcohol

alpha-caryophyllene

alpha-cubebene

Sok anyag 
kipróbálása

Külföldi drága 
beszerzések

Évtizedeket kell 
behozni időben

Ha nem táplálkozik az imágó, érdemes e keresni aggregációs
feromont? Illat, vagy szín alapján találja meg a tojásrakó helyet?

Érdekesség, hogy nemcsak a 

hímek kutatnak nőstények 

után, hanem kisebb számban 

ugyan, de a nőstények is 

keresik a hímeket.

http://www.pherobase.com/database/species/species-Agrilus-planipennis.php


A kártevő elleni védekezést eddig nehezítette, hogy 2016 júliusáig 
védett állatként volt nyilvántartva





Illat elfedés



Van e érési 
táplálkozás

Ha van akkor 
virágpor?

Tudjuk e mérgezni 
a táplálékot?



https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE38bj8uHXAhUEWRoKHajqAOoQjRwIBw&url=https://tidcf.nrcan.gc.ca/en/trees/factsheet/73&psig=AOvVaw2mT6M2BdX_KTaPPTeZbml9&ust=1511980012684631


Gyorsan repül

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE38bj8uHXAhUEWRoKHajqAOoQjRwIBw&url=https://tidcf.nrcan.gc.ca/en/trees/factsheet/73&psig=AOvVaw2mT6M2BdX_KTaPPTeZbml9&ust=1511980012684631


Repellens



BIOLÓGIAI LEHETŐSÉGEK



Metacolus unifasciatus (Hymenoptera, Pteromalidae)

Boróka-tarkadíszbogár 

Sterilizált hímek!!!!????



MIKROSZAPORÍTÓ LABORATÓRIUM



Műbogarak

vizuális tájékozódás a kulcsinger

nőstényt idéző sziluettet megközelítik a hímek, de nem szálltak le!

leszálláshoz a nőstény külső kitinvázának anyagszerkezeti sajátosságaiból 

fakadó fénytörésre is szükség volt

illatanyagok és a testfelépítés finom részleteinek a hiánya miatt a bogarak 

a nanométeres pontosságú modellre történő leszállás után körülbelül két 

másodperc alatt ismerték fel a cselt

A megfelelő csalétek fejlesztéséhez, vagyis a “műbogarak” nagy tételben való gyártásához több tudományterület: a 

fénytan, az anyagtudomány, az ökológia új kutatási eredményeire is szükség lesz, ezért leghamarabb öt-tíz év alatt 

képzelhető el az ismeretek hasznosítása 



Összefogás



Szőlő aranyszínű sárgaság Grapevine flavescence dorée

Selyemfényű puszpángmoly (Cydalima perspectalis) 

Vágjuk ki a buxust

Vágjuk ki a Thuját(?)

Szombathelyi önkormányzat



Ha a védekezés megoldódik a faiskolában, 
-a lakosság vásárol e thuját?

- A lakosság tud e biztonságosan védekezni a bogár ellen?



Várható 
rovarok



Amerikai szú –

Gnathotrichus materiarius

Szemölcsös szú

– Xylosandrus crassiusculus



Pissodes strobi Peck
(Coleoptera: Curculionidae) 

Fenyőbogarak

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipsOKDzOPXAhUIoaQKHe8SCxYQjRwIBw&url=https://apps-scf-cfs.nrcan.gc.ca/collections/en/insectarium/view/2074&psig=AOvVaw3N77zMZKk0g_txiotSifnr&ust=1512038372415865


Őshonos vagy 
régóta itt lévők



Boróka-háncscincér –
Phymatodes glabratus



Borókaszú



Borókaszú (Phloeosinus aubei)







Miért veszélyes kártevő? 
1.) tömeges felszaporodás                   
2.) vektor (Seiridium cardinale)  “cypress
canker” 
3. Még nem teljesen ismerjük az életmódját!

Kártételét mikor észlelték először hazánban?  
1992, Keszthely, Szombathely, Budapest   
Rakk és Bürgés, 1994,      
Reiderné és Podlussány, 1994,     
Both és Farkas, 2005 





Bozsik Gábor
Dr. Szőcs Gábor





Ampulle
Standard
Dispenser

(Ips typographus

Pityogenes chalcographus

Trypodendron lineatum

Tube

Szúbogarak 



Életfa pajzstetű 

(Parthenolecanium fletcheri)
Fenyő-takácsatka 

(Oligonychus ununguis)



Kabatina thujae Didymascella thujina
Phomopsis juniperovora



Pestalotia spp. 

Pestalotiopsis funerea



Seimatosporium berckmansii
Coryneum berckmansii



Seridium cardinale

Seiridium cupressi Seiridium unicorne

Seiridium canker

KONIDIUMOK
Szél, eső, 
rovarok

Cupressocyparis leylandii

Thuja spp. 

Chamaecyparis lawsoniana

Juniperus spp. 

Cryptomeria

Seridium



Seridium




