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1. Bevezetés és a téma előzményei 

A ciprusféléket számos invazív rovar károsítja. Hazánkban az 

egyik legjelentősebb kártevője ezeknek a dísznövényeknek a 

borókaszú [Phloeosinus aubei (Perris, 1855)] (Coleoptera:	

Curculionidae,	 Scolytinae). A mediterrán térségben őshonos 

borókaszú hazánkban invazív fajként van jelen (Rakk és Bürgés 

1994). Eredeti elterjedési területe a Mediterráneum, őshonos a 

Krím-félszigettől Kínáig (Balachowsky 1949, Mendel 1984, 

Knížek 2011). Újabban északabbra fekvő országokban is megjelent 

(Winter 1998, Sobczyk és Lehmann 2007, Moraal 2010). A hazai 

faunában már több mint 50 éve ismert (Endrődi 1959). Azóta 

kártételének területi eloszlása alapján délnyugat felől északkeleti 

irányba terjedt tömegesen (Both és Farkas 2005, Reiderné-Saly és 

Podlussány 1994). Oligofág faj és a pikkelylevelű örökzöld 

növényekre (ciprusfélék) specializálódott (Bel Habib és mtsai 

2007). A borókaszú jellemzően kétféle járattípust készít: a 

tápnövény fiatal, vékony hajtásaiban az áttelelő járatokat, valamint 

kiszáradóban lévő tápnövények törzsében a reprodukciós járatokat 

(nász-, anya- és lárvajáratok).  

A pikkelylevelű örökzöldeket károsító szúbogarak, köztük a 

borókaszú kémiai ökológiája szinte ismeretlen.  A borókaszú 

esetében olyan alapvető ismeretekkel sem rendelkezünk, mint az 

hazánkban élő (invazív eredetű) populációk életciklusa. 

 



	

	 3	

2. Célkitűzések 

Doktori munkám célkitűzései két fő csoportba sorolhatók: az 

első csoportba azok a célkitűzések tartoznak, amelyek a borókaszú 

életciklusának főbb elemeit hivatottak tisztázni hazánkban, hogy 

képet kaphassak egy invazív populáció mérsékelt övi klímán zajló 

életciklusáról, különös tekintettel az inter- és intraspecifikus 

kommunikációra. A második csoportba azok a célkitűzések 

tartoznak, amelyek a borókaszú kémiai ökológiai viszonyait 

kísérelik meg feltárni. Ennek keretében megkíséreltem a 

szenzorikus mechanizmusok feltárását a Thuja occidentalis – 

Phloeosinus aubei interakcióban.  

 

3. Alkalmazott módszerek 

(1) Életciklus és tápnövény faj-, illetve fajtapreferencia 

feltárására irányuló vizsgálatok: 

Terjedés: A borókaszú előfordulásának, kártételének figyelése 

a keleti országrészben.  

Faj-, illetve fajtapreferencia: A tápnövény faj-, illetve 

fajtapreferencia vizsgálatokhoz két Juniperus és két Thuja 

kultúrfajtát választottam ki: Thuja occidentalis ‘Smaragd’, Thuja 

plicata ‘Atrovirens’, Juniperus chinensis ‘Spartan’ és Juniperus 

scopulorum ‘Blue Arrow’. A fiatal hajtásokat átvizsgálva 

állapítottam meg az áttelelő járatok és a bennük lévő borókaszú 

imágók számát. Az adatokat egyutas ANOVA statisztikai 



	

	 4	

módszerrel elemeztem és ha az F-érték szignifikánsnak bizonyult 

akkor ezeket Tukey-féle post-hoc tesztnek vettem alá. 

Évenkénti nemzedékszám: A borókaszú életciklusának 

feltárására irányuló vizsgálatokat, vagyis az áttelelő járatok, a 

nászjáratok és a lárvajáratok készítésének szezonális mintázatának 

megállapítását a Tahi Faiskola területén, Juniperus chinensis 

‘Spartan’ és Juniperus scopulorum ‘Blue Arrow’ tápnövényeken 

végeztem (2015, 2016). 

Pionír ivar: A nászjáratot készítő ivar meghatározására egy 

non-choice preferencia tesztet terveztem és végeztem külső 

körülmények között. A bogarakat ivar szerint elkülönítve 

figyeltem a nászjárat készítés folyamatát. 

Annak megállapítására, hogy vonzzák-e a friss nászjáratban 

lévő nőstények a hímeket, Petri-csészében egy több ismétléses 

választásos tesztet végeztem.  

Abból a célból, hogy megállapítsam, a borókaszú milyen 

fiziológiai állapotú fákat preferál nászjárat készítés során, 

egészséges vagy kiszáradóban lévő fákon (Juniperus spp.) 

felvételeztem a nászjáratok számát. 

Imágók napszaki kereső aktivitása a tápnövény felszínén: 

Szabadföldi vizsgálat során óránkénti felvételezéssel 

megállapítottam a borókaszú napszaki aktivitását is a szaporodási 

időszakban. 
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Statisztikai értékelés: A nulla és nullától eltérő preferencia-

értékek független összehasonlítására khi-négyzet próbát 

használtam, míg a nem független esetekben előjel és binomiális 

próbát alkalmaztam 

 

(2) Tápnövény illatanyagok szerepének tisztázására és a 

feromon kivonására irányuló vizsgálatok: 

Potenciális kairomon-komponensek azonosítása smaragd 

tujából: Izolált smaragd tuja leveles ágak által kibocsátott 

illatanyagokat 4 órán keresztül gyűjtöttem egy speciálisan erre a 

célra kifejlesztett pumpával ellátott zárt rendszerű készülékkel. Az 

illatanyagok megkötésére aktív szén betéttel ellátott szűrőt 

használtam (Brechbühler AG, Svájc). A megkötött illatanyagokat a 

filterről 20 µl n-hexán segítségével oldottam le.  

Az így kapott illatanyag kivonatot egy gázkromatográfiás 

elemzéssel egyidejűleg működő elektroantennográfiás érzékelő 

(ún. bioszenzoros gázkromatográf) (GC-EAD) segítségével 

elemeztem (6890N GC Agilent Inc., USA – SYNTECH GmbH, 

Németország). Mind a hím, mind a nőstény borókaszú csápjának 

elektroantennográfiás válaszait megmértem. 

Azok a komponensek, melyekre aktív csápválaszt kaptam, 

nemzetközi együttműködés keretében azonosították (Univ. 

Hamburg, Inst. Org. Chem., Németország). A szintetikus mintákat 

(Sigma-Aldrich, illetve Univ. Hamburg) elektroantennográfiás 
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(EAG) vizsgálatnak vetettem alá. Az oldatokból készítettem 10 

µg/µl-es 1 µg/µl-es, 100 ng/µl-es és 10 ng/µl-es hígításokat is, 

amiket szintén bevontam az EAG tesztbe. Néhány kereskedelmi 

forgalomban lévő természetes kivonat, mint a cédrus olaj, boróka 

olaj, koreai Thuja olaj és terpentin olaj összehasonlításként 

szerepelt a vizsgálatokban. Minden esetben kontrollként tiszta 

oldószeres minta szolgált. Hím és nőstény csápon is elvégeztem a 

vizsgálatot 5-5 ismétlésben, végül a relatív csápválaszok nagyságát 

értékeltem.  

Kísérlet a feromon kivonására: Szaporodási időszakban juvenil 

hormonnal (JH III) (Santa Cruz Biotechnology, USA) 

nászáratokban lévő, szűz nőstényeket kezeltem. Ezen kívül 

hormonnal nem kezelt nőstényekből is készítettem kivonatot. A 

kezelést követően 24 órával a kezelt bogarak közép- és utóbelét 

izoláltam és a feltételezett feromont hexánban kioldottam. A 

kivonatot GC-EAD segítségével elemeztem hím borókaszú 

csápon.   

Statisztikai értékelés: A különböző szintetikus minták 

adatainak összevetésére az egyes minták adatait az oldószeres 

kontrollhoz (n-hexán), valamint az egyes vegyületek enantiomér 

párjait páros t-teszttel hasonlítottam össze. A kereskedelemben 

kapható olajkeverékek, mint a boróka olaj, Koreai Thuja olaj, 

cédrus olaj és terpentin adatait ANOVA-val elemeztem, és ha az 
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F-érték szignifikáns volt, utána Tukey-féle post hoc tesztnek 

vetettem alá az átlagokat.  

 

4. Eredményeim 

(1)  Életciklus és tápnövény faj-, illetve fajtapreferencia 

feltárására irányuló vizsgálatok: 

Terjedés: Elsőként mutattam ki a borókaszú tömeges jelenlétét 

és kártételt az ország keleti részén (Szentistván, BAZ megye). 

Faj, illetve fajtapreferencia: Az általam vizsgált kultúrfajták 

közül a Thuja plicata ‘Atrovirens’ egyedeken volt a legnagyobb az 

áttelelő járatok száma, ezt követte a Thuja occidentalis ‘Smaragd’, 

majd a Juniperus chinensis ‘Sparatn és a Juniperus scopulorum 

‘Blue Arrow’.  

Évenkénti nemzedékszám: Mindkét ivar áttelel: augusztustól 

április közepéig egyesével tartózkodik az áttelő járatokban. A 

borókaszú évente egyszer készít nászjáratokat, április közepétől 

június végéig. Ez azt jelenti, hogy a vegetációs szezonban egyetlen 

nemzedék fejlődik. Azonban imágókat évente kétszer észlelhetünk. 

Először tavasz - nyár elején, amikor az áttelelő járatokból 

kirepülnek, majd reprodukciós járatokat készítenek. Másodszor, 

amikor ezen bogarak utódnemzedékének kifejlett egyedi kibújnak 

a reprodukciós járatokból, majd áttelelő járatokat készítenek.  

Pionír ivar: A nászjáratokat és anyajáratokat (a reprodukciós 

járatrendszerek megalapozása) kizárólagosan a nőstény bogár 
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készíti. Sikerült igazolnom, hogy a hím célzottan megtalálja a 

nászjáratba befúrt nőstényt. Megállapítottam, hogy a nőstény a 

kiszáradóban lévő, beteg fák törzsében készíti nászjáratait.  

Imágók napszaki kereső aktivitása a tápnövény felszínén: 

Igazoltam, hogy szaporodási időszakban a borókaszú imágóknak a 

fák törzsének felszínén történő kereső aktivitása csakúgy, mint a 

repülési aktivitása a napos órákra esik, fokozott kora délutáni 

aktivitással. 

 

(2) Tápnövény illatanyagok szerepének tisztázására és a 

feromon kivonására irányuló vizsgálatok: 

Potenciális kairomon komponensek azonosítása smaragd 

tujából: Elsőként sikerült eredményeket közölnöm a borókaszú egy 

tápnövényének illatanyagairól és az illatanyag meghatározott 

komponensei által kiváltott csápválaszokról. A smaragd tuja 

illatanyagainak bioszenzoros gázkromatográfiás (GC-EAD) 

elemzése során nagy számú komponens jelenlétét sikerült 

bizonyítani. Ezek közül 22 olyan komponenst sikerült találnom, 

melyek a borókaszú nőstényeiből csápválaszt váltottak ki. A 

meghatározott illatanyag-komponensek szintetikus mintáinak 

elektroantennográfiás (EAG) elemzése során 100 µg-os dózisban, 

nőstény bogár esetében a legnagyobb csápválaszt az α- és a β-tujon 

keveréke váltotta ki, ezt követte a (–)-terpinén-4-ol, (+)-kámfor, 

majd a cisz-4-tujanol. Hím esetében a legnagyobb csápválaszt a   
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(–)-terpinén-4-ol váltotta ki, ezt követte a cisz-4-tujanol, az α- és a 

β-tujon keveréke és a (+)-kámfor. A szulkatol enantiomérjei 

egymástól jelentősen különböző nagyságú csápválaszt váltottak ki. 

Azonban a terpinén-4-ol enantiomérjei esetében nem áll fenn ilyen 

különbség. A kereskedelmi forgalomban kapható természetes 

növényi kivonatok EAG elemzése során nőstény és hím esetében 

is a boróka olaj és a Koreai Thuja olaj 100 µg-os dózisban, 

szignifikánsan nagyobb csápválaszt váltott ki, mint a terpentin 

vagy a cédrus olaj.  

Kísérlet a feromon kivonására: A JH III hormonnal kezelt és a 

kontrollként szolgáló, hormonnal nem kezelt közép- és utóbél 

kivonat hím csápon való bioszenzoros gázkromatográfiás (GC-

EAD) elemzése során aktív csápválaszokat kaptam. Ezek további 

elemzése folyamatban van.  

 

5. Összegzés:  

 Vizsgálataim feltárták, hogy a borókaszúnak hazánkban 

egyetlen nemzedéke fejlődik, de két repülési periódus figyelhető 

meg. A nőstények a pionír egyedek, amelyek a kolonizálásra 

alkalmas (legyengült) fát kiválasztják, azon először jelennek meg 

és készítenek nászjáratokat. Az áttelelő járatok gyakoriságának 

vizsgálata során nagy különbségeket találtam a borókaszú faj-, 

illetve fajtapreferenciájában, amely eredményeimet a díszfaiskolák 

a fajtaszortiment kialakításában használhatják fel. Elsőként 
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azonosítottam a tápnövény illatanyagainak komponensei közül 

potenciális kairomonokat bioszenzoros gázkromatográfia 

segítségével, majd a kémiai szerkezetazonosítást követően az 

elektrofiziológia hatást szintetikus mintákkal igazoltam. Mindez 

kiinduló pontja lehet olyan kairomon csapda hatóanyagának 

kifejlesztéséhez, amellyel a kártevő rajzása, terjedése jelezhető, és 

amelyekkel az imágók tömegesen csapdázhatóak lesznek.  
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