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1. A téma jelentısége 
 
 

Parkjaink, fasoraink egyik jellemzı fafajának, a 
vadgesztenyének (Aesculus hippocastanum) az 1990-es évek elejéig 
nem volt számottevı kórokozója, károsítója és a városainkban 
tapasztalható egyre növekvı környezeti terhelést is jól tőrte. 
Európában az 1990-es években rohamosan terjedt el egy a 
Gracillariidae családba tartozó aknázómoly faj, a vadgesztenyelevél-
aknázómoly (Cameraria ohridella Deschka et Dimič, 1986, Lep. 
Gracillariidae). A faj károsítása következtében a fák levelén június 
elejétıl kezdve mind nagyobb sárgásbarna, elhalt foltok tőntek fel. A 
vadgesztenyelevél-aknázómoly nemzedékek kifejlıdésének nyomán a 
fák augusztus közepére levélzetük nagy részét elvesztették, gyakran 
másodvirágzásra kényszerültek. 
 

A vadgesztenyefák egészségi állapotának megırzése fontos 
feladata a növényvédelemmel foglalkozó szakembereknek. A 
megjelenése elıtt ismeretlen károsító elleni megfelelı védekezési 
eljárás kidolgozásához elengedhetetlen a faj alapos ismerete. Ebbıl 
következıen fontos tehát minden olyan kutatómunka, amely a 
vadgesztenyelevél-aknázómoly jobb megismerését eredményezi. 
 
 
2. Tudományos elızmények 
 
 
 Tekintettel arra, hogy a vadgesztenyelevél-aknázómoly az 1986 
elıtt ismeretlen faj volt, viszonylag kevés a vonatkozó irodalmi 
források száma. 
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2.1. Hazai tudományos elızmények 
 
 A vadgesztenyelevél-aknázómoly hazai megjelenésérıl elsıként 
Szabóky Csaba számolt be, egyúttal a faj morfológiai leírását is 
megadta. A faj életmódjáról részletesen Czencz Kornélia és Bürgés 
György számoltak be. A károsító további ismertetésében, 
életmódjának vizsgálatában, valamint az elsı védekezési eljárások 
kidolgozásában, leírásában jelentıs szerepet játszott Balázs Klára, 
Bürgés György, Czencz Kornélia, Kerényiné Nemestóthy Klára . A 
vadgesztenyelevél-aknázómoly hazai populációira települt 
parazitoidjainak meghatározásával kapcsolatban elsısorban Thúróczy 
Csaba nevét kell kiemelni, de itt is meg kell említeni Balázs Klára 
munkájának eredményeit. Szıcs Gábor és Tóth Miklós  a 
vadgesztenyelevél-aknázómoly szex-feromonjának meghatározásában 
ért el sikereket. Bürgés György és Szidonya István a 
vadgesztenyefák injektálás útján történı védelmével foglalkozott. 
 
 
2.2 Külföldi tudományos elızmények 
 
 A külföldi szakirodalom áttekintése során ki kell emelni 
Deschka és Dimic nevét, akik az új faj tudományos nevét és elsı 
morfológiai leírását adták meg. A vadgesztenyelevél-aknázómoly 
ausztriai megjelenését követıen számos szerzı foglalkozott a fajjal. A 
morfológiai és az életmódra irányuló vizsgálatokat végzık között 
jelentıs munkát végzett Blümel, Butin, Freise, Führer, Heitland, 
Hausdorf, Hellrigl, Holzschuh, Krehan, Pschorn-Walcher és 
Puchberger. A vadgesztenyelevél-aknázómoly parazitoidjainak 
vizsgálatában ért el jelentıs eredményeket Grabenweger és 
Lethmayer. A faj európai elterjedésének leírása számos szerzı 
munkájának eredménye. Jelentıs munkát végzett közülük Simova-
Tosic és Filov, Dautbašić és Dimić, Maceljski és Bertic, Milevoj  és 
Maček, Lastuvka, Kenis és Forster Hellrigl  és Ambrosi, Del Bene 
és munkatársai. A Cameraria nemzetség ázsiai fajainak vizsgálatával 
Kumata foglalkozott. Az amerikai Cameraria fajok vizsgálatán, 
rendszertani revízióján Davis dolgozott. 
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3. Célkitőzések 
 
 

A vadgesztenyelevél-aknázómoly életmódjával, a faj 
elterjedésének kérdéseivel, az ellene való védekezéssel több szerzı 
foglalkozott. A faj megjelenése óta eltelt idı rövidsége miatt azonban 
számos kérdésre még nem, vagy nem kellıen pontosan ismert a 
válasz. A kutatás, így az értekezés célja tehát a vedgesztenyelevél-
aknázómoly biológiájával kapcsolatos ismeretek bıvítése, pontosítása, 
valamint elterjedésével kapcsolatban új adatok szolgáltatása. Ennek 
megfelelıen a kutatás fontosabb célkitőzései az alábbiak voltak: 

 
- A faj eltérı élıhelyeken (fasor, állományok) élı populációi 
áttelelésének vizsgálata, értékelése. 
 
- A faj eltérı élıhelyeken (fasor, állományok) élı populációi 
rajzásdinamikájának vizsgálata, értékelése. 
 
- A faj áttelelı bábjai fagytőrıképességének meghatározása. 
 
- A vadgesztenyelevél-aknázómoly elterjedésének genetikai 
vizsgálatára alkalmazható géngyőjtemény összeállítása. 
 
- A faj elterjedésének elsıdleges genetikai vizsgálatára alkalmas 
módszerek meghatározása. 
 
- A vadgesztenyelevél-aknázómoly elterjedésével kapcsolatban a faj 
Európán belüli elterjedési lehetséges elterjedési útvonalának 
meghatározása. 
 
- A gyarmatpusztai vadgesztenye állomány vadgesztenyelevél-
aknázómoly elleni védekezési eljárásának kidolgozása. 
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4. Vizsgálati módszerek 
 
4.1. Áttelelés és rajzásdinamikai vizsgálatok 
 

Az összehasonlító vizsgálatok alapjául a Gyermely 
községhatárban található vadgesztenye állományokban és a 
fasorokban kijelölt mintafák szolgáltak. Az állományokban összesen 
17 (elegyetlen állományban 13, elegyes állományban 4), míg a 
fasorokban 5 mintafa került kijelölésre. Az áttelelı vadgesztenyelevél-
aknázómoly populáció nagyságának megállapítása 1997. április 23-án 
az egyes kijelölt fák alatt 1 m2-en található avarminta összegyőjtése 
alapján történt. Közvetlenül a begyőjtés után a minták azonos 
körülmények között elhelyezett (20-21 ºC hımérséklet, fedett, jól 
szellızı hely) inszektáriumokba kerültek. Naponta megszámlálva a 
kifejlıdött imágókat, az értékelés május 20-án történt. 
 

Az aknázómoly rajzásdinamikai vizsgálataihoz a mintafákról 
hetente győjtött lomblevelek kerültek felhasználásra. A leveleken 
található aknák boncolása során a talált lárvák, bábok és üres aknák 
száma feljegyzésre került. Az egyes fejlıdési alakok számának 
változásából az adott évben kifejlıdött generációk száma illetve az 
egyes generációk kifejlıdéséhez szükséges idı megállapítható volt. A 
vizsgálatok 1997. május 25. és szeptember 21. között zajlottak. 
 
 
4.2. Fagytőrés vizsgálatok 
 

Az 1998. február és 2000. március közötti téli idıszakokban 
győjtött bábok az Universität für Bodenkultur Wien Erdıvédelmi 
Intézetében kerültek vizsgálatra. A vizsgálatok több ismétléssel, 
havonta történtek, közvetlenül a vizsgálat idıpontja elıtt, az egyes 
mintavételi helyeken győjtött áttelelı bábokon. A vizsgált bábok 
hımérséklete „Lauda MGV” készülékkel, folyadékfürdıben, 
egyenletes 2 Cº /perc sebességgel az úgynevezett „Supercooling point, 
(SCP)” eléréséig folyamatosan hőlt. A hőtési folyamatot és a keresett 
hımérsékleti pont elérését a bábok testéhez rögzített thermográf 
regisztrálta. 
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4.3. Genetikai vizsgálatok 
 
4.3.1. Mintavétel 
 

A genetikai vizsgálatok elsı lépéseként a következı országokban 
található vadgesztenyelevél-aknázómoly populációkból származó 
genetikai mintagyőjtemény összeállítására került sor: Ausztria, 
Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Hollandia, Horvátország, 
Lengyelország, Macedónia, Magyarország, Német-ország, 
Olaszország, Románia, Svájc, Szlovákia, Szlovénia. A győjtött minták 
jellemzıen bábok voltak, néhány populáció esetében lárvák 
begyőjtésére is sor került. A begyőjtött mintákat egyedi jellel ellátott, 
etanolt tartalmazó üvegekben, a vizsgálatok ideje alatt +4 ºC, a 
vizsgálatok közötti hosszabb idıszakokban –20 ºC hımérsékleten 
kerültek tárolásra. 

 
 
4.3.2. Kivonás, sokszorozás 
 

Az egyes genetikai vizsgálatok alapját képezı polimeráz-
láncreakció (Polymerase Chain Reaction, PCR) kivitelezéséhez 
szükséges dezoxi-ribonukleinsav (DNS) kivonására alkalmazott 
eljárás a Hoy által ismertetett nátrium-klorid oldat és kloroform 
használatára épülı módszer vadgesztenyelevél-aknázómoly bábokra 
optimalizált változata volt. 
 

A vadgesztenyelevél-aknázómoly bábokból származó DNS két 
módszerrel, HYBAID típusú PCR gép alkalmazásával került 
összehasonlításra. 

 
A RAPD-PCR (Random Amplified Polymorphic DNA) módszer 

esetében az egyes reakciók eppendorf edényekben, 30 µl 
mennyiségben zajlottak. A reakciók eredményei 1%-os agaróz gélen 
(1g agaróz, 100 ml TBE, 1 µl Etídium-Bromid) futtatva, UV fénnyel 
megvilágítva váltak láthatóvá. A módszer alkalmazása során 37 
primer állt tesztelés alatt, melyek közül mindössze 12 bizonyult 
alkalmasnak a faj vizsgálatára. A vizsgálatok hét populáció (Bécs, 
Erfurt, Krakkó, Naalwijk, Ohrid, Szarajevó, Verona) 71 egyedén 
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zajlottak. Az adatok statisztikai analízise PopGen 32 szoftver 
segítségével történt.  
 

A második módszer során a mintákból származó egy, a 
citokróm-oxidáz I (COI) elıállításáért felelıs mitokondriális DNS 
szakasz került szekvenálásra. A folyamat elsı lépése a szekvenálni 
kívánt DNS szakasz sokszorozása volt. A COI DNS szakasz 
kiválasztásához használt primer pár az úgynevezett Pat&Dick 
elıremenı (forward) és visszamenı (reverse) primerek voltak. A 
sokszorozás során alkalmazott reakció mennyisége 50 µl volt. A PCR 
reakciók a Sanger által kidolgozott eljárás szerint jelölt nukleotidok 
használatával megismétlésre kerültek. A második PCR után a 
kiválasztott DNS szakaszt tartalmazó termék nátrium acetát (NaAC) 
oldat segítségével vált megfelelıen tisztává. Az így elıkészített 
minták bázissorrendjének meghatározása automata szekvenáló gép 
segítségével történt. A hét populáció (Bécs, Erfurt, Krakkó, Naalwijk, 
Ohrid, Szarajevó, Verona) összesen kilenc egyedének szekvenálása 
során kapott eredmények statisztikai analízisére – az eredmények 
azonossága miatt – nem volt szükség. 
 
 
5. A tudományos eredmények összefoglalása 
 
5.1. Áttelelés vizsgálatok 
 

Az aknázómoly áttelelı bábjaiból kifejlıdı imágók kirepülési 
ideje – összefüggésben a napi középhımérséklet 10 ºC fölé 
emelkedésével – április közepére, végére tehetı (1997-ben a tavaszi 
rajzás kezdete április 29-én volt). Az áttelelı populáció Magyarország 
éghajlati körülményei között viszonylag kis veszteségeket szenved el 
a tél folyamán. Az eredmények megfelelnek a vonatkozó irodalmi 
adatoknak, ugyanakkor a fasorokban és az állományokban végzett 
vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a két élıhely 
viszonylatában eltérı mennyiségő imágó fejlıdik ki az áttelelı 
bábokból. Míg a fasorokban átlagosan 24 imágó repül ki tavasszal 100 
g avarlevélbıl, addig ez a szám állományok alatti minták esetében 
átlagosan 9. 



 9 

5.2. Rajzásdinamikai vizsgálatok 
 

1997-ben a vizsgált területek mindegyikén a károsítónak 3 
generációja fejlıdött ki. Ez a megállapítás több szerzı  
következtetésével is megegyezik, földrajzi régiónk (Kárpát-medence) 
viszonylatában tehát általánosan elfogadható. Természetesen 
különleges idıjárási viszonyok esetén, vagy egyedi mikroklímával 
rendelkezı helyeken a generációk száma ettıl eltérı is eltérı lehet. 
 

Az egyes nemzedékek kifejlıdéséhez a fasorban átlagosan 35, az 
elegyetlen állományban 42, míg az elegyes állományban 49 napra volt 
szükség. Tekintettel azonban arra, hogy a trendvonalak futása a két 
állomány viszonylatában rendkívül hasonló, elmondható, hogy 1997-
ben a károsító egyes nemzedékeinek kifejlıdése a fasorban átlagosan 
35, az állományokban átlagosan 45 nap volt. 
 

1997-ben a vadgesztenyelevél-aknázómoly második és harmadik 
generációja rajzásának csúcspontjai a fasorban július 13-án és 
augusztus 17-én, az elegyetlen állományban július 20-án és augusztus 
31-én, az elegyes állományban július 20-án és szeptember 7-én 
következtek be. Ez a tény magyarázatot adhat az áttelelés vizsgálata 
során tapasztalt különbségekre, hiszen a fasorban elıbb kirajzó 
harmadik generáció hamarabb rakhatja le a petéit, így az azokból 
hamarabb kifejlıdı lárváknak nagyobb az esélyük a sikeres 
bábozódásra. 
 
 
5.3. Fagytőrés vizsgálatok 
 

A vadgesztenyelevél aknázómoly áttelelı bábjai fagytőrı 
képessége -19,4 valamint -23,2 ºC között állapítható meg, amely 
értékek  általában a hővösebb szélességi fokok élıhelyein élı 
rovarokra jellemzıek. A vadgesztenyelevél-aknázómoly bábjai 
fagytőrı képessége kapcsán elmondható, hogy a vadgesztenyefák 
elterjedési területén tapasztalható hımérsékleti viszonyok nem 
korlátozzák a károsító vadgesztenyelevél-aknázómoly elterjedését. 
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Az áttelelési idıszak végéhez közeledve az átlagos fagytőrı 
képesség fokozatosan csökken, ugyanakkor az áttelelı populáció 
egyes tagjainak fagytőrı képessége közötti különbség (szórás) 
fokozatosan nı. Az elsı jelenséget a raktározott tápanyagok 
(glycogen) fokozatos csökkenése magyarázza, melynek következtében 
a bábok az áttelelési idıszak végén kisebb fagytőrı képességgel 
rendelkeznek. Az áttelelési idıszak végén jellemzı mind nagyobb 
szórás magyarázata egyrészt a tél folyamán eltérı mennyiségő 
tápanyag használat, másrészt a bábokon belüli átalakulási folyamatok 
kezdetének eltérı idıpontja. A márciusban mért átlagosan –20 ºC 
körüli értékek azonban még mindig nem jelentenek a 
vadgesztenyelevél-aknázómoly áttelelése szempontjából olyan 
korlátot, amely a vadgesztenyefák elterjedési területén történı 
károsítását megakadályozná. 
 
 
5.4. Genetikai vizsgálatok 
 
5.4.1. RAPD-PCR vizsgálatok 
 

A vadgesztenyelevél-aknázómoly RAPD-PCR vizsgálata során 
37 különbözı primer alkalmazására került sor. A használt primerek 
közül mindössze 12 adott értékelhetı eredményt (mintázatot), ezek a 
következık voltak: R1, R2, R7, R8, R9, R13, R14, OPA4, OPAB1, 
OPAB8, OPAC11, OPAC13. 

 
A mintán belüli genetikai változatosságot vizsgálva a 

legnagyobb értéket Szarajevó, Ohrid és Bécs mintái mutatják. A 
mintán belüli genetikai változatosság értékei az elterjedés 
centrumaitól távolodva egyre csökkennek. A jelenség magyarázata 
összefügg az elterjedési folyamat lépéseivel, melynek folyamán a 
centrumtól távolodva idıben és térben egyre kevesebb egyed 
található, egyfajta genetikai szegényedés jön létre. Ez a folyamat 
fokozottan érvényesül az emberi közvetítéssel terjedı fajok esetében, 
s a vonatkozó irodalmi adatok alapján a vadgesztenyelevél-
aknázómoly is ilyen fajnak tekinthetı. 
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A minták (populációk) közötti hasonlóság elemzése során a 
vizsgált minták három csoportja rajzolódik ki. Elsı és legfontosabb 
ezek közül az Ohrid, Bécs és Szarajevó mintáit tartalmazó csoport. E 
három minta nagyfokú hasonlósága a bécsi, illetve a szarajevói minták 
Ohrid környékérıl történı származását erısíti. A szarajevói minta 
esetében az alacsony földrajzi távolság, a bécsi minta esetében az 
aknázómoly Linzbe történt behurcolása szolgálhat magyarázatként. 
Jól elkülönül az Erfurt és Naalwijk mintáit tartalmazó csoport is, mely 
valószínőleg a Linzbıl történı nyugati irányú elterjedési útvonalat 
jelzi. A krakkói és veronai minták hasonlóságát az azonos helyrıl 
történı származás magyarázhatja, meg kell azonban jegyezni, hogy 
ilyen fokú hasonlóságuk nem támasztja alá az elterjedés publikált 
útvonalát. 
 

Az elsı csoport tagjai Ohrid, Szarajevó és Bécs populációi. Az 
Ohridi-tó mellett a vadgesztenyelevél-aknázómolyt 1985-ben, 
Bosznia-Hercegovinában és Ausztriában 1989-ben fedezték fel, így 
ezek a populációk tekinthetı Európa legidısebb populációinak. Ezt a 
tényt alátámasztja a populációkon belül tapasztalt magas genetikai 
diverzitás is. A nagyfokú hasonlóság azonban feltételezi azt is, hogy a 
vadgesztenyelevél-aknázómoly Linzbe történt behurcolása nem 
csupán néhány egyed betelepítését jelentette. Ahhoz, hogy Bécsben az 
Ohridi-tó környékén élı populációk genetikai diverzitásához hasonló 
értéket lehessen tapasztalni, több tucat aknázómolyt kellett Linzben 
szabadon bocsátani. A második csoport tulajdonságai szintén jól 
magyarázhatók a Linz központból nyugati irányba történı 
terjeszkedéssel, és jól alátámasztják a német és holland adatokat az 
aknázómoly megjelenésérıl. Németországban 1993/94-ben, 
Hollandiában 1999/2000-ben jelent meg a faj, valószínőleg emberi 
tevékenység (személy- és áruszállítás) hatására. A faj elterjedési 
folyamatában így mindig csak néhány egyed kapott jelentıs szerepet, 
ez eredményezte az új megtelepedési helyeken, a populáción belüli 
viszonylag alacsony genetikai változatosságot. A krakkói és veronai 
mintákat tartalmazó csoport adatai nem, vagy nagyon nehezen 
magyarázhatók. A Linz központú elterjedés hipotézisébe a populáción 
belüli alacsony genetikai diverzitás értékei tökéletesen illeszkednek, 
azonban a két populáció nagyfokú hasonlósága inkább magyarázná a 
Veronából Krakkó irányába történı elterjedési útvonalat, mint a 
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Linzbıl sugárirányba történı terjeszkedést. A faj Olaszországban 
1992-ben, Lengyelországban 1995/96-ban jelent meg, így nem kizárt 
ez utóbbi lehetıség sem, azonban kevésbé valószínőnek látszik, mint a 
Linzbıl Krakkó irányába mutató terjeszkedési útvonal. 
 
 
5.4.2. COI vizsgálatok 
 

A szekvenálás eredményinek értékelése során a citokróm-oxidáz 
I enzimet kódoló DNS szakasz összesen 173 egymás után következı 
bázisát sikerült meghatározni. Ezek az egyes populációk esetében 
tökéletesen megegyeztek. A vizsgálatok során nem vezetett 
eredményre a COI enzimet kódoló teljes DNS szakasz  
bázissorrendjének meghatározása. 

 
A vizsgálatok eredménye – bár nem a COI enzim teljes genetikai 

kódját tárta fel – egyértelmő. A kimutatott 173 bázispár hosszú 
mitokondriális DNS szakasz mindegyik mintában bázispáronként 
megegyezik. A mitokondriális eredető COI enzim kizárólag anyai 
ágon öröklıdik, így genetikai állományának megváltozásában csak a 
mutációk játszhatnak szerepet. Az öröklıdı, tehát az utódokban is 
kimutatható mutációk bekövetkezéséhez azonban hosszú idıre van 
szükség. Az eltelt közel két évtized alatt viszonylag kevés a 
valószínősége olyan mitokondriális mutációk bekövetkezésének, 
amelyek öröklıdnek, ezáltal az utódokban is kimutathatók. 
Amennyiben tehát az európai populációk eltérı mintázatot 
szolgáltatnának a mitokondriális DNS bázissorrendjének 
meghatározása során, úgy annak okát feltehetıen a különbözı 
leszármazási vonalakban kellene keresni.  A vizsgált kilenc populáció 
mindegyikében azonban ugyanaz a mitokondriális DNS szakasz 
található, ami az európai populációk egy helyrıl történı 
származásának – ami minden bizonnyal az Ohridi-tó környéke – 
hipotézisét erısíti. 
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5.5. A gyarmatpusztai vadgesztenye fasorok és állományok 
növényvédelme 

 
A gyarmatpusztai vadgesztenye állomány és fasorok idıs, 

legyengült fáit a vadgesztenyelevél-aknázómoly károsítása az elmúlt 
közel tíz év alatt érzékenyen érintette. A terület kezelıje fontosnak 
tartotta a jelentıs erdészeti-vadászati és kultúrtörténeti értéket 
képviselı állomány védelmét, így kerülhetett sor egy komplex, a 
terület vadászati és közjóléti hasznosítását is szem elıtt tartó 
védekezési technológiai sor kidolgozására. Az eljárás lényege, hogy a 
károsító vadgesztenyelevél-aknázómoly egyedeit a lehetı legtöbb 
fejlıdési alakjában támadja. Ennek megfelelıen a szabályos, tág 
hálózatban álló fák alatti terület tavasszal, az aknázómoly kirepülése 
elıtt tárcsázásra kerül. Ez egyrészt a kirepülı populáció egyedeinek 
számát korlátozza, másrészt elısegíti a jelentıs taposási kárral érintett 
talaj szellızését, a tavaszi csapadék beszívódását. A tárcsázás után 
legelıkeverék vetésére kerül sor, ezáltal a talajról történı vegyszeres 
védekezés részére járhatóvá válik a terület. Nem elhanyagolható az 
így keletkezı vadlegelı szerepe, s a terület esztétikai tulajdonságainak 
javítása sem. A vegyszeres védekezés a feromoncsapdával 
meghatározott rajzáscsúcsokhoz igazítva történik, általában évente két 
alkalommal. A védekezés során a kitinszintézis-gátló Nomolt 15 SC 
0,75 l/ha dózisban történı kijuttatását végzik el az illetékes 
Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás szakemberei Unimog 
típusú teherautóra szerelt axiálventillátor segítségével. Az elsı 
vegyszeres védekezést a hatékonyság fokozásának érdekében nyolc 
nap múlva megismétlik. A második védekezésre a rajzás erısségének 
függvényében kerül sor. Az állomány kezelésében fontos szerepet 
játszik az elpusztult, még álló fatörzsek kímélete. Az így keletkezı 
élıhelyek jelentıs súllyal járulnak hozzá a terület biodiverzitásának 
növekedéséhez. 
 

A gyarmatpusztai vadgesztenye állomány esetében kidolgozott 
védekezési eljárás jól szemlélteti, hogy a vonatkozó tudományos 
eredmények felhasználásával, s a különbözı érdekek 
összehangolásával megvalósítható az értékes erdıállományok 
mindenki számára elfogadható kezelése. 
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6. Hasznosítási javaslatok 
 
 
 A vadgesztenyelevél-aknázómollyal kapcsolatos vizsgálatokból 
származó eredmények hasznosításuk szempontjából két csoportra 
oszthatók. Az eredmények jelentıs része a faj biológiai 
tulajdonságainak jobb megismerését szolgálja, alapot teremtve ezzel a 
károsító elleni védekezést célzó kutatásokhoz, míg a másik része 
közvetlenül felhasználható a károsító elleni védekezésben. 
 
 A vadgesztenyelevél-aknázómoly tavaszi rajzása április 
közepén, végén, a napi középhımérséklet 10 ºC fölé emelkedésével 
várható. Amennyiben az ısszel lehullott avar eltakarítása nem történt 
meg, úgy a napsütötte, meleg helyeken álló fák esetében a tavaszi 
rajzás erısebb, mint az árnyékos, hővösebb helyen álló fák 
környezetében. Ezt a jelenséget a tavaszi védekezés idızítésében 
figyelembe kell venni. 
 
 A napsütötte, meleg helyeken található fák levelein az 
aknázómoly egy-egy generációjának kifejıdése rövidebb idıt vesz 
igénybe, mint a hővösebb helyeken álló fák lombozatában. A 
különbség jelentıs is lehet, amit a nyári védekezések helyes 
idıpontjának megválasztásakor szem elıtt kell tartani. 
 
 A téli hımérséklet nem befolyásolja az áttelelı aknázómoly 
bábok számát, így ez a környezeti tényezı nem vehetı figyelembe a 
védekezés során. 
 
 A vadgesztenyelevél-aknázómoly elterjedése genetikai 
vizsgálatának eredményei jó alapot jelentenek a további kutatásokhoz. 
A minták besőrítésével, további eljárások, vizsgálati módszerek 
alkalmazásával még pontosabban felrajzolhatóvá válik a károsító 
Európán belüli elterjedése. A folyamat ismerete segíthet tisztázni az 
egyes terjedést segítı faktorok szerepét az aknázómolyhoz hasonló 
fajok elterjedésében. 
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 Ázsiai és Amerikából származó Cameraria fajok mintáinak 
genetikai vizsgálatával lehetıvé válhat a Cameraria ohridella faj 
pontos rendszertani helyének, esetleg eredeti származási helyének 
megállapítása. A faj eredeti elterjedési területének ismerete nagyban 
hozzájárulhat az ellene való helyes védekezési metódusok 
kidolgozásához. 
 
 A gyarmatpusztai vadgesztenye állományok és fasorok 
kezelésére kidolgozott eljárás a károsító elleni védekezésben 
közvetlenül felhasználható. Az ismertetett módszer a további 
kutatások eredményeinek felhasználásával természetesen tovább 
fejleszthetı. 
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