
A szamócafénybogár azonosítása

A szamócafénybogarat némi gyakorlat után
könnyû felismerni. A 2,5–3 mm hosszú bogár a
Magyarországon elôforduló többi fénybogárfaj-
tól testének csaknem kerek körvonala, illetve
barna alapon világosabb foltos mintázata alap-
ján jól megkülönböztethetô. A Magyarország
Állatvilága (Fauna Hungariae) fénybogarakról
szóló füzetében (Audisio 1980) a genuszok ha-
tározókulcsa a szamócafénybogár esetében a
Soronia Erichson, 1843 genuszhoz vezeti az ol-
vasót. A két hazai Soronia-faj teste azonban sok-
kal nagyobb (a 3,5 millimétert mindig megha-
ladja) és nyúlánkabb; a majdnem párhuzamos
szélû szárnyfedôk hossza majdnem eléri együt-
tes szélességük másfélszeresét. A Stelidota
geminata szárnyfedôi oldalt erôsen íveltek, és
hosszuk alig haladja meg az együttes széles-
ségüket.

Jellemzô a szamócafénybogár ivari kétala-
kúsága is: a hím (1. ábra) középsô és hátulsó
lábszárai hajlottak, és a csúcsi felük-egyharma-
duk hirtelen kiszélesedett. A hím elülsô, illetve
a nôstény valamennyi lábszára egyenes, (2. áb-
ra) a vége elôtt nem szélesedik ki hirtelen.

A Soronia-fajok középsô és hátulsó lábszárain
nem figyelhetô meg ivari kétalakúság, azok
egyenesek és egyenletesen szélesedôk; ivari két-
alakúság csak a ritkább Soronia punctatissimán
(Illiger, 1794) esetében jelentkezik, ott is csak az
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Ennek az írásnak a szerzôi 2008 és 2009 folyamán, egymástól függetlenül, egy Magyarországról
korábban ismeretlen bogárfaj egyedeit gyûjtötték, amelyeket a Stelidota geminata Say, 1825 fény-
bogárként azonosítottak. Az Észak-Amerikában ôshonos bogárfajt Európába behurcolták. Itt mára
már több országban meghonosodott, és önállóan terjeszkedik. Magyarországon eddig fôleg dunán-
túli lelôhelyei ismertek. A fajnak a szamócafénybogár nevet javasoljuk, mely az angol „strawberry
sap beetle” magyar megfelelôje.

1. ábra. Szamócafénybogár (Stelidota geminata) hím
egyede (Fotó: György Zoltán)



elülsô lábszáron (amely a hímen középen meg-
tört, majd a csúcsi félben erôsen kiszélesedik).

A szamócafénybogár elterjedése

A szamócafénybogár az Újvilágban ôsho-
nos, az Amerikai Egyesült Államoktól Brazí-
liáig (Grouvelle 1913). Európai behurcolásának
körülményei nem tisztázottak. Jelínek és
Audisio (2007) a következô európai országok-
ból jelzi elôfordulását: Ausztria, Belgium,
Franciaország, Olaszország, Portugália (Azori-
szigetek), Szlovénia, Svájc, Törökország.
Köhler (2007) németországi elôfordulásáról szá-
mol be. Ewing és Cline (2004) szerint a Hawaii-
szigeteken az 1990-es években jelent meg, azóta
az összes nagy szigeten elterjedt.

A szamócafénybogár életmódja és kártétele
az Egyesült Államokban

A szamócafénybogár életmódját, kártételét
és a védekezés lehetôségeit Weber és Connell
(1975), illetve Rhainds és English-Loeb (2002)
tárgyalja. Az elôbbi szerzôk szerint a faj életcik-
lusa meglepôen rövid. Laboratóriumi körülmé-
nyek között a nôstények átlagosan 346 petét
raknak, amelyek 20 napon belül eljutnak az
imágóstádiumig. A lárvák csak öt napig táplál-
koznak, majd a talajban bebábozódnak. Az imá-
gók átlagosan 58 napig élnek, kibújásuk után
már a negyedik naptól párosodnak, és öt nap
múlva petéket raknak.

Az Egyesült Államok északkeleti részén a
szamócafénybogár a szamóca kártevôje, fôleg
olyan telepítésekben, amelyek erdôs területek-
kel határosak. Bár a régió földieper-ültetvényei-
ben a bogár már több mint ötven éve jelen van,
igazán jelentôs kártételei a 2000-es évek eleje
óta ismeretesek. Az erdôben áttelelt bogarak
érés idején keresik fel az ültetvényeket. Az imá-
gók lyukakat fúrnak a szamócaszemekbe – fôleg
ha azok a talajjal érintkeznek –, és ott a nôsté-
nyek lerakják petéiket. A lárvák a gyümölcs hú-
sát fogyasztják. A szamócaszemek azonban már
az imágók károsítása miatt bomlani kezdenek.
Az imágókat fôleg a túlérett gyümölcsök vonz-
zák, ezért a károsítás fôleg a „szedd magad”

rendszerû telepítésekben jelentôs, ahol sok érett
és túlérett termés marad a földön. Olyan gazda-
ságokban, ahol más gyümölcsöket is termeszte-
nek, a bogarak áttelelési és életben maradási le-
hetôségei fokozottabbak.

A vegyszeres védekezés nehéz, mert a kártevô
a szedési idôszak elôtt nem jelentkezik, ráadásul a
bogarak a gyümölcs alsó felületeit részesítik
elônyben, ahol az inszekticidek kevésbé férnek
hozzájuk. A hatékony inszekticidek használata
után a várakozási idôt szigorúan be kell tartani.
Az ültetvények mellett elhelyezett vödörcsapdák-
kal – amelyekbe túlérett szamóca kerül csalogató-
anyagként – csökkenthetô a bogarak egyedszáma.
A legjobbnak tartott védekezés az, ha a szamóca
szürete idôben lezajlik, az összes termést leszedik,
illetve a túlérett és sérült terméseket is eltávolítják.
Ezt azonban a „szedd magad” rendszerben gya-
korlatilag lehetetlen megvalósítani.

A szamócafénybogár magyarországi
elôfordulása

A szamócafénybogár eddig ismert magyar-
országi lelôhelyeinek többsége az ország nyu-
gati felére esik; a legkeletibb lelôhelye Isaszeg,
de minden bizonnyal elôfordul még keletebbre
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2. ábra. Szamócafénybogár (Stelidota geminata)
nôstény egyede (Fotó: György Zoltán)
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is. Kártételét szamócán vagy más gyümölcsön
még nem jelezték.

A legtöbb egyedet – alkalmanként több szá-
zat is – talajra hullott, károsodott és erjedésnek
indult, ezért már értéktelen gyümölcsökön (fô-
leg almán és körtén) találtuk (pl. Szigetbecsén
és Fonyódon). Elôkerült erdei avar rostálásával,
ágak kopogtatásával, fûhálózással, lámpázással,
és esti autós hálózással is. Vonyarcvashegyen az
utóbbi módszerrel gyûjtött anyagban tömegesen
jelentkezett. Gyûjteményi bizonyító példányai-
nak adatai a következôk.
Budapest: XVIII. kerület, Erzsébettelep,
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The strawberry sap beetle, Stelidota geminata Say, 1825 is native to the United States to Brazil.
It is an important pest of strawberry in the northeastern states of the United States. It was accidentally
introduced to Europe, and by 2008 it became established in nine countries, mainly in the
Mediterranean. Its presence in Hungary is now recorded for the first time. Most of the known
localities are in the western half of the country, but eastward extension of its range is highly possible.
It was collected mainly from fallen and decomposing fruits (apples and pears), but specimens were
collected also by sweeping and beating the vegetation, sifting leaflitter, and found in light trap and
air plancton samples.


