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ABSTRACT

The exact orgin of a chestnut leafminer is not known. China is the most probable area of it’s primal accurence, whence they came 
to Europe and expanded shortly after. The pes had appeared in Poland in 1998 and it is spreading till this day. Main targets of the 
chestnut leafminers are Horse Chestnut trees (Aesculus hippocastanum). When the problem of the leafminer attacking the park 
avenues has became visible, the fight with the butterfly started. The primary way of fighting the leafminer is to adhibit pheromone 
traps, which purpose is to disorientate the males of the species.
According to the studies of C. Letmayer from the Viennese Institute for Plant Health, the most effectivemethod of reducing the 
Chestnut Leafminer population is to apply an insect growth regulator (Lethmayer 2016).
However, it is very common to just rake, burn or compost the leaves with hibernating pests on them. This method is not effective, it 
reduces only about 50 percent of the population. One of the most effective ways is to use traditional spraying methods, despite their 
dangerous impact on the environment and people. The awarness about leafminer’s development circle, specific knowlege about the 
stages and constant research for it’s neuralgic points may contribute to developing a new method of protecting the trees. Target of 
the research is to get to know the larval stages, charysalis and imagos. Photographic documentations and microscopic observations 
helped execute characteristics and special features of the butterfly.
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Wprowadzenie

Szrotówek kasztanowcowiaczek (Cameraria ohri-
della Deschka & Dimic, 1986) jest motylem należą-
cym do rodziny kibitnikowatych (Gracillariidae). 
Obszarem jego pierwotnego występowania są Chiny, 
skąd w krótkim czasie rozprzestrzenił się na cały kon-
tynent europejski, a jego zasięg i ekspansja trwa na-
dal. Kraje, w których entomolodzy stwierdzają obecnie 
występowanie Cameraria ohridella to: Albania, Au-
stria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułga-

ria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Finlandia, 
Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Koso-
wo, Liechtenstein, Luksemburg, Łotwa, Mołdawia, 
Niemcy, Polska, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowenia, 
Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy 
oraz Litwa, Słowacja, Ukraina i Węgry (ryc. 1). Cykl 
rozwojowy tego motyla związany jest z liśćmi kasz-
tanowców, gdzie żerują stadia larwalne. Metamorfo-
za poczwarek do form dorosłych przebiega w glebie 
(Przybyłowicz 2008). Duże tempo rozprzestrzeniania 
się motyla i szybkie zwiększanie zasięgu występowa-
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nia przypisywane jest przede wszystkim transportowi 
samochodowemu. Sugestie takie wynikają z analizy 
obszarów pojawiania się pierwszych populacji na no-
wych obszarach. Są to w wielu przypadkach drzewo-
stany zlokalizowane przy autostradach i trasach szyb-
kiego ruchu i dalej przenoszone przez ludzi, zwierzęta, 
wiatr na inne drzewa. Zasięg dystrybucji szrotówka 
kasztanowcowiaczka zwiększa się w Europie w tem-
pie około 60 km do 114 km na rok (Ševrová, Laštúvka 
2001, Gilbert i in. 2004). Szrotówek żeruje na kaszta-
nowcu białym (Aesculus hippocastanum L.), ale także 
na kasztanowcu czerwonym (Aesculus carnea Hayne) 
i żółtym (Aesculus flava Sol.). Rozwija się również na 
jaworze (Acer pseudoplatanus L.), klonie pospolitym 
(Acer platanoides L.), na których przechodzi pełny 
rozwój do form imago. Larwa, żerując, tworzy miny, 
uszkadza tkankę miękiszową i niszczy aparat asymila-
cyjny, co jest przyczyną defoliacji (Percival i in. 2011, 
Syeryebryennikov 2008). Metody zwalczania szrotów-
ka przewidują zakładanie pułapek feromonowych, na-
kierowanych na chwytanie samców (Svatoš i in. 1999). 
Najskuteczniejsze zwalczanie i prowadzenie zabiegów 
profilaktycznych polega w głównej mierze na paleniu 
opadłych liści, wraz z którymi niszczy się larwy (Kehr-
li, Bacher 2004). Inne metody zwalczania szrotówka 
to opryski pestycydami (Fenoxycarb), mikroiniekcje 
(endoterapia), wielkopowierzchniowe pułapki lepowe 
na pniach drzew (fot. 1) oraz iniekcje glebowe (Kosi-

bowicz M., 2005). Pułapki lepowe są nasączone lep-
ką substancją niewysychającą przez cały okres wege-
tacyjny, do której z łatwością przyklejają się motyle 
szrotówka kasztanowcowiaczka, masowo pojawiające 
się poniżej korony drzew w czasie rujek lub w czasie 
niekorzystnych warunków pogodowych, kiedy szukają 
schronienia w szczelinach kory. Poruszające się zbyt 
blisko motyle siadają na opaskach, przyklejają się do 
nich i giną z głodu, gdyż nie są w stanie oderwać się. 

Według C. Lethmayera z wiedeńskiego Institute 
for Plant Health najefektywniejszą metodą zwalczania 
szrotówka jest stosowanie regulatora wzrostu owadów 
(Lethmayer 2016).

Obecnie prowadzonych jest kilka projektów ba-
dawczych badających biologię, możliwości kontroli 
biologicznej Cameraria ohridella oraz jego wpływu na 
środowisko. Projekty te prowadzone są od roku 2001. 
Przykładami mogą być: multidisciplinarny projekt ba-
dawczy obejmujący terytorium UE: CONTROCAM 
(Control of Cameraria) i the HAM-CAM Project. Ko-
nieczność realizacji tych projektów i przeciwdziałania 
skutkom inwazji wynika z tego, że już w 2003 roku 
liczba uszkodzonych drzew w Polsce sięgnęła 48 tysię-
cy. Szkody wywołane przez szrotówka nie tylko zagra-
żają środowisku, ale i usuwanie martwych i znacznie 
uszkodzonych drzew jest bardzo kosztowne.

Ryc. 1. Mapa występowania szrotówka kasztanowcowiaczka (1984–2007)
Fig. 1. Map of chestnut leafminer’s accurence (1984–2007)
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Charakterystyka obiektu badań

Szrotówek kasztanowcowiaczek jest gatunkiem ży-
wiącym się liśćmi kasztanowców. Najbardziej szkodli-
we dla drzewostanów są larwy szrotówka, które żerują 
na liściach drzewa i żywiąc się tkanką miękiszową, 
tworzą korytarze – miny (fot. 2, 3), które przybierają 
wydłużone kształty. W skrajnych przypadkach zająć 
mogą całą powierzchnię zaatakowanego liścia (Soika, 
Łabanowski 2014). Szrotówek jest owadem wielopo-
koleniowym i w zależności od klimatu i panujących na 
danym terenie warunków termicznych i długość sezo-
nu wegetacyjnego może wykształcić różną liczbę po-
koleń. W Polsce są to zazwyczaj trzy pokolenia (Busz-
ko 2007). Pierwsze pokolenie szrotówka wylęga się  
z jaj na przełomie od kwietnia do końca maja, kiedy 
to kasztanowce już pokryte są liśćmi. Pojawianie się 
dorosłych osobników rozciągnięte jest w czasie, lecz 
ich największą liczbę zaobserwować można na począt-
ku maja (Kosibowicz 2005). Wówczas to z zimujących  
w glebie poczwarek wydostają się pierwsze motyle. Po 
wykluciu następuje okres rójki, do której dochodzi na 
pniach okolicznych kasztanowców. Łatwo zaobserwo-
wać wówczas wielkie skupiska motyli przesiadujących 
na pniach drzew, gdzie dochodzi do kopulacji. Zapłod-
nione w tym czasie samice składają jaja w zagłębie-
niach nerwowych liści. Drugi sezon rozrodczy przypa-
da na połowę czerwca do końca lipca, trzeci na sierpień 
i wrzesień (Głowacka i in. 2009). Dorosłe osobniki 
szrotówka kasztanowcowiaczka to motyle o długości 
ciała od 2,8 do 3,8 mm. Rozpiętość przednich skrzydeł 
dochodzi o 8,5 mm. Barwa ciała jest brązowozłocista,  
a na brzegach skrzydeł posiadają charakterystyczne 

Fot. 1. Opaska lepowa na pniu kasztanowca białego (fot. 
M.A. Jóźwiak)
Photo 1. Sticky band on the trunk of white chestnut (Photo.  
M.A. Jóźwiak)

białe paski z czarnym obrzeżeniem (fot. 9) Samica 
składa owalne, spłaszczone jaja na wierzchniej stro-
nie liścia w zagłębieniach stworzonych przez rynienki 
nerwów liści. Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu 
dojrzałości z jaj wylęgają się larwy. To właśnie one 
są głównym zagrożeniem dla kasztanowców (Buszko 
2007). Powierzchnia jaj jest chropowata, zaraz po zło-
żeniu jaja są przezroczyste, z czasem jednak, w miarę 
przebiegu rozwoju embrionalnego, zmieniają barwę na 
białawą. Rozwój motyla wewnątrz jaja trwa około 10–
20 dni i jest ściśle zależne od warunków pogodowych 
(Kosibowicz 2005).

Fot. 3. Miny na dużej powierzchni liścia (fot. M.A. Jóźwiak)
Photo 3. The mines on a large leaf surface (Photo. M.A. Jóź-
wiak)

Fot. 2. Plamy na liściach kasztanowca (fot. M.A. Jóźwiak)    
Photo 2. The spots on the leaves of chestnut (Photo. M.A. 
Jóźwiak)

Wyniki

Larwy (fot. 4, 5) mają wydłużone ciała, o zielo-
nożółtej barwie, są grzbietobrzusznie spłaszczone,  
a długość ich ciała waha się pomiędzy 3,5–4,5 mm;  
w ciągu trwania swojego życia przechodzą sześcio-
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krotną wylinkę. Larwa, która przeszła już ostatnie li-
nienie nie żywi się tkanką liściową, a jedynie tworzy 
wokół siebie kokon (fot. 6), stając się poczwarką. Ma 
on postać owalnego, wydłużonego tworu, od środka 
wyściełanego jedwabną przędzą (fot. 7).

Poczwarki są koloru ciemnobrązowego, o długo-
ści 3,5–5 mm (fot. 7). Ich rozwój wewnątrz kokonu  
w okresie letnim trwa 2–3 tygodnie, w przypadku po-
koleń zimujących jest znacznie dłuższy i trwa od 6 do 8 
miesięcy. Zimowanie odbywa się w opadłych liściach 
lub w glebie. Po czasie zimowania z kokonu wykluwa 
się motyl, pozostawiając po sobie puste egzuwium (fot. 
8). Do zimowania zdolne są poczwarki drugiego i trze-
ciego pokolenia (Soika, Łabanowski 2014).

Fot. 4. Larwa szrotówka kasztanowcowiaczka na liściu za-
atakowanego kasztanowca białego (fot. M.A. Jóźwiak)
Photo 4. Larva of Cameraria ochridella on leaf of attacked 
horse chestnut (Photo. M.A. Jóźwiak)

Fot. 5. Larwa szrotówka wewnątrz miny (fot. M.A. Jóźwiak)
Photo 5. Larva of Cameraria ochridella inside leaf mine 
(Photo. M.A. Jóźwiak)

Fot. 6. Larwa w kokonie (fot. M.A. Jóźwiak)
Photo 6. Larva in cocoon (Photo. M.A. Jóźwiak)

Fot. 7. Rozwój poczwarki w formę imaginalną (fot. M.A. 
Jóźwiak)
Photo 7. The development of a pupa in an imaginary form 
(Photo. M.A. Jóźwiak)

Fot. 8. Opuszczony kokon szrotówka kasztanowcowiaczka 
(fot. M.A. Jóźwiak)
Photo 8. Abandoned cocoon of Cameraria ochridella (Pho-
to. M.A. Jóźwiak)
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Fot. 8. Motyl na pniu kasztanowca (fot. M.A. Jóźwiak)
Photo 8. Butterfly on a chestnut tree trunk (Photo. M.A. Jóź-
wiak)

Podsumowanie i wnioski

W związku ze stale narastającym problemem uszko-
dzeń kasztanowców ciągle poszukiwane są skuteczne 
metody walki ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. 
Wśród obecnie stosowanych metod wyróżnić można 
metody mechaniczne, chemiczne oraz biologiczne. 

Spośród metod zwalczania szrotówka metody me-
chaniczne są najprostsze i najpopularniejsze. Polega-
ją one głównie na dokładnym grabieniu opadłych li-
ści kasztanowców zawierających poczwarki motyla 
(Głowacka 2005) i ich utylizacji. Może odbywać się to 
poprzez zakopanie ich głęboko w ziemi, spalenie lub 
poprzez kompostowanie. 

Grabienie musi być niezwykle dokładne, jednak 
trudno pozbyć się wszystkich opadłych liści, gdyż 
część z nich może spadać na miejsca mniej dostępne, 
takie jak żywopłoty, zachwaszczenia lub zakrzewienia, 
gdzie pozostaną niezauważone. Wygrabianie liści jest 
najbardziej efektywne w przypadku pojedynczo rosną-
cych kasztanowców lub na terenach o małej gęstości 
ich występowania. Najlepiej, gdy gleba nie jest poro-
śnięta roślinnością, chwastami czy trawą (Głowacka  
i in. 2004). 

W przypadku zakopywania liści istotna jest odpo-
wiednia głębokość, na jakiej zostaną one umieszczone 
i musi wynosić co najmniej 30 cm. Jest to konieczność, 
gdyż zimujące w liściach poczwarki po wykluciu się  
z kokonów będą w stanie wydostać się z powrotem na 

powierzchnię. Usuwanie liści powinno być rozpoczęte 
tuż po ich opadnięciu. Jeśli zostanie przeprowadzone 
zbyt późno, istnieje zagrożenie wysypania się poczwa-
rek z suchych już liści do gleby, gdzie mogą zimować 
i na wiosnę wznowić cykl rozwojowy (Głowacka i in. 
2004). Stosowane są także opaski lepowe umieszczane 
na pniach drzew. Lepka substancja nie wysycha przez 
cały okres wegetacyjny i owady przyklejają się do niej, 
pojawiając się poniżej korony drzew. Następuje to  
w czasie rujek lub w czasie niekorzystnych warunków 
pogodowych, kiedy szukają schronienia w szczeli-
nach kory. Wadą tej metody jest brak selektywności. 
Do opasek lepowych mogę przyklejać się także inne 
gatunki pożytecznych owadów. Opaski lepowe mogę 
być również nasączane substancjami wabiącymi mo-
tyle szrotówka, tak zwane atrakanty. Mogą stanowić 
je substancje feromonowe, które w znacznym stopniu 
podnoszą efektywność działania takich opasek. Waż-
nym czynnikiem w metodach mechanicznych jest czas 
i odpowiedni okres zastosowania metody. W przypad-
ku zbioru liści powinien on nastąpić jak najszybciej 
po opadnięciu, w przypadku pułapek i lepów ekspo-
zycję zintegrować trzeba z momentem pojawienia się 
motyli. Do prawidłowego przebiegu kompostowania 
zebranych liści konieczne jest spełnienie kilku warun-
ków: temperatura powinna być odpowiednio wysoka 
– co najmniej 40oC, proces powinien zostać przepro-
wadzony wiosną, a liście poddawane utylizacji muszą 
być suche, aby maksymalnie zmniejszyć wilgotność 
otoczenia. 

Metody chemiczne opierają się na zastosowaniu 
insektycydów owadobójczych i polegają na opryskach  
i mikroiniekcjach, czyli tzw. szczepieniu bezpośrednio 
do pni drzew lub do gleby, na której rosną. Substancje 
stosowane do oprysków drzew to inhibitory biosyntezy 
chityny. Po przedostaniu się ich do organizmu stadium 
larwalnego owada powodują, że larwa nie jest w stanie 
wytworzyć niezbędnego do wylinki oskórka i po pew-
nym czasie umiera (Głowacka 2004). Mikroiniekcje 
polegają na aplikacji preparatu wprost do pnia przez 
głębokie, pięciocentymetrowe nawiercenia pozwa-
lające na wprowadzenie preparatu wprost do tkanki 
przewodzącej drzewa. Ksylem równomiernie rozpro-
wadza substancję w całej roślinie, aż po jego koronę 
i najmłodsze elementy (Łabanowski 2003). Jednak  
i ta metoda niesie ze sobą negatywne skutki. Stosowa-
nie mikroiniekcji jest bezpośrednią ingerencją w pień 
drzewa i wykonane nawiercenia mogą uszkodzić drze-
wo na wiele lat Jest to łatwa droga przedostania się pa-
togenów do wnętrza pnia. 

Jedną z metod biologicznych jest naturalnie wystę-
pująca w środowisku zależność troficzna wśród zwie-
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rząt. Szrotówek kasztanowcowiaczek może stanowić 
pożywienie sikorek, jednak ilość owadów jaką mogą 
skonsumować nie jest wystarczająca, aby móc uznać 
ją za skuteczną. Szacunkowo jedynie 3% populacji gą-
sienic może być wyeliminowane w ten sposób. Owad 
może paść również ofiarą organizmów pasożytniczych. 
Największy odsetek pasożytowania obserwuje się na 
stanowiskach, gdzie pojawy szrotówka notowane są od 
co najmniej 10 lat (Łabanowski 2003).

Na podstawie prowadzonych badań i obserwacji cy-
klu rozwojowego szrotówka oraz opracowań literatu-
rowych na jego temat, stwierdzić należy, że:

1) rozwój larw zależy od warunków termicz-
nych (larwy hodowane w warunkach laboratoryjnych  
w temperaturze poniżej 5oC opóźniały metamorfozę  
o 3 tygodnie),

2) systematyczne zraszanie powierzchni blaszek li-
ściowych dostępnych formom imago na okres składa-
nia jaj w stosunku do blaszek zraszanych trzykrotnie 
mniej wykazało dwukrotnie mniejszą ilość powstają-
cych na ich powierzchni min a co za tym idzie mniejszą 
ilość rozwijających się larw, 

3) mniejsza ilość min i larw w liściach nawilżanych 
może wynikać z wypłukiwania złożonych w rynien-
kach liściowych utworzonych wzdłuż nerwacji blaszek 
jaj pasożyta,

4) w warunkach naturalnych lata deszczowe nie 
będą sprzyjać wzrostom liczebności populacji tego 
owada,

5) należy przeprowadzić badania skuteczności bio-
logicznej metody ochrony kasztanowców z zastosowa-
niem kruszynka (Trichogramma) będącego pasożytem 
jaj owadów roślinożernych.
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STRESZCZENIE

Pochodzenie szrotówka kasztanowcowiaczka nie jest 
do końca znane. Prawdopodobnym obszarem jego 
pierwotnego występowania są Chiny, skąd w krótkim 
czasie rozprzestrzenił się na cały kontynent europejski. 
W Polsce pojawił się w 1998 roku i jego ekspansja trwa 
nadal. Głównym obiektem ataku szrotówka jest kaszta-
nowiec pospolity (Aesculus hippocastanum). Kiedy za-
uważono problem szrotówka atakującego aleje parko-
we podjęto próby walki z tym motylem. Podstawowym 
sposobem walki z efektami budzącymi wiele zastrze-
żeń jest stosowanie pułapek feromonowych, dezorien-
tujących samce tego gatunku. Według C. Lethmayera 
z wiedeńskiego Institute for Plant Health najefektyw-
niejszą metodą zwalczania szrotówka jest stosowanie 
regulatora wzrostu owadów (Lethmayer 2016). Jednak 
znacznie częściej grabi się, pali lub kompostuje liście 
z zimującymi poczwarkami. Ta metoda jest również 
mało skuteczna, zwalcza zaledwie 50% populacji szro-
tówka. Jednym z bardziej efektywnych sposobów jest 
stosowanie metod opryskowych. Są one jednak bardzo 
szkodliwe dla środowiska i ludzi. Znajomość cyklu 
rozwojowego szrotówka, poznanie kolejnych etapów 
i szukanie jego newralgicznych punktów może przy-
czynić się do zaproponowania kolejnej metody ochro-
ny kasztanowców przed tym szkodnikiem. Celem pro-
wadzonych badań i obserwacji jest bardzo dokładne 
poznanie stadiów larwalnych, poczwarek i form ima-
ginalnych. Dokumentacja fotograficzna i obserwacje 
mikroskopowe cech poszczególnych stadiów rozwojo-
wych pozwoliły na dokładną charakterystykę biologii 
rozwoju tego motyla. 


