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ABSTRACT

Significant damage to chestnut stands has been observed throughout Europe for over 30 years. On their leaf surfaces there are 
numerous lesions in the form of yellow and brown spots covering sometimes the whole surface of the leaf blade. It leads to damage 
to the tree crowns and to the premature falling of chestnut leaves. The reason for this phenomenon is a new, invasive insect species of 
the chestnut gall wasp (Kosibowicz 2005). Despite numerous attempts to control the pest, the park alleys are under constant threat, 
as neither chemical methods, nor pheromone traps or inoculation of chestnut trees fail.
The most harmful to stands are rot larvae, which feed on the soft tissue and create specific corridors on leaves, which take on 
various, usually elongated shapes, and in extreme cases may take up the entire surface of the attacked leaf (Łabanowski, Soika 
1998). Therefore, the protection of vanishing chestnut trees should be addressed as a matter of urgency because these trees are 
„dying while standing”. The aim of the study was to develop an effective method of protection of chestnut trees against European 
chestnut borer using a biological method, non-invasive and environmentally friendly, with the use of California red hybrid (Eisenia 
fetida). This method is environmentally safe, does not introduce chemical pesticides, is directed only against European chestnut 
borer, while protecting other species of insects. At the same time, it allows the recovery of organic matter and the reintroduction of 
the elements it contains into biogeochemical cycles. A proposal to solve the problem is to break the development cycle of the hornet. 
The study showed the bioutylizing ability of earthworms against leaves of white chestnut (Aesculus hippocastanum L.) infested with 
larvae of Cameraria ohridella. As a result of the research, it was found that the hybrid utilizes the leaves of infected chestnut trees 
together with the larvae and pupae living on them, interrupting the development cycle of the parasite. The use of the California red 
hybrid (Eisenia fetida) is a biological method, completely natural and safe for the environment. The vermicompost obtained from 
the disposal is a highly valuable substrate for reuse
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Wprowadzenie

Od ponad 30 lat na terenie całej Europy obserwowa-
ne są znaczne uszkodzenia drzewostanów kasztanow-
ców. Na powierzchniach ich liści są liczne uszkodzenia 

w postaci żółtych i brunatnych plam obejmujących swo-
im zasięgiem czasami całą powierzchnię blaszki liścio-
wej (fot. 1). Dochodzi do uszkodzenia koron drzew i do 
przedwczesnego opadania liści kasztanowców. Przyczy-
ną tego zjawiska jest nowy, inwazyjny gatunek owada 
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szrotówek kasztanowcowiaczek (Kosibowicz 2005). 
Mimo licznie podejmowanych prób walki ze szkod-
nikiem aleje parkowe są w stanie ciągłego zagrożenia 
bowiem ani metody chemiczne ani też pułapki feromo-
nowe czy szczepienie kasztanowców nie zdają egzami-
nu. Najbardziej szkodliwe dla drzewostanów są larwy 
szrotówka, które żywią się tkanką miękiszową, tworzą 
na liściach swoiste korytarze-miny (fot. 2), które przy-
bierają różnorodne, najczęściej wydłużone kształ-
ty, a w skrajnych przypadkach zająć mogę całą po-
wierzchnię zaatakowanego liścia (Łabanowski, Soika 
1998). Szrotówek kasztanowcowiaczek (Caremeraria 
ochridella) jest motylem należącym do rodziny kibitni-
kowatych (Gracillaridae). Jest gatunkiem szkodliwym, 
żywiącym się liśćmi kasztanowców. Jego głównym ży-
wicielem jest kasztanowiec biały (Aesculus hippocasta-
num), zdarza się również, że żeruje na kasztanowcach 
czerwonych (Aesculus carnea) oraz na klonie jaworze 
(Acer pseudoplatanus). Najbardziej szkodliwe dla drze-
wostanów są larwy szrotówka, które żywią się tkanką 
miękiszową, tworzą na liściach swoiste korytarze-miny, 
które przybierają różnorodne, najczęściej wydłużone 
kształty, a w skrajnych przypadkach zająć mogę całą 
powierzchnię zaatakowanego liścia (Łabanowski, Soika 
1998). Kasztanowce broniąc się przed atakami i nad-
mierną utratą aparatu asymilacyjnego mobilizują się do 
ponownego wytworzenia liści oraz kwitnięcia jesienią, 
co znacznie osłabia drzewo i może spowodować jego 
zamieranie. Ze względu na liczne aleje parkowe znajdu-
jące się na terenie województwa świętokrzyskiego pro-
blem pojawienia się szrotówka pozbawiłby region świę-
tokrzyski licznych miejsc zalesionych starodrzewiem  
z kasztanowców, tworzących aleje parkowe wokół takich 
obiektów, jak Fortalicja w Sobkowie, Zamek w Pod-
zamczu Chęcińskim, deptaki spacerowe w Solcu-Zdroju 
(fot. 7, 8) czy w parku zdrojowym w Busku-Zdroju oraz 
w parku miejskim w Kielcach (Głuszek 2017). Miejsca 
te oprócz swojej historii posiadają również nieocenio-
ne walory przyrodnicze. Dlatego w trybie pilnym nale-
ży zająć się ochroną ginących kasztanowców ponieważ 
drzewa te „umierają stojąc”.

Metody walki ze szrotówkiem kasztanowco-
wiaczkiem

W związku ze stale narastającym problemem uszko-
dzeń kasztanowców ciągle poszukiwane są skuteczne 
metody walki ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. 
Wśród obecnie stosowanych metod wyróżnić moż-
na metody mechaniczne, chemiczne oraz biologiczne. 
Spośród metod zwalczania szrotówka metody mecha-
niczne są najprostsze i najpopularniejsze. Polegają one 

głównie na dokładnym grabieniu opadłych liści kaszta-
nowców zawierających poczwarki motyla (Pavan i in. 
2003; Głowacka 2005) i ich utylizacji. Może odbywać 
się to poprzez zakopanie ich głęboko w ziemi, spalenie 
lub poprzez kompostowanie. Stosowane są także opa-
ski lepowe umieszczane wokół pni drzew (fot. 3). Na-
sączone są lepką substancją nie wysychającą przez cały 
okres wegetacyjny, do której z łatwością przyklejają się 
motyle szrotówka kasztanowcowiaczka masowo po-
jawiające 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 gdyż nie są wstanie oderwać się. 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 motyle szrotówka, tzw. atrak-
tanty. Mogą stanowić je substancje feromonowe, które 
w znacznym stopniu podnoszą efektywność działania 
takich opasek. Inną metodą mechaniczną są pułapki ko-
minkowe zawierające wewnątrz dyspensery feromono-
we wabiące szrotówka. Metody chemiczne opierają się 
na zastosowaniu insektycydów owadobójczych i mogą 
być one dostarczane do drzewa na różne sposoby. Po-
przez opryski, mikroiniekcje, czyli tzw. szczepienie bez-
pośrednio do pni drzew lub do gleby, na której rosną. 
Stosowane są opryski drzew substancjami będącymi 
inhibitorami biosyntezy chityny. Po przedostaniu się 
ich do organizmu stadium larwalnego owada powoduje, 
że larwa nie jest w stanie wytworzyć niezbędnego do 
wylinki oskórka i po pewnym czasie umiera (Głowacka 
2004). Skuteczność preparatów z inhibitorami chityny 
dochodzi do 98–100%, w zależności od liczby przepro-
wadzonych oprysków. Metody te mają jednak swoje 
wady, jest nimi potencjalne zagrożenie dla ludzi oraz 
zwierząt, możliwe są zatrucia lub skażenie środowiska. 
Metody biologiczne polegają na skierowaniu przeciw 
szrotówkowi jego wrogów naturalnych. Jedną z metod 
biologicznych jest naturalnie występująca w środowisku 
zależność troficzna wśród zwierząt. Szrotówek kasz-
tanowcowiaczek może stanowić pożywienie sikorek, 
jednak ilość owadów jaką mogą skonsumować nie jest 
wystarczająca, aby móc uznać ją za skuteczną. Szacun-
kowo jedynie 3% populacji gąsienic może być wyelimi-
nowane w ten sposób. Owad może paść również ofiarą 
organizmów pasożytniczych. Największy odsetek paso-
żytowania obserwuje się na stanowiskach, gdzie pojawy 
szrotówka notowane są od co najmniej 10 lat (Łabanow-
ski 2003).

Celem badań było wypracowanie skutecznej meto-
dy ochrony kasztanowców przed szrotówkiem kaszta-
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Metody badań

Metodyka badań uwzględniała powstawanie wermi-
kompostu na bazie gleby zmieszanej z liśćmi kaszta-
nowców porażonych larwami szrotówka kasztanowco-
wiaczka (Cameraria ohridella Deschka & Dimić, 1986).  
W tym celu założono hodowlę laboratoryjną. W po-
jemniku PCV o pojemności 10 l umieszczono 2 l gleby,  
1 kg świeżych liści kasztanowca porażonych szrotów-
kiem kasztanowcowiaczkiem oraz 50 sztuk dojrzałych, 
wybarwionych osobników czerwonej hybrydy kalifor-
nijskiej (Eisenia fetida Sav.) (fot. 4). Okresowo do ho-
dowli dokładano bibułę, służącą dżdżownicom jako źró-
dło celulozy, umożliwiające tworzenie kokonów. Oceny 
stopnia porażenia liści kasztanowców dokonano na pod-
stawie analizy mikroskopowej wykonanej przy pomocy 
mikroskopu stereoskopowego marki Nikon, model SMZ 
1500, z głowicą ciągłej zmiany powiększenia zoom 
15:1, która daje zakres powiększeń od 0,75x do 11,25x 
i pozwala na przestrzenne widzenie obrazu powiększa-
nego. Specjalistyczne oprogramowanie umożliwia re-
jestrację obrazu i tworzenie dokumentacji fotograficz-
nej. W wyniku przeprowadzonych obserwacji ukazane 
zostały zmiany występujące na liściach oraz gąsienice 
szrotówka kasztanowcowiaczka. W trakcie rozwoju ho-
dowli mierzone były stale dwa parametry: wilgotność 
podłoża, oraz temperatura gleby, oba z częstotliwością 
tygodniową. Po 6 miesiącach prowadzenia hodowli ze 
złoża pobrano losowo 10 próbek ziemi, po 10 gramów 
każda. Każdą z nich umieszczono na oddzielnej szalce 
Petriego, zwilżono niewielką ilością wody i poddano 
obserwacji pod mikroskopem stereoskopowym w celu 
znalezienia larw szrotówka kasztanowcowiaczka. Pod-
czas obserwacji wykonywano dokumentację fotogra-
ficzną. 

nowowiaczkiem z zastosowaniem metody biologicz-
nej, nieinwazyjnej środowiskowo z wykorzystaniem 
czerwonej hybrydy kalifornijskiej (Eisenia fetida)

Fot. 1. Na powierzchniach liści liczne uszkodzenia w postaci 
żółtych i brunatnych plam (Fot. Boroński)
Photo 1. Numerous damage in the form of yellow and brown 
spots on leaf surfaces (Photo Boroński)

Fot. 2. Korytarze-miny na liściach wytworzone przez larwy 
szrotówka (Fot. Boroński)
Photo 2. Corridors on the leaves created by the leaf beetle 
larvae (Photo Boroński)

Fot. 3. Pułapki lepowe wokół pni kasztanowców (Fot. 
Krochmal)
Photo 3. Sticky traps around chestnut trunks (Photo Krochmal)

Fot. 4. Czerwona hybry-
da kalifornijska utylizu-
jąca liście kasztanow-
ców porażone larwami 
szrotówka (Fot. Boroń-
ski)
Photo 4. A red Califor-
nian hybrid that utilizes 
chestnut leaves affected 
by leaf rot larvae (Pho-
to by Boroński)
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Charakterystyka obiektu badań

Szrotówek jest owadem wielopokoleniowym i w za-
leżności od klimatu i panujących na danym terenie wa-
runków termicznych i długość sezonu wegetacyjnego 
może wykształcić różną liczbę pokoleń. W Polsce są to 
zazwyczaj trzy pokolenia (Buszko 2007). Pierwsze poko-
lenie szrotówka wylęga się z jaj na przełomie od kwietnia 
do końca maja, kiedy to kasztanowce pokryte już są liść-
mi. Pojawianie się dorosłych osobników rozciągnięte jest  
w czasie, lecz największą liczbę dorosłych osobników 
zaobserwować można na początku 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 zaobserwować wówczas wielkie 
skupiska motyli przesiadujących na pniach drzew, gdzie 
dochodzi do kopulacji. Zapłodnione w tym czasie sami-
ce składają jaja w zagłębieniach nerwowych liści. Drugi 
sezon rozrodczy przypada na połowę czerwca do końca 
lipca, trzeci na sierpień i wrzesień (Głowacka i in. 2009). 
Dorosłe osobniki szrotówka kasztanowcowiaczka to 
motyle w długości ciała od 2,8 do 3,8 mm. Rozpiętość 
przednich skrzydeł dochodzi do 8,5 mm. Barwa ciała jest 
brązowozłocista, a na brzegach skrzydeł posiadają cha-
rakterystyczne białe paski z czarnym obrzeżeniem. Sami-
ca składa owalne, spłaszczone jaja na wierzchniej stronie 
liścia w zagłębieniach stworzonych przez rynienki ner-
wów liści. Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu doj-
rzałości z jaj wylęgają się larwy. To właśnie one są głów-
nym zagrożeniem dla kasztanowców (Buszko 2007). 
Powierzchnia jaj jest chropowata, zaraz po złożeniu jaja 
są przezroczyste, z czasem jednak w miarę przebiegu roz-
woju embrionalnego zmianie barwę na białawą. Rozwój 
motyla wewnątrz jaja trwa około 10–20 dni i jest ściśle 
zależne od warunków pogodowych (Kosibowicz 2005). 
Larwy mają wydłużone ciała, o zielono żółtej barwie, są 
grzbietobrzusznie spłaszczone, a długość ich ciała waha 

się pomiędzy 3,5–4,5 mm, w ciągu trwania swojego życia 
przechodzą sześciokrotną wylinkę. Larwa która przeszła 
już ostatnie linienie nie żywi się tkanką liściową a jedynie 
tworzy wokół siebie kokon stając się poczwarkę. Ma on 
postać owalnego, wydłużonego tworu, od środka wyście-
łanego jedwabną przędzą (Buszko 2007). Poczwarki są 
koloru ciemnobrązowego, o długości 3,5–5 mm (Soika, 
Łabanowski 2014). Ich rozwój wewnątrz kokonu w okre-
sie letnim trwa 2–3 tygodnie, w przypadku pokoleń zi-
mujących 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, pozo-
stawiając po sobie puste egzuwium (fot. 5). Do zimowa-
nia zdolne są poczwarki drugiego i trzeciego pokolenia

Charakterystyka czerwonej hybrydy kalifor-
nijskiej 

Czerwona hybryda kalifornijska Eisenia fetida po raz 
pierwszy pojawiła się w latach 50. XX wieku, kiedy to 
wyhodowana została przez amerykańskich naukowców. 
Długość dojrzałych osobników to średnio od 60 do 120 
mm, średnica ciała wynosi około 3–6 mm, ciało składa 
się z 80 do 120 segmentów. Clitellum obejmuje 6–8 seg-
mentów. Wymiary składanych kokonów to 2,4–5,2 mm 
długości oraz 2,3–4,4 mm średnicy (Sims, Gerard 1985). 
Waga dojrzałego osobnika Eisenia fetida jest zależna od 
warunków i miejsca jego rozwoju. Waga osobników 
hodowlanych może dochodzić do 1,6 g, wolno żyjące 
okazy są lżejsze i ważą 0,3–0,4 g (Jóźwiak, Rybiński 
2010). Charakterystyczną cechą wyglądu czerwonej hy-
brydy kalifornijskiej jest jej ubarwienie. Część grzbie-
towa przyjmuje barwę czerwonofioletową i pokryta jest 
gładkim lub prążkowanym oskórkiem, część brzuszna 
natomiast pozostaje niewybarwiona. Zgrubiała część 
ciała niezbędna podczas rozrodu clitellum jest wyraźnie 
grubsza u osobników dorosłych i znacznie jaśniejsza od 
pozostałych segmentów ciała (Plisko 1973). Eisenia feti-

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 5,6,7 Larwa, poczwarka, imago szrotówka kasztanowcowiaczka [Cameraria 
ohridella (Deschka, Dimić, 1986)] (Fot. Krochmal) 
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Waga dojrzałego osobnika Eisenia fetida jest zależna od warunków i miejsca jego rozwoju. 

Fot. 5, 6, 7. Larwa, poczwarka, imago szrotówka kasztanowcowiaczka [Cameraria ohridella (Deschka, Dimić, 1986)] (Fot. 
Krochmal)
Photo 5, 6, 7. Larva, chrysalis, imago horse chestnut leaf moth [Cameraria ohridella (Deschka, Dimić, 1986)] (Photo Krochmal)
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da żyje w przypowierzchniowej warstwie gleby. Cechu-
je ją dość duża tolerancja na zmienne temperatury, przy 
czym optimum jej rozwoju to 12–28oC (Bożym 2012) 
oraz zasolenie gleby, może funkcjonować przy stężeniu 
soli w glebie na poziomie 15 gm∙kg-1, co stanowi niemal 
połowę zawartości soli w wodzie morskiej 35 g∙L-1 (Sin-
ha 2009), najkorzystniejsze pH wynosi 6–7 stanowiące 
o odczynie neutralny lub lekko kwaśnym (Biermaier, 
Wrbka-Fuchsig 2006). Eisenia fetida jest gatunkiem 
hermafrodytycznym. Podczas kopulacji dochodzi do 
wzajemnej wymiany nasienia pomiędzy kopulującymi 
ze sobą dżdżownicami (Grove, Cowley 1926) Efektem 
końcowym kopulacji jest powstanie kokonów zawie-
rających jaja o amforowatym, wazonowatym kształcie 
które dostają się do gleby i tam dojrzewają. Wewnątrz 
kokonu znajduje się od 2 do 21 zapłodnionych jaj, jed-
nak dojrzałość osiąga znacznie mniejsza liczka osobni-
ków, około 2 (Evans, Guild 1984). Na świat po około 21 
dniach wykluwają się w pełni uformowane organizmy, 
niezdolne jeszcze do rozrodu, bez wykształconego sio-
dełka, które w szybkim tempie rosną i nawet w czasie 
jednego tygodnia zdolne są do podwojenia swojej masy 
oraz długości (Plisko 1973). Czerwona hybryda kalifor-
nijska jest gatunkiem często wybieranym i preferowa-
nym w przypadku prowadzenia wermikultur, głównie za 
sprawą jej krótkiego okresu rozwoju embrionalnego wy-
noszącego 14–21 dni, znacznej długości życia wynoszą-
cej do 16 lat, co stanowi wartość czterokrotnie większą 
niż żywotność powszechnej w Polsce dżdżownicy ziem-
nej Lumbricus terrestris również jej zdolności rozrodcze 
w porównaniu z dżdżownicą ziemną są dwunastokrot-
nie wyższe (Jóźwiak, Rybiński 2009). Dojrzały osobnik 
w ciągu tygodnia może złożyć do 12 jaj. Podwojenie 
liczebności populacji możliwe jest już po 2–3 miesią-
cach (Biermaier, Wrbka-Fuchsig 2006). Kolejną cechą 
stawiającą ją przed dżdżownicą ziemną jest głębokość 
jej żerowania oraz tendencja do przemieszczania się w 
glebie. Eisenia pozostaje w skupiskach w warstwach 
przypowierzchniowych, z kolei dżdżownica ziemna 
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w ciągu tygodnia może złożyć do 12 jaj. Podwojenie liczebności populacji możliwe jest już 

po 2–3 miesiącach (Biermaier, Wrbka-Fuchsig 2006). Kolejną cechą stawiającą ją przed 

dżdżownicą ziemną jest głębokość jej żerowania oraz tendencja do przemieszczania się w 

glebie. Eisenia pozostaje w skupiskach w warstwach przypowierzchniowych, z kolei 

dżdżownica ziemna wykazuje tendencje do migracji w głąb profilu (Bożym 2012). 

Niezmiernie przydatną cechą przy wytwarzaniu wermikompostu jest tempo przetwarzania 

pochłoniętej materii organicznej, które u czerwonej hybrydy wielokrotnie przekracza masę 

pojedynczej dżdżownicy (Kostecka 1995).  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 8, 9, 10. Kokony, formy młodociane, dorosłe dżdżownice Eisenia fetida (Fot. Jóźwiak) 

Fot. 8, 9, 10. Kokony, formy młodociane, dorosłe dżdżownice Eisenia fetida (Fot. Jóźwiak)
Photo 8, 9, 10. Cocoons, juvenile forms, adult earthworms Eisenia fetida (Photo Jóźwiak)

wykazuje tendencje do migracji w głąb profilu (Bożym 
2012). Niezmiernie przydatną cechą przy wytwarzaniu 
wermikompostu jest tempo przetwarzania pochłoniętej 
materii organicznej, które u czerwonej hybrydy wielo-
krotnie przekracza masę pojedynczej dżdżownicy (Ko-
stecka 1995).

Wyniki

Okres sześciu miesięcy to czas wystarczający na 
przetworzenie przez dżdżownice podłoża z materią or-
ganiczną (liście porażonych kasztanowców). Wyniki ba-
dań po upływie sześciu miesięcy pozwoliły na dokładny 
przegląd organoleptyczny podłoża i stwierdzenie braku 
poczwarek, które w przypadku niezaburzonego cyklu 
rozwojowego szrotówka powinny znajdować się w gle-
bie jako wynik metamorfozy larw żerujących w opadłych 
liściach. Stwierdzenie ich braku wskazuje na skuteczność 
proponowanej metody walki ze szrotówkiem.

W związku ze stale narastającym problemem uszko-
dzeń kasztanowców ciągle poszukiwane są skuteczne 
metody walki ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. 
Wśród obecnie stosowanych metod wyróżnić można me-
tody mechaniczne, chemiczne oraz biologiczne. Spośród 
metod zwalczania szrotówka metody mechaniczne są naj-
prostsze i najpopularniejsze. Polegają one głównie na do-
kładnym grabieniu opadłych liści kasztanowców zawiera-
jących poczwarki motyla (Głowacka 2005) i ich utyliza-
cji. Mogą odbywać się to poprzez zakopanie ich głęboko 
w ziemi, spalenie lub poprzez kompostowanie (Głowacka 
i in. 2005). Usuwanie liści powinno być rozpoczęte tuż po 
ich opadnięciu. Jeśli zostanie przeprowadzone zbyt późno 
istnieje zagrożenie wysypania się poczwarek z suchych 
już liści do gleby, gdzie mogą zimować i na wiosnę wzno-
wić cykl rozwojowy. Stosowane są także opaski lepowe 
umieszczane na pniach drzew. Wadą tej metody jest brak 
selektywności. Do opasek lepowych mogą przyklejać się 
także inne gatunki pożytecznych owadów. W przypadku 
zbioru liści powinien on nastąpić jak najszybciej po ich 
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opadnięciu. Do prawidłowego przebiegu kompostowania 
zebranych liści konieczne jest spełnienie kilku warunków. 
Temperatura powinna być odpowiednio wysoka i wynosić 
co najmniej 30–40oC, liście poddawane utylizacji muszą 
być przemieszane z glebą, aby zoptymalizować warunki 
życia dżdżownic oraz powinna być zachowana wilgot-
ność kompostownika 70–80% niezbędna dżdżownicom.

Propozycja rozwiązania problemu w warunkach 
naturalnych 

1. Budowa kompostowników zabezpieczonych we-
wnętrzną membraną foliową uniemożliwiającą prze-
mieszczanie się larw szrotówka.

2. Wypełnienie pojemników glebą przemieszaną z po-
rażonymi liśćmi

3. Zaszczepienie kompostownika populacją dżdżownic.
4. Utylizacja liści wraz z larwami, powstawanie war-

tościowego wermikompostu.

Ryc. 2. Kompostownik przystosowany do utylizacji porażo-
nych liści kasztanowców
Fig. 2. The composter is adapted to the utilization of infected 
chestnut leaves

Podsumowanie i wnioski 

Szrotówek kasztanowcowiaczek przemieszcza się 
głównie poprzez działanie wiatru – anemochorię. Wów-
czas to niewielkich rozmiarów motyle, jak i i liście po-
rażone larwami mogą być przenoszone na znaczne od-
ległości. Stwierdzono, że porażenie kasztanowców na-
stępuje głównie w drzewostanach znajdujących się bli-
sko traktów drogowych, gdzie za sprawą wzmożonego 
ruchu tranzytowego powstają ruchy powietrza mogące 
sprawniej przenosić porażone liście zarówno przez sa-
mochody, jak i przez człowieka. Liczebność i zasięg wy-
stępowania szrotówka stale się zwiększa także z powodu 
niewielkiej ilości naturalnych wrogów. Obserwuje się 

małą aktywność drapieżników i parazytoidów w stosun-
ku do tego owada. Jako gatunek inwazyjny początkowo 
nie posiadał wielu naturalnych wrogów, z czasem jednak 
pewne grupy organizmów przystosowały się do walki 
ze szrotówkiem i zaczęto obserwować niewielki stopień 
zmniejszania popluacji owada przez te organizmy. Mo-
tyle, larwy oraz poczwarki zjadane są przez sikorki (Pa-
rus sp.), wróble (Passer sp.) oraz pokrzewki (Sylvia sp.). 
Do walki z motylami użyteczne także okazują się paję-
czaki, szerszenie (Vespa sp.), larwy złotooka (Chrysopa 
sp.). Badania we Włoszech wykazały, że larwy i po-
czwarki padają także łupem mrówek z gatunku Crema-
togaster scullaris (Radeghieri 2004). Sprawną ekspansję 
umożliwia szrotówkowi również odporność na niskie 
temperatury, co znacznie ułatwia zimowanie poczwarek 
w glebie i w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego owad 
zdolny jest do wykształcenia kilku pokoleń (Głowacka  
i in. 2009). Szrotówek cechuje się także wysokimi zdol-
nościami rozrodczymi. Spośród stosunkowo niewielkiej 
liczby jednorazowy składanych jaj (około 40) bardzo 
wiele z nich za sprawą niskiej śmiertelności larw może 
rozwijać się bez zakłóceń i przekształcić się w dorosłą 
formę owada. Niska śmiertelność wraz z występowa-
niem w ciągu roku aż trzech pokoleń znacząco wpły-
wa na szanse sukcesu kolonizacyjnego. Od momentu 
pojawienia się motyli na kasztanowcu mijają zaledwie 
dwa lata i obserwować można bardzo negatywne skutki.  
W okolicach lipca na drzewach obserwować można 
znaczny odsetek zżółkniętych i zbrązowiałych liści,  
w skrajnych przypadkach do defoliacji dochodzi już  
w sierpniu (Buszko 2007). 

Wielką rolę w przetwarzaniu i utylizacji materii or-
ganicznej w przypadku dżdżownic odgrywają enzymy 
trawienne produkowane w ich jelitach. Wymienić moż-
na tutaj wiele rodzajów enzymów, takich jak chitynaza, 
amylaza, celulaza, proteazy oraz ureazy, które pozwa-
lają na rozkład złożonych biomolekuł w prostsze przy 
współpracy z mikroflorą jelitową. Zawartość enzymów 
w układzie pokarmowym znacznie przyspiesza rozkład 
materii organicznej (Serfoji i in. 2015). Spośród nich 
szczególną rolę w przypadku materii organicznej, za-
wierającej larwy owadów ogrywa chitynaza, rozkłada-
jąca chitynę. 

Chityna jest nierozpuszczalnym polisacharydem bu-
dującym egzoszkielet oraz wyścielającym jelita owa-
dów. Jest to również niezbędna owadom w czasie linie-
ni, czyli wymiany starego oskórka i tworzenie nowego. 
Aby skutecznie hamować dalszy rozwój szkodliwych 
insektów, niezbędne jest doprowadzenie do rozpadu 
tego wielocukru,. Umożliwia go właśnie chitynaza. Po-
woduje ona degradację chityny do rozpuszczalnych oli-
gosacharydów, o mniejszej masie cząsteczkowej (Kra-
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mer, Muthukrishnan 1997), przyczynia się do rozkładu 
niezbędnych do przeżycia owada struktur, między inny-
mi zbudowanego z chityny egzoszkieletu oraz membra-
ny wyścielającej jelita owada, zapobiegając dalszemu 
prawidłowemu jego rozwoju i ostatecznie prowadząc do 
śmierci (Herrera-Estrella, Chet 1999)

Wnioski 

1. Wykorzystanie czerwonej hybrydy kalifornij-
skiej (Eisenia fetida) jest metodą biologiczną, całkowi-
cie naturalną i bezpieczną dla środowiska.

2. Hybryda utylizuje liście porażonych kaszta-
nowców wraz z żyjącymi na nich larwami i poczwarka-
mi, przerywając cykl rozwojowy pasożyta.

3. Metoda biologiczna z zastosowaniem hybrydy 
jest mało kosztowna.

4. Uzyskany w wyniku utylizacji wermikompost 
jest wysoko wartościowym podłożem do ponownego 
wykorzystania.

5. Posprzątane, przeniesione na kompostowniki z 
alei parkowych liście kasztanowców nadają walor este-
tyki i ładu w miejscach relaksu i wypoczynku ludności.
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STRESZCZENIE

Od ponad 30 lat na terenie całej Europy obserwowa-
ne są znaczne uszkodzenia drzewostanów kasztanow-
ców. Na powierzchniach ich liści są liczne uszkodzenia  
w postaci żółtych i brunatnych plam obejmujących swo-
im zasięgiem czasami całą powierzchnię blaszki liścio-
wej. Dochodzi do uszkodzenia koron drzew i do przed-
wczesnego opadania liści kasztanowców. Przyczyną 
tego zjawiska jest nowy, inwazyjny gatunek owada szro-
tówek kasztanowcowiaczek (Kosibowicz 2005). Mimo 
licznie podejmowanych prób walki ze szkodnikiem, 
aleje parkowe są w stanie ciągłego zagrożenia, bowiem 
ani metody chemiczne, ani też pułapki feromonowe czy 
szczepienie kasztanowców nie zdają egzaminu. 

Najbardziej szkodliwe dla drzewostanów są larwy 
szrotówka, które żywią się tkanką miękiszową, tworzą 
na liściach swoiste korytarze-miny, które przybierają 
różnorodne, najczęściej wydłużone kształty, a w skraj-
nych przypadkach zająć mogą całą powierzchnię zaata-
kowanego liścia (Łabanowski, Soika 1998). Dlatego w 
trybie pilnym należy zająć się ochroną ginących kaszta-
nowców, ponieważ drzewa te „umierają, stojąc”. 

Celem badań było wypracowanie skutecznej metody 
ochrony kasztanowców przed szrotówkiem kasztano-
wowiaczkiem z zastosowaniem metody biologiczne-
j,nieinwazyjnej środowiskowo z wykorzystaniem czer-
wonej hybrydy kalifornijskiej (Eisenia fetida). Metoda 
ta jest bezpieczna dla środowiska, nie wprowadza che-
micznych środków ochrony roślin, skierowana jest tylko 
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przeciwko kasztanowiaczkowi, chroniąc jednocześnie 
inne gatunki owadów. Pozwala na odzyskiwanie ma-
terii organicznej i ponowne wprowadzanie zawartych  
w niej pierwiastków w cykle biogeochemiczne. Pro-
pozycją rozwiązania problemu jest przerwanie cyklu 
rozwojowego szrotówka. W badaniach wykazano bio-
utylizacyjne zdolności dżdżownicy w stosunku do liści 
kasztanowca białego (Aesculus hippocastanum L.) po-
rażonych larwami szrotówka kasztanowcowiaczka (Ca-
meraria ohridella).

W wyniku badań stwierdzono, że hybryda utylizu-
je liście porażonych kasztanowców wraz z żyjącymi 
na nich larwami i poczwarkami, przerywając cykl roz-
wojowy pasożyta. Wykorzystanie czerwonej hybrydy 
kalifornijskiej (Eisenia fetida) jest metodą biologiczną, 
całkowicie naturalną i bezpieczną. Uzyskany w wyni-
ku utylizacji wermikompost jest wysoko wartościowym 
podłożem do ponownego wykorzystania.


