
Czerwce ozdobnych drzew liściastych 

Misecznik dębowy należy do rodziny misecznikowatych, zasiedla wiele 

gatunków drzew i krzewów, głównie dęby. Larwy i samice żerują na cienkich 
pędach, które nawet mogą zamierać. Wydzielają przy tym spadź, na której 
osadzają się grzyby sadzakowe. Ciało samic pokryte jest kasztanowobrązową lub 
czerwonobrązową tarczką, długości 6 mm, szerokości 4 mm. Młode samice  
w przedniej części tarczki mają 3 poprzeczne paski, w tylnej zaś czerwoną kropkę  
i 5 przerywanych pasków. Larwy drugiego stadium, długości 0,6-1 mm są owalne, 
szarobrązowe lub jasnobrązowe z ciemnymi kropkami w części przedniej. Larwy  
II stadium zimują na korze pędów. Samice od końca maja do końca czerwca 
składają jaja, każda po 700 sztuk. Po ok. 40 dniach wylęgają się larwy, które 
wędrują na dolną stronę liści i tam żerują do połowy września osiągając II stadium. 
Od połowy października przechodzą na pędy, gdzie zimują.  

Szczelinczyk jesionowy jest czerwcem z rodziny szczelinczykowatych, 

występującym w szkółkach na jesionie wyniosłym. Samice i larwy żerują  
w licznych koloniach w szczelinach kory pni i konarów, wysysając soki. Rośliny 
słabiej rosną, a nawet zasychają. Owalne samice długości 0,75 mm są 
pomarańczowoczerwone i pokryte kremowym woreczkiem jajowym długości  
1 mm, powstałym ze sklejonych nitek woskowych. Larwy I stadium są czerwone. 
Samce zaś pomarańczowe, pomarańczowożółte z czarnymi oczami. Larwy  
II stadium zimują w szczelinach kory. Od połowy czerwca samice składają  
po ok. 90 jaj do woreczka jajowego. W lipcu wylęgają się larwy, które przechodzą 
na liście i tam żerują do jesieni. Z chwilą, gdy liście zaczynają opadać larwy II 
stadium osiadają w szczelinach kory.  

Łysik wiązowiec należy do rodziny pilśniowatych, występuje na wiązach  

w parkach i ogrodach miejskich. Larwy i samice żerują licznie na pniach  
i gałęziach, które wówczas są mocno osłabione. Ciało samic, długości 2,5-3 mm  
jest owalne, lekko wypukłe, ciemnobrązowe, okryte od dołu i po bokach 
białoszarym woreczkiem jajowym długości 3,5 mm. Larwy II stadium zimują  
szczelinach kory. Wiosną żerują na liściach i młodych pędach. Od czerwca samice 
składają po 120-420 jaj do woreczka jajowego. Od końca lipca wylęgnięte larwy 
wędrują na dolną stronę liści i tam żerują do jesieni. Przed opadnięciem liści 
przechodzą na gałęzie, gdzie zimują.  
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