
•A Lophyrus pini az Alföldön 
írta: Béky Albert. 

A Lophyrus (Tenthredol piniröl Téglás erdővédelemtana a 
következőket mondja: „Miután az időjárás viszontagságaitól is 
sokat szenvedő hernyók nagyobb számban inkább gyéres erdők
ben s főleg magánosan álló, beteges fákon találhatók: e rovarjai 
csak rossz viszonyok között levő állalokban lehet észrevehetően 
káros". 

Az én tapasztalatom ezzel a megállapítással nem egyezik, 
aminek megerősítésére röviden előadom azt, amit 1893-ban a 
Morvalapályon Lozornó község határában fekvő, gróf Károlyi 
Alajos-féle erdeifenyvesekben tapasztaltam. 

Ezen a lapályon a Pálffy- és Károlj-i-uradalmakban és má
sok kezében sokezer kat. hold tiszta erdeifenyves van. Ez a fa
faj ott kitűnően érzi magát, igen jól tenyészik s olyan egészsé
ges, tömör, szilárd, gyantadús faanyagot növeszt, hogy a Szepes-
ségben sem láttam különbet. Azért mondom ezt, hogy az ne 
legyen a látszat, hogy a nem megfelelő termőhelyen (lapályon) 
nagy terjedelemben tenyésző elegyetlen erdeifenyő volt az oka a 
rovar nagymérvű elszaporodásának. 

Ezekben a fenyvesekben a Lophyrus pini állandó lakó s 
károsítása — főként az. időjárási viszonyok szerint — hol ki
sebb, hol nagyobb mértékű. 

Az 1893. évben a rovar első nemzedéke nyár elején alig 
észrevehető mennyiségben mutatkozott s mint állandó lakóra 
ügyet sem vetettünk. A rovarra nézve különösen kedvező nyári 
időjárás folytán azonban az egyébként gyengébben jelentkezni 
szokott második nemzedék rendkívüli módon megszaporodott. 
A károsítás gócpontja egyik, mintegy 30 kat. holdas öregebb 
erdő volt s a lényegesebben megtámadott terület úgy 1000 
(ezer) kat. hold volt. 

Eleinte csak itt-ott, később nagyobb foltokban tűnt fel a 
kár, A megtámadott fáknak megritkult koronájukról már mes;-:-
sziről föl lehetett ismerni. A hernyók nem valami erősen tart
ják magukat a fán s így történt, hogy az éppen akkoriban erő
sebben fújó szél a hernyók nagy részét leverte a földre. Felhaj-



tott gallérral és lehajtott kalapkarimával járva-kelve tele let
tünk hernyóval s a földön annyi volt, hogy sokhelyt — csúszva 
is rajtuk — lucsokban jártunk. 

Köztudomás szerint ezeket a hernyókat eszi a sertés. Az 
uradalom mezőgazdaságából behajtottunk egy, majd még egy 
csorda sertést s vártuk, hogy milyen pusztítást tesz majd'a több
száz disznó a hernyóban. Álmélkodásunkra azonban, a serté
sek kikerülgették a hernyókat s csak turkáltak össze-vissza. Ezt 
látva, a kondás — tapasztalt öreg ember — az erdő szélén levő 
cserjés-bokrosból köteget csinált; ezt hozzádörzsölgette a fák 
törzsén levő hernyócsomókhoz s az így bemocskolt köteget 
hozzádörzsölte néhány sertés szájához. Ezek elkezdték nyalo
gatni a szájukat, amivel — a kondás szerint „vérszagot kapva'' 
— megérezték a hernyók ízét s elkezdték most már jóízűen 
enni és példájukra a többi is. Annyira ízlett nekik, hogy két 
lábra állva, még a fák törzsére is kapaszkodtak utánuk. 

Hogy a szél által levert és a lekopasztott fákról maeu ' ' ' 
földrevető hernyók a még érintetlen vagy kevésbé megtámadott 
iákra ne mászhassanak, ezekre enyvgyűrüket mázoltattunk 
olyan magasságban, hogy a két lábra álló disznók addig elérje
nek. A gyűrű alatt ujjnyi vastagságban tömörültek össze a her
nyók, ahonnan részben a sertések falták le, részben asszonyok
kal és gyerekekkel dörzsöltettük agyon, részben — az övön at 
önmagukból hidat £sinálva — mégis csak fölmásztak a fára. A 

megtámadott fiatalosokban (ilyen kevés volt) kézzel (ronggyal, 

stb. vei) szedettük, nyomattuk agyon a hernyókat. 

Ilyen erővel pusztítva, csak fogyott a hernyó, de azért a fák 
is csak kopaszodtak, ha kisebb mértékben is, tovább, mígnem 
jókora hideg eső úgy elseperte a hernyósereget, hogg utána alig 
lehetett találni. 

A lerágott fák közül aztán sok teljesen ki is száradt úgy, 
hogy ki kellett vágni. Az így kigyérült állomány természetesen 
már kevésbé ellenálló bármily károsítóval szemben s így egy-
egy erős hernyófalás további pusztulásnak veti meg az alapját. 

A Lophyrus pinit az Alföldön mostanáig magam sem vettem 
észre s mástól se hallottam; most májusban azonban elég sokat 
láttam belőle Nyírbéltek és Debrecen határában nemcsak erdei-



fenyő, de feketefenyő fiatalosokban is. Ahol elegyesen van a 
kétféle fenyő, ott csak az erdeit támadta meg. A feketét csak 
ott bántja, ahol erdei nincsen. 

A kár most még nem jelentékeny, de kí tudja, mit hoz a 
jövő. A lozornói fenyvesekben sem látszott aránylag több 3 893 
nyarának elején s őszre mégis tömeges volt a fapusztulás. holott 
az egészen más éghajlat és egészen más fatenyészet! 

Eddig sem voltam barátja az Aiföldön a tömeges fenyő — 
különösen erdeifenyő — telepítésnek, a Lophyrust látva, pedig 
óva intek mindenkit attól. Már a Lophodernium (Hysteriumi 
pinastri károsítása is eléggé jelentkezik sokfelé. Nagy baj lesz 
már ebből a kettőből is, ha sok lesz az Alföldön az erdeifenyő. 

Egyelőre fontosnak látom a hernyó megfigyelését. Ezalatt a 
zöldes-szürkés-sárgástestű, sötétfejű, kifejletten is csak úgy 3 és 
fél cm hosszú, 22 lábú, többnyire 3 hosszanti csikú álhernyókat 
könnyű megismerni arról, hogy csoportokban tartózkodnak s 
veszélyt sejtve hirtelen fölvetik a fejüket. Nagyon jellemző a 
rágásuk is. Kiskorukban párosával esznek meg egy-egy fát úgy, 
hogy a szélét lerágják, a középső főerct meghagyják. Ezek a fö 
erek a rágás után is egy ideig csomónként ott maradnak a fán. 
Amikor már nagyobbak a hernyók, akkor tövig lerágják a fá
kat s csak a levélhüvelyt hagyják érintetlenül. Egy-egy gallyon 
aztán sorozatosan csak ezek a levél hüvelyek jelzik az ott 
lakmározott hernyócsoport pusztítását. 

A rovar első hernyónemzedéke júniusban begubózik. A má
sodik hernyónemzedék a nyár végén fog megjelenni. Addig ke
ressük meg az első nemzedék által megtámadott helyeket s a 
második nemzedéket figyelgessük meg jól. 


