
Erdészeti Lapok CXLVIII. évf. 9. szám (2013. szeptember)284

A házi berkenye rovarvilágát több té-
nyezõ is befolyásolja. Elõször is, mint
kisszámú elegyben elõforduló fafaj
többnyire olyan polifág rovarokkal ta-
lálkozhatunk rajta, melyek gyakorlati-
lag mindent/bármit megrágnak (gyap-
jaslepkék, araszolók, bagolylepkék).
Másodszor, a Rosaceae család igen né-
pes, és az ilyen csoportokra jellemzõ a
nagyszámú fitofág (növényevõ) rovar-
közösség. Az egyes növényfajok ké-
miai összetétele csak kismértékben tér
el, így a rovarok jobban tudnak alkal-
mazkodni hozzájuk (oligofágok). Har-
madszor, az egyes berkenyefajok ro-
varközösségei között minimális kü-
lönbség tapasztalható. Az itt leírt fajok
közül szinte valamennyi megtalálható
a többi berkenyén is. Nagyon ala-
csony azon fajok száma, melyek csak
és kizárólag a házi berkenyén fordul-
nak elõ.

Leveleken, hajtásokon 
elõforduló rovarok

A körtelevél gubacsatka berkenyén elõ-
forduló változata (Eriophyes pyri sorbi)
kezdetben sárga, késõbb megbarnuló
lapos gubacsokat okoz a levélen. 

A vértetû (Eriosoma lanigerum)
Észak-Amerikából behurcolt faj, mely a
gyümölcsfák mellett a berkenyék gyö-
kerén, tövi részein és vékonyabb ágain
is szívogat. Szerencsére jelentõsebb ká-
rokat – ellentétben a gyümölcsfajtákkal
– nem okoz a berkenyéken.

A pajzstetvek közül talán a kalifor-
niai pajzstetûvel (Diaspidiotus perni-
ciorus) találkozhatunk a leggyakrab-
ban. Bár ez is polifág faj, a nõstény ál-
tal az utódok védelmére létrehozott,
folyamatosan növekvõ pajzsai mind a
leveleken, mind a vékonyabb hajtáso-

kon elõfordulnak. Ez a faj – a nevével
ellentétben – ázsiai eredetû, melyet az
ember mostanra már kozmopilitává
tett. Ebbe a csoportba tartozik az ibo-
lyaszínû pajzstetû (Parlatoria oleae) is,
melynek elõfordulásáról hazánkban
még nincs tudomásunk, de a Mediter-
ráneumban igen elterjedt, és megjele-
nésére számíthatunk a közeli jövõben.

Gyümölcsféléken, köztük a házi ber-
kenye levelein is, gyakran találkozha-
tunk aknákkal. Ezt a rovarok több cso-
portja okozhatja.

A Rhamphus oxyacanthae nevû bo-
gárfaj nemzõi például az ivarérettség
eléréséig az aknázó ormányosokra (pl.
bükk bolhaormányos) jellemzõ apró
lyukakat rágnak a levéllemezbe. A
nemzõ nyár vége felé rakja le petéit a
levéllemezre (akár többet is egy levél-
re), a kikelõ álcák aztán kígyózó akná-
kat készítenek a két epidermisz között
egészen a levél õszi lehullásáig. A lárva
a lehullott levélben telel át, ahol a kö-
vetkezõ tavasszal be is bábozódik. A
bogarak május-júniusban repülnek.

Hosszú, kanyargós, csak alig szélese-
dõ aknát készít a kígyóaknás ezüstmoly
(Lyonetia clerkella) is. A galagonya tör-
pemoly (Stigmella hybnerella) kezdet-
ben keskeny kígyózó, majd foltaknává
szélesedõ aknát készít, míg a közeli ro-
kon aranyzöld törpemoly (Stigmella mes-
pilicola) gyorsan kiszélesedõ kígyóak-
nát. A sátorosmolyok közül a kökényle-
vél sátorosmoly (Phyllonorycter oxya-
canthae) a levél fonákán készíti a levél-
kéket enyhén összehúzó foltaknáit, míg
a mogyorólevél sátorosmoly (P. coryli),
ami nevével ellentétben szintén gyakori
berkenyéken, a levél felszínén. 

A gyümölcsösökben kifejezetten sok
kárt okozó szemes tükrösmoly (Spilo-
nota ocellana) is elõfordul a házi ber-
kenyén. A nyár végén a levelekre lera-
kott petébõl kikelõ hernyók a leveleket,

illetve a terméseket fogyasztják, majd
az áttelelés után tavasszal áttérnek a rü-
gyekre. Inkább ez utóbbi kártétele lehet
jelentõs. A berkenyéken elõfordul
ugyan, de jelentõs kártétele nem ismert.

Laza levélszövedékben, összeszõtt
levelek, virágok és hajtások között táp-
lálkoznak a sodrómolyok, mint például

a mogyorós sodrómoly (Choristoneura
hebenstreitella), a rügysodró tükrös-
moly (Hedya nubiferana) vagy a ligeti
sodrómoly (Pandemis heparana).

Az araszolók népes családjából (Geo-
metridae) a polifág fajok elfogyasztják
ugyan a leveleket, de nem a berkenyék a
legfõbb gazdanövényeik. Talán a körös
pettyesaraszoló (Cyclophora porata) a
kivétel, amely a tölgyek és a nyír mellett
kifejezetten szereti a berkenyefajokat is.

A szintén népes bagolylepkék (Noc-
tuidae) közül a polifág mogyoróbagoly
lepke (Colocasia coryli) két nemzedé-
ke is kifejlõdhet a leveleket fogyasztva.
Inkább a kertekben található fákon te-
lepszik meg egy másik bagolylepke faj
(Diloba caeruleocephala), melynek jel-
legzetes kék fejû hernyói jól felismerhe-
tõvé teszik a fajt. Kezdetben a hernyók
itt is a rügyeket fogyasztják, majd áttér-
nek a levelekre és végül a termésre. Szin-
tén a bagolylepkékhez tartozó Orthosia
fajokból több (O. cruda, O. miniosa, O.
gothica) fogyasztja a berkenyék leve-
leit. A medvelepkék közül a közönsé-
ges medvelepke (Arctia caja) szõrös
hernyóival találkozhatunk. Meleg, szá-
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raz nyarakon akár két generációja is ki-
fejlõdhet. Fõleg kiritkult erdõkben, er-
dõszegélyen gyakori ez a faj.

A nappali lepkék közül a galago-
nyalepke (Aporia crataegi) hernyói
gyakran táplálkoznak a házi berkenye
leveleivel. A galagonyalepke elõfordul
többféle gyümölcsfán, nemcsak ker-
tekben, hanem erdei környezetben is,
de kifejezetten szereti a berkenyéket.

A rendszertanilag a lepkéktõl messze
álló buzogányos levéldarazsak közül a
Trichiosoma sorbi faj berkenyékre spe-
cializálódott. A különbözõ gazdanövé-
nyeken fejlõdõ Trichiosoma fajok elkü-
lönítése azonban még szakembereknek
is komoly feladatot jelent. A levéldara-
zsak közül a Pristiphora geniculata ál-
hernyói elsõsorban a madárberkenye
levélkéit rágják, de a házi berkenyén is
megfigyelhetõk, jellemzõen kisebb cso-
portokban. Európában ritkán okoz ká-
rokat, de Észak-Amerika keleti parkvi-
dékén, ahova behurcolták, jelentõs ká-
rosítóként tartják számon.

Életmód és rendszertani szempontból
is külön csoportot képeznek a kabócák
(Cicadellidae), 1-2 éves hajtáson szívoga-
tó nemzõkkel lehet esetenként találkozni.

Vékonyabb ágakban, hajtásokban
több ormányosbogár faj is kifejlõdik (pl.
Magdalis ruficornis). A nemzõk általában
levélfogyasztók, míg az álcák a kéregre
lerakott petékbõl kikelve berágják magu-
kat a hajtás belsejébe, ahol a faanyaggal
táplálkoznak. Itt telel át az álca és ta-
vasszal itt is bábozódik. A bogarak május-
júniusban repülnek. A hajtásvégi rügyek
a kártétel miatt gyakran elszáradnak. 

Virágon, termésen elõforduló
rovarok

Az elõzõ részben felsorolt fajok egy ré-
sze a levelek mellett elfogyasztja a virá-
got és a termést is. 

Virágon és terméskezdeményen táp-
lálkoznak a Pammene spiniana és P.
rhediella hernyói.

A termés nem csak a kitûnõ pálinka
alapanyaga lehet. Nagyon sok rovarfaj
is kifejlõdik benne. Az ormányosboga-
rakhoz tartozó apró termetû (3-5 mm)

kökényeszelény (Tatianaerhynchites
aequatus) nõsténye a terméskezde-
ményre rakja le petéit és azok a termés
érésével párhuzamosan fejlõdnek ki,
meggátolva ezzel a teljes beérést és ko-
rai terméshullást okozva. A lehullott,
részben rothadásnak indult termésben
fejezi be fejlõdését a lárva, majd abból
kibújva a talajban bábozódik. 

Szintén a termésben fejlõdhet ki a ber-
kenye virágmoly (Argyresthia conjugel-
la), vagy több sodrómoly (Grapholitha
janthiana, Rhopobota naevana, Hedya
pruniana) hernyója is. A gyakori alma-
moly (Cydia pomonella) tipikus kerté-
szeti kártevõ, de hernyója elõfordul a há-
zi berkenye terméskezdeményeiben is.

A húsos termés magjában a magda-
razsak (Megastigmus spp.) egyedei fej-

lõdhetnek ki. Ez a csoport a rózsafélék
különbözõ fajaihoz erõsen kötõdik, az
egyes gazdanövényeken többször elkü-
lönülõ fajok alakulnak ki. Szintén a
magban fejlõdik a galagonya magrágó-
moly (Pammene rhediella) hernyója.

Kéregben, fában elõforduló 
rovarok

Gyümölcsfákon, így a házi berkenyén
is, gyakori a nagy gyümölcsfaszú
(Scolytus mali). Inkább elhanyagolt
gyümölcsösökben tömeges, de onnan
kiindulva nagyobb távolságokra is elre-
pül, és megtalálja a házi berkenyét a
kertekben, parkokban, de az erdõben
is. A Scolytus fajokra jellemzõ egykarú,
rostirányú anyamenete, illetve erre me-
rõlegesen induló álcamenetei vannak.
Hazánkban két generációja fejlõdik ki.

A fában költõ szúk közül a varratos
bükkszúról (Trypodendron domesticum)
jegyezték fel, hogy ritkán, de költ a ber-
kenyék, ezen belül a házi berkenye fa-
anyagában is. Szaporodásához speciális
körülményeket igényel: még megfelelõ-
en magas nedvességtartalom, de csök-
kent ellenálló képesség. Ezt csak a vala-
milyen okból legyengült fákban találja
meg, ezért elõfordulása nem túl gyakori.

A díszbogarak közül a berkenye kar-
csúdíszbogár (Agrilus mendax) fordul
elõ, jellemzõ kéreg alatt kígyózó mene-
teivel. Ritka reliktum fajról van szó,
amely Európa nagy részén elõfordul,
Magyarország jelenlegi területén való
jelenléte azonban bizonytalan.

A cincérek közül a gyakori polifág
fajok álcáival és meneteivel találkozha-
tunk (pl. kis hõscincér (Cerambyx sco-
polii), cser tövisescincér (Rhagium
mordax), tarka égercincér (Saperda
scalaris)), vagy néhány ritkább oligofág
fajjal (Eupogonocherus hispidulus,
Oplosia fennica, Anaglyptus mysticus).

Összefoglalóan megállapíthatjuk,
hogy bár a házi berkenye rovarvilága
nem tér el jelentõsen a többi berkenye
rovarvilágától, változatosságával jelen-
tõsen hozzájárul a hazai erdõk, parkok
és kertek rovargazdagságához. 

Fotók: Dr. Csóka György
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