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A 2006. évi erdõgazdasági károk az
elõzõ évhez viszonyítva kevesebb mint fe-
lére (46%) csökkentek, összesen 177 668
ha biotikus és abiotikus kártételt je-
lentettek a gazdálkodók, melynek 93
%-a biotikus (165520 ha) és 7%-a abio-
tikus (12 148 ha) volt (1. ábra). A
biotikus károsítások közül a rovarok
okozta kár 109 518 ha-on (66%), a gom-
bák által okozott fertõzés 16090 ha-on
(10%), az egyéb biotikus kár (ide sorol-
juk az egyéb károsítókat, a vadkárokat,
a növényi károsítókat, valamint a fa-
pusztulásokat) 39 912 ha-on (24%) for-
dult elõ. 

Erdõvédelmi Prognózist az ERTI
Erdõvédelmi Osztálya 1962 óta ad ki, a
komplex Erdõvédelmi Figyelõ-Jelzõszol-
gálati Rendszer adataira támaszkodva.
Az AGROINFORM gondozásában ebben
az évben is megjelenik a kiadvány, ami
128 oldal terjedelemben, 27 színes fény-
képpel gazdagítva, jelen írásnál jóval
részletesebben tárgyalja a 2006-os
erdõgazdasági károkat, valamint a 2007-
ben várható károsításokat. A kiadványo-
kat minden olyan erdõgazdálkodó meg-
kapja, aki törvényi kötelezettségének
megfelelõen elküldi hozzánk az Erdõ-
védelmi Jelzõlapokat.

A 2006. évi károsítások összesítését
túlnyomórészt idén is az erdõgazdál-
kodók által küldött Erdõvédelmi
Jelzõlapok értékelése alapján állítottuk
össze. A jelzõlapon a gazdálkodó meg-
nevezi a károsítót (kórokozót), az érin-
tett területet, a károsítás mértékét (gyen-
ge/közepes/erõs), valamint adatot szol-
gáltat az esetleges védekezés területérõl
és módjáról. 2006-ban már képes útmu-
tató és kódjegyzék is segítette a jelentést
adók munkáját. Itt csak azokat a kárte-
võket és kórokozókat érintjük, amelyek
legalább 500 ha-on léptek fel. Ezen túl
ismertetünk néhány olyan erdõvédelmi
újdonságot is, amivel 2006-ban találkoz-
tunk elõször.

Biotikus károk
Rovarok okozta károk:

A rovarok okozta károk 2004-ben a
2003. évihez képest több mint kétszere-
sére emelkedtek. 2005-ben ehhez ké-
pest is közel 1/3-dal növekedtek, 2006-
ban pedig kevesebb mint 40%-a volt az
elõzõ évinek. Ennek az ingadozásnak a
legfõbb oka a gyapjaslepke minden ed-
digit felülmúló tömegszaporodása volt,
illetve 2006-ban a tömegszaporodás
részbeni összeomlása volt.

A rovarok közül a levéltetvek kártéte-
li területe 2006-ban 3253 ha-ra növeke-
dett. A tölgy-kéregpajzstetû kártételét
687-ról jelentették.

A levélsodró eszelények nyárakon
2004-ben került be a rendszerbe, 2006-
ban 573 ha-on fordult elõ. A nagy nyár-
facincér kártételi területe több mint két-
szeresére, 1388 ha-ra nõtt. A kis nyárfa-
cincér 870 ha-on fordult elõ. A nyár-
levelészek károsítása kismértékben nö-
vekedett, 1323 ha-ra. 2006-ban a tölgye-
sekben az ország jelentõs részén köze-
pes-jó makktermés volt. Ennek megfe-
lelõen a makkormányosok és makkmo-
lyok által okozott károsítás 6884 ha-ra
csökkent. A levélormányosok kártételi
területe kismértékben, 596 ha-ra csök-
kent. A cserebogár-pajorok kárait 1487
ha-ról jelezték. A májusi cserebogár VII.
törzse, valamint az erdei cserebogár imá-
gói 7864 ha-on, az egyéb cserebogárfa-
jok imágói pedig 608 ha-on okoztak ká-
rokat. A szúk kártétele az elõzõ évhez vi-
szonyítva csaknem harmadára, 850 ha-ra
csökkent.

Az araszolófajok együttes kártételi te-
rülete közel harmadára, 7553 ha-ra csök-
kent. A kártételt ebben az évben is zöm-
mel a téli és tavaszi araszolók, valamint
egyes bagolylepkefajok okozták. Az
akác-hólyagosmoly kártételi területe
2524 ha-ra csökkent. Az akáclevél
aknázómoly kártételét nagyobb terü-
letrõl, 2807 ha-ról jelezték. A gyûrûslep-
ke és az aranyfarú lepke gyakran együtt
károsít, így kártételüket nehéz különvá-
lasztani egymástól. A gyûrûsszövõ által
okozott kártételi terület 519 ha-ra nõtt,
míg az aranyfarú szövõ károsítási terüle-
te nagymértékben csökkent, a gazdálko-

dók mindössze 709 ha-ról jelezték káro-
sítását.

Az elmúlt években a gyapjaslepke
eddigi legnagyobb tömegszaporodása
alakult ki Magyarországon. 2004-ben
108 305, 2005-ben 212 177, 2006-ban pe-
dig 61 564 ha-ról jelentették kártételét a
gazdálkodók. 2006-ban a károk 42%-a
gyenge, 24%-a közepes, 34%-a pedig
erõs volt. A 2005-ös évhez viszonyítva
kevesebb mint harmadára csökkent a
károsított terület. Ez még így is jelentõs
nagyságú, de érdemes azt is kiemelni,
hogy amíg az elmúlt évhez viszonyítva a
gyenge károk kevesebb mint felére, a
közepes károk kevesebb mint harmadá-
ra, addig az erõs károk kb. ötödére csök-
kentek. Ahogyan elõre jeleztük is, a
károk túlnyomó része áthelyezõdött a
Dunántúl déli részére, valamint az Észa-
ki-középhegységbe. Jelentõsebb károk
ezen kívül a Körösök-vidékén alakultak
ki. Ha az ÁESZ Igazgatóságokat nézzük,
a legnagyobb károk már nem a Veszpré-
mi, hanem az Egri, valamint a Pécsi, Bu-
dapesti és Miskolci Igazgatóságok terü-
letén fordultak elõ. 2004-ben és 2005-
ben az erdészeti fénycsapdák kiemel-
kedõen magas számban fogták a faj hím-
jeit, esetenként több ezer példányt is.
2006-ban nagymértékben visszaestek a
fogási számok. 2006-ban a beérkezett
jelzõlapok alapján a petecsomóval fer-
tõzött terület nagysága 15 080 ha. A fer-
tõzöttség 64%-a gyenge, 20%-a közepes,
16%-a erõs. A 2005-ös adatokhoz viszo-
nyítva az arányok nem változtak jelen-
tõsen, magas a gyenge fertõzöttségû te-
rületek aránya. Erõs fertõzöttséget csak
2360 ha-ról jeleztek. A 2006-os rágásada-
tok, petecsomó fertõzöttségi adatok,

Magyarországi erdõkárok 2006-ban

1. ábra: Biotikus és abiotikus erdôkárok 1962 és 2006 között Magyarországon
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fénycsapda adatok, valamint a megfi-
gyelések, tapasztalatok alapján elmond-
ható, hogy a gyapjaslepke országos gra-
dációja összeomlott. 2007-ben a tavalyi
évhez képest is csökkenni fog az orszá-
gos kártételi terület nagysága. Egyes te-
rületeken, pl. a Dunazug-hegységben, a
Dél-Dunántúl egyes részein, a Körösök-
vidékén, a Szatmár-Beregi-síkságon és
az Északi-középhegység egyes részein
esetleg még jelentõs, de az eddigieknél
jóval kisebb kiterjedésû károkra lehet
számítani.

A tölgy-búcsújáró lepke 1188 ha-on
okozott kárt, ami az elõzõ évihez hason-
ló adat. A sodrómolyok kártételi területe
1644-ha-ra növekedett.

Egyéb károsítók:
A mezei pocok 832 ha-on okozott ká-

rokat.

Vad okozta károk:
A vad okozta károk magasak, a beér-

kezett adatok szerint növekedtek, a tava-
lyi 27 021 ha-ról 31 353 ha-ra. Ezen belül
a nyári vadkár és a téli vadkár mértéke is
növekedett.

Gomba kórokozók:
A gomba kórokozók által okozott fer-

tõzések a beérkezett jelzõlapok szerint
jóval kisebb területen jelentkeztek, az
elõzõ évi területnek kevesebb mint 40%-
án. Ennek oka, hogy 2006-ban jelen-
tõsen csökkent a tölgy-lisztharmat fer-
tõzés, ami nyilván közvetett következ-
ménye a gyapjaslepke kártételi terület
csökkenésének.

A nyár-kéregfekély 891 ha-on jelent-
kezett. A fenyõ-hajtáspusztító gombák
kártételi területe kismértékben, 657 ha-
ra növekedett. A gyökérrontó tapló gaz-
dálkodók által bejelentett kártételi terü-
lete közel felére, 1064 ha-ra csökkent.

Az erdeifenyõ tûkarcgomba kártétele
csemetekertben néhány 10 ha-on alakult
ki, míg fiatalosban 633 ha-on. 2006-ban
a nyár és fûz rozsdagombák által fer-
tõzött terület jelentõsen, 1032 ha-ra
csökkent. A tölgy-lisztharmat kártételi te-
rülete 2006-ban az elõzõ évhez képest
kevesebb mint harmadára csökkent,
11 406 ha-ról jelezték fertõzését. Ennek
21%-a gyenge, 35%-a közepes, 44 %-a
erõs volt. A csökkenés elsõdleges oka,
hogy 2006-ban erõteljesen csökkent a
gyapjaslepke kártétele.

Növényi károsítók:
2006-ban a sárga és fehér fagyöngy

összesen 3158 ha-on okozott károkat.

Fapusztulások:
A fapusztulással érintett területek

nagysága az elõzõ évihez közel hasonló,
összesen 4568 ha-t érintett a pusztulás.

A bükkpusztulással érintett terület
2004-ben érte el tetõpontját (2680 ha),
köszönhetõ ez a zöld karcsúdíszbogár-
nak (Agrilus viridis), valamint a bóbitás
bükkszúnak (Taphrorychus bicolor), me-
lyek felszaporodása elsõsorban a korábbi
évek aszályos idõjárásának köszönhetõ.
2005-ben és 2006-ban a kedvezõbb, csa-
padékos idõjárásnak köszönhetõen
erõteljesen csökkent (833 ha, ill. 193 ha) a
pusztulással érintett terület nagysága. Ál-
talánosságban elmondható, hogy a bük-
kösök egészségi állapota 2005-ben és
2006-ban is érzékelhetõ mértékben ja-
vult. Még a gyapjaslepke által korábban
károsított állományok (pl. a Bakonyban)
is jól regenerálódtak.

A fenyõpusztulással érintett terület
1267 ha-ra csökkent. A kocsánytalan
tölgy pusztulása több mint négyszeresé-
re (1757 ha-ra), a kocsányos tölgy közel
kétszeresére, 823 ha-ra nõtt. A tölgyek
esetében a növekedés okai a kialakuló

kárláncolatok. Az új évezred elsõ évei-
nek súlyos aszályai, az elmúlt évek
gyapjaslepke rágásának, valamint az ezt
követõen kialakuló tölgy-lisztharmat fer-
tõzésnek (a meg nem fásodó hajtásvé-
gek elfagyásának) és az egyéb kártevõk
elszaporodásának köszönhetõen fa-
pusztuláshoz vezetõ kárláncolatok is ki-
alakultak. Terepi felvételeink alapján
mondhatjuk, hogy a Dunántúlon több
kocsányos tölgy állományban (Ajka, Zirc
térségében), valamint az Északi-közép-
hegység több pontján kocsánytalan töl-
gyesekben (pl. Felsõtárkány, Kazincbar-
cika, Mocsolyástelep térségében) nagy-
mértékben elszaporodott a kétpettyes
díszbogár (Agrilus biguttatus) (1. kép),
ami fapusztulásokat is okozott. Valószí-
nû, hogy ez a faj az ország más területe-
in is jelentõs szerepet játszott a tölgye-
sekben észlelt fapusztulásban. Megje-
gyzendõ, hogy elszaporodásához nincs
feltétlenül szükség a gyapjaslepke tarrá-
gásához, önmagában elegendõ kiváltó
ok lehet az erõs aszály is.

Abiotikus károk
Az abiotikus károk a tavalyi érintett terü-
lethez képest közel felére csökkentek. A
kedvezõ idõjárásnak köszönhetõen
aszálykár viszonylag kis területen, 811
ha-on jelentkezett. A hótörés kárai növe-
kedtek, 2899 ha-ról jelentették a gazdál-
kodók. A kései fagy okozta károk 2006-
ban nem voltak túl jelentõsek, fiatalo-
sokban 930 ha-on okoztak károkat. Nyá-
ri jégkárt 2006-ban 852 ha-ról jeleztek. A
nyári vízkár ebben a csapadékos esz-
tendõben 2292 ha volt. Széltörés, szél-
döntés 3930 ha-t érintett.

Erdõvédelmi újdonságok 2006-ban
A következõkben néhány olyan potenci-
ális erdõvédelmi jelentõségû fajra szeret-
nénk felhívni a figyelmet, amely 2006-

1. kép: Kétpettyes díszbogár (Agrilus biguttatus) 2. éves lárvái (fotó:
Csóka György)

2. kép: Akác gubacsszúnyog (Obolodiplosis robiniae) által besodort le-
vélszegély akácon (fotó: Csóka György)
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ban jelent meg elõször Magyarországon.
Ezen túl néhány olyan fajt is megemlí-
tünk, amelyek ugyan honosak nálunk,
de kártételüket még nem észlelték Ma-
gyarországon.

Akác gubacsszúnyog (Obolodiplosis
robiniae) (2. kép)

Észak-Amerikában õshonos, Európá-
ban elõször 2003. júliusában, Észak-
Olaszországban találták meg. Hazánkban
elsõként Ajka közelében, 2006. szeptem-
ber 20-án figyeltünk fel rá. A következõ
napok, hetek célirányos ellenõrzései to-
vábbi elterjedési adatokat szolgáltattak. A
Dunántúl számos, egymástól megle-
hetõsen távoli pontjáról is elõkerült:
Bakonybél, Bakonyjákó, Bakonyszent-
lászló, Belezna, Budapest, Herceghalom,
Kóny, Ménfõcsanak, Nagycenk, Ravazd,
Rábatamási, Tanakajd, Vitnyéd. A Dunától
keletre egyelõre még jóval kevesebb
lelõhelyi adat ismert (Budapest, Gödöllõ,
Kápolna, Mikebuda), annak ellenére,
hogy a szúrópróba jellegû ellenõrzések
ide is kiterjedtek (Csóka, 2006).

Bábként a talajon telel. Az elsõ nem-
zedék feltehetõen röviddel az akác
lombfakadását követõen rajzik. A
nõstények fiatal levélkékre rakják peté-
iket. A levélkék szegélye lefelé besod-
ródik, a sodrat kissé megvastagszik, a
levél színénél általában kissé világo-
sabb lesz, gyakran az egész levél meg-
pirosodik. Levelenként nem ritka a 3-4
gubacs sem. Gyakran elõfordul, hogy a
megtámadott friss levélkék ki sem bom-
lanak, gyakran a levélzet minden egyes
levelén találunk gubacsokat. Egyes le-
veleken a régi, elszáradt, megbarnult
gubacsok együtt láthatók a friss guba-
csokkal. Egy-egy gubacsban több, akár
10 lárva is élhet. A fehéres színû lárva
két vedlés után éri el a 4 mm-es maxi-
mális hosszúságot. Évente 3-4 nemze-
déke van, ezt többek között az is
lehetõvé teszi, hogy az akác hajtáskép-
zése folyamatos, azaz az egész vegetá-
ciós idõszakban vannak rajta friss leve-
lek. A nyári nemzedékek lárvái a gu-
bacsban, az õszi nemzedéké pedig le-
hullva a talajban bábozódnak.

Várható jelentõségét nehéz elõre je-
lezni. A 19. század közepérõl, az USA,
Pennsylvania és New York államaiból
igen jelentõs, teljes lombvesztést és fa-
pusztulást okozó tömegszaporodásairól
számolnak be. Az amerikai kontinensrõl
újabb keletû, a faj jelentõségének meg-
ítélését segítõ adatok nem ismeretesek.
Ennek egyik oka lehet az is, hogy
õshazájában az akácnak nem tulajdoní-
tanak túlzottan nagy gazdasági jelen-

tõséget. Magyarországon azonban min-
den akácon élõ invázív rovar sajátos
jelentõséggel bír, tekintve, hogy erdeink
mintegy 23%-a (több, mint 400 ezer ha)
akácállomány.

Nyugati levéllábú poloska (Leptoglos-
sus occidentalis)

A faj Észak-Amerikában honos, 1910-
ben írták le. Eredetileg a nyugati államok-
ban fordult elõ, de a 20. század során
jelentõsen terjeszkedett kelet felé, és a 90-
es évekre elérte a keleti partvidéket is.
Európában elõször Észak-Olaszország-
ban találták meg, ahová valószínûleg vé-
letlen behurcolás eredményeként került.
2002-ben Svájcban, 2003-ban Szlovéniá-
ban és Spanyolországban, 2004-ben Hor-
vátországban, 2005-ben pedig Ausztriá-
ban is feltûnt. Magyarországon elsõ pél-
dányát 2004 októberében, Keszthelyen
találták meg, de ezt az adatot csak 2006-
ban publikálták (Harmat és munkatársai,
2006). 2006 végére már jelentõs mérték-
ben terjeszkedett keleti irányban, így pl.
Mátrafüreden is több példánya elõkerült.
A kifejlett rovar telel át, az idei enyhe té-
len még decemberben is találkozhattunk
aktív példányaival. Tápnövényei a
fenyõk. A nõstények májusban rakják le
petéiket a tûlevelekre, ahol azok kb. 10
nap múltával kelnek ki. A lárvák és az
imágók is elsõsorban a generatív hajtásré-
szeken táplálkoznak (Harmat és munka-
társai, 2006).

Rezes nyárlevelész (Chrysomela
cuprea) (3. kép)

Magyarországon is honos, de a rit-
kább levelészfajok között tartják nyil-
ván, tömeges fellépésérõl ez idáig nem
ismeretes. Életmódját gyakorlatilag
nem ismerjük, csupán egy ukrán közle-

mény fordításából áll rendelkezésre
némi információ. Eszerint egynemze-
dékes. Ukrajnában fõ tápnövényeiként
a füzeket említik, nyárakon csak ritkáb-
ban fordul elõ. Szibériából nyárakon és
szilen okozott kártételét is említik. 2006
tavaszán a NEFAG Zrt. Monori Erdésze-
tének területén figyeltek fel tömeges
fellépésére. Itt 20 ha nemes nyár
erdõsítésben tarrágást, további 40 ha
idõsebb nyárasban pedig 30-40%-os
lombvesztést okozott. Az erdõsítésben
okozott kár jelentõs következmények-
kel járt, 9 ha-t újra kellett erdõsíteni
(André Zoltán közlése). 

Fekete tölgy-levéldarázs (Periclista lineo-
lata)

Magyarországon honos, egynemze-
dékes faj. Tápnövényei a tölgyek. A da-
razsak április-május folyamán rajzanak,
petéiket a fiatal tölgylevelek fonákjára
rakják. A kifejlett lárvák 15-18 mm
hosszúak. Kb. 4 hétig rágnak, majd a ta-
lajban kokont készítenek, és ebben is te-
lelnek át. 2006. tavaszán a Zalaerdõ Zrt.
Zalaegerszegi Erdészeténél, kocsányos
tölgy erdõsítésben okozott kisebb káro-
kat, összesen néhány hektárnyi terüle-
ten. Fendona EC szerrel sikeresen véde-
keztek ellene (Gyergyák Lajos és Világhy
András közlése). Kártétele ugyan nem
jelentõs kiterjedésû, de jól érzékelteti,
hogy helyenként és idõnként számos
olyan faj léphet fel tömegesen, amit ko-
rábban nem ismertünk, vagy erdészeti
szempontból jelentéktelennek tartot-
tunk.

Hirka Anikó
Erdészeti Tudományos Intézet

Erdõvédelmi Osztály
3232 Mátrafüred, Hegyalja u. 14.

e-mail: hirkaa@erti.hu

3. kép: Rezes levelész (Chrysomela cuprea) tömeges fellépése nemes nyáron (fotó: Csóka György)


