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A 2010. évi erdõgazdasági károk az
elõzõ évhez viszonyítva 10%-kal
növekedtek, összesen 130 004 ha
kártételt jelentettek a gazdálkodók,
melynek 71%-a biotikus (91 876 ha)
és 29%-a abiotikus (38 128 ha) volt.
Ebben az esztendõben a biotikus
károk néhány százalékkal csökken-
tek, ezen belül a rovarkárok és az
egyéb biotikus károk nagysága az
elõzõ évihez képest némileg csök-
kent, míg a gombák okozta károk
kb. 60%-kal nõttek. Az abiotikus ká-
rok a tavalyi évhez képest kb. 70%-
kal nõttek, elsõsorban a nagy terü-
leteket érintõ szélkárok, valamint a
megnövekedett vízkárok miatt.
2010-ben az eddig észlelt legna-
gyobb kárterületeken, mintegy 32
ezer ha-on alakultak ki szélkárok,
valamint 3000 ha-on vízkárok.

A biotikus károsítások közül a
rovarok okozta kár 47 115 ha-on
(51%), a gombák által okozott fertõ-
zés 18 959 ha-on (21%), az egyéb
biotikus kár (ide soroljuk az egyéb
károsítókat, a vadkárokat, a növé-
nyi károsítókat, valamint a fapusz-
tulásokat) 25 802 ha-on (28%) for-
dult elõ. Ebben a feldolgozásban
csak azok a kártevõk, kórokozók és
károk jelennek meg, amelyek lega-
lább 500 ha-on okoztak károkat (ki-
véve néhány érdekességet). Ezen
túl ismertetünk néhány erdõvédel-
mi újdonságot.

Erdõvédelmi Prognózist az ERTI Er-
dõvédelmi Osztálya 1962 óta ad ki, a
komplex Erdõvédelmi Figyelõ–Jelzõ-
szolgálati Rendszer adataira támaszkod-
va. Az utóbbi két évben sajnos anyagi
okok miatt nem jelent meg könyv alak-
ban a prognózis, de az érdeklõdõk az
eddigiekhez hasonló anyagot megtalál-
ják, illetve le is tölthetik az ERTI
(www.erti.hu), valamint az MGSZH
Központ Erdészeti Igazgatóságának
(www.aesz.hu) honlapjáról. 

A 2010. évi károsítások összesítését
túlnyomórészt idén is az erdõgazdálko-
dók által küldött Erdõvédelmi Jelzõla-
pok értékelése alapján állítottuk össze,
melyeket évente 4 alkalommal minden
olyan erdõgazdálkodónak el kell kül-
deni, aki 200 ha-nál nagyobb erdõterü-

lettel rendelkezik. A jelzõlapon a gaz-
dálkodó megnevezi a károsítót (kóro-
kozót), az érintett területet, a károsítás
mértékét (gyenge/közepes/erõs), vala-
mint adatot szolgáltat az esetleges vé-
dekezés területérõl és módjáról. 2006-
tól már képes útmutató és kódjegyzék
is segíti a jelentést adók munkáját. Itt
csak azokat a károkat, kártevõket és kór-
okozókat érintjük, amelyek legalább
500 ha-on léptek fel, kivéve néhány ér-
dekességet.

Biotikus károk

Rovarok okozta károk
Az átlagos rovarkárhoz (55 773 ha)

viszonyítva 2010-ben átlag alatti terüle-
ten jelentkeztek rovarkárok.

A levéltetvek (Aphidoidea) kártételi
területe 2010-ben a kedvezõtlen idõjá-
rásnak köszönhetõen az elõzõ évi terü-
let mintegy 60%-ára, 800 ha-ra esett
vissza, melynek csupán 8%-a volt erõs.
2011-ben kártétele emelkedik, ameny-
nyiben május hónap maximum hõmér-
séklete huzamos idõn át meghaladja a
20-22 ºC-ot, és a levegõ páratartalma
nagy lesz. A nyár folyamán meleg, pá-
rás idõjárás a károsítás területét és mér-
tékét fokozhatja. Hûvös és esõs vagy
nagyon száraz tavasz esetén kártételi te-
rülete csökkenni fog. A nagy nyárfacin-
cér (Saperda carcharias) kártételi terü-
lete az elõzõ évihez képest néhány szá-
zalékkal nõtt, kártétele 1079 ha-on ala-
kult ki. A nyárlevelészek (Melasoma
spp.) kártétele nem érte el az 500 ha-t,
de egy másik levelészfaj, a rezes nyárle-
velész most is figyelmet érdemel. 2010-
ben is gondot okozott a Duna-Tisza kö-
ze északi részén, kb. 100 ha-on köze-
pes rágás alakult ki. Úgy tûnik, hogy
ennek a fajnak a kártételére a jövõben
is számítani lehet. A Crepidodera aurea
nyárakon és füzeken élõ kisméretû le-
velész. 2010-ben kis területen ugyan,
de érzékeny károkat okozott nemes-
nyár-ültetvényen. Korábban még nem
fordult elõ károkozása Magyarorszá-
gon. Életmódjáról nagyon keveset tu-
dunk. Bogár alakban telel, és már ko-
rán, a rügyfakadással egy idõben elkez-
di a fiatal levelek rágását. 2010-ben a
tölgyesekben gyenge-közepes makk-
termés volt az országban. Ennek megfe-
lelõen a makkormányosok (Curculio
spp.) és makkmolyok (Cydia spp.) által
okozott károsítás csupán 4748 ha-on je-
lentkezett, ami az elõzõ évi területnek

csak 28%-a. Ebbõl 21% erõs fokozatú,
21% közepes, 58% gyenge fokozatú
volt. A cserebogárpajorok kárait 1091
ha-ról jelezték, a károk 12%-a erõs,
50%-a közepes és 38%-a gyenge volt. A
májusi cserebogár (Melolontha melo-
lontha) V. törzse, valamint az erdei cse-
rebogár (Melolontha hippocastani)
imágói 18 878 ha-on fordultak elõ, en-
nek mintegy felén okoztak károkat.
Dél-Dunántúlon több ezer hektáron
komoly károk alakultak ki. Az erdésze-
ti fénycsapdák közül 2010-ben a májusi
cserebogarat legnagyobb példányszám-
ban a várgesztesi csapda fogta (343 db).
A gyulai és kishutai csapda fogása is je-
lentõsebb volt (331, ill. 285 db). Az
egyéb cserebogárfajok imágóit 2953 ha-
on észlelték, károkat ennek 27%-án
okoztak. A szúk (Scolytidae) kártételé-
vel érintett terület az elõzõ évihez ké-
pest 1/3-dal nõtt, 883 ha-on alakultak ki
káraik, a fertõzésnek kb. az 1/3-a erõs
volt. 2011-ben hûvös, csapadékos idõ-
járás esetén kártételi területe nem fog
növekedni, míg meleg, száraz idõ ese-
tén növekedhet a fertõzött területek
nagysága.

Az araszolófajok (Geometridae)
együttes kártételi területe közel 40%-
kal csökkent, 3066 ha-on alakultak ki
káraik, melyeknek csak 13%-a volt
közepes vagy erõs. 2010 májusa hideg
és csapadékos volt, ami nem kedve-
zett ezeknek a fajoknak. Amennyiben
2011 tavasza is hasonló lesz, akkor
kártétele is hasonló mértékû lesz. Az
akác hólyagosmoly (Parectopa robi-
niella) kártételi területe több mint
50%-kal, 2673 ha-ra nõtt. Az akácle-
vél-aknázómoly (Phyllonorycter robi-
niella) kártételét a tavalyinál kisebb
területrõl, 1913 ha-ról jelezték. Megje-
lenésükre 2011-ben továbbra is szá-
mítani kell az ország számos akácállo-
mányában. 2011-ben száraz, meleg
idõjárás esetén növekedhet kártéte-
lük. 2010-ben mindössze 114 ha-ról
jelezték a gyapjaslepke (Lymantria
dispar) kárait, az erdészeti fénycsap-
dák is alacsony számban fogták pél-
dányaikat. A beérkezett jelzõlapok
alapján a petecsomóval fertõzött terü-
let nagymértékben – 3289 ha-ra –
nõtt, bár gyakorlatilag csak gyenge
fertõzöttséget jeleztek. Az erõteljes
növekedésre mindenképpen érdemes
odafigyelni, mert néhány éven belül
számítani lehet egy újabb tömegsza-
porodásra, különösen, ha az idõjárás
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is kedvezõ lesz számára. A tölgy bú-
csújáró lepke (Thaumetopoea proces-
sionea) kártétele 2010-ben az elõzõ
évihez képest mintegy 30%-kal, 2047
ha-ra csökkent, a károk szinte kizáró-
lag gyenge fokozatúak voltak.
Amennyiben az idõjárási feltételek
kedvezõek, 2011-ben kártételük je-
lentõs mértékû lesz. A tölgyilonca
(Tortrix viridana) és más sodrómo-
lyok kártételi területe kismértékben,
1634 ha-ra csökkent, a károk 96%-a
gyenge volt. 2011-ben a sodrómolyok
kártétele kedvezõ idõjárás esetén fel-
tehetõen hasonló mértékû lesz.

Egyéb károsítók
A mezei pocok (Microtus arvalis)

kártétele csaknem 1/3-ra csökkent,
2010-ben 301 ha-on okozott károkat. 

Vad okozta károk
A vad okozta károk jelentõsek, a be-

érkezett adatok szerint az elmúlt évhez
viszonyítva csökkentek, a tavalyi 22 899
ha-ról, 19 336 ha-ra. Ezen belül a nyári
vadkár és a téli vadkár mértéke is csök-
kent.

Kórokozó gombák
A kórokozó gombák által okozott

fertõzések a tavalyi évhez képest több
mint 60%-kal nõttek, elsõsorban a
tölgylisztharmat fertõzési területének
nagyarányú növekedése miatt.

A fenyõhajtás-pusztító gombák tüne-
teit az elõzõ évinek háromszorosán, 3796
ha-on észlelték. A károk közel 80%-a kö-
zepes vagy erõs fokozatú volt. 2010-ben

a csapadékos tavasz és nyár kedvezett a
Dothistroma septospora és Sclerophoma
pithyophila fertõzéseknek, így a fõbb ká-
rokat ez a gomba okozta, míg a Sphae-
ropsis sapinea szerepe jelentõsen kisebb
volt. Mivel a tüneteket kiváltó kórokozók
különbözõ idõjárás mellett fejtik ki hatá-
sukat, így minden évben számítani lehet
a hajtáspusztulás valamely formájának
megjelenésére. A gyökérrontó tapló (He-
terobasidion annosum) kártételi területe
1341 ha volt, ami az elmúlt évihez képest
közel 90%-kal növekedett. A tapló kárté-
telét, illetve fertõzését és terjedését az
idõjárás csak kevéssé befolyásolja. A ter-
mõtestek megjelenése és a sporuláció
függ ugyan a csapadék mennyiségétõl és
eloszlásától, de a talajban lévõ gyökerek-
ben a terjedése már független az idõjárá-
si tényezõktõl. A károsodás látható meg-
jelenése, azaz a fák fokozatos elhalása a
fertõzést követõ években jelentkezik
egyre növekvõ foltosodás formájában.
Az erdeifenyõ tûkarcgomba (Lophoder-
mium pinastri) kártétele fiatalosban 714
ha-on alakult ki. 2010-ben a nyár és fûz
rozsdagombák (Melampsora spp.) által
fertõzött terület az elõzõ évihez hasonló
területû, 2144 ha volt. A károk 70%-a kö-
zepes vagy erõs fokozatú volt. Amennyi-
ben a tavaszi átlaghõmérséklet 20-22 oC
felett alakul, úgy szinte bizonyosan szá-
míthatunk a rozsdagombák korai megje-
lenésére és ennek nyomán erõs, elhúzó-
dó fertõzésre. A tölgylisztharmat (Mic-
rosphaera alphitoides) kártételi területe
2010-ben az elõzõ évihez képest jelen-
tõsen nõtt a kórokozó számára kedvezõ
csapadékos idõjárási feltételek miatt,
10 619 ha-ról jelezték fertõzését. Ennek
18%-a gyenge, 41%-a közepes, 41%-a
erõs volt. A kórokozó nagyobb arányú
megjelenése rendszerint jelentõsebb ro-
varrágásokat követõen várható, mivel a
másodlagosan kifejlõdõ hajtásokat, le-
veleket sokkal könnyebben fertõzi a
gomba.

Növényi károsítók
2010-ben a sárga és fehér fagyöngy

(Loranthus europaeus, Viscum album)
összesen 3742 ha-on okozott károkat. A
két faj terjedésének fõ okai közé tarto-
zik a fák szárazság miatti legyengülése.

Fapusztulások
A fapusztulással érintett területek

nagysága 20%-kal nõtt, összesen 2403
ha-ról jelentettek károkat. A fapusztulá-
sok közül kiemelendõ a fenyõpusztu-
lás, hiszen az elõzõ évhez viszonyítva
több mint kétszeresére nõtt a jelentett
terület (1491 ha).

Crepidodera aurea imágója 

A Callirhytis glandium egyivarú nemze-
dékének gubacsa makk belsejében 

Pseudoneuroterus saliens kétivarú nemzedékének lárvája 
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Abiotikus károk
2010-ben az abiotikus károk az elõzõ
évhez képest kb. 70%-kal nõttek a meg-
növekedett szél- és vízkárok következ-
tében.

Téli jégkár 792 ha-on alakult ki,
melynek 83%-a erõs fokozatú volt. A
kései fagy okozta károk 2010-ben 616
ha-t érintettek. Nyári jégkárt 915 ha-ról
jeleztek. Nyári vízkár 1995 óta az eddigi
legnagyobb területen, 3091 ha-on ala-
kult ki. Ezek egy része árvízkár, másik
része belvízkár volt, köszönhetõen a
csapadékos idõjárásnak. A tavalyi viha-
ros idõjárás következtében a széltörés
és széldöntés területe több mint négy-
szeresére emelkedett az elõzõ évhez vi-
szonyítva. 1963 óta 2010-ben volt a leg-
nagyobb szélkár hazánk erdeiben,
összesen 32 256 ha-t érintett. A károk
67%-a gyenge, 26%-a közepes, 7%-a
erõs fokozatú volt.

Erdõvédelmi újdonságok, érde-
kességek

A Crepidodera aurea nyárakon és füze-
ken élõ kisméretû levelész. 2010-ben
károkat okozott nemesnyár-ültetvé-
nyen. Korábban még nem fordult elõ
károkozása Magyarországon. Életmód-

járól nagyon keveset tudunk. Bogár
alakban telel, és már korán, a rügyfaka-
dással egy idõben elkezdi a fiatal leve-
lek rágását.

Az elmúlt évben több erdõgazdaság
is jelentette, hogy csermakkhiánnyal
küzd bizonyos területeken, amely már
erdõmûvelési problémát is okoz. Eddigi
korábbi vizsgálataink szerint a makkter-
més csökkenésében abiotikus okok (pl.
aszály), ill. biotikus okok (karpofág –
makk-kártevõ – rovarok) játszhatnak

szerepet. A karpofág rovarok ökológiai
és ökonómiai szempontból is egyaránt
jelentõsek. Jelenlegi ismereteink szerint
Európában 19 rovarfaj (6 makkormá-
nyos, 5 makkmoly és 9 gubacsdarázs) él
tölgyek makkján, ill. makkjában. Közü-
lük csak öt fajnak [Curculio glandium
(Marsham, 1802), Cydia splendana
(Hübner, 1799), Andricus quercuscalicis
(Burgsdorf, 1783), Callirhytis glandium
(Giraud, 1859) és az Pseudoneuroterus
saliens (Kollar, 1857)] tulajdonítunk je-

1. ábra. Biotikus és abiotikus erdõkárok 1962 és 2010 között Magyarországon
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lentõséget. Amíg az elsõ három faj élet-
módjára vonatkozóan vannak ismerete-
ink, addig az utóbbi kettõ életmódjáról
és jelentõségérõl keveset tudunk. Vizs-
gálataink egyértelmûen azt mutatták,
hogy a két kevéssé ismert gubacsda-
rázsfajnak, melyek jelentõsége eddig
csak gyanítható volt, kiemelkedõ sze-
repe lehet a csermakkok korai hullá-
sában. A vizsgált mintákban a lehullott
makkoknak akár több mint felében
megtalálható volt a Pseudoneuroterus
saliens és a Callirhytis glandium, me-
lyek megakadályozták a makkok to-
vábbi fejlõdését.

Éppen ezért hasznosnak tarjuk
összefoglalni a Pseudoneuroterus sali-
ens-szel és a Callirhytis glandium-mal
kapcsolatban rendelkezésre álló isme-
reteket:

Pseudoneuroterus saliens (Kollar, 1857)
Életciklus: A fajnak két nemzedéke

van, a tavaszi kétivarú és az õszi egyiva-
rú nemzedék. E két nemzedéket eredeti-
leg külön fajként írták le. A tavasszal ki-
kelõ aszexuális nõstények a fiatal, kété-
ves csermakkokra petéznek. A lárvák
külön lárvakamrákban, de általában cso-
portosan fejlõdnek a makk belsejében. A
fertõzött makkok általában pirosra szí-
nezõdnek, elszáradnak, de ezen kívül
más külsõ jele nemigen van a fertõzés-
nek. A lehullott (esetenként a fán mara-
dó, de elszáradt) makkokból a nyár fo-
lyamán kikelnek a kétivarú nemzedék
darazsai (hímek és nõstények egyaránt).

Párosodás után a nõstények leggyakrab-
ban a cserlevelek fonákján a fõérre pe-
téznek. A petézés ritkábban a levél fel-
színére, illetve fiatal hajtásokra is történ-
het. Az egyivarú nemzedék darazsai
egykamrás, orsószerû levélgubacsokban
fejlõdnek. A kifejlett gubacs 3-4 mm
hosszú, eredetileg sárgás/zöldes színe-
zetû, késõbb vörösesre/barnára változik
a színe. Az érett gubacsok egy része a
lombhullás elõtt, más részük pedig a le-
velekkel együtt hullik le. Az egyivarú
nõstények a gubacsokban telelnek és a
következõ év tavaszán kelnek ki.

Tápnövények: A hazánkban honos
Quercus fajok közül kizárólagos tápnö-
vénye a cser (mindkét nemzedéké). A
szakirodalomban itt-ott fellelhetõ kocsá-
nyos és kocsánytalan tölgy említése nagy
valószínûséggel hibás. Európa más ré-
szein a cserrel közeli rokonságban lévõ
fajokon (pl. Q. trojana, Q. ithaburensis,
Q. castaneifolia, Q. libani) is kifejlõdhet.

Elterjedés: A faj Közép- és Délkelet-
Európában elterjedt. Mivel a cser Nyugat-
és Észak-Európában nem õshonos, a
Pseudoneuroterus sem õshonos ezeken
a helyeken. Mivel azonban a csert régóta
kiterjedten ültetik parkokban és arboré-
tumokban, a gubacsdarázs terjeszkedése
is lehetõvé vált. Ma már pl. Németország-
ban és az Egyesült Királyságban is jelen
van. Magyarországon mindenütt elterjedt
és gyakori. Parkokban álló szoliter csere-
ken és állományszegélyeken mindenütt
találkozhatunk vele.

Callirhytis glandium (Giraud, 1859)
Életmód: A fajnak két nemzedéke

van, a tavaszi kétivarú és az õszi egyi-
varú nemzedék. A kétivarú nemzedék
a cser hajtásaiban, az egyivarú nemze-
dék pedig makkokban fejlõdik. Kifej-
lett makkokban többnyire a kupacs fe-
lõli oldalon találhatók a 2-3 mm nagy-
ságú, tojás formájú többkamrás guba-
csok. A fejletlen makkokban szik-
anyag nem is fejlõdik ki, a gubacs az
egész makkbelsõt kitölti. Egy makk-
ban akár 40-50 db egylárvás, kemény
falú kamra is található. A gubacsok
többnyire csak a makkok felvágása
után vehetõk észre, kívülrõl legfeljebb
a makk felületén található kúpok, de-
formálódások utalnak jelenlétükre. A
makk beérésekor a lárva is befejezi
fejlõdését. A darazsak a földre hullott
makkokból 2-4 év diapauza után re-
pülnek ki, és petéiket a cser fiatal haj-
tásaira helyezik, melyben a kétivarú
nemzedék fejlõdik. Jelenlétüket csak a
kicsi kirepülési nyílások jelzik. A kire-
pülõ gubacsdarazsak a fiatal makkok-
ra petéznek.

Tápnövények: A kétivarú nemzedék
kizárólag a cser hajtásaiban fejlõdik. Az
egyivarú nemzedék elsõsorban a cser
makkjában jelenik meg, de ritkábban
elõfordul kocsányos tölgyön is. 

Elterjedés: A cser elterjedési területén
található meg, Magyarországon is álta-
lánosan elterjedt, idõnként tömeges.

Fotók: Csóka György

Az Erdészcsillag Alapítvány kuratóriuma 2011. május 9-én, az
OEE Könyvtárában tartotta idei elsõ ülését. Jelen vannak: Gé-
mesi József, a kuratórium elnöke, Bak Julianna, dr. Magas
László kuratóriumi tagok és meghívottként Lomniczi Gergely
OEE elnökségi titkár és Mester Gézáné titkárságvezetõ.

Gémesi József elnök megállapította, hogy a kuratórium 3
fõvel határozatképes. A kuratórium tagjai a kiküldött meghí-
vóban szereplõ napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.

A kuratórium az elsõ napirendben tárgyalta az Alapítvány
2010. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését. Az elké-
szült mérlegbeszámolót és a közhasznúsági jelentést – melyet
a kuratórium tagjai írásban megkaptak – Gémesi József elnök
szóban ismertette, illetve kiegészítette. Külön kiemelte, hogy
a kuratórium elnöke és tagjai részére bér- és egyéb kifizetés
nem történt.

1/2011.(május 9.) sz. határozat

A Kuratórium az Erdészcsillag Alapítvány 2010. évi
mérlegbeszámolóját 1774 eFt mérleg-fõösszeggel, 394
eFt mérleg szerinti veszteséggel, 3 fõ igen szavazattal
elfogadta.

2/2011. (május 9.) sz. határozat

A Kuratórium az Erdészcsillag Alapítvány 2010. évi
közhasznúsági jelentését 3 fõ igen szavazattal elfogadta.

A második napirendi pont: pályázati felhívások
2011. évi szociális segélykérelem pályázat kiírása

3/2011. (május 9.) sz. határozat

A Kuratórium (3 fõ) egyhangúlag úgy határozott, hogy
2011. évre kiírja a szociális segélykérelem pályázatot.

Erdészeti ösztöndíj pályázat kiírása a 2011/2012. tanévre

4/2011. (május 9.) sz. határozat

A Kuratórim (3 fõ) egyhangúan úgy határozott, hogy
a 2011/2012. tanévre erdészeti ösztöndíj pályázatot ír
ki a szakmai középfokú iskolai tanulók részére.

Gémesi József
a Kuratórium elnöke

Az Erdészcsillag Alapítvány hírei




