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A gyapjaslepke (Lymantria dispar) eu-
rázsiai elterjedésû, egynemzedékes,
szélsõségesen polifág faj. Európa szá-
mos országában, de világszerte is jól is-
mert és rettegett kártevõ. Európában
legnagyobb jelentõséggel a déli és dél-
keleti országokban bír. Egyrészt ezen
országok klimatikus viszonyai  megfe-
lelõek számára, másrészt pedig ott talál-
hatók nagy koncentrációban elsõdleges
tápnövényei, a tölgyek. Tõlünk északi
és nyugati irányban fokozatosan csök-
ken a jelentõsége.

A gyapjaslepke ciklikus tömegsza-
porodásai régóta ismert jelenségek Ma-
gyarországon. Az erdészeti szaksajtó
már a 19. század végétõl kezdve rend-
szeresen beszámol róluk. Az 1961-2012
közötti idõszakban éves átlagban több
mint 12 ezer ha-ról jelentették kártételét
(a felhasznált adatok az Erdõvédelmi
Figyelõ-Jelzõszolgálati Rendszer, az Or-
szágos Erdõkár Nyilvántartási Rendszer,
valamint az Erdészeti Fénycsapda Háló-
zat adatai). A legutóbbi hazai tömegsza-
porodását megelõzõen legnagyobb
kártételét, mintegy 34 000 ha-t, 1994-
ben regisztrálták (1. ábra). A 2003-ban

kezdõdõ gradáció kárterületi értékei
messze meghaladták a korábbiakat.
2003-ban még „csak” 11 580 ha-ról,
2004-ben már 108 305 ha-ról jelentették
rágását. 2005-ben minden korábbi fel-
jegyzett csúcsot megdöntött, hiszen az
elõzõ évi rendkívül nagy kárterületet
gyakorlatilag megkétszerezte, így
összesen 212 177 ha-ról jelezték az er-
dõgazdálkodók. 2006-ban a kárterület
nagysága már jelentõsen csökkent, csu-
pán egyharmada (61 564 ha) volt az
elõzõ évinek. 2007-ben a gyapjaslepke

szinte eltûnt a porondról. Abban az év-
ben az országos összesített kárterület
(1993 ha) a 2005-ös csúcs 1%-át sem ér-
te el. A 2008-as és a 2009-es év is
„csendben”, néhány száz ha károsított
területtel telt el. A 2010-es rendkívül
csapadékos tavaszt követõen az orszá-
gos összesített kárterület alig haladta
meg a 100 ha-t (a 2005-ös értéknek ez
mintegy fél ezreléke).

A 2003-2006-os gradáció „beindulá-
sának” idõpontja ismételten megerõsí-
tette azokat a korábbi véleményeket,

Már megint ez a gyapjaslepke...
Hirka Anikó1, Szõcs Levente1, Kolozs László2 és Csóka György1, 

1 ERTI Erdõvédelmi Osztály
2 NÉBIH Erdészeti Igazgatóság

1. ábra: A gyapjaslepke éves kárterületei és a petecsomó-fertõzöttség területei 1961-
2012 között
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miszerint a több, egymás után követke-
zõ erõsen aszályos év nagyban növeli a
gyapjaslepke tömegszaporodásának
esélyét. Aggodalmat keltõ újdonság
volt, hogy a kedvenc tápnövényei (ko-
csányos tölgy, cser, gyertyán stb.) mel-
lett bükkösökben is nagy kiterjedésû
károk mutatkoztak (pl. Bakony hegy-
ség). A károsított bükkösök a csapadé-
kosabb éveknek köszönhetõen jól re-
generálódtak, bár a bükk megújulása
lényegesen lassabb, mint a tölgyeké,
különösen a cseré. 

2003-ban – az elõzõ gradáció kitörési
évében – még csak egy régióban, a Ba-
laton-felvidéken következett be számot-
tevõ kártétel. 2004-ben már robba-
násszerûen megnövekedtek a kárterüle-
tek. Továbbra is a Balatontól északra
fekvõ erdõségeket érintették leginkább,
de pl. az Északi-középhegység egyes ré-
szein és Baranyában is erõs károk kelet-
keztek. Az országos összesített kárterü-
letek nagyságát tekintve egyértelmûen
2005 volt a tömegszaporodás csúcséve.
A Balatontól északra az elõzõ évhez ha-
sonló volt a kártétel, viszont az ország
más területein, így pl. az Északi-közép-
hegységben, de Somogyban, Baranyá-
ban is szintén több tízezer hektáron je-
lentkeztek károk. 2005-ben a Balatontól
északra a tömegszaporodás összeom-
lott, 2006-ban a károk súlypontja áthe-
lyezõdött. A legnagyobb károsítások a
következõ tájegységeket érintették: Gö-
döllõi-dombság, Visegrádi-hegység,
Külsõ-Somogy, Baranyai-hegyhát, Tol-
nai-hegyhát, Sárköz, Körösök-vidéke,
Nagykunság, Bükk, Cserhát. 

A 2007-tõl 2010-ig tartó idõszakban a
károk elenyészõek voltak, 2011-ben

azonban újra „támadott” a gyapjaslep-
ke, a rágáskárt akkor már 3347 ha-ról
jelezték, míg tavaly, 2012-ben összesen
8193 ha-ról. Megjegyzendõ, hogy mind-
két év idõjárása kifejezetten kedvezett a
fajnak.  

A kártételek évenkénti, régiónkénti
megoszlását bemutató 2011-es ábrán
(2. ábra) jól látszik, hogy a korábbi gra-
dációtól eltérõen, a Baranya Megyei KH
EI alá tartozó erdõkbõl jeleztek jelentõs
károkat. 2012-ben
aztán felzárkózott,
sõt átvette a veze-
tést a Veszprém
Megyei KH EI. A
Baranya Megyei
KH EI mellett ko-
moly károk alakul-
tak ki a kelet-alföl-
di régióban is. Or-
szágos viszonylat-
ban (3. ábra) a ká-
rok 43%-a a veszé-
lyeztetett (1-10%)
és gyenge (11-
20%) kategóriába
esett. 37% közepes
(21-60%) vagy

erõs (61-99%) kárnak minõsíthetõ , és a
károk 20%-a volt tarrágás! A Balaton-
felvidéken (4. ábra) többségében
gyenge károkat észleltek, míg a Bara-
nya Megyei KH EI, illetve a kelet-alföldi
régiókban sokkal erõsebb károk alakul-
tak ki.

A 2011-es petecsomó adatok (5.
ábra) elõrevetítették a 2012-ben kiala-
kult dél-dunántúli károkat, de a Bala-
ton-felvidéken szinte minden elõzmény
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2. ábra: A Lymantria dispar okozta károk (ha) régiónkénti (KH Erdészeti Igazgatósá-
gok) megoszlása 2011-ben és 2012-ben

4. ábra: A Lymantria dispar károk (ha) régiónkénti (KH Erdészeti Igazgatóságok) meg-
oszlása 2012-ben kárerõsség szerint (1: Pest Megyei EI, 2: Veszprém Megyei EI, 3: Vas
Megyei EI, 4: Zala Megyei EI, 5: Somogy Megyei EI, 6: Baranya Megyei EI, 7: Bács-Kis-
kun Megyei EI, 8: Hajdú-Bihar Megyei EI, 9: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei EI, 10: He-
ves Megyei EI)

3. ábra: A Lymantria dispar okozta károk megoszlása kárerõs-
ség szerinti 2012-ben 
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nélkül „robbant a bomba”. Mivel ez a
terület egyik klasszikus kiindulási pont-
ja a gyapjaslepke tömegszaporodások-
nak, az erdõgazdálkodókat nem érin-
tette teljesen váratlanul a kártétel. A
2012-es petecsomó adatok azt mutatják,
hogy az országosan érintett területek
közel fele gyenge (500 db/0,1 ha pete-
csomóig), míg a másik fele közepes
(500-1000 db/0,1 ha) vagy erõs (több
mint 1000 db/ha) fertõzöttségû (6.
ábra). Összesen 11 677 ha-ról jeleztek
valamilyen mértékû fertõzöttséget. A
Baranya Megyei KH EI-hez tartozó er-

dõkbõl az elõzõ évihez képest kevesebb
területrõl jeleztek petecsomó-fertõzött-
séget (7. ábra). Nagyon megugrottak az
értékek a Balaton-felvidéken, valamint a
Hajdú-Bihar Megyei KH EI illetékességi
területén. Ezekben a térségekben több-
ségben van még a gyenge fertõzöttség
aránya, de szinte biztosra vehetõ, hogy
2013-ban komoly rágáskárok alakulnak
ott ki. Valószínûsíthetõ, hogy az ország
egyéb régióiban 1-2 éves csúszással mu-
tatkoznak majd erõteljesebb károk.

Ezt támasztják alá a fénycsapda fogá-
si számai is (1. táblázat). Az elõzõ tö-

megszaporodás felfutása és összeomlá-
sa jól látható az egyes fénycsapdák fo-
gásai adatain.  2007-2008-tól kezdõdõ-
en újra az „alapállapotra” jellemzõ
egyedszámok jellemezték a fénycsap-
dák fogásait. 2012-ben „megmozdul-
tak” a fogásszámok, különösen két dél-
dunántúli csapdában (Hõgyész és Su-
mony), illetve Vámosatyán.  

Pontosan 10 év telt el a gyapjaslepke
legutóbbi tömegszaporodásának kez-

dete, 7 év pedig annak összeomlása
óta. Már önmagában ez a tény is világo-
san utalhat arra, hogy „Hunniában vala-
mi készülõdik”. Természetesen nem
kell csupán a naptárra hagyatkoznunk,
hiszen az Erdõvédelmi Figyelõ-Jelzõ-
szolgálati Rendszer (2012-tõl Országos
Erdõkár Nyilvántartási Rendszer), vala-
mint az Erdészeti Fénycsapda Hálózat
adatai ennél azért lényegesen több in-
formációt nyújtanak. Mindezek az ada-
tok (melyeknek egy részét jelen írásban
is bemutatjuk) egyértelmûen jelzik,
hogy a gyapjaslepke újabb országos tö-
megszaporodásának nézünk elébe.
Ugyancsak várható, hogy déli szom-
szédjainknak is kijut a „jóból”. Szerbiá-
ban már 175 ezer ha-on regisztráltak
számottevõ petecsomó-fertõzést. Ebbõl
idén 47 ezer ha-on tarrágásra számíta-
nak. Horvátországban pedig 28 ezer ha-
on várnak erõs károkat 2013-ban.

Nagyon valószínû, hogy idén nálunk
is a tavalyinál jóval nagyobb kárterüle-
ten fog fellépni a gyapjaslepke. Hogy
ez a növekedés pontosan milyen mérté-
kû lesz, azt üveggömb és varázspálca
nélkül most, március közepén nemigen
lehet megmondani. Mint ahogyan azt
sem, hogy 2013 lesz-e a tömegszaporás
csúcséve, avagy 2014, esetleg 2015.
Szintén nem tudhatjuk, hogy a legna-
gyobb károk ugyanazokban az erdõ-

5. ábra: A Lymantria dispar petecsomó-fertõzöttségek (ha) régiónkénti (KH Erdészeti
Igazgatóságok) megoszlása 2011-ban és 2012-ben

6. ábra: A Lymantria dispar petecsomó-fertõzöttségek mérték
szerinti megoszlása 2012-ben

1. táblázat: Egyes fénycsapdák (B: Bakonybél, H: Hõgyész, Sa:
Sasrét, Su: Sumony, F: Felsõtárkány, V: Vámosatya) éves gyap-
jaslepke fogásai (db) 2001-2012 között

7. ábra: A Lymantria dispar petecsomó-fertõzöttségek (ha) régiónkénti (KH Erdészeti
Igazgatóságok) megoszlása 2012-ben mérték szerint



Erdészeti Lapok CXLVIII. évf. 4. szám (2013. április) 113

SZAKMAI FÓKUSZ – ERDÕVÉDELEM / EGYESÜLETI ÉLET

részletekben következnek-e be, ahol
legutóbb. Minden tömegszaporodás
„önálló életet él”, amit sok-sok, idõben
és térben változó tényezõ együttes ha-
tása vezérel. Nyilván a tavaszi hónapok
és a nyárelõ idõjárási viszonyai nagy-
ban befolyásolhatják a folyamatokat.
Csodát azonban ettõl se várjunk. Hiába
volt viszonylag sok csapadék télen, hiá-
ba esõs a tavasz, ha a gyapjaslepke egy-
szer nekiindul, nem áll meg egy-
könnyen. A legutóbbi, 2000-2003 kö-
zötti aszályos években felépülõ tömeg-
szaporodás az ország egyes területein
máskor (2004-2006) tetõzött, minden
korábbit felülmúló kárterületekkel.
Ezek az évek pedig már jellemzõen
nem voltak aszályosak. Egyszóval, ria-
dó! Nyakunkon a gyapjaslepke! 

2013. március 13-án délután a Kecske-
méti Helyi Csoport hagyományos Er-
dészklubjára gyûlt össze a tagság jelen-
tõs része  a KEFAG Zrt. kecskeméti ta-
nácstermében. Elõször Koczka Zoltán,
H.Cs. titkár tájékoztatta a megjelenteket,
hogy tagsága megtartása mellett Kiss Bé-
la. elnök bejelentette lemondását, tehát
a közeljövõben pótválasztásra kerül sor.
Ennek érdekében jelölõbizottság létre-
hozására tett javaslatot dr. Almási János
elnök, Madácsi Sándor és Gyenes Ká-
roly tagok személyében. A javaslatot a
megjelentek elfogadták, és a jelölt sze-
mélyeket egyhangúan szavazták meg.

A rendezvény második részében
nagy érdeklõdéssel hallgattuk Dr.

Koncz István Szalonkaváró gondola-
tok, egy orvos-vadász életútja címmel
megtartott elõadását. Bevezetõjében a
doktor úr elmondta, hogy nagy meg-
tiszteltetés számára a mindig áhított, de
be nem teljesült erdészhivatás képvise-
lõinek elõadást tartani. A köz-
tiszteletben álló szü-
lész a természet és
a vadászat igaz
szere lmese ,
több megje-
lent vadá-
szati témá-
jú könyv
szerzõje ,
az eddig

tíz kötetes Arcok a magyar vadászmúlt-
ból címû füzetek szerkesztõje. Irodalmi
szintû elõadásában hallhattunk életútjá-
ról, annak fõbb állomásairól, korszakai-
nak meghatározó élményeirõl, és meg-
osztotta velünk gondolatait az élet lénye-
gérõl, rejtelmeirõl, a születésrõl, szere-

lemrõl, természetrõl, erdészke-
désrõl, vadászatról, halálról.

Azt is megtudhattuk, hogy
a pályafutása során vi-

lágra segített mintegy
négyezer újszülött
között több tucat er-
dész gyermeke, uno-
kája szerepel, ami
külön öröm számá-
ra. A harminc fõt

meghaladó közönség
áhítattal, példátlan mó-

don zajtalanul hallgatta
végig az élménygazdag,

kimagasló eszmeiségû elõ-
adást.

A hivatalos program végén több
idõs kolléga elevenítette fel a neves
vadász-doktorral kapcsolatos emléke-
it, élményeit. Koncz Pista bátyánk a
kellemes baráti beszélgetés közben
nagy örömmel dedikálta és ajándékoz-
ta írásait.

Este volt már, amikor a KEFAG Zrt.
épületét elhagytuk. Az ajtón kilépvén
megcsapott bennünket a langyos tava-
szi szellõ és feléledt bennünk a szalon-
kavárás tavaszi gondolata.

Koczka Zoltán
OEE Kecskeméti HCs titkár

Szalonkaváró gondolatok…

Fotó: Makra Zsuzsanna


