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Az új rendszer (amelyet a NÉBIH Erdészeti Igazgatósága és
az ERTI közösen üzemeltet) adatgyûjtési metodikája a ko-
rábbira épül, de annál jóval részletesebb adatokat tartalmaz,
így az újonnan bevezetett rendszer adatai csak korlátozot-
tan vethetõk össze a korábbi rendszer adataival. Fontos
megemlíteni, hogy az új rendszer bevezetése óta folyama-
tosan javul az adatszolgáltatási fegyelem. A káradatok érté-
kelésénél az OENyR adatain kívül felhasználásra kerültek
az Erdészeti fénycsapdahálózat fogási adatai is.

Az 1962–2016 közötti idõszakban az erdõkárok (biotikus
és abiotikus károk is) növekvõ tendenciát mutatnak a min-

denkori erdõterület arányában is. A jelzett idõszakban átla-
gosan erdeink 6%-át érintette valamilyen erdõkár.

A 2016. évi erdõgazdasági károk nagysága 87 801 ha a
kárjelentések szerint, melynek 28%-a biotikus (25 004 ha)
és 72%-a abiotikus (62 797 ha) volt. A biotikus károsítások
közül a rovarok okozta károk 7718 ha-on (31%), a kóroko-
zók által okozott károk 2918 ha-on (12%) fordultak elõ.
Gerincesek által okozott károk 11 732 ha-on (47%) jelent-
keztek. A komplex kárláncolódásos fapusztulással érintett
terület 1963 ha volt (8%). Növényi károsítókról alig érke-
zett bejelentés (összesen csupán 7 ha). Ember okozta ká-
rosítást 351 ha-on észleltek (1%). Emellett az ismeretlen-
ként megjelölt károk is csekély értéket képviseltek,
összesen 315 ha-t (1%).

A továbbiakban az írás csak azokat a kárféleségeket
tárgyalja, amelyeket összességében legalább 200 ha-ról je-
leztek.

Biotikus károk
Tölgymakk-ormányosok és tölgymakkmolyok kárai a jelenté-
sek alapján 248 ha-on jelentkeztek a magyar erdõkben, leg-
jelentõsebb területen a Balaton-felvidéken. 

A cserebogárpajorok kárait 1151 ha-ról jelezték, legna-
gyobb kiterjedéssel ebben az évben is a Belsõ-Somogyi-ho-
mokvidékrõl. További jelentõs károsításai alakultak ki a De-
vecseri-Bakonyalján és a Gödöllõi-dombságon. A károk
többsége – 80%-a – erõs vagy teljes kár volt.

A májusi cserebogár V. törzse, valamint az erdei cserebo-
gár imágói a bejelentések alapján 67 ha-on okoztak rágás-
kárt, legnagyobb területen Külsõ-Somogyban. Az erdészeti
fénycsapdák 2016-ban az elõzõ évhez képest több májusi
cserebogarat fogtak, a legnagyobb fogásszám több mint
1000 volt. 

A szúk (az összes jelenthetõ szúfaj
ideértendõ) kártételével érintett terület
697 ha volt, melynek több mint 90%-át
a betûzõszú (630 ha-on) okozta lucfe-
nyõállományokban. Kártételét legna-
gyobb területrõl a Pinka-fennsíkról, va-
lamint az Alsó-Õrségbõl jelentették.
A károk 99%-a teljes kár volt. Magyar-
országon az utóbbi évtizedekben ez a faj
a lucosok területének csökkenésében
meghatározó szerepet játszik. 

Az araszoló fajok együttes kártételi
területe 2150 ha volt 2016-ban, ami az
elõzõ évinek csaknem hatszorosa. A leg-
jelentõsebb károk a Borsodi-dombsá-
gon voltak, ami a teljes kárterület mint-
egy 60%-át tette ki. A károknak csupán
mintegy 10%-a volt erõs, illetve teljes
kár, a károk közel 75%-a közepes erõs-
ségû volt. Az õszi és téli araszoló fajok

többségére a csökkenõ, illetve alacsony fogásszám volt jel-
lemzõ 2016 õszén. 

A gyapjaslepke 2003–2006-os tömegszaporodását köve-
tõen a 2012–2015 között várt újabb nagy területû tömeg-
szaporodás elmaradt, bár ezekben az években is növeked-
tek a rágáskárok, de korántsem olyan mértékben, mint az
elõzõ gradáció alatt. A legnagyobb károk 2013-ban kelet-
keztek, akkor közel 13 000 ha-ról jelezték a faj okozta ká-
rokat. Ezt követõen fokozatosan csökkent a jelentett kár
nagysága, 2016-ban már az 1000 ha-t sem érte el (941 ha).
A rágáskárokat elsõsorban a Bodrogközbõl jelentették.
2016-ban csak két erdészeti igazgatóság (EI) területérõl je-
leztek rágáskárokat. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei EI erdeiben alakultak
ki jelentõsebb károk, összesen 935 ha-on. Az itt elõfordult
károk több mint a fele (55%-a) tarrágás volt, 42% erõs
(61–99) kár, és a károk mindössze 3%-a volt közepes erõs-
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ségû (26–60%). A 2015-ös évhez viszonyítva csak a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei KH EI erdeiben nõttek a rágáskárok
több mint 2,5-szeresére. Ezek erélye is legalább közepes
mértékû volt. 

Ezenkívül csupán néhány ha-ról jeleztek tarrágást a Pest
Megyei EI illetékességi területérõl. A többi erdészeti igazga-
tóság területérõl nem érkezett rágáskáradat. Az utóbbi évek-
hez hasonlóan 2016-ban az Erdészeti fénycsapdahálózat
összes csapdája alacsony egyedszámban fogta, illetve egyál-
talán nem fogta a gyapjaslepkehímeket. A legnagyobb fogás-
szám is mindössze 20 példány volt. Tömegszaporodás ese-
tén akár több ezer példányt is fog egy-egy csapda. 2013-ban
egy új, a gyapjaslepke népességére hatást gyakorló tényezõ
jelent meg Magyarország erdeiben: egy entomopathogén
gomba, az Entomophaga maimaiga. Jelentõsége, szerepe
az elmúlt évek rágáskárainak mérséklésében meghatározó
lehetett. 

A fésûs fenyõdarázs kártételi területe 2016-ban némileg
meghaladta az 1000 ha-t. Többnyire egy rokon levéldarázs-
faj, a fenyõrontó darázs jelentõsége nagyobb, de most ez a
faj lépett fel tömegesen a Nyírségben, valamint kisebb terü-
leten a Duna–Tisza közi hátságon. A károk erõssége lega-
lább közepes mértékû volt.

Bejelentett kárterület formájában még ugyan nem jelent
meg, de 2016-ban is folytatódott a tölgy csipkéspoloska
(Corythucha arcuata) ütemes terjeszkedése. 2016 októbe-
rében már a Dunától nyugatra is több helyen megtalálták.
Délkelet-Magyarországon (elsõsorban Békés megyében) pe-
dig már teljes erdõtagokat érintõ, tömeges fellépése is több
helyen elõfordult.

A gerincesek okozta károk (kivéve: háziállat, rágcsálók és
hód) zömében vadkár, 10 306 ha-on jelentkeztek. Messze
kiemelkedõ jelentõségû volt ezen belül a rágáskár és a fa-
egyedek vezérhajtásának lerágása.

A rágcsálók 1200 ha-on okoztak károkat, a legnagyobb
területrõl Külsõ-Somogyból, a Kelet-Zalai-löszvidékrõl, az
Alsó-Õrségbõl és a Göcseji-dombságról jelentették. A kárte-
rület nagysága 2014–2015-ben az enyhe teleknek köszön-
hetõen kimagasló volt, de az átlaghoz képest magasabb volt
a kárterület még 2016-ban is. Általában elmondható, hogy
kártételi területük hideg és csapadékos tél esetén általában
alacsony szintû, nagy területû kártételük száraz, meleg idõ-
járás esetén alakul ki.

A kõris kéregfekély kárait mintegy 500 ha-ról jelezték, leg-
nagyobb területrõl a Duna–Tisza közi hátságból és a dunai
szigetekbõl. A károsodások közel fele (47%) teljes kár volt.
A hatékony beavatkozásra, illetve a fertõzések arányának

csökkentésére egyelõre nincs lehetõség. Fontos viszont,
hogy elõsegítsük a természetes szelekciós folyamatokat, és
az ellenállóbb vagy rezisztens egyedek kiválogatását, tö-
megszaporítását és mûvelésbe vonását.

Az alföldi fenyvesekben, jellemzõen a Nyírségben a fé-
sûs fenyõdarázs kártétele mellett a Dothistroma septospo-
rum gomba fokozta a károkat erdeifenyõ-állományokban
az idõsebb tûlevelek vörösödésével, illetve elhalásával.
A Dothistroma kiterjedtebb fertõzéséhez csapadékos nyári
idõszak szükséges. 2016-ban az idõjárási viszonyok kedvez-
tek a kórokozó számára, így a kártétele országszerte jelent-
kezett erdeifenyõ-állományok mellett elsõsorban feketefe-
nyõ-állományokban és parkok fáin is.

A tölgylisztharmat kártételi területe a jelentések alapján
1047 ha volt, legnagyobb területrõl a Déli-Bakonyból és a
Baranyai-hegyhát és Völgységbõl jelezték. A fertõzés több
mint fele (57%) erõs vagy teljes erélyû volt. A kórokozó na-
gyobb arányú megjelenése rendszerint jelentõsebb rovarrá-
gásokat követõen várható, mivel a másodlagosan kifejlõdõ
hajtásokat, leveleket sokkal könnyebben fertõzi a gomba.

A komplex, kárláncolódásos fapusztulással érintett terü-
letek nagysága 1963 ha volt. A fapusztulások közül kieme-
lendõ a fenyõpusztulás, hiszen több mint 1000 ha-on (1015
ha) jelentkezett. A legnagyobb károkat a Pápai-Bakonyalja
térségében észlelték, több mint 200 hektáron. A cserpusz-
tulás területe is jelentõs volt 2016-ban, összesen 382 ha-t
érintett, melynek többsége a Déli-Bakonyban jelentkezett.
Egyéb fafajok pusztulását 352 ha-ról jelezték, ami elsõsor-
ban a magas kõrisállományokat jelentette. Az ember okoz-
ta károk közül a falopásnak volt nagyobb jelentõsége, 240
ha-ról jelezték.

Abiotikus károk
Az aszálykárok nagysága a 2016. évi kedvezõ idõjárásnak
köszönhetõen az elõzõ évihez képest jóval kevesebb volt.
Összesen 3734 ha-ról jeleztek kisebb-nagyobb aszálykáro-
kat, ami kevesebb mint harmada az elõzõ évi kárterületnek.
A károk mintegy 4/5-e erõs fokozatú, illetve teljes kár volt. 

A belvízkárral érintett területek nagysága 1739 ha volt,
mely legnagyobb mértékben a Belsõ-Somogyi-homokvidé-
ken, a Fertõ–Hanság-medencében és a Berettyó–Körös-vi-
déken jelentkezett. 

A nyári jégkár összesen 461 ha-t érintett, elsõsorban a
Pinka-fennsíkot. 2016-ban az erõs április végi országos fa-
gyok következményeként a legnagyobb területû fagykárt
jelentették a magyar erdõkbõl 1961 óta, összesen több mint
49 000 ha-ról. A károk közel ¾-e erõs, illetve teljes kár volt
(erõs kár: 29%, teljes kár: 45%). A legjelentõsebb károk a
Duna–Tisza közén, a Bakonyalján és Délnyugat-Dunántú-
lon alakultak ki. 

Hótörés okozta károkat 4871 ha-ról jeleztek, legnagyobb
területrõl a Belsõ-Somogyi-homokvidékrõl. A 2016-ban gyak-
ran jelentkezõ viharos erõsségû szeleknek köszönhetõen
a széldöntés és széltörés által érintett területek nagysága is
magas volt, összesen 2084 ha-ról jelezték, a legjelentõsebb
károk a Duna–Tisza közi hátságon alakultak ki.

A 2016-os év erdõkárok szempontjából összességében az
átlagosnál kissé kedvezõbb volt, ugyanakkor figyelemre
méltó, hogy a „klasszikusok” mellett a korábban kisebb je-
lentõségûnek tartott vagy eddig nem ismert károk is na-
gyobb arányban jelentkeztek a hazai erdõkben. Az elmúlt
évek tapasztalatai alapján valószínûsíthetõ, hogy ezek jelen-
tõsége a jövõben jelentõs mértékben növekedni fog. 
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