
330 Erdészeti Lapok CXXXIX. évf. 11. szám (2004. november)

Az erdõvédelmi jelzések – összhangban
az országos adatokkal – átlag 7-8 évente a
Déli-Bakonyból és a Balaton-felvidékrõl
is visszaigazolják a gyapjaslepke tömeg-
szaporodását. A rágáskárral sújtott ma-
gyarországi erdõterület mintegy 30-40 %-
át rendszerint e térségbõl jelentették. A
gradáció minden esetben a jól ismert öt
gócpontban (Devecser, Uzsa, Monostor-
apáti, Zánka, Pécsely térsége) bontako-
zott ki, ahol a vidék legnagyobb össze-
függõ cseres és cseres-kocsányos tölgyes
állományai találhatók. Tovaterjedését
nem tapasztaltuk, nem is említik. Védeke-
zésre ez ideig egy alkalommal (2005-ben)
került sor a térségben, mintegy 2300 hek-
tárt permeztek le változó sikerességgel. 

Múlt év nyarán az öt ismert gócpont-
ból háromban  – összesen mintegy 1400
hektáron – már jelentkezett a gyapjaslep-
ke erõs rágása, annak ellenére, hogy ta-
vasszal csak gyenge fertõzöttségre utaltak
a petecsomó megfigyelések. A szokatla-
nul meleg, száraz tavaszi-nyári  idõjárás
kedvezett a hernyók fejlõdésének, terje-
désének, majd a lepkék peterakásának. A
tarrágással sújtott, idõsebb cseres- és ko-
csánytalantölgyes-állományokban szór-
ványos (5-10 %) fapusztulás is tapasztal-
ható volt 2003 õszén, de ehhez minden
bizonnyal hozzájárult a rendkívül aszá-
lyos az évi idõjárás is. 

2003 õszén már nyilvánvaló volt szá-
munkra, hogy minden eddiginél na-
gyobb gradáció várható a térségben,
ezért az erdõgazdálkodók és erdõfelü-
gyelõk együttes munkájával részletes
petecsomó felmérést végeztünk. A fer-
tõzöttség mértékét az ERTI által az
erdõvédelmi jelzõ lapokon feltüntetett
irányelvek szerint kategorizáltuk: 

– Gyenge a fertõzöttség, ha a pete-
csomók száma kevesebb, mint 500
db/0,1 ha.

– Közepes a fertõzöttség, ha a pete-
csomók száma 500-1000 db/0,1 ha.

– Erõs a fertõzöttség, ha a petecso-
mók száma több mint 1000 db/0,1 ha.

A 31 400 ha fertõzött területet térké-
pen ábrázolva azt látjuk, hogy a fer-
tõzés 2003 õszén az ismert gócpontok-
ra terjedt ki. (1. kép)

A korábbi szakértõi tapasztalatok
szerint a közepesen és erõsen fertõzött
állományokban biztosan bekövetkezik
a tarrágás, mégpedig úgy, hogy az
erõsen fertõzötteknél elõbb elfogy a
táplálék, mint a hernyók elérhetnék tel-
jesen kifejlett állapotukat, tehát nem
lesznek képesek bebábozódni. A tö-
megszaporodás ez esetben beavatko-
zás nélkül magától összeomlik. Erdé-
szeti szempontból ezért e területeken
nem indokolt a védekezés. 

A Balaton-felvidék Zánkától Bala-
tonfüredig terjedõ szakaszán a gyapjas-
lepke gradáció párosult a tölgy búcsújá-
rólepke (Thaumatopoea processionea)
évek óta fokozódó inváziójával. A bú-
csújárólepke hernyószõre emberre, ál-
latra veszélyes mégpedig májustól késõ
õszig, mert a levedlett hernyóbõrrõl is
viszi a szél az allergiás kiütéseket oko-
zó szõröket. A Balatonakali  környéki

erdõkben 2003 nyarán az erdõnevelési
munkákat le kellett állítani, mert a mun-
kások súlyos, allergiás bõrbetegséget
kaptak. A két hernyó jelenléte miatt
2003-ban az aszófõi kempinget néhány
napra bezárták, de félõ volt, hogy véde-
kezés nélkül 2004-ben egy idõre a nem-
zetközileg is ismert Zánkai Ifjúsági Köz-
pontot is be kell zárni. 

A 2004. évre várható következmé-
nyekrõl még 2003 õszén tájékoztattam a
Balatoni Fejlesztési Tanácsot, a Balatoni
Önkormányzatok Szövetségét, az FVM
Erdészeti Fõosztályát, a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóságot és a Veszp-
rém megyei Növény- és Talajvédelmi
Szolgálatot. A Bakonyerdõ Rt. – az ERTI
szakértõinek közremûködésével – e két
lepkefaj életérõl, hernyójának kárté-
telérõl összeállított egy-egy közönségtá-
jékoztató színes kiadványt, amit eljutta-
tott a Balaton-felvidék önkormányzatai-
hoz és iskoláihoz. 

Az elõzetes tájékoztatás ellenére
2004. április végén – május elején a Ba-
laton-felvidék, de szinte egész Veszp-
rém megye lakossága hisztérikusan rea-
gált az „égbõl mindenütt hulló” aprócs-
ka fekete Lymantria hernyók megjelené-
sére. Április végén és május elsõ napjai-
ban ugyanis bekövetkezett egy hirtelen
felmelegedés, melynek hatására még a
cser és a kocsányos tölgy lombfakadása
elõtt kikeltek a hernyók a petékbõl. A
fák koronájába felmászva táplálékot

A gyapjaslepke 2004. évi gradációjának
veszprémi tapasztalatairól

Erdõgazdálkodó szektor Gyenge Közepes Erõs Összes
károsított terület (ha)  

Bakonyerdõ Rt. 6200 3700 5800 15 700  
HM VERGA Rt. 1500 200 200 1900  
HM Budapesti Eg. Rt. Uzsai Igazg. 700 3600 2400 6700  
Többi erdõgazdálkodó 1800 1600 3700 7100  
Összesen:  10 200 9100 12 100 31 400  

2003 ôszi Lymantria fertôzöttség a Déli-Bakonyban és a Balaton-felvidéken

1. kép
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nem találtak, ezért a jellegzetes selyem-
fonal segítségével „rábízták magukat a
szélre”. A több mint egy héten át tartó
erõs, változó irányú szél minden irány-
ba 40-50 km távolságra is elsodorta  a
kis (L1) hernyókat. A szõlõkben, gyü-
mölcsösökben ez idõ tájt esedékes
munkákat – a kellemes meleg miatt –
sokan fedetlen felsõtesttel végezték,
akik aztán a hernyókkal vagy a selyem-
fonállal érintkezve viszketésre, bõrpírra
panaszkodtak. A Lymantria hernyó által
okozott bõrpír orvosi kezelést nem igé-
nyel, magától is elmúlik, mégis több
mint százan fordultak orvoshoz allergiás
panaszokkal  a megye a különbözõ tele-
pülésein. A Megyei Tisztiorvosi Szolgá-
lat és a Káli-medence önkormányzatai-
nak kezdeményezésére ezért május 4-
én összehívták a Veszprém megyei Vé-
delmi Bizottságot. A Védelmi Bizottság
összehívását megelõzõen néhány nap-
pal Barátossy Gábor, az FVM Erdészeti
Fõosztályának vezetõje személyes hely-
zetfelmérés után már döntött 8 millió fo-
rint védekezésre fordítandó támogatás
megítélésérõl, de hangsúlyozta, hogy a
turisztikai és humán egészségügyi
érdekbõl elvégzendõ permetezéshez er-
dészeten kívüli forrásokból is hozzá kell
járulni. 

A Védelmi Bizottság minden érintett
hatóság (népegészségügyi, katasztrófa-
védelmi, növényvédelmi, természetvé-
delmi, erdészeti) vezetõjét meghallgatva
döntött arról, hogy azon Balaton-parti
települések határában kell védekezni,
ahol a települések és üdülõk a mindkét
hernyófajjal erdõsen fertõzött erdõkkel
közvetlenül határosak. A nagyobbrészt
természetvédelmi rendeltetésû, víz kö-
zeli erdõkben kizárólag környezetkí-
mélõ rovarölõ szer alkalmazását enge-
délyezte a természetvédelmi és erdésze-
ti hatóság. A védelmi bizottsági elnöki
tisztet is hivatalból ellátó megyei köz-
gyûlési elnök vállalta magára, hogy az
erdészeti közcélú forrásból a védeke-

zésre már rendelkezésre álló 8 millió fo-
rinthoz további támogatást szerez. A Vé-
delmi Bizottság belátva, hogy a kisebb
magánerdõ-gazdálkodók nem képesek
szervezett légi védekezésre, a Bakony-
erdõ Részvénytársaságot kérte fel a per-
metezés kivitelezésére az állami erdõk
közé ékelõdõ magánerdõkben is. 

A Balaton-felvidék erdeiben meghatá-
rozó arányban jelenlévõ cseresek lomb-
ja csak május közepére fakadt ki
olyan mértékben, hogy a permetezést
megfelelõ hatékonyság reményében
el lehetett kezdeni. A petékbõl kikelt
hernyókat a szél április végén és má-
jus elején szórta szét. Fontos tehát
hangsúlyozni: téves az a nézet, mely
szerint a gócpontokban való idõbeni
permetezéssel megakadályozható a
Lymantria fertõzés tovaterjedése. 

A kitinszintézist gátló szerek alkal-
mazásának elõnye, hogy viszonylag
környezetkímélõk (csak a lombot fo-
gyasztó és vedlõ rovarokra hatnak), a
lombozatra kipermetezve 30-60 napig
hatásosak maradnak. Hátránya viszont,
hogy magas a vegyszerköltség, a per-

metezés után a következõ vedlésig
(akár 7-8 napig) a hernyók tovább rág-
nak, csak az L1-L3 fejlettségi állapotú
hernyók ellen biztos a hatásuk, így rö-
vid a permetezésre rendelkezésre álló
idõ. Abban az esetben, ha a terepviszo-
nyok vagy a pontatlan repülés miatt
mozaikszerûen kimaradtak kisebb fol-
tok, néhány fán bekövetkezett a tarrá-
gás, de a táplálékot keresõ hernyók a
szomszédos fákra átvándorolva fo-
gyasztottak a tartós hatású szerrel per-
metezett levelekbõl. A vegyszer tartós
hatásának köszönhetõ tehát, hogy a tö-
megszaporodás következõ évre való el-
húzódásától ma már nem kell félnünk. 

A lepermetezett mintegy 5400 ha
erdõterületen a védekezés hektáron-
kénti fajlagos költsége – a vegyszer be-
szerzési árától függõen – 10-12 ezer fo-
rint között alakult. A védekezés ered-
ményes volt, a Balaton-parti erdõk lom-
bozata zöld maradt, míg a Déli-Bakony
erdeinek lombozata június elejére már
téli képet mutatott. (2. és 3. kép)

A védekezés költségfedezete végül
több forrásból tevõdött össze: erdészeti

4. kép

2. kép 3. kép
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közcélú forrás     (20 millió forint), Veszp-
rém megyei Területfejlesztési Tanács (15
millió forint), Balatoni Fejlesztési Tanács
(7 millió forint), Miniszterelnöki Hivatal
(6 millió forint), Bakonyerdõ Rt. és
VERGA Rt. (6-6 millió forint), magán-
erdõ-gazdálkodók (egymillió forint).
(Megjegyzendõ, hogy az erdészeti körön
kívülrõl odaígért pénzeszközök tényleges
megszerzése csak utólagosan, hónapokig
tartó bürokratikus huzavona árán volt le-
hetséges.)

A bekövetkezett károkat július elején
felmérve azt tapasztalhattuk, hogy a
rágáskár több mint két és félszeresen
haladta meg a petecsomóval fertõzött
erdõk területét: 

Tarrágással érintett terület: 26 292
hektár

Érintett 188 község határa (4. kép). 
Az eredetileg fertõzött területen (ki-

véve a permetezett erdõket) gyakorlati-
lag mindenütt bekövetkezett a tarrágás,
a fertõzöttség mértékétõl függetlenül.
Ami igazán meglepõ, hogy a szél által
elsodort hernyók rágásából olyan
erdõkben is bekövetkezett tarrágás,
ahol egyetlen petecsomó sem volt ta-
vasszal (Kab-hegy, Kupi-erdõ). 

Megfigyelve a különbözõ fõfafajú
erdõállományok viselkedését a hernyó-
rágás tartama, illetve a tarrágás bekö-
vetkezte után, néhány érdekes tapasz-
talatra is szert tehettünk. A cseresekben
a május közepi lombfakadás nyomán

már június elejére-közepére bekövetke-
zett a tarrágás. Az éhezõ hernyók L4-L6
fejlettségi állapotban kezdtek pusztulni,
de azért bábokat is lehetett szép szám-
mal látni. A tarrágást követõen, 1-2 he-
tes „pihenõ” után július elejére már újra
kihajtott a lombozat. Július végén a cse-
resekben már nyomát sem lehetett látni
a gyapjaslepke tarrágásnak. 

A kocsányos tölgy 2004 tavaszán az
erõsen fertõzött erdõkben ki sem fa-
kadt, már rügy állapotban lerágták a
hernyók a leveleket. A betervezett vé-
dekezést – lombfelület hiányában –
nem lehetett elvégezni (Devecseri Er-
dészet). A hernyók nagyon hamar tö-
megesen pusztultak, a tömegszaporo-
dás teljesen összeomlott. A kocsányos
tölgy levele is kifakadt július elejére, de
minden levél erõsen lisztharmatos.

A gyertyánosokban és bükkösök-
ben az elõbbieknél jóval késõbb, július

elejére következett be a tarrágás, majd
csak augusztusban volt észlelhetõ az új-
ralombosodás. A fák lombozata azon-
ban a normálisnál sokkal gyérebb, ki-
csik a levelek, sok a kopasz ág. A tör-
zseken az ágak hónaljában bábhüve-
lyek tömegét látni (5. kép). A tarra rá-
gott gyertyán- és bükkfák törzsén min-
denütt észlelhetõk 2004 õszén is a pete-
csomók, de a paraziták (fürkészek,
bábrablók) jelenléte is megfigyelhetõ. 

A tarra rágott fenyõk közül a vörös-
fenyõ kihajtott, a többi fenyõfaj egyedei
elpusztultak. 

A 2004 õszi gyapjaslepke petecsomó
felmérés adataiból a következõ évi ká-
rokra vonatkozóan kedvezõ és ked-
vezõtlen elõjelek egyaránt kiolvashatók
(6. kép).

Az öt hagyományos gócpontban és
azok közelében lévõ erdõkben a tö-
megszaporodás összeomlott, jövõre e
területen számottevõ károsítás már nem
valószínû. A kitinszintézist gátló szerek-
kel lepermetezett erdõkben is csak el-
vétve találhatók petecsomók, a gradá-
ció elhúzódásától itt sem kell tartani. A
fertõzés ugyanakkor gyakorlatilag
egész Veszprém megyére kiterjedt. A
legtöbb, és legegészségesebb petecso-
mót a magas-bakonyi bükkösök mére-
tes törzsein számlálhatjuk (7. kép). Na-
gyon valószínû, hogy a Magas-Bakony-
ban, a Bakonyalján, a Kab-hegy északi
oldalán és a Veszprém környéki erdõk-
ben 40 000 hektár körüli tarrágott bük-
kös, tölgyes és cseres erdõ látványával
kell számolnunk 2005 júniusában. 

Az útszéli fákon, az erdõktõl távolab-
bi facsoportokban az elhanyagolt gyü-
mölcsösök fáin, a zártkerti épületek zu-
gaiban az egész megye területén renge-

Rágáskár mértéke Terület % 
(hektár) 

Szórt rágás  28 003 35  
Közepes rágás 1/3 > 9980 12  
Erõs rágás 1/3 < 43 232 53  
Összes érintett terület 81 215 100

5. kép

6. kép
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teg petecsomót láthatunk, ezért a lakos-
ság figyelmét a növényvédelmi hatósá-
gon, az önkormányzatokon és a sajtón
keresztül fel kell hívnunk az egyéni vé-
dekezés fontosságára. Ugyanakkor az
erdõkben való védekezést még
környezetkímélõ szerekkel is csak
rendkívül indokolt esetben tartjuk
szükségesnek és megengedhetõnek. 

Az erdõben való védekezést indo-
kolhatják erdõvédelmi (fiatal erdõsíté-
sek védelme, a hidrológiai viszonyok vál-
tozásától legyengült értékes állományok
védelme, kárláncolat kialakulásának
mege-lõzése) és humán egészségügyi
(üdülõk, egészségügyi, közjóléti létesítmé-
nyek, erdõvel körülzárt települések védel-
me) szempontok (8-9. kép). Elõbbit meg-
osztva erdõgazdálkodói és erdészeti köz-
célú, míg utóbbit erdõgazdálkodáson kí-
vüli forrásból kellene finanszírozni. 

Összefoglalva a minden eddigi-
nél nagyobb veszprémi Lymantria
gradáció tapasztalatai: 

– A fertõzés a kiterjedt cseres- és ko-
csányostölgyes-állományokkal jelle-
mezhetõ korábbi gócpontokban jelent-
kezett. 

– A kitinszintézist gátló, tartós hatá-
sú, viszonylag környezetkímélõ szerek-
kel eredményesen lehet védekezni, a
tömegszaporodás elhúzódásától a
gyapjaslepke parazitáinak elpusztításá-
tól nem kell tartani. 

– Az eredményes védekezéshez leg-

alább 50-60%-ban kifejlett lombfelület-
re kell permetezni, ezért a hernyók áp-
rilis végi – május eleji széllel való terje-
dését nem lehet a gócpontokban való
permetezéssel megakadályozni. 

– Csapadékos idõjárás esetén a cse-
resek és tölgyesek viszonylag gyorsan,

különösebb károsodás nélkül kiheverik
a tarrágást is, míg  a gyertyánosok és
bükkösök az alvórügyekbõl csak gyér
lombozatot képesek kifejleszteni. 

– Az érintett lakosságot idõben és õ-
ÿarra, hogy a média inkább vevõ a rémhí-
rekre, mint a szakszerû tájékoztatásra. 

– Erdõterületen a permetezéssel való
védekezést a legszükségesebb területre
kell korlátozni. Az érintett hatóságok-
kal, önkormányzati szervezetekkel
elõzetesen igyekezzünk egyeztetni, a
költségek fedezéséhez több forrásból is
támogatást szerezni. 

Vaspöri Ferenc

Erdõgazdálkodó szektor Gyenge Közepes Erõs Összes
(ha)  

Bakonyerdõ Rt. 26 989 11 538 8829 47 356
HM VERGA Rt. 10 757 8605 2712 22 074
Többi erdõgazdálkodó 24 217 2324 9213 35 754
Összesen: 61 963 22 467 20 754 105 184

Lymantria petecsomó fertôzöttség 2004 ôszén az ÁESZ Veszprémi Igazgatóság illetékességi
területén
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