
128 Erdészeti Lapok CXL. évf. 4. szám (2005. április)

Az Országgyûlés Környezetvédelmi Bi-
zottságának ülésén napirendi pont volt: a
gyapjaslepke (Lymantria disper) hernyó-
ja hazai terjedése és a védekezés érdeké-
ben megtett és tervezett intézkedések
megvitatása. 

Tájékoztatást adott Klemencsics
András, Földmûvelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztérium Erdészeti fõosztály-
vezetõ> 

„A gyapjaslepke kártétele a tavalyi év
folyamán a Balaton-felvidéken jelentõs
károkat okozott már. A kiindulási álla-
potban 34 ezer hektár terület fer-
tõzöttségérõl indult a tavalyi helyzet a
tavasz folyamán, és a kedvezõ idõjárás
hatására 133 ezer hektárra vitte szét a
gyapjaslepke károkozóját a szél. A tava-
lyi helyzettel kapcsolatban talán egyér-
telmûen látható, hogy a Balaton kör-
nyék turizmusát, illetve forgalmát
mennyire és milyen mértékben zavarta
meg. 

Az õszi állapot szerint fel lehetett
mérni, illetve az Állami Erdészeti Szol-
gálat a Talajvédelmi Szolgálattal, illetve
az FVM Növény- és Talajvédelmi
fõosztályának együttes munkájával lét-
rehozott munkacsoport felmérte az ez
évi fertõzöttségeket. Ez az alapállapot
280 ezer hektárról indult el, tehát jelen-
leg 280 ezer hektár erdõterület fertõzött
a petecsomókkal, amibõl 157 ezer hek-
tár gyengén, 60 ezer hektár közepesen
és 63 ezer hektár erõs fertõzést jelent.

Kedvezõ idõjárás esetén ez a fer-
tõzöttség – a tavalyihoz hasonlóan,
amikor 34 ezerrõl 133 ezer hektárra nõtt
a ténylegesen fertõzött terület – két-há-
romszorosára nõhet. Az õszi felmérések
alapján a 280 ezer hektár fertõzés kap-
csán tavasszal kelési vizsgálatokat vé-
geztek, hogy mennyire károsodtak a
károkozók, a tél folyamán a hideg mi-
lyen hatással volt rájuk. Ez úgy néz ki,
hogy a jelenlegi vizsgálatok alapján ne-
gatív, tehát tulajdonképpen a petecso-
mók kelési ereje jobb, mint õsszel volt. 

A védekezéssel kapcsolatban szét
kell választani a leendõ erdõ és a
meglévõ erdõ érdekében történõ véde-
kezést. Itt tulajdonképpen az erdõben
két érdemi védekezési pont van, a fiatal
erdõsítések, illetve magvetések védel-
me, amelyek, ha lerágják, el is pusztul-
nak, illetve léteznek olyan idõsebb állo-
mányok, amelyek jelenleg gyenge álla-
potban vannak, és ezek akármilyen víz-
hatás vagy korábbi biológiai károsítás
kapcsán most újabb fertõzést vagy sok-

kot kapnak, elpusztulhatnak. Ezeket az
állományokat kell az erdõ esetében vé-
deni. Az elsõ esetben a védendõ terület
4330 hektár, a második esetben 12 320
hektár. Ezek kimondottan az erdõ érde-
kében történõ védelmet jelenthetik.

Az FVM az erdészeti közcélú felada-
tok keretében 100 millió forintot különí-
tett el az erdõt érintõ védekezések, illet-
ve az erdõ károsításának megelõzése ér-
dekében. A további két kategória, ami a
lakosság, illetve a turizmus megóvása
érdekében szükséges, ezek védelme ér-
dekében tárcaközi egyeztetés kezdõdött
Kiss Péter miniszter úr felhívására, en-
nek a napokban – ma, illetve holnap –
lesz meg a végleges eredménye. A la-
kosság érdekében történõ védekezés te-
rülete 24 620 hektár, ez azt jelenti, hogy
az erdõvel körbevett lakott területek fer-
tõzését úgy lehet megállapítani, hogy
azokat a környezõ erdõterületeket kel-
lene növényvédõ szerrel kezelni. Ez egy
kitinszintézis-gátló szer egyébként,
amely a hernyó megfelelõ stádiumában
állítja meg a fertõzést. 

A negyedik kategória a lakott terüle-
tek belterületén lévõ állományok, illet-
ve zöldfelületek védelme. Ennek a be-
csült területnagysága 5000 hektár körü-
li. Tehát összesen 46 200 hektár az a je-
lenlegi terület, amelyen a védekezést el

kellene végezni az erdõ, illetve a lakos-
ság érdekében. Jelenleg az erdõ érde-
kében történõ védekezéshez szükséges
források rendelkezésre állnak, ahogyan
említettem, illetve egy-két napon belül
a tárcaközi egyeztetés is le fog zárulni.”

A bizottsági ülést követõen kor-
mánydöntés született, melyrõl az MTI
tájékoztatott:

Intézkedések a gyapjaslepke
elleni védekezéshez 

A gyapjaslepke elleni védekezéshez a
földmûvelésügyi minisztérium százmil-
lió forintos elkülönített keretét további
125 millió forinttal egészíti ki a kor-
mány az általános tartalékból.

A védekezéshez szükséges félmilli-
árd forint fennmaradó részét, 250 millió
forintot elsõsorban a Veszprém, So-
mogy és Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei önkormányzatok igényelhetik a vis
maior keretük terhére.

* * *
Az OEE küldöttközgyûlésén

meghívottként Klemencsics András
fõosztályvezetõ tájékoztatta a jelen
lévõket, hogy a fõosztályt bízták meg a
védekezés lebonyolításával. A ren-
delkezésre bocsátott forrásokból 4300
ha fiatal erdõsítést, 12 300 ha legyengült
állományt (tavaly is károsított), 24 600
ha, a turisztika által fokozottan érintett,
és 5000 ha belterület védelmét lehet
megoldani.

Ismét a gyapjaslepke

A  Lévai Vadásznapok keretében meg-
rendezett  Vadászati és Természeti Vi-
deofilm fesztiválon  a Magyarországi
Vadászatok c.  filmsorozat  II. része a
Vadászati Múzeumok a dokumentum-
film kategóriában 3. helyet, a  IV. része
a Nagyvad egyéni vadászata  a termé-
szet és vad kategóriában Tv. Markíza dí-
jat  kapott.

Beérett Ignácz Magdolna szerkesztõ
kezdeményezése, melyet a videosorzat-
tal indítot. Most már csak a témában
érdeklõdõkön a sor, hogy a videoka-
zettákat beszerezzék és vagy az erdei
iskolákban, vagy egyéb nyilvánosság
elõtt levetítsék. A vetítés minden bizony-
nyal hozzájárulna a magyar vadászati
kultúra terjesztéséhez.

Magyar vadászfilmek elismerése

Szolgáltatásaink
Veszélyes helyen és helyzetben lévõ termetes fák kivágása, komoly technikai hátteru
alpin, kosaras, illetve darus technikával. 
Megbízható partnereink segítségével nagy teljesítményû faaprítékolóval történõ
gallyak aprítékolása, valamint a tuskók fúrással történõ eltávolítása
Extenzív és intenzív zöldövezetek füvének kaszálása
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