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A gyapjaslepke (Lymantria dispar)
az egyik legelterjedtebb hazai, õs-
honos kártevõnk. Jelentõs zavarást
okoz a természetes erdõkben, és sú-
lyos károkat okoz az erdõgazdálko-
dóknak (Hirka, 2005). Polifág faj,
több száz tápnövénye van, de a leg-
nagyobb károkat hazánkban a ho-
mogén cser- és kocsányostölgy-ál-
lományokban okozza (Csóka és
mtsai, 2005a,b). A gyapjaslepke 8-
10 évente mutat tömegszaporodást;
a legutóbbi gradáció 2003-2006 kö-
zött zajlott le. Mivel a gyapjaslepke
hernyói nemcsak az erdõk lombko-
rona-, de a cserjeszintjét is szinte
teljesen tarra rághatják, ez a leg-
fõbb táplálékforrások eltûnését je-
lenti a gímszarvas számára. Koráb-
bi vizsgálataink (Mátrai és
Szemethy, 2000) ugyanis kimutat-
ták, hogy a gímszarvas tápláléká-
ban egész évben dominálnak a
cserjeszint fás szárú fajai. Ez pedig
okozhatja a kondíció leromlását, a
szaporulat elhullását, az azévi trófe-
ák rossz minõségét, és növekvõ
vadkárt az erdõben, ill. a környezõ
mezõgazdasági területeken. Eddig
ezekkel a közvetett vadgazdálkodási
problémákkal nem foglalkoztak.
Vizsgálatunk célja így az volt, hogy
megállapítsuk, mekkora a gímszar-
vas számára elérhetõ táplálék
mennyisége és milyen a minõsége
egy gyapjaslepke-gradáció miatt
erõsen károsított erdei élõhelyen.

Vizsgálati terület
A 2003-2006-os gyapjaslepke-gradáció
gócai erõteljesen érintették az Északi-
középhegységet. Vizsgálati területün-
ket mi is itt jelöltük ki, a Cserhát köze-
pén elhelyezkedõ Bujáki Erdészet terü-
letén (1. ábra). Itt 2005 júniusában je-
lentõs károkat okozott a gyapjaslepke. 

Módszerek
Bár a károkozás elõtt az alapállapot fel-
vételére nem volt lehetõségünk, de utá-
na egy hónappal július 20-21-én terepi
felméréseket végeztünk a területen.
Összesen 6 transzektet jelöltünk ki, ami
majdnem 15 km-t jelentett, 279 felvétele-
zési ponttal. Az egymástól 50 m-re elhe-
lyezkedõ mintapontokon 0-50, 50-100,
100-150 és 150-200 cm-en egy 50x50x30

cm-es mintaegységben végeztünk haj-
tásszámlálást, azaz megbecsültük fajon-
ként a kínálatot.

Emellett megvizsgáltuk, hogy az
egyes fajok hajtásaiból mennyit rágtak
meg a nagy testû növényevõk, ill. a
gyapjaslepke hernyói. Friss vadrágás
esetén egy egyértelmû harapásnyomot
találtunk a hajtásszáron, amit vadfajon-
ként nem tudtunk elkülöníteni. Her-
nyórágás esetén általában a levélfelület
egy része hiányzott, bár leggyakrabban
teljes tarrágás volt tapasztalható.

Ezek alapján a következõ változók
értékét számoltuk ki:

– Elérhetõ táplálék mennyisége, ami
egy adott vagy az összes faj hajtásainak
száma 100 felvételi ponton. 

– A hernyórágás után újra kihajtott,
regenerálódott hajtások aránya, ami az
újrahajtott hajtások száma osztva az
összes hajtás számával fajonként a teljes
vizsgálati terület cserjeszintjében.

– Rágottsági arány, ami a rágott haj-
tások száma osztva az összes hajtás szá-
mával a teljes vizsgálati terület cserje-
szintjében (hernyó- és vadrágásra kü-
lön kiszámolva).

A hajtásszám alapvetõen a rágás
mértékének megállapításához alkal-
mazható viszonyítási alap, de a kínála-
tot elsõsorban biomasszában érdemes
vizsgálni. Ezért minden növényfajból 50
hajtást gyûjtöttünk, a vadrágásnak meg-
felelõ átmérõnél elvágva, majd ezek tö-
megét lemérve megbecsültük a kínála-
tot kg/ha-ra vonatkoztatva.

A begyûjtött mintákat pedig arra is fel-
használtuk, hogy megállapítsuk az egyes
fajok hajtásainak táplálékminõségét, amit
a nyersfehérje/nyersrost arányukkal jelle-
meztünk (Chen és mtsai, 1998). A gím-
szarvas számára kedvezõbb a táplálék, ha
a fehérjetartalma magasabb, míg rosttar-
talma alacsonyabb, persze ez csak megfe-
lelõ határok között igaz (Mátrai és mtsai,
2002). Az eredeti és az újrahajtott növényi
részek összehasonlítása érdekében a rá-
gott területrõl újrahajtott növényi része-
ket, míg a közvetlen szomszédos, nem
károsított erdei területrõl eredeti, nem rá-
gott hajtásokat gyûjtöttünk.  

A transzekteken végighaladva min-
den a gímszarvas jelenlétére utaló jelet
(lábnyomok, fekhelyek és a hul-
latékok) rögzítettünk, hogy megállapít-
suk, mennyire intenzíven használták az
erdõ egyes részeit. 

Eredmények
A gyapjaslepke tulajdonképpen min-
den fajt megrágott, összességében a
hernyórágás 20 % feletti volt. Ráadásul
az arány ennél jóval magasabb, hiszen a
regenerálódott hajtások is korábbi her-
nyórágást jelentenek, amit itt aktuálisan
már nem számolhattunk bele. Ehhez
képest a vadrágás összesen igen cse-
kély, csupán 2,5 % volt (2. ábra).

A növények többségénél több lerágott,
majd felújult hajtást találtunk, mint nem
károsított elsõ hajtást. A regenerálódott
hajtások pedig közvetlen a gyapjaslepke
tömeges szaporodásakor nem jelentettek
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1. ábra. Gyapjaslepke által okozott károk területi eloszlása 2005-ben (ÁESZ Igazgatóságok
szerint)
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tényleges táplálékot a vadnak. Ez pedig az
aktuális kínálat több mint 50 %-a volt. Ez
pl. a gyertyánnál igen látványos. Az is lát-
ható, hogy néhány faj viszont alig volt
megrágva, ilyen pl. a fagyal (3. ábra).

Összehasonlítva a regenerálódott új
és a nem károsított elsõ hajtások töme-
gét, látható, hogy a régi hajtások töme-
ge mindegyik növényfajnál nagyobb
volt, mint a felújult hajtásé (kivétel a ko-
csánytalan tölgy). Ez tehát azt jelenti,
hogy a felújult hajtások kisebb bio-
masszát képeztek, mint a régiek; ami
kevesebb táplálékot jelentett a gímszar-
vasnak (4. ábra). Az 5. ábra viszont azt
mutatja, hogy a regenerálódott új hajtá-
sok fehérje/rost aránya magasabb volt. 

A bujáki terület júliusi biomassza-kí-
nálatából levonva a felújult hajtások
biomasszáját, kiderül, hogy milyen ke-
vés táplálék volt a bujáki erdõ cserje-
szintjében júniusban a gyapjaslepke tö-
megszaporodásának csúcsán. Becslése-
ink szerint ugyanis a júniusi érték a júli-
usi értéknek csupán egyötöde (6. ábra).

Következtetések
Eredményeink szerint a gyapjaslepke
gradációjakor a hernyók egy idõ után
már nem válogatnak, mindent lerágnak a
lomb- és cserjeszintben egyaránt. Terüle-

tünkön a fagyal volt az egyetlen növény,
ami alig volt megrágva. A tarrágás után
viszont a cserjeszint regenerációja jelen-
tõs és gyors volt. Ez persze nem ellensú-
lyozhatta a több hetes táplálékhiányt. Rá-
adásul a felújult hajtások tömege is ki-
sebb volt, azaz nem pótolhatták teljes
mértékben a kiesett táplálékmennyisé-
get. Az újrahajtott növényi részek minõ-
sége viszont a fehérje/rost arány alapján
kedvezõbb volt a gímszarvas számára,
mint az eredeti hajtásoké. Azonban nin-
csenek adataink a másodlagos növényi
anyagokról, melyek keletkezését a rege-
nerálódás során az elõzetes rágás indu-
kálhatja (Karban és mtsai, 1997). Ezek az
anyagok a növények növényevõk elleni
védekezési rendszerének elemei; ezért a
növényevõk emésztési folyamatait gátol-
hatják, szélsõséges esetekben mérgezést,
az állat halálát is okozhatják. Tehát a
gyapjaslepke hernyójának rágása után is
nehezebben emészthetõ, kedvezõtlen
vagy értéktelen táplálékká változhat a
növény.

A hernyórágás következtében tehát
nagymértékben csökkent a táplálékkí-
nálat. Rövid idõ, pár hét alatt szinte a
teljes kínálat eltûnt. A hatás minden-
képpen jelentõs, fõleg, ha figyelembe
vesszük, hogy ez éppen a borjadzás,

szoptatás kritikus idõszakában történik.
Ennek tényleges hatását az is valószínû-
síti, hogy az aktuális vadsûrûség igen
alacsony volt a nyomok alapján. Emel-
lett a vadrágás csekély, 2,5 %-os értéke
is alacsonyabb más vizsgálati területe-
inkhez képest, ahol 5-10 % körüli érté-
ken mozgott (Szemethy és mtsai, 2004).
Mivel elõzetes adataink nincsenek, ami-
hez viszonyíthatnánk, ezért csak feltéte-
lezhetõ, hogy a nagyvadak a gyapjas-
lepke károkozása következtében elhú-
zódtak a területrõl.

Mi az, ami gyakorlati szempontból
érdekes mindebbõl? A gyapjaslepke
hatása a vadgazdálkodásra egyértel-
mûen negatív lehet. Mik lehetnek a
potenciális vadgazdálkodási károk? A
borjak nagyobb arányú elhullása,
rosszabb kondíciók és gyengébb tró-
feák. Ráadásul, ha a gímszarvas el-
hagyja a területet, akkor növekvõ vad-
kárral számolhatunk a közeli erdei és
mezõgazdasági területeken. Ez pedig
nem a vadgazdálkodó hibás gazdálko-
dásából, a vadállomány „túlszaporítá-
sából” eredõ probléma.

Mindemellett nem felejthetjük el a
sok egyéb ökológiai vonatkozást sem.
Pl. azt, hogy a gyapjaslepke tarrágása
más növényevõ fajoknak is táplálékhi-
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2. ábra. Vadrágás és hernyórágás aránya a bujáki erdô cserjeszintjé-
ben júliusban

3. ábra. A különbözô fás szárú fajok regenerációja a bujáki erdô cser-
jeszintjében a gyapjaslepke-károsítás után

4. ábra. A különbözô fás szárú fajok nem rágott és a gyapjaslepke-ká-
rosítás után újrahajtott hajtásainak tömege (g)

5. ábra. A különbözô fás szárú fajok nem rágott és a gyapjaslepke-károsí-
tás után újrahajtott hajtásainak minôsége (nyersfehérje/nyersrost arány)
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ányt jelenthet. A lombtakaró hiánya
ráadásul más szempontból is problé-
ma; a takarás hiánya a madarak fész-
kelési sikerét is csökkentheti. Azt sem
felejthetjük el, hogy a lomb-biomassza
mennyisége az avarképzõdést, a talaj-
ban lezajló folyamatokat is befolyásol-
ja. A kezelés és a beavatkozások ter-
vezéséhez gazdasági érdekeink mel-
lett mindenesetre a következõ kérdést
kell átgondolnunk. Hogyan tekint-
sünk a gyapjaslepkére? Mint egy ter-
mészetes rendszer részeként a rend-
szer mûködésében idõközönként za-
varást (diszturbanciát) okozó õshonos
fajra, vagy pedig mint egy idõközön-
ként súlyos erdészeti és akár vadgaz-
dálkodási károkat, kárláncolatot is
okozó invázív jellegû kártevõre? A
vadgazdálkodóknak javasoljuk a meg-
felelõ köztes szemlélet megtalálását,
és a fent leírt lehetséges közvetett
problémákra történõ felkészülést a
következõ gyapjaslepke-gradáció
elõtt. A gyapjaslepke tömegszaporo-
dása elleni védekezés nemcsak az er-
dész, hanem a vadgazda gazdasági ér-
deke is lenne. Viszont, ha már megtör-
tént a károkozás, akkor a károk szám-
bavételénél az egész kárláncolatot fi-
gyelembe kell venni, beleértve a ked-
vezõtlen vadgazdálkodási vonatkozá-
sokat is. A káros hatásokat a tervezés-
nél a kvóták és a vadgazdálkodás
egyéb körülményeinek meghatározá-
sánál is tekintetbe kell venni!
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Summary
Summer food scarcity of red deer
caused by gypsy moth outbreak 

Gypsy moth (Lymantria dispar) is
well-known world-wide due to the serious
damages caused by the species. The
damages are generally considered as a
problem for forest management and
nature conservation. In this paper we
suggest that we should consider the
indirect negative effects of these
damages on red deer management.
Caterpillars of gypsy moth can entirely
destroy not only the foliage of the
overstory but the understory, too. It
results in the food scarcity for red deer
in summer, as they mainly feed on
browse species of the understory. This
problem can lead to the decay of their
condition, higher mortality, lower quality
of trophies, and increasing forest and
agricultural damages in the neighbouring
areas. In June 2005 gypsy moth caused
significant damages in the area of the
Buják Forestry. We measured the extent
of those damages and the regeneration
of the forest investigating the plant food
availability and quality and also the
game and gypsy moth damages in the
understory in July after the peak of the
gypsy moth outbreak. Our studies
revealed that gypsy moth destroyed
almost the total foliage in the understory
without selection among species (at
least during the peak of the outbreak).
As a consequence there was a significant
scarcity of food in the almost entirely
defoliated understory in June. The
estimated biomass in June was five
times smaller than in July. Although the
regeneration of the understory was
relatively fast, but the biomass of the
new sprigs and leaves was smaller than
the original ones. Nevertheless the
quality (ratio of crude protein/crude
fiber content) was higher in the new
plant materials than in the old ones.
Unfortunately, we have no data on the
unfavourable plant secondary
chemicals in the regenerated plant
parts. Finally, we can state that the
vegetation returned to its stage reached
one or two months before. We found
few signs of red deer presence (faeces,
bed site, track, game browsing) in the
area suggesting that a large part of the
red deer population could move away
from the area. We conclude that
damages caused by gypsy moth signifi-
cantly decrease the available food
biomass for red deer. It has probable
effect on the behaviour, habitat use,

feeding habits and game damages of
red deer; summarizing on their reaction
to the forest habitat and community.
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6. ábra. A táplálékkínálat becsült mennyisége
a bujáki erdô cserjeszintjében a gyapjaslepke
gradáció csúcsán (június) és utána (július)
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Május

Egy frissítõ esõ után
Megszagolni kint a zöldet
Megcsodálni az az elsõ
Új ruhájában a földet

Meleg pára telt illatok
Virágdíszes kertek között
A szerelem óvakodva
Új reménnyel beköltözött.

Feket István

Helyreigazító. Sajnálatos elírás történt a
Lap áprilisi számának 109. oldalán „Az el-
sõ erdõszeti...” cikk elsõ bekezdésében a
helyes évszám természetesen 1862. 


