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Hazai elõzmények, az Erdészeti
Fénycsapda Hálózat megalapítása

Magyarországon a Mezõgazdasági Nö-
vényvédelmi Fénycsapda Hálózat ki-
építése az ’50-es évek elejétõl Jermy Ti-
bor javaslatára és irányításával kezdõ-
dött. Az itt szerzett tapasztalatokat kö-
zel egy évtizeddel késõbb nagyban
hasznosították az Erdészeti Fénycsapda
Hálózat létrehozása során.

Az 1950-es évek végén egyébként is
jelentõs mértékben felértékelõdött az
erdõvédelem szerepe, hiszen a nagy
volumenû erdõtelepítési program nem
kívánt melléktermékeiként egyre gyak-
rabban léptek fel erdõvédelmi problé-
mák. Ennek eredményeként dr. Pa-
gony Hubert 1960 novemberében ka-
pott megbízást az Erdészeti Tudomá-
nyos Intézet keretein belül egy önálló
Erdõvédelmi Osztály megalapítására és
vezetésére. Az újonnan alakuló osztály
egyik legfontosabb feladata volt az ún.
Erdõvédelmi Figyelõ–Jelzõszolgálati
Rendszer kialakítása. Ennek fõ alkotó-
elemei az erdõgazdálkodók kárjelenté-
seire alapozott éves értékelés és erdõ-
védelmi prognózis, valamint a fény-
csapda-hálózat voltak. 

Az Erdészeti Fénycsapda Hálózat lét-
rehozásának ötletét nagyban alátámasz-
totta, hogy Szontagh Pál a mezõgazda-
sági fénycsapdák fogási adatai alapján
részletesen feldolgozta a gyûrûslepke
1955-56. évi tömegszaporodását. Ezzel
mintegy bizonyította, hogy a fénycsap-
dákra nagy szerep várhat az erdõvédel-
mi prognosztikában is. Az elsõ fény-
csapdák felállítása egyébként egy idõ-

ben zajlott a téliaraszolók országos ki-
terjedésû, erõs tömegszaporodásával.
Ez a tény ismételten megerõsítette a há-
lózat kiépítésének szükségességét, illet-
ve jelentõségét.

A csapdák elhelyezkedése
Már a hálózat kialakításának kezdete-
kor és napjainkban is az elhelyezés fõ
szempontja az, hogy a magyar erdõket
megfelelõen reprezentálják a csapdák.
1961-ben Tallós Pál és Szontagh Pál
irányításával 6 csapdát helyeztek ki
(Budakeszi, Felsõtárkány, Kunfehértó,
Makkoshotyka, Mátraháza, Tolna),
majd a következõ évben még 7 kezdte
meg mûködését (Gerla, Szombathely,
Répáshuta, Sopron, Ugod, Tompa, Vár-
gesztes). Egészen 1968-ig a mezõgazda-
sági és erdészeti fénycsapda-hálózat
együttmûködött, majd ezt követõen
kettévált. A ’60-as évek végén további 8
csapdát helyeztek üzembe (Alsókö-

vesd, Erdõsmecske, Gyulaj, Kõkút, Kö-
mörõ, Szakonyfalu, Szentpéterfölde,
Zalaerdõd). Ezt követõen a ’70-es évek
elején már 25 csapda mûködött. Sajnos,
1975-re kritikussá vált a helyzet, egy
ideig csak 13 csapda mûködött folya-
matosan. 1976-tól kezdõdõen új lendü-
letet vett a hálózat munkája, további új
csapdákat helyeztek üzembe, míg má-
sokat áttelepítettek, ill. megszüntettek,
többnyire kezelõi problémák miatt.
Azóta sok év eltelt, 2011-ben 24 fény-
csapda mûködött az ország területén
(1. ábra: Acsád, Bakonybél, Bugac,
Diósjenõ, Erdõsmecske, Felsõtárkány,
Gyula, Hõgyész, Kapuvár, Kishuta, Kö-
zéprigóc, Püspökladány, Répáshuta,
Sasrét, Sopron, Sumony, Szalafõ, Szent-
endre, Szentkút, Szentpéterfölde, Tol-
na, Tompa, Vámosatya, Várgesztes).
Egyes helyeken 20, 30, ill. 40 év óta
azonos helyen mûködnek a csapdák,
legalább 20 éve: Sumony, Szalafõ, 30

Az éjszakai fények rovarokra gyakorolt csalogató hatását már az
ókorban megfigyelték és fel is jegyezték. A lepkék fény iránti
vonzódását a XIX. század végén az erdélyi fenyveseket károsító
apácalepke elleni védekezésre is megpróbálták felhasználni.
Bedõ Albert és Pisó Kornél beszámoltak arról, hogy erdei tisztá-
sokra rakott máglyákkal, illetve erõs fényû reflektorokkal csalo-
gatták a rajzó hím lepkéket, amelyek a tûz közelébe repülve
megperzselõdtek, illetve a begyûjtésükre alkalmazott gõzszivaty-
tyúban pusztultak el. 

Az elsõ kezdetleges fénycsapdákat a XIX. század második
felétõl a rovargyûjtõk alkalmazták. A XX. század elejétõl szá-
mos országban növényvédelmi célokra is próbálták azokat
használni. A fénycsapdázás – mint a pozitív fototaxisú rovarok
gyûjtési módszere – az ezt követõ évtizedekben rohamosan
fejlõdött. Világszerte, így hazánkban is, sokoldalú kutatómun-
ka indult az eredményesen alkalmazható fénycsapdatípusok
kialakítására, illetve a fénycsapdák fogási adatainak
elemzésére, értelmezésére. (Montázs: Szõcs Levente)

* Erdészeti Tudományos Intézet, Erdõvédel-
mi Osztály 1. ábra. Az Erdészeti Fénycsapda Hálózat csapdái 2011-ben
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éve: Bugac, Kapuvár, Sasrét, 40 éve: Er-
dõsmecske, Felsõtárkány, Répáshuta,
Szentpéterfölde, Tolna, Tompa, Vár-
gesztes. A hosszú távú adatsorok jelen-
tõségét – napjaink környezeti változá-
sait alapul véve – aligha kell hangsú-
lyoznunk.

A fénycsapdák mûködése, 
a fogott anyag kezelése

Az Erdészeti Fénycsapda Hálózat által
a kezdetektõl fogva használt Jermy-tí-
pusú fénycsapda fogószerkezete egy
kb. 1 m átmérõjû, kör alakú tetõbõl és
egy 60 cm átmérõjû tölcsérbõl áll. A
tetõ 2 m magasan van felfüggesztve
vagy oszlopra szerelve, ez alatt talál-
ható a 125 W-os higanygõz izzó. A töl-
csér aljához csatlakozik a kloroformos
fiolát is tartalmazó ölõüveg. A fény-
csapdák naplementétõl napfelkeltéig,
a kezdeti idõszakban egész évben,
hosszú idõ óta március elejétõl de-
cember végéig mûködnek. A fogott
napi rovaranyagot a fénycsapdakeze-
lõk szárítás után két vattaréteg közé,
speciális papírdobozokba helyezik. A
kezelõ naplót vezet, melyben feljegyzi
a csapda mûködését, eredményessé-
gét, az idõjárásra vonatkozó észlelése-
it és megjegyzéseit. Kéthetente speciá-
lis faládában postázza a feldolgozók
számára (2. ábra).

A fénycsapda-hálózat mûködése –
sok más tényezõ mellett – alapvetõen a
fénycsapdakezelõk lelkiismeretes mun-
káján múlott, ill. múlik. Az 5 évtized alatt
nagyon sokan kezelték a csapdákat, kö-
zülük többen legalább 20 évig voltak
gazdái egy-egy fénycsapdának: Felbin-
ger István (Farkasgyepû), id. és ifj. Kar-
ba János (Szalafõ), Kékedi Károly (Tom-
pa), Kis-Tóth Tamás (Tolna), Kovács Já-
nos (Bugac), Pap Zoltán (Bakonybél),
Schilli Istvánné (Sasrét), Solti Sándor
(Makkoshotyka), Potkovácz István (Su-

mony), Szilágyi József (Jánkmajtis), Ve-
zér Józsefné (Répáshuta). Név szerinti
említésüket már csak azért is megér-
demlik, mert a fénycsapdák kezeléséért
kapott honorárium jelképesnek is csak
jóindulattal nevezhetõ. Lelkiismeretes
munkájukat ezúton is köszönjük!

A begyûjtött rovaranyag sorsa,
határozása

1963-ban a Földmûvelésügyi Minisztéri-
um Növényvédelmi Szolgálata, az Or-
szágos Erdészeti Fõigazgatóság, a Nö-
vényvédelmi Kutató Intézet és a Termé-
szettudományi Múzeum közösen Nö-
vényvédelmi Identifikációs Csoportot
hozott létre. Célja a fénycsapdával
összegyûjtött rovaranyag tudományos
feldolgozása és a feldolgozás eredmé-
nyének mezõgazdasági és erdészeti
kártevõ elõrejelzésre való felhasználá-
sa. Az egységes Identifikációs Csopor-
tot 1967 decemberében szüntették
meg, ekkor hozták létre a mezõgazda-
ságban az egységes Növényvédelmi
Hálózatot.

Az erdészeti fénycsapda identifikáci-
ós csoportnak ez idáig 4 vezetõje volt.
Kezdetben Kovács Lajos irányította,
majd Szontagh Pál. Õt követte Leskó
Katalin, aki több mint 25 éven keresz-
tül lelkiismeretesen vezette az identifi-
kációs csoportot. Nyugdíjazása után
Szabóky Csaba irányítja a határozási
munkákat, aki ma már szintén nyugdí-
jasként veszi ki részét a munkákból.

Az identifikációs csoportnak az évti-
zedek során sok tagja volt, többek kö-
zött Aranyos Andrea, Kis József, Kozma
Béláné, Rajczi Márta, Serfõzõ Rozália,
Szilágyi Ágnes, Szõcs Levente, Vicze-
Máté István. Rajtuk kívül voltak ún.
„külsõs” tagok, akik rövidebb-hosszabb
idõszakon keresztül segítették a mun-
kát egyes rovarcsoportok meghatározá-
sával: Delyné Draskovits Erzsébet, Herczig

Béla, Jánosiné Vi-
rágh Erzsébet, Mé-
száros Zoltán, Nó-
grádi Sára, Ron-
kay László, Ron-
kay Gábor, Szabó
János Barna,
Szõcs József, Tóth
József, Uherkovich
Ákos, Varga Zol-
tán, Vojnits And-
rás. Közülük töb-
ben nemzetközi-
leg is elismert en-
tomológusok.

A rovaranyag
feldolgozása több

helyszínen zajlott az évtizedek során.
Kezdetben Budapesten, a Természet-
tudományi Múzeumban határozták
meg a fajokat, majd néhány évre Bu-
dakeszire került a határozócsoport.
Késõbb két évtizeden keresztül az ER-
TI Gödöllõi Állomásán folyt a határo-
zás, majd 1997-ben a csoport ismét
Budapestre költözött. A határozói
munka egyrészt az ERTI Központjá-
ban, valamint Gödöllõn és Sárospata-
kon zajlott otthoni munkavégzés kere-
tében. 2009-ben Mátrafüredre került a
fénycsapda-csoport, de még 2 évig
Gödöllõn és Sárospatakon is folyt a
határozói munka. 2010 õszétõl az
összes csapda anyagának határozása
Mátrafüreden zajlik.

Az Erdészeti Fénycsapda Hálózat tu-
dományos vezetõje kezdetben Tallós
Pál volt, majd Szontagh Pál vette át a
vezetõ szerepet, egészen nyugdíjazásá-
ig. Leskó Katalin szintén nyugdíjazásáig
irányította a hálózatot, tõle 2004-ben
Hirka Anikó vette át a stafétabotot. 

A határozók a beszállított rovaranya-
got napi bontásban válogatják és hatá-
rozzák. Kezdetben csak a potenciális
kártevõ fajokat határozták meg, majd a
kapacitásnak megfelelõen egyes idõ-
szakokban a teljes nagylepkeanyagot,
molylepkéket, bogarakat, tegzeseket,
fátyolkákat stb. is meghatározták attól
függõen, hogy az adott rovarcsoport
iránt milyen külsõ érdeklõdés mutatko-
zott. Napjainkban a teljes nagylepke-
anyagot, az erdészetileg jelentõs moly-
lepkefajokat, valamint a cserebogárfa-
jokat határozzuk meg. Az adatokat
fénycsapda-naplókban, ill. számítógé-
pen rögzítjük.

Az évek során fogott anyagokból je-
lentõs, mintegy 20 000 példányos
összehasonlító gyûjtemény is készült
(3. ábra). A magyarországi viszonylat-
ban számottevõ gyûjteményben a hazai
nagylepke-fauna fajainak több, mint
95%-a megtalálható.

A fénycsapdás gyûjtési adatok
felhasználásának lehetõségei

A fénycsapdák által szolgáltatott alap-
adatok felhasználásának számtalan le-
hetõsége van. Az EFH egyedülálló
aranybányája az erdõvédelmi, rovarta-
ni, ökológiai kutatásoknak. Az eredeti
célon (erdõvédelmi elõrejelzés) túl ada-
tai kiválóan használhatók faunisztikai,
állatföldrajzi, etológiai és ökológiai ku-
tatásokhoz is. A következõkben néhány
újabb, talán kevésbé közismert kutatási
irányt reprezentáló, kiemelt példát vil-
lantunk fel.

2. ábra. A fogott anyag postázására használt papírdobozok és a
faláda
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A hosszú fogási adatsorok egy-egy faj
esetében kiválóan összevethetõk egyes
idõjárási változókkal. Ennek révén pe-
dig prognosztizálni lehet, hogy az adott
faj népességdinamikáját hogyan fogja
érinteni, ha pl. a klímaváltozással kap-
csolatos elõrejelzések beigazolódnak. A
nyugat-dunántúli fénycsapdák tölgy bú-
csújáró lepke (Thaumetopoea processio-
nea) fogási eredményeit aszályossági
mutatókkal egybevetve egyértelmû,
hogy a faj népessége (ezáltal várható
kártétele) számottevõen növekedni fog,
ha a klímaváltozási elõrejelzéseknek
megfelelõen az aszályok gyakorisága és
súlyossága növekszik. Ez már csak azért
is érdekes és fontos, mivel ennek a faj-
nak erdõvédelmi jelentõsége mellett
számottevõ humán-egészségügyi vonat-
kozásai is vannak. Hernyóinak (3. ábra)
szõre ugyanis erõs bõrirritációt, gyulla-
dásokat okoz.

Ugyancsak az idõjárási adatokkal va-
ló egybevetéssel lehet elemezni egyes
fajok rajzás-fenológiájában bekövetke-
zõ változásokat. Az így nyert eredmé-
nyek szintén elõrejelzésekre adnak le-
hetõséget. Ezek az elõrejelzések már
önmagukban is érdekesek, de nem árt
megjegyezni, hogy az esetleges jelentõ-
sebb mértékû fenológiai változásoknak
komoly ökológiai kihatásai is lehetnek.
Így például a kora tavasszal repülõ fé-
sûsbaglyok (Orthosia fajok) hernyói je-
lentõs táplálékbázisai az erdõkben fész-
kelõ rovarevõ énekesmadaraknak. Ha
ezek fenológiája megváltozik, az ko-
moly hatással lehet a táplálékul szolgá-
ló hernyók és az õket fogyasztó mada-
rak közötti szinkronizációra.

A fogási adatok felhasználásával
vizsgálhatók például egyes fajok közöt-
ti interakciók, így kompetíciós jelensé-
gek is. Megtudhatjuk, hogy egy faj (pl.
Lymantria dispar) gradációja hogyan

hat a tápnövényen
vele osztozó más
fajok népességére.
Egy-egy kártételi
góc közelében
mûködõ fénycsap-
da fogásai kimu-
tathatják, hogy a
gyapjaslepke tö-
megszaporodása
hogyan hat a vele
egy idõben (ta-
vasz, kora nyár)
táplálkozó, illetve
a tarra rágott töl-
gyek újrahajtó
lombozatán ké-
sõbb (nyár, kora

õsz) táplálkozó fajok populációira.
Valószínûleg az erdészeti fénycsap-

dák valamelyike fogja elsõként jelezni,
ha a gyapjaslepke világszerte rettegett
ázsiai rassza esetleg megjelenik Magyar-
országon. A nálunk honos európai rassz
röpképtelen nõstényeit ugyanis nem fog-
ják a fénycsapdák. Ha pedig a fénycsap-
dák anyagában gyapjaslepkenõstények
tûnnek fel, az egyértelmû vészjelzés lesz.

A fénycsapdák által fogott rovara-
nyag kiindulási alapot szolgáltathat
DNS-vonalkód könyvtár kialakításához.
Jelenleg ilyen jellegû munka folyik pél-
dául a tölgyeken élõ herbivor rovarok
vonatkozásában. A megbízhatóan meg-
határozott rovarokból vett mintákból
meghatározott referencia-vonalkódok
késõbb lehetõvé teszik a nehezen (vagy
egyáltalán nem) határozható fejlõdési
stádiumok azonosítását. Így olyan fajok
petéi, lárvái (különösen a korai lárva-
stádiumok) is azonosíthatóvá válnak,
amelyeket korábban nem ismertünk, és
amelyek határozható stádiumig való ki-
nevelése még nagy munkabefektetéssel
is gyakran bizonytalan kimenetelû. Szá-
mos, nagyobb egyedszámban fogott faj
esetén jól vizsgálható a populáción be-
lüli genetikai változatosság is. Mivel a
csapdák gyakorlatilag az egész országot
lefedik, a fogott anyagból a populációk
közötti genetikai variancia tanulmá-
nyozható.

A felsorolást sokáig lehetne még
folytatni. Biztosra vehetõ az is, hogy a
jövõben is igen sok olyan, ökológiai és
ökonómiai szempontból is fontos kér-
dés fog felmerülni, amelynek megvála-
szolásához az Erdészeti Fénycsapda
Hálózat által több évtizeden át gyûjtött
adatok nyújtanak majd segítséget.

Érdekességként megjegyezhetõ,
hogy mára már jóval meghaladja a 300-
at azoknak a szakmai/tudományos pub-

likációknak, tudományos értekezések-
nek, szakdolgozatoknak, posztereknek
a száma, amelyek az Erdészeti Fény-
csapda Hálózat adatait (is) használták.

Az Erdészeti Fénycsapda Hálózat
helyzete napjainkban

Fél évszázados története, múltbéli, jelen-
legi és jövõbeni jelentõsége ellenére is
az Erdészeti Fénycsapda Hálózat helyze-
te válságos. Költségvetése hosszú ideje
nemhogy reálértéken, de nominálisan is
folyamatosan csökken. Az utóbbi évek-
ben jelentõs létszámleépítés vált szüksé-
gessé, a túlélés érdekében több évtize-
des szakmai gyakorlattal rendelkezõ
kollégáktól kellett megválni. 

További mûködtetéséért az Erdésze-
ti Tudományos Intézet, ezen belül is an-
nak Erdõvédelmi Osztálya mindent
megtesz. Ha azonban a kedvezõtlen
tendenciák folytatódnak, akkor a Háló-
zat tevékenységének szûkítése (pl. a
csapdák számának csökkentése) kike-
rülhetetlenné válik.

Manapság, amikor nem lehet eléggé
hangsúlyozni a klíma-monitoring jelen-
tõségét, ennek a fél évszázados, egye-
dülállóan értékes, külföldi szakembe-
rek által irigyelt hálózatnak a fenntartá-
sa nemcsak szûk szakmai érdek, hanem
egyértelmûen közérdek is. Minthogy
ilyen lefedettségû és ilyen régóta mûkö-
dõ fénycsapda hálózat világszerte is
egyedülálló, legyünk rá büszkék, és
bátran soroljuk a hungarikumok közé!

Fontos megjegyezni, hogy a környeze-
ti változások értelmezéséhez és elõrejel-
zéséhez elengedhetetlenül szükséges
hosszú idõsoros adatokat nem lehet utó-
lag elõállítani, még akkor sem, ha korlát-
lan források állnának rendelkezésre. Ezek
ma azért létezhetnek, mert elõdeink 50
évvel ezelõtt létrehozták, illetve voltak,
akik az elmúlt fél évszázadban fenntartot-
ták ezt a monitoring-rendszert. Utódaink
2061-ben pedig csak akkor értékelhetnek
majd 100 éves adatsorokat, ha a követke-
zõ 50 évben is mûködtetni tudjuk az Er-
dészeti Fénycsapda Hálózatot.

Hálás köszönettel tartozunk azoknak
a kiváló szakembereknek, akik az Erdé-
szeti Fénycsapda Hálózat létrehozásá-
ban és mûködtetésében különbözõ
módon (kutatók, csapdakezelõk, hatá-
rozók stb.) és mértékben szerepet ját-
szottak. Munkájuk nélkül aligha állna
ma rendelkezésünkre az a kincsesbá-
nya, amit az EFH adatbázisa megteste-
sít. Köszönet illeti továbbá azokat az er-
dõgazdasági zrt.-ket, amelyek a terüle-
tükön található fénycsapdák mûködé-
sét anyagilag is támogatják.

3. ábra. A rovargyûjtemény egy doboza (medvelepkék)




