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A sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) 
természetvédelmi helyzete Győr-Moson-
Sopron megyében 
Conservation status of the eastern eggar (Eriogaster catax) in Győr-Moson-
Sopron county 

AMBRUS ANDRÁS1 

Abstract 

Since 2009, the start of the countywide  intensive survey of the Orange eggar 
moth (Eriogaster catax) caterpillar nest nearly over the whole available sites of 
Győr-Moson-Sopron county, the heavy decline of the population was detected 
especially after 2015-16. The tendency seems to be more general along the 
known populations at least at the Wetern part of the country. We have found 
several causes which may influence the population decrease heavily.  

The species itself – as other forest defoliators with habits of laying eggs in 
one clutch and limited ability of dispersal (heavy weight females with little 
wings) – can produce extreme demography with high peaks, and – after the 
collapse – very low density. The study period of the species focused on the 
caterpillar nests is probably shorter than the natural cycles of the population 
dynamics (if there is any and similar to the other forest defoliator species such 
as wintermoths or Lymantria dispar which takes 10-12 years). That is why we 
can not declare the extinction from one site if there is no recent record, as there 
may be enough only one caterpillar nest on a few hectares of suitable site to 
survive. The only one thing which seems to be sure that the general decline of 
the species can be recorded everywhere along the study area, but there can be 
differencies between the intensity and speed of the decrease. The general decline 
of the species must be the heavy loss of suitable habitats (abandoned grazing 
area with the early successional stage of developing bushy area, for parameters 
see the figures) and habitat network which could support the metapopulation 
structure and stepping stones. It was caused by the change of land use, 
influenced by the agri-environmental supporting schemes and some rules which 
directly pushed back the bushes from the grasslands.  

Along this changes in the land use – abandonment of grazing areas and 
forced removal of all bushes from the grasslands – certainly caused the short 
period of population eruption of Eriogaster catax int he Rábaköz area and 
successively the breakdown of the population everywhere. The destruction of 
the habitat network may be important factor against the reestablishment of the 

 
1 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár, e-mail: ambrus.andras@fhnp.hu 
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colonies. The loss of suitable habitats can be estimated as 60-70 % of the 
previously inhabited areas. Nearly all of the abundant colonies were collapsed, 
eliminated (total removal of shrubs), now only 3-4 colonies remained alive and 
some individual occurrences can be detected. 

In addition to the two main causes the climate changes can be detected 
behind the scene. Int he last few years it became usual that the early spring 
warm period is followed by the light or really heavy frost or snow. It can be 
finish the younger or even the older caterpillars of the catax, their defence 
systhem is not enough to survive. In some places nearly 90 % mortality was 
detected after a late frost of a single night. 

The species conservation is in need of more attention, locally quick changes 
in land use and well developed longterm strategy of the species and habitat 
protection. 

  
3. ábra: A sárga gyapjasszövő nősténye (balra) és hímje (jobbra) 

fotó: Ambrus András 

Bevezetés és előzmények 

A sárga gyapjasszövő egyike azon, nehezen vizsgálható, rövid rajzási idejű 
lepkefajainknak, melyről elterjedési viszonyai és állomány méret tekintetében a 
korábbi években rendkívül kevés információval rendelkeztünk. Megjegyzendő, 
hogy európai szinten is az adathiányos fajok közé sorolják a sárga gyapjasszövőt 
(Eriogaster catax). 
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Monitorozásának módja korábban az imágók fénycsapdás gyűjtésén alapult 
(RONKAY 1997), azonban a faj rajzási sajátságai (igen rövid rajzási időszak, a 
hímek szürkületi időszakra korlátozódó aktivitása és a mesterséges fénnyel 
szemben mutatott alacsony érzékenysége, gyenge foghatósága) miatt a módszer 
nem bizonyult elég hatékonynak.  

A faj vizsgálatának eredményessége terén jelentős mértékű előrelépést hozott 
a hernyó, illetve hernyófészek számlálás alapján történő monitoring módszer 
elterjedése, mely – a parazitáltsági és megbetegedésből származó kockázatok 
becslésének hiányát leszámítva – viszonylag pontos népesség becslést tud 
szolgáltatni.  

A térségben a faj recens előfordulásáról SÁFIÁN et al (2009) számolt be, 
természetvédelmi helyzetét SÁFIÁN et al (2010), valamint AMBRUS & SÁFIÁN 
(2014) mutatta be. Transzekt menti hernyófészek számlálásos mennyiségi 
becslések eredményeiről, a Vát környéki állomány gradációs viszonyairól 
AMBRUS et al (2010) számolt be.  

Terület és módszer 

A vizsgált faj jellemzése 

A sárga gyapjasszövőről a vizsgálatok során igen sok új információ, ökológiai 
tulajdonság derült ki, melyek hasznosak lehetnek az élőhelyek fenntartása és a 
populációk megőrzése szempontjából. 

 
4. ábra: Hernyő fészek L3 és L4 stádiumú hernyőkkal 

fotó: Ambrus András 
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Elsősorban galagonya (Crataegus spp.), kökény (Prunus spinosa) és vadkörte 
(Pyrus pyraster) bokrok alkotta cserjés szegélyekhez, mezsgyéken spontán 
kialakult cserjesorokhoz és foltokhoz, valamint korai szukcessziós stádiumú, 
felhagyott cserjésedő legelőkhöz kötődik. A korábban szerzett ismeretekhez 
képest ez annyiban jelent újdonságot, hogy a faj jelenlétével nem csupán 
erdőszegélyek és gyepes területek határán és felhagyott legelőkön, hanem 
szántók melletti mezsgyéken, dűlőutak, árkok, vízfolyások mentén húzódó 
cserjesoroknál is lehet számolni. 

A hernyók általában március végén, a kökény virágzásával szinkronban 
kelnek ki a nőstény potrohszőrzetével befedett, védett petecsomóból, melyben a 
telet töltötték (5. ábra). Szinte azonnal hozzá is kezdenek egy közös szövedék, 
hernyófészek készítésének, és ennek védelmében töltik az első három 
lárvastádiumot (L1, L2, L3). Közös táplálkozást folytatnak, tápnövényüket nem 
hagyják el nagyobb távolságra. Vizsgálatokkal bizonyítást nyert, hogy a közeli 
ágakról a fészekbe történő visszajutásukat aggregációs feromonok és finom 
hernyóselyem szálak segítik (RUF 2002., RUF et al 2003.). 

 
5. ábra: A sárga gyapjasszövő életmenete térségünkben az eddigi vizsgálatok alapján 

A kis hernyók igen fázékonyak, a hűvös időszakot a szövedék alján, szorosan 
összebújva töltik el, valószínűleg így csökkentve a hőveszteséget. Más 
értelmezések szerint a szorosan összebújó, sötét színű, amorf alakú hernyó 
tömeg riasztóan hat a potenciális predátorokra, ráadásul a szorosan záródó 
tömeg az egyes egyedeknek nagyobb biztonságot nyújt, mintha szabadon 
mozognának. A hernyókat megközelítve az összezárt tömeg egyszerre mozgásba 
kezd, testük elülső részét hevesen mozgatva úgy tűnik, valóban megpróbálják 
elriasztani a potenciális támadót. Ha ez nem jár sikerrel, a hernyók egy része 
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(vagy akár mind) a földre veti magát, ahol a sűrű növényzetben könnyen el 
tudnak bújni. A finom, nemezes szőrzet, ami testüket borítja, feltehetően eleve 
megvédi őket bizonyos fajta támadásoktól. Arra vonatkozóan nincs 
információnk, hogy ez a viselkedés jelent-e valamilyen védelmet a fürkész legyek 
és darazsak támadásaival szemben, de gyanítható, hogy az általában magas fokú 
parazitáltságot inkább a következő, már szabadon, szoliter táplálkozással 
folytatott időszakban szerzik meg. Az L4-es és L5-ös állapotú hernyók elhagyják 
korábbi fészküket, szétszélednek, sokszor tápnövényt is váltanak. A szétszéledt 
hernyókat hideg időben esetenként még láthatjuk összegyűlni, közösen 
melegedni, vagy napozni, de nem ez a tipikus viselkedésmód.  

A kései fagy és a csapadékos, hűvös idő a szabadon táplálkozó hernyókat 
erősen megtizedelheti, újabb megfigyelések szerint az állománynak akár 90 %-át 
is elpusztíthatja egy -4 oC körüli éjszakai fagy. A fagyhatással szemben – úgy 
tűnik – a fejlettebb, akár már szoliter táplálkozást folytató, L4-L5 stádiumú 
hernyók ugyanolyan érzékenyek, mint a fiatalabbak. Általánosságban azt lehet 
mondani, hogy azok a fagyok, melyek a kajszibarack termést elviszik, a friss 
tölgy hajtásokat megcsípik, többnyire megtizedelik az E. catax kolóniát is. 
Ilyenkor nyílt, összefüggő cserjés területeken egységesen elpusztulhat az egész 
állomány, ám olyan, védettebb öblökben, ahol a környező faállomány bizonyos 
védelmet tud nyújtani a kisugárzás miatti lehűléssel szemben, a népesség 
regenerációjához szükséges mennyiségű példány megmenekülhet. Ezek a 
viszonylag árnyékoltabb részek nem tartoznak a legkedveltebb tenyésző 
helyekhez, hiszen kevesebb napsütés éri az itteni hernyó fészkeket, ám mégis 
menedéket jelenthetnek a kései fagyok idején a népesség túlélése tekintetében. 
Ez azt is jelenti, hogy az élőhelyi változatosság fenntartása, megőrzése a sárga 
gyapjasszövő népesség megőrzése szempontjából is kulcsfontosságú tényező. 

A hernyók gyalogosan nagyobb – több 10 méteres – távolságot is megtesznek 
és a legváltozatosabb, fásszárú növények lombjának fogyasztására is képessé 
válnak, de maradhatnak a korábbi tápnövényük mellett is. Nem zárható ki, hogy 
ennek a „szétmászási” szokásnak vet gátat a homoktalajok esetében a nyers 
talajfelszín és emiatt találkozhatunk csak ritkábban a fajjal a homokvidéken. 

A bábozódás sűrű szövedékben történik, a talaj felszínének közelében.  
Az imágók megjelenésére szeptember végétől számíthatunk, de ilyenkor is 

csak a nagy abundanciájú állományokban találkozhatunk a szürkületi órákban 
sebesen repülő, nőstények után kutató hím példányokkal. 

A sárga gyapjasszövő – mint a csökkent röpképességű, gyengén terjeszkedő 
és csomókba petéző, lombfogyasztó lepkefajok többsége – szélsőséges és 
(feltehetően) periodikus demográfiai kilengésekre képes. Ennek során bizonyos 
populáció részek akár ki is pusztulhatnak, ám ha a népesség egy lazán 
összefüggő élőhelyhálózat elemei mentén elhelyezkedve egyfajta 
metapopulációs strukturát tud alkotni, a kipusztulásokat a visszatelepülések 
tudják ellensúlyozni. Abban az esetben, ha az egyes élőhelyfoltok egymástól 
nagyobb távolságra vannak, mint amit a megtermékenyített nőstények át 
tudnak repülni, nagyobb területeken teljes kipusztulás következhet be. 
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A nagyobb mértékű populációdinamikai változásokat bonyolult és összetett 
mechanizmus szabályozza, amelyet a paraziták, parazitoidok, ragadozók és 
kórokozók, az éhezés, az időjárási faktorok és a tápnövények emésztést gátló 
ellenanyagainak szintézise egyaránt befolyásol. Bizonyos helyeken, tápnövény 
bőség és kedvező körülmények között szinte tarrágással járó túlszaporodásokra 
is volt már példa (pl. Váti gyakorlótér, Himód stb.). 

A mintavételi módszer ismertetése 

A mintavételi stratégia – a vizsgálat céljához, vagyis a faj számára optimális 
tenyészési feltételek (illetve kezelési elvek) megállapításához illeszkedve – 
sajátos, meghatározott paraméterek rögzítésével megvalósított módszer 
alkalmazását tette szükségessé. 

Az E. catax vizsgálatok végzése szigorú, ámde a helyszín adottságaihoz 
szabható, flexibilis, denzitás-függő protokoll szerint zajlott. A felvett változók a 
következőek: 

 Faj: E. catax / E. lanestris (választható mindkettő is egy ponthoz) 
 Tápnövény: kökény / galagonya / vadkörte (csak egy választható) 
 Tápnövény magassá (cm) 
 Fészek magasság (cm) 
 Fészek kitettség (égtájak szerint, ill. csúcsi) 
 Fészek méret (becsült népesség: 30-50-70-90-110) 
 Stádium (l1-l2-l3-(l4) ill. szoliter l5) 

A szétmászott L4 és L5 esetén csak a fészek mérete alapján tudunk közvetett 
úton becslést mondani, de ezek a számok úgyis csak tájékoztató jellegűek. 

Az adatok felvétele többségében GPS méréssel együtt történt, korábbi 
időszakban HP iPAQ 2110 műszerrel, majd Trimble Nomad GPS-el Windows 
Mobile 6.5 és ArcPad környezetben, jelenleg márkafüggetlen Androidos 
okostelefon, illetve tablet PC eszközökön futó EpiCollect alkalmazásra készített, 
saját fejlesztésű űrlappal történik, akár több - párhuzamosan dolgozó - 
felmérővel is az adatgyűjtés. A pontosabb helymeghatározás és a bejárt 
terület/útvonal rekonstruálhatósága érdekében nyomvonal rögzítés is történik 
az adatfelvétel során. Természetesen ez külön igénybe veszi a mobil eszköz 
erőforrásait, viszont csökkenti a pontra állás idejét.  

Bizonyos területeken olyan részletes felmérések is történtek, melyek a 
monitoring munka keretein messze túlérnek. Ilyenre, teljes növényzet (cserje) és 
fészek denzitás felmérésre – 9 db 30 x 30 m-es kvadrát kitűzésével – Hövej határában 
került sor. Ehhez hasonló intenzív vizsgálatokra korábban is voltak próbálkozások 
(Ábrahám Levente is végzett ilyen jellegű intenzív felméréseket), azonban az adatok 
feldolgozása még nem történt meg. Sajnálatos módon szinte az összes, intenzív 
felméréssel érintett terület azóta már megszűnt, teljes cserjeirtás és több helyen a 
terület felszántása is megtörtént, így nincs lehetőség arra, hogy az eredeti helyszínen 
a felméréseket meg lehessen ismételni a változások (természetes szukcesszió, 
esetleges beavatkozások hatása) követésére.  
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A mintavételi helyek bemutatása 

A mintavételi helyek többsége Natura 2000 területeken helyezkedik el 
(6. ábra), azonban a faj védelme Natura 2000 területeken kívül is kötelező, így 
történtek mintavételek a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési 
területének egyéb, a faj számára alkalmasnak tűnő pontjain is. 

 

6. ábra: A mintavételi helyek áttekintő térképe 

Soproni-hegység (HUFH20012) 

A hegyvidék hűvösebb része nem tartozik az E. catax számára optimális 
élőhelyek közé. Ennek ellenére a fajnak voltak korábbi – szórvány – előfordulási 
adatai, így történtek kísérletek az aktuális jelenlét megállapítására a következő 
területeken: Kemping környéke (Harkai-plató); Ágfalva, Arbesz-rét, 
becserjésedett gyep foltok 

Fertőmelléki-dombsor (HUFH20003) 

Az E. catax korábbi klasszikus megfigyelési pontjai a Szárhalom peremén, 
szegélyeken, mezsgyéken található cserjesorok, cserjések, gyepeket elválasztó 
fasorok cserjés szegélyei, erdők cserjés szegélyei. Jellemzően szórvány 
előfordulások tapasztalhatók. Szórvány megfigyelések történtek az alábbi 
területeken: Fertőrákosi szőlők; Sopron, Pihenő kereszt; Kópháza, Kisbalf és 
Fertőboz közti szőlők mezsgyéi, illetve felhagyott szőlők; Kópháza – Harka közt 
húzódó cserjesorok. 
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Határmenti erdők (HUFH20013) 

Korábbi megfigyelések nem voltak a területről, bár vannak – látszólag – 
alkalmasnak tűnő élőhelyek, cserjés szegélyek, erdőfelújítások cserjés részei.  

Fertő-tó térsége (HUFH20002) 

A terület nem tűnik alkalmasnak a faj számára, a cserje- és fasorok cserjés 
részei csak a magasabb térszínű területeken, a szőlők magasságában kedvezőek.  

Hanság és környéke (HUFH30005) 

A nedves, tőzeges területeken maga a tápnövény (kökény, galagonya, 
vadkörte) sem igazán elterjedt és gyakori, bár szárazabb részeken akadnak 
kisebb-nagyobb foltok.  

Gönyűi homokvidék (HUFH20009) 

A faj számára alkalmas, abundáns töviskes cserjés állományok jelentős 
kiterjedésben találhatóak a területen, jellemzően homokos, nyílt talajfelszín 
mellett.  

Szigetköz (HUFH30004) 

Eddig egyetlen, alkalmasnak látszó, becserjésedett élőhely átvizsgálása 
történt meg, azonban – föltehetően az időszakosan nedves viszonyok miatt – 
nem lehet igazán alkalmas az élőhely a faj számára.  

Pannonhalmi-dombság (HUFH20008) 

A dombság xerotherm lejtőin számos becserjésedett legelő, gyep, cserjesor és 
cserjés erdőszegély található, melyek mindegyike alkalmasnak látszik az E. catax 
népesség számára.  

Rába (HUFH20011) 

A folyó hullámterében nincs igazából a faj számára kimondottan alkalmas 
élőhely, szkennelő vizsgálatokkal eddig nem sikerült kimutatni a területről az E. 
catax-ot. 

Rábaköz (HUFH20001) 

Az E. catax számára a megye területén, a rossz vízgazdálkodású, kavicsos 
öntéstalajokon kialakult száraz gyepek, legelők becserjésedésével alakultak ki a 
legnagyobb kiterjedésű, optimálisnak mondható élőhelyek. Ennek megfelelően, 
Iván, Csapod, Dénesfa, Pusztacsalád és Himód térségében számos potenciális 
előfordulási hely került átvizsgálásra. 

Váti gyakorlótér 

A felfedezést követően, tradicionálisan a régió legjelentősebb E. catax 
populációjának fölmérését és monitorozását Sopronból végeztük. A volt szovjet 
katonai gyakorlótér változatos szerkezetű és összetételű (seprőzanótot is nagy 
arányban tartalmazó), összefüggő cserjés állománnyal fedett élőhely.  



A sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) természetvédelmi helyzete Győr-Moson-Sopron megyében 31 

Rence 6. (2021) 

Kenyeri repülőtér 

A reptér területén nagy, összefüggő töviskes cserjés állományok voltak, ám 
ezek egy része eltávolításra került, gyeprekonstrukciós megfontolásokból és a 
terület jellegének megőrzése érdekében. A terület közös (ŐNPI) ürge 
felmérésével összehangolva végeztük az E. catax felmérést.  

Eredmények és értékelésük 

Hernyófészek paraméterek 

A hernyófészkek és tápnövények jegyzőkönyvbe fölvett adatai (a legutóbb 
rögzítésre került mintegy 2200 rekord) alapján a következő értékekkel tudjuk 
jellemezni az E. catax népesség paramétereit: 

Átlagos fészek magasság 49 cm (SD: 29,86) 

 
7. ábra: A sárga gyapjasszövő hernyófészkek magassága a tápnövényen (becsült érték 

kategóriákhoz tartozó gyakoriság eloszlás görbe) 

Átlagos tápnövény magasság: 116,21 cm (SD: 49,56) 

 
8. ábra: Hernyófészkes tápnövények magassága (becsült érték kategóriákhoz tartozó 

gyakoriság eloszlás görbe) 
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9. ábra: Hernyófészkek kitettségének eloszlása égtájak szerint (a csúcsi fészkek a 
cserje hossztengelyén, a csúcshoz közel helyezkednek el) 

Az egyes vizsgált területek részletes adatai 

Soproni-hegység 

1.a) A Soproni-hegység területén korábban (SÁFIÁN et al. 2009.) csupán a 
Camping környékéről (VOLT Fesztivál által érintett terület) sikerült 1-1 
hernyófészket kimutatni, azonban az utóbbi 2-3 évben nem volt itt újabb 
megerősítés, jelenleg a cserjés részek is átalakulóban vannak, az E. catax számára 
kevésbé alkalmas már az élőhely. Ennek ellenére, a szegélyben lámpázva adult 
példányokat (2 hím) sikerült fogni 2018-ban. 

1.b) A Harkai-plató cserjés állományát – az akkor érvényben lévő 
előírásoknak megfelelően – kiirtották, hogy legeltethető legyen a terület. A 
cserjeirtás előtti vizsgálatok során nem lehetett kimutatni az E. catax jelenlétét. 

1.c) Ágfalva, Arbesz-rét becserjésedett része: a cserjés túl sűrű, záródott 
állapotúvá vált, az E. catax számára nem megfelelő élőhely, itt nem került 
kimutatásra a faj. 

Fertő-melléki dombsor 

2.a) Fertőrákos, szőlők: nincs jelenleg új megfigyelési adat a korábban ismert 
előfordulási helyek (SÁFIÁN et al. 2010) környékén. 

2.b) Balf, Pihenő kereszt: a korábbi évekből egyetlen megfigyelési adat 
származott, jelenleg nincs innen újabb adat, az élőhely megvan még és elvileg 
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alkalmas lenne a faj számára, ám egyre inkább beszűkül és elszigetelődik (M85 
építés, kertek, város terjeszkedése). 

2.c) Kópháza, Kisbalf és Fertőboz közti szőlők mezsgyéi, illetve felhagyott 
szőlők: a fekete kökörcsines gyep melletti cserjés egy része záródott, az E. catax 
fokozatosan szorult ki belőle, jelenleg nem mutatható ki. A záródott cserjesor a 
fekete kökörcsin megőrzése érdekében visszaszorítottuk. A vasút menti cserjést 
jórészt kivágták, E. catax nem fordul elő a maradékon. Két további parlagon 
maradt, becserjésedett szőlő felújításra, illetve felszántásra került, viszont 2019-
ben egy távolabbi, eddig nem vizsgált, felhagyott és becserjésedett egykori szőlő 
területen megkerült a faj, így jelenleg újra van E. catax a területen. 

2.d) Kópháza – Harka közt húzódó cserjesorok: állapotukban, jellegükben 
változás nem történt, a korábbi 2-3 fészek fokozatosan csökkent nullára, jelenleg 
nem mutatható ki a faj innen, a terület átalakult az M85 út építése miatt és el is 
szigetelődött. A faj számára a továbbiakban nem lesz alkalmas élőhely. 

 
10. ábra: A Fertőmelléki-dombsor E. catax lelőhelyei szinte kizárólag a szőlők és 

szántók közötti mezsgyék szórt cserjéin (A pontokban lévő számok a megtalált fészkek 
számát jelzik) 

Határmenti erdők 

A korábbi intenzív vizsgálatok során mindössze egyetlen fészek került elő 
Sopronkövesden a Peresztegi-erdőből, 2019-ig nem is került elő innen újabb 
előfordulási adat. A terület egyébként nem tipikusan catax számára alkalmasnak 
tűnő élőhely, átmeneti megtelepedésre az erdők letermelése utáni friss 
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felújítások helyén kialakuló cserjések, tisztások és erdőszegélyek lehetnek 
alkalmasak. Ezért is számított szokatlannak egy szűk, kevéssé napsütötte 
nyiladékban megfigyelt hernyófészek, mely – a védett helyzetének 
köszönhetően – a kései fagyokat is túlélte és a hernyók valószínűleg sikeresen 
be is fejezték fejlődésüket.  

Fertő-tó térsége 

A tóhoz közvetlen közel lévő, mélyebb fekvésű területek korábban sem voltak 
jelentős élőhelyei az E. catax-nak és most sem azok, így nincs előfordulása a 
fajnak. 

Hanság térsége 

Sem a korábbi, sem pedig az újabb vizsgálatok során nem került elő a 
területről az E. catax. A cserjés szegélyek átvizsgálása nem járt pozitív 
eredménnyel, csak a hűvös, nedves klimatikus viszonyokkal szemben sokkal 
inkább toleráns barna gyapjasszövő (Eriogaster lanestris) került elő. 

Gönyűi homokvidék 

Korábban nem került elő a területről az E. catax, noha megfelelő 
abundanciájú és méretű, nem záródott cserjés foltok voltak a terület egy részén. 
Jelenleg gyep rekonstrukció zajlik, legeltetéssel és a fásszárú növényzet 
mechanikai visszaszorításával, így a továbbiakban nem is várható a faj 
felbukkanása. Alacsony abundanciával (egyetlen fészek eddig) a barna 
gyapjasszövő megkerült már. 

Szigetköz 

A korábbi sikertelen keresést követően nem került sor ismételt, részletesebb 
vizsgálatokra, nincs E. catax adat a területről jelenleg és nem is igazán alkalmas 
a terület. 

Pannonhalmi-dombság 

A korábban is tapasztalt igen alacsony abundanciájú E. catax állományt 
sikerült csak detektálni – 2-3 fészek egy-egy nagyobb, összefüggő, alkalmasnak 
látszó cserjés folton – Écs és Ravazd térségében. Az állomány éppenhogy csak 
kimutatható, lappangó stádiumban van. 

Rába 

Nem történt újabb kísérlet a hullámtéri részeken a faj kimutatására. A 
mentett oldalon Bodonhely térségében volt egy ígéretes cserjés, azonban az E. 
catax nem került innen sem elő. 
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Rábaköz 

Iván, Csapod, Dénesfa, Pusztacsalád és Himód térségében a korábbi években 
(2008-2009.) rendkívül abundáns állományok létezéséről sikerült bizonyságot 
nyerni (11-13. ábra). Ennek oka bizonyosra vehető ma már, hogy egy jelentős 
gradációs felfutást követő csúcs kialakulása volt, melynek kialakulása 
szempontjából kedvező volt az a folyamat, ami kiterjedt legelőterületek 
használatának felhagyásával járt és korábbi legelők becserjésedéséhez vezetett. 
A csúcsot – a terület túlnyomó többségét érintő – összeomlás követte. Ennek 
okai többfélék lehetnek és maga a mechanizmus is rendkívül összetett folyamat. 
A tömegszaporodások természetes velejárója a predátorok, paraziták és 
parazitoidok felszaporodása, valamint – sok esetben – a tápnövény indukált 
kémiai védekező anyag szintézisének aktiválódása (egy bizonyos határig). Társas 
táplálkozást folytató hernyók esetében (de szoliter fajoknál is akár) ehhez még 
hozzá adódhat egy stressz a táplálékforrás szűkülése miatt létre jövő gyakori 
találkozások, interakciók következtében, ami csökkenti a hatékony táplálkozás 
esélyeit, gyengüléshez vezet. Maga a táplálékbázis beszűkülése, a tarra rágott 
foltok miatt kialakuló éhezés is problémákat okoz. 

Mindezek a természetesnek tekinthető okok mellett azonban mindenképp 
jelentős szerep jutott annak a korábbi, elcserjésedéssel ellentétes folyamatnak 
is, ami a gyepterületek fásszárú növényzettől mentes állapotba hozási 
kényszeréből fakadt, vagyis a gazdálkodókat jogszabály kényszerítette arra, 
hogy becserjésedett gyepterületeiket – mérlegelési lehetőség nélkül – 
cserjétlenítsék. Ez, ahol csak elvégezték, számos catax állomány végét jelentette 
(14. ábra). 

Ezekhez adódik hozzá az elmúlt néhány évben fokozottan tapasztalható, 
árnyalatnyinak tűnő klimatikus változás, aminek leginkább a korai tavasz eleji 
felmelegedés (rügyek kipattanása, kökény virágzás korábbra tevődése), majd az 
azt követő visszahűlés, mely sok esetben még májusban is tapasztalható, 
jelentősebb fagyok formájában tizedeli meg a catax népességet. 

Területek, ahol konkrét állomány csökkenés volt tapasztalható:  

 Himód, Iváni szikesek, Pusztacsalád, Vitnyéd, Csáfordjánosfa, 
Göbösmajor,  

Területek, ahol az állományok megszűntek, az élőhely felszámolása 
(cserjétlenítés) miatt: 

 Iván (1 lokalitás), Csapod (3-4 lokalitás), Pusztacsalád (2 lokalitás), 
Hövej, Csermajor, Dénesfa,  

A legutóbbi időkig egyedül a Himód-Gyóró közti rétek egyik cserjés foltján 
tenyészett jelentősebb catax állomány, melyet nem ért semmilyen háborítás és 
a területe sem csökkent jelentős mértékben, a földhasználókkal folytatott 
hatékony együttműködés következtében. 



36 A sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) természetvédelmi helyzete Győr-Moson-Sopron megyében 

Rence 6. (2021) 

 

11. ábra: A 2008. évi felmérés eredményei a Rábaközben 

 
12. ábra: A 2009. évi felmérések eredményei a Rábaközben 
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13. ábra: A 2010. évi felmérések eredményei a Rábaközben 

 

14. ábra: A mennyiségi adatok felvételének helyszínei – a helyszínek további sorsának 
feltüntetésével 
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2020. tavaszán azonban a kései fagyok a szépen erősödő állományt 2 ütemben 
90 %-ot meghaladó mértékben összeroppantották, a maradék túlélők is 
valószínűleg legyengültek olyan mértékig, hogy a megfázást követően fellépő 
egyéb betegségek miatt elpusztultak. Kifejlett, bábozódás előtti fejlettségű 
hernyókat már nem találtunk a területen. 

Dénesfán, a korábban cserjétlenített egyik területen kezdett újra fölverődni 
a kökény és galagonya, itt szintén mutatkoztak annak jelei, hogy a catax 
népesség kezd erőre kapni, 2020-ban azonban nagy területen cserjétlenítették és 
felszántották a réteket. A fönnmaradt mezsgyéken szórványosan maradt fönn 
elenyésző mennyiségű hernyófészek, ezek egy része szintén áldozatul esett a 
kései fagyoknak. 

Vitnyéden, egy kisebb cserjés folton szintén megmaradt egy szerényebb 
népesség, azonban az élőhely gazdálkodási és építési tevékenység miatt 
folyamatosan szűkül. Itt egy korábban tapasztalt április végi fagy már előbb 
megritkította az állományt, 2020-ban nem találtunk már hernyófészket.  

Vát 

Az összeomlást követően az állomány teljesen a kimutathatósági határ 
közelébe, vagy az alá csökkent. Az elmúlt években mindössze 2-3 petecsomót 
sikerült regisztrálni a területen, ami azt mutatja, hogy a népesség lappangó 
stádiumban van, újabb adatunk nincs a területről. 

Kenyeri 

A területen cserjétlenítés zajlott több ütemben is. Vannak ugyan fennmaradt 
cserjés foltok, különböző záródási fokkal és eltérő méretű cserje borítással, 
azonban jelenleg az E. catax a kimutathatósági határ alatt van, nem sikerült 
egyetlen hernyófészket sem találni, csak E. lanestris-t. 

 

A vizsgálatok eredményeképpen, az egyes területeken szerzett tapasztalatok 
alapján az E. catax életmódja, stratégiája a következő jellemvonásokkal írható 
le: 

 Élőhely igény: gyorsan változó, átalakulásban lévő cserjések (felnyíló erdő: 
lék; becserjésedő gyep, legelő, vadrágta szegély) alkotta élőhely hálózat. 
Úgy tűnik, egy opportunista fajról van szó, mely jól alkalmazkodik a 
változó táplálék ellátottsághoz és a fogyó készletekhez is. 

 Stabil, zárt, magas, egészséges, cserjés szegélybe ritkán telepszik be, s ha 
igen, akkor is igen alacsony a népesség  

 Felnövekvő, záródó cserjésből kiszorul, csak addig marad meg, amíg a 
nap körbe tudja sütni a bokrokat. 

 Kedveli a növényzetet ért zavarásokat, kivált a vadrágást, szarvasmarha 
és/vagy juh legeltetést. 



A sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) természetvédelmi helyzete Győr-Moson-Sopron megyében 39 

Rence 6. (2021) 

 Egyéb módon sínylődő növényzetet szintén előnyben részesíti 
(időszakosan vízben álló kökényes, sovány talaj, stb.). 

Ezek értelmében népesség alakulása a következők szerint modellezhető: 

 Valahol megtelepszik a faj (elsodródó, szatellit nőstény által lerakott 
petecsomóból). 

 Kedvező esetben népes utód nemzedéket hoz létre, mely – amíg a 
források tartanak – magas denzitást érhet el az egész alkalmas területen. 

 (kedvezőtlen esetben eltűnik). 
 A nagy denzitású népességből szatellitek terjednek szét a környező 

területekre (bár a nőstény röpképessége elég gyenge lehet), az l4-l5 
hernyók jelentős terjeszkedő képességgel rendelkeznek. 

 Belső (éhezés okozta stressz, legyengülés, paraziták és parazitoidok) és 
külső okok (növényzet záródása, források kimerülése, allelokémiai 
anyagok fokozott termelése a tápnövényben, stb.) miatt a népesség 
összeomlik, a röpképtelen nőstényű fajokra jellemző szélsőséges 
populáció-dinamikai hullámgörbét mutat, időben és térben eltolódó 
csúcsokkal. 

 A szatellit nőstények és szétmászott hernyók által alapított kolóniák 
tovább élnek, új, alkalmas helyeken, kedvező feltételek esetén 
metapopulációs hálózatot alkotva. 

Természetvédelmi kezelési javaslatok 

Pillanatnyilag legfontosabb feladatnak a még megmaradt kökényes-
galagonyás cserjés területek megőrzése számít, függetlenül attól, hogy aktuálisan 
van-e rajta E. catax népesség, vagy sem. Elmondható az, hogy az eddigi több ezer 
fölmért hernyófészek szolgáltat annyi információt, hogy el lehessen dönteni azt, 
hogy egy élőhely potenciálisan alkalmas-e arra, hogy az E. catax népesség 
megéljen rajta, vagy sem. Ennek segítségével – szükség esetén – bizonyos 
területekre az abundánsabb állományokból el lehet végezni betelepítéseket, hogy 
a faj számára az alkalmas élőhely hálózat benépesülhessen, illetőleg ennek a 
folyamatát meg lehet segíteni, ha az élőhely hálózat egyes elemei olyan távol 
vannak egymástól, hogy az a petés nőstények számára nem repülhető át. 

Természetesen továbbra sem hanyagolható el a még megmaradt állományok 
monitorozása. 

A faj megőrzéséhez fontosak a diszturbanciák, a szegélyek zavarása (cserjés 
felnyílása: vadrágás pl.), záródó cserjések felnyílása (felnyitása: legeltetés, 
ritkítás, nagyobb egyedek eltávolítása, kivágása), mozaikos kezelés, sávok 
felszabadítása, eltérő korú cserjés területek fenntartása, megőrzése, fontos 
élőhelyként való felismerése és kezelése. 
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Összefoglalás 

A sárga gyapjasszövő vizsgálata a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 
illetékességi területén jóformán az összes alkalmas területre kiterjedt. A faj 
élőhelyi igényeinek megfelelő, nagyobb méretű mozaik foltok szinte mindegyike 
legalább egy alkalommal bejárásra került, azonban számításba kell azt is venni, 
hogy olykor egészen kicsi élőhely folton is meg tud élni, ami légifotó és/vagy 
terepi bejárás alkalmával nem tűnik fel, így nem zárható ki, hogy kisebb 
állományok, előfordulási helyek mégis kimaradtak a felmérésből. 

A 2009 óta elmúlt időszak tapasztalatai alapján leszögezhető, hogy a faj igen 
erőteljes visszaszorulása tapasztalható a teljes vizsgálati területen. Ez a 
tendencia – más, az ország egyéb területein végzett vizsgálatokkal összevetve – 
többé-kevésbé általános érvényűnek mondható. Kisebb, helyi kivételektől 
eltekintve 2016-ban már mindenhol, ahol csak vizsgálatokat folytattak a faj 
állományaival kapcsolatban, jelentős mértékű állomány csökkenésről érkeztek 
adatok. 

A drasztikus visszaszorulás okai közt számos tényezőt lehet azonosítani. Ezek 
egyike az E. catax-nak az a tulajdonsága, hogy – hasonlóan sok, 
csökkent/alacsony mértékű terjeszkedő képességgel és/vagy egy csomóba 
lerakott petével szaporodó, gradációra hajlamos erdészeti kártevő nagylepkéhez 
– nagy amplitúdójú, szélsőségesnek mondható populációdinamikai változásokra 
teszi képessé. Dombi Orsolya megfigyelése szerint (személyes közlés) a nőstény 
is röpképes, ami további vizsgálatokat tesz szükségessé. Nem szabad tehát – 
egyelőre, még a vizsgált periódus hossza miatt sem – kijelenteni azt, hogy a faj 
eltűnt, vagy kipusztult nagyobb területekről, hiszen a gradációs periódusok 
ciklusideje 10-12 év, vagy akár több is lehet pl. a Lymantria dispar, vagy a 
téliaraszolók esetében. Amit jelenlegi ismereteink alapján mondani lehet, hogy 
5-6 évre visszamenőleg a faj folyamatos – és helyenként drasztikus – 
visszaszorulása, csökkenése figyelhető meg, azonban vannak olyan helyek (pl. 
Himód, Gyóró, Dénesfa), ahol ez a csökkenési tendencia nem mutatkozik olyan 
határozottan, vagy – legalább időszakosan – megállni látszik. 

A visszaszorulás másik oka az alkalmas élőhelyek elvesztése, megszűnése, 
felszámolása. Ezen a téren a helyzet aggasztónak mondható, még akkor is, ha 
figyelembe vesszük azt, hogy a másodlagosan kialakult, nagy tömegű tápnövény 
kínálattal megjelenő, becserjésedő (pontosabban a becserjésedés egy bizonyos 
stádiumába elérkező), felhagyott legelők nem a faj tipikusnak mondható, 
természetes előfordulási helyei, hanem a földhasználat váltás során bekövetkező 
változás eredményeként, antropogén hatásra (ill. a használat megszűntére) 
beindult, természetes szukcesszió eredményei voltak. Ezen élőhelyek országos 
szintű, összehangolt megszüntetése, felszámolása (cserjeirtás, fásszárú 
növényzet eltávolítási kényszere a gyepterületekről, az illetékes 
természetvédelmi szervezetek megkérdezése/beleszólási lehetősége nélkül) az E. 
catax (és még számos más, védett faj) nagymértékű élőhely vesztésével járt. Ez 
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az élőhely veszteség a mi általunk vizsgált területeken legalább az aktuálisan 
lakott élőhelyek 60-70 %-át érintette.  

Ennek és a feltételezett belső, gradációs ciklus lefelé mutató tendenciájának 
következtében a korábban rendkívül abundánsnak számító rábaközi állományok 
sorra eltűntek, felmorzsolódtak, mára mindössze a Himód-Gyóró, valamint 
(kisebb méretben) Dénesfa és Vitnyéd térségében található állományok 
maradtak fenn, de ezek is eléggé meggyengült állapotban.  

A visszaszorulás – és esetenként a teljes felszámolódás – harmadik, jelentős 
és nehezen kivédhető kiváltó tényezői között gyaníthatóan klimatikus 
változások, anomáliák állnak. Ezek közt a lassan eltűnő, évszakok közti határok, 
a korai felmelegedés majd azt követő (egyébként korábban is gyakran 
bekövetkező) kései fagyok rendkívül drasztikus (90 % körüli) mortalitást képesek 
okozni a nagyobb, összefüggő, abundáns állományokban is, egyik évről a 
másikra szinte lenullázva a népesség javát.  

A faj védelme mindenképp komoly odafigyelést, helyenként pedig sürgős 
beavatkozást, átgondolt fajmegőrzési stratégiát igényel. 
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