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A közös néven „darazsak”-nak említett hár-
tyásszárnyú rovarok jelentôs kártevôi lehetnek a
szôlôtermesztésnek és az egyes gyümölcsfajok-
nak (pl. körte, szilva, kajszi, ôszibarack) is.
A darazsak nyár végére igen nagy egyedszám-
ban képesek felszaporodni, ilyenkor nagyon kel-
lemetlen látogatói a házikerteknek, az áruterme-
lô gyümölcsösöknek, a szôlônek. Nyár elején és
közepén ragadozó életmódot folytatnak, ezért
sokan ilyenkor hasznos élô szervezeteknek
könyvelik el ôket, pedig valószínû, hogy a kár-
tevô rovarpopulációk egyedszámát szabályozó
tevékenységük csekély. Szôlô- és gyümölcster-
mesztésben sokkal inkább elôtérbe kerül az a
közvetlen kártétel, ami a nyár második felétôl,
ôsszel tapasztalható. Ilyenkor az érô gyümöl-
csöket, ill. a szôlôfürtöket kezdik ki.

Az elsôdleges kártételt fokozza a másodla-
gos, mert a kikezdett gyümölcsön, ill. szôlôn,

nem csak a darazsak, hanem minden olyan rovar
táplálkozhat, amelynek szüksége van édes nedv-
re, vagy szívesen fogyasztja azokat, de szájszer-
ve gyenge ahhoz, hogy az ép gyümölcsök héját
átrágja. A darazsak és a másodlagos kártevôk te-
vékenységének következtében pl. a szôlôfürtök-
ben a bogyóknak csak a héja marad meg, a ter-
mésveszteség jelentôs. Ezeken a sebzéseken ke-
resztül a kórokozó gombák könnyebben fertôz-
nek, ami a gyümölcs moníliás vagy a szôlôfürt
botritiszes rothadásához vezethet.

Külön hangsúlyozni kell a darazsak kelle-
metlen jelenlétét az ember közelében. Mint is-
meretes, a darazsak ragadozók, de szívesen táp-
lálkoznak elhullott állatokon is, így fertôzésköz-
vetítôk lehetnek. Leggyakrabban azonban csí-
pésükkel okoznak kellemetlenséget. Magyar-
országon az emberek 2–3 százaléka allergiás a
darazsak csípésére (Erdôs és mtsai 2004), és ha
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2006 és 2010 között több csapdázásos megfigyelést végeztünk a Magyarországon károsító
darázsfajokkal (Hymenoptera: Vespidae) azért, hogy kiderítsük, van-e a fajok dominancia-viszonya-
iban eltérés szôlôtáblában, ill. felhagyott gyümöcsös-erdô vegyes állományban. A vegyes állományú,
elhagyott gyümölcsös-erdô táblában a vegetációs idô folyamán többször végeztünk megfigyeléseket,
a szôlôtáblákban csupán az érés folyamán (augusztus, szeptember, október). Az eredmények szerint a
legnagyobb egyedszámban a Vespula germanica (Fabricius) és Vespula vulgaris (Linné) volt jelen a
csapdákban. A V. germanica volt az a faj, amelyet minden esetben nagy számban fogtak a csapdák.
Az egészségügyi szempontból kellemetlen lódarázs (Vespa crabro, Linné) minden megfigyelésben je-
len volt. A csapdák átlagosan 1–4%-ban fogták, de 2009 száraz nyarán és ôszén (Telki) ez a 10%-ot
is elérte. Más darázs (pl. Polistes) fajokból elvétve fordult elô a csapdákban 1–1 példány.
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nem kap meghatározott idôn belül ellenanyagot,
igen súlyos allergiás reakciók léphetnek fel.
A méretben legnagyobb darázsfaj, a Vespa
crabro (Linné) csípése az esetek többségében
kórházi kezelést igényel.

A Hymenoptera (Hártyásszárnyúak) rend,
Vespidae (társas redôsszárnyú darazsak) család-
jának valódi darazsak (Vespinae), ill. papírdara-
zsak (Polistinae) alcsaládjához sorolható fajok
közül hazánkban 5 fajt említenek mint mezô-
gazdasági kártevôt. Közös bennük az évenkénti
fészeképítô életmód, táplálkozási szokásaik és a
szárnyuk nyugalmi helyzetben való redôzöttsé-
ge (Móczár 1995).

A Vespula germanica (Fabricius) (német da-
rázs) és Vespula vulgaris (Linné) (kecskedarázs)
elsô látszatra is igen hasonló, 1–2 cm hosszú fa-
jok, a holarktikus régióban ôshonosak. Jelentô-
ségüket növeli, hogy szinte az egész világon el-
terjedtek, a XIX. század közepétôl behurcolták
ôket az Egyesült Államokba, Kanadába, Alasz-
kába, Hawaiira, Argentínába, Ausztráliába
(Móczár 1995). A legnagyobb kártételt Új-
Zélandon okozzák, ahol természetes ellensége-
ik híján erôteljesen felszaporodtak, oly mérték-
ben, hogy az ott ôshonos fajokat is veszélyezte-
tik (Thomas és mtsai 1990). Általában mindkét
faj a föld alatt készít fészket, de a föld felett is
megtalálhatók számos „sötét, üreges” helyen,
így padláson, eresz alatt, pincebejáratnál, fák
odvában, de például a kerti kapu zárában is. Na-
gyon könnyen kerülhetünk emiatt a fészek kö-
zelébe úgy, hogy arról fogalmunk sincs, viszont
a darazsak támadásnak vélik.

Az elsô látásra is szembetûnôen nagyobb
(2–3 cm hosszú) Vespa crabro (Linné) (lóda-
rázs) fészkét leginkább odvakba, kevéssé za-
vart épületekbe építi. A valódi darazsak közül,
ha a gyümölcsös vagy szôlô erdô közelében
van, elvétve elôfordulhatnak még a Doli-
chovespula media Retzius (szögletesfejû da-
rázs) egyedei, amelyek méretben a német és a
lódarázs között vannak, testükön a fekete szín
az uralkodó.

A Polistinae alcsaládba tartozó fajok nem
annyira a gyümölcskárosításuk, mint inkább a
fészeképítési szokásaik miatt okoznak gondot.
Házak közelében leginkább a déli papírdarázs

(Polistes dominulus Christ) és a padlásdarázs
(Polistes nimpha Christ) fordulnak elô.

A „darazsak” által okozott kártétel már rég-
óta ismert, gyûjtésmódjukra is ajánlásokat tesz-
nek, már az 1800-as évek végén javasolják a kü-
lönbözô illatos anyagokkal ellátott csalétkes
üvegek használatát. Ennek ellenére nagyon ke-
vés olyan adat áll rendelkezésre, amely arra vo-
natkozik, hogy egy-egy gyümölcsösben vagy
szôlôben melyik faj a domináns. Jablonowski
(1895 és 1912) csak az egyes fajok (V. germanica
és V. vulgaris) morfológiai leírását adja, százalé-
kos eloszlásukat nem. Tóth és Szarukán (2004)
olyan, három éves kísérletrôl számol be, amely
során szintetikus csalétekkel (izobutanol és ecet-
sav keveréke) csapdáztak házikertben (ami ve-
gyes szôlô- és gyümölcsállomány volt). A fogott
darazsak felét minden évben a V. germanica tette
ki, ezt követte változó arányban a V. vulgaris és
V. crabro, illetve csupán néhány példányban a P.
nimpha és a P. dominulus.

Az erre vonatkozó hiányos adatok miatt
2006 óta végzett kísérleteink célja a magyaror-
szági gyümölcs- és szôlôtermesztésben elôfor-
duló darázsfajok, ill. azok dominanciaviszonya-
inak meghatározása volt

Anyag és módszer

A gyûjtésre minden esetben természetes (na-
rancslé és sör 1:1 arányú elegyébôl kb. 0,5 liter-
nyi a csapda fogóedényébe töltve) és mestersé-
ges (izobutanol és ecetsav 1:1 arányú keveréké-
bôl 1,6 ml-nyi polietilén zacskó kibocsátóba for-
mulázva) csalogatóanyaggal ellátott CSALO-
MON®VARL varsás csapdát használtuk. Ezek-
rôl a csalétektípusokról korábbi kísérletekben
megállapítottuk, hogy jól fogják a károsító
Vespula fajokat, de gyengébben a Polistes fajo-
kat (Tóth és mtsai 2001, Landolt és mtsai 2007).

A megfigyeléseket 2006-ban és 2007-ben
kezdtük, egy erdôvel határos elhagyott gyümöl-
csösben (MTA Növényvédelmi Kutatóintézet,
Julianna-major), ahol mindkét évben 10–10
csapdát helyeztünk ki egy vonalban, egymástól
nagyjából 10 m távolságra.

Szôlôben 2009-ben és 2010-ben volt alkal-
munk megfigyeléseket végezni, ún. monokultú-
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rában (12 ha szôlôtábla). A terület egy Telki
melletti magasmûvelésû szôlôtábla volt, ahol a
Királyleányka fajta volt túlsúlyban (90%), a
Zalagyöngye csak 10%. A tapasztalat szerint
ezek a fajták jobban csalogatják a darazsakat,
mint a nem muskotály illatúak.A déli lejtôn
elhelyezkedô tábla felsô része erdôvel volt hatá-
ros (mûvelési út után). 2009-ben 2 csapdát üze-
meltettünk, egyet a szôlô alsó végétôl 25 m-re a
tábla belseje felé, a másikat az erdô felôli ré-
szen, szintén 25 m-re a széltôl (a szôlôsorok
hossza 165 m volt). 2010-ben ugyanígy helyez-
tünk el 2–2 csapdát.

Eredmények

Mindkét helyszínen a V. germanica és
V. vulgaris fordult elô a legnagyobb számban,
közülük a V. germanica egyedszáma három
esetben volt több, 2006-ban Julianna majorban
viszont a V. vulgaris dominált (1. táblázat).
Az egyes helyszíneken a két, egymás utáni meg-
figyelési évben eltérés volt a V. germanica és a
V. vulgaris dominanciaviszonyai között. Ezt a
populációnagyság természetes ingadozása is
okozhatta, de a pontos magyarázathoz további
megfigyelések szükségesek. Bár a V. crabro
mindig jelen volt a fogott anyagban, aránya a
többi darázshoz képest igen csekély volt, általá-
ban 1–4% körül mozgott. Egyedül a 2009-es,
Telkin kitett csapdákban érte el a fogás a 10 szá-
zalékot. Annak ellenére, hogy a V. crabrot erdei

kártevônek tartja a szakirodalom, véleményünk
szerint a fogott egyedszám mind Julianna ma-
jorban, mind Telkiben kevésnek mondható.

Hiányoznak az adatok arra vonatkozóan,
hogy a teljes magyarországi V. crabro-populáció
mekkora a többi magyarországi darázsfaj popu-
lációjához képest. Mivel a V. crabro kevesebb,
mint 10 százalékát tette ki a fogott fajoknak, ar-
ra következtethetünk, hogy ennek a fajnak nincs
akkora populációja Magyarországon, mint a leg-
gyakoribb két fajnak. Az is elôfodulhatott, hogy
a csapdákban lévô csalétek nem vonzotta olyan
hatékonyan a fajt. Mindenesetre eredményeink-
bôl arra lehet következtetni, hogy a lódarázs je-
lenléte nem egyértelmûen kötött az erdôhöz.

A P. nimpha, P. dominulus ésD. media fajok-
ból elvétve forult elô 1–1 példány a csapdákban.

Telkiben, az erdôhöz közelebb (fenn), és tá-
volabb, a település házaihoz közelebb (lenn) ki-
tett csapdákban fogott darazsak eloszlásában
nem volt különbség (2. táblázat). A két pozíció
között mintegy 100 m volt a távolság, ez nem
jelenthetett akadályt a darazsak számára, mivel
táplálékkeresés közben több száz méterre is el-
távolodhatnak a fészektôl (Beggs 1998).

Vizsgálatainkban az általunk ismert külföldi
publikációkban szerepelô eredményekhez ha-
sonlót kaptunk. Götz (1960) szôlôben (Baden,
Németország) végzett 5 éves megfigyelésben
(1955–1959) több mint 15 000 egyed meghatá-
rozása után állapította meg, hogy a károsító po-
pulációkban a V. germanica fordult elô a legna-
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1. táblázat

Darázsfajok eloszlása természetes és mesterséges csalétekkel ellátott
CSALOMON® VARL csapdákban

*A 2009-ben, Telkin fogott Polistes példányokat nem különítettük el faj szerint.

Év
(csapdák
száma)

Helyszín
Összes
fogott

darázs (db)

V.
germanica

(%)

V. vulgaris
(%)

V. crabro
(%)

D. media
(%)

P. nimpha
(%)

P.
dominulus

(%)
2006
(10 db)

Julianna-
major

1164 22,3 78,0 1,9 0,6 0,2 0,0

2007
(10 db)

Julianna-
major

849 50,5 43,7 4,0 0,0 1,3 0,5

2009
(2 db)

Telki 659 46,6 42,5 10,3 0,1 0,5*

2010
(4 db)

Telki 839 89,9 7,6 1,0 – 0,4 1,1



gyobb arányban (56,3–83,0%-ban), ezt követte
a V. vulgaris 8,0–43,3%-kal. Egyetlen helyen,
egyetlen évben fogtak jelentôs mennyiségben
D. mediát a csapdák (70,0%). A V. crabro és a
Vespula rufa (Linné) csupán 7,3–0,5%-ban, ill.
1,0–0,4%-ban volt megtalálható.

Götz 1964 augusztus és szeptember folya-
mán végzett megfigyeléseiben (1964) szintén a
V. germanica volt a domináns faj. A V. vulgaris
egyedszáma kisebb, a V. crabróé viszont sokkal
nagyobb volt, mint korábban: az egyik megfi-
gyelési helyen 13,2%, a másik helyen 41,0%.
Götz úgy gondolja, hogy az áprilisi magas hô-
mérsékletnek és a napfényes órák nagy számá-
nak köszönhetô a 1964-es jelentôs darázskárté-
tel (Götz 1964).

Csehországban nagyrészt gyümölcsösökben
végzett felmérés során a három legnagyobb
számban fogott faj a V. germanica, a V. vulgaris
és a V. crabro, a mintában nagyjából egyenlô
arányban oszlott el. A csapdák kis mennyiség-
ben fogták a D. media és P. dominulus egyedeit.
A 16 helyszínbôl 12 lakott település környéki
gyümölcsös volt és ezeken a területeken fogtak
a legnagyobb egyedszámban a darazsakat
(Dvořak és Landolt 2006).

Saját megfigyeléseinkben megpróbáltuk ösz-
szehasonlítani a 2009-es és a 2010-es év meteo-
rológiai adatait és az általunk észlelt fogásokat.
Sajnos csak a közeli budaörsi meteorológiai
adatok álltak rendelkezésre, de a kitettség és a
domborzati viszonyok hasonlósága miatt gon-
dolhattunk az adatok felhasználására. A 2009.
év csapadékban szegény, ún. „meleg” év volt,
különösen augusztus szeptember folyamán. Ez-
zel szemben a 2010-es év minden hónapjában

az átlaghoz viszonyítva szinte dupla mennyiségû
esô esett, így a napfényes órák száma is jelentô-
sen csökkent. Meglepetésre a csapdák nem fog-
tak jelentôsen kisebb egyedszámot egyik fajból
sem. Ezt úgy is értelmezhetjük, hogy a darazsak
számára az édes nedv gyûjtése fontos, de a szá-
mukra kedvezôtlenebb idôben mozgásuk a szô-
lôtáblában kevésbé feltûnô.
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Dvořak, L. and Landolt, P. J. (2006): Social wasps
trapped in Czech Republic with syrup and
fermented fruit and comparison with similar
studies (Hymenoptera Vespidae). Bulletin of
Insectology, 59: 115–120.

Erdôs Gy., Szlobodnyik J. és Zöldi V. (2004): Módszerta-
ni levél a mérges ízeltlábúak (darazsak, méhek, pó-
kok, hangyák, skorpiók) elleni védekezésrôl.
Epinfo, 11: 2. különszám

Götz, B. (1960): Beobachtungen anWespen inWeinbergen.
Die Wein-Wissenschaft, 15: 217–229.

Götz, B. (1964): Über Auftreten und Bekämpfung von
Wespen (Vespinae) in Weinbergen. Die Wein-
Wissenschaft, 19: 515–527.

Jablonowski J. (1912): A gyümölcsfák és szôlô kártevô ro-
varai. Pallas Rt. könysajtója, Budapest

Jablonowski J. (1895): A szôlô betegségei és ellenségei.
Természettudományi Társulat, Budapest

306 NÖVÉNYVÉDELEM 47 (7), 2011

2. táblázat

Darázsfajok eloszlása 2009–2010-ben Telkin, a tábla lenti és fenti részén kitett csapdákban

Év Pozíció
Összes

fogott darázs
(db)

V. germanica
(%)

V. vulgaris
(%)

V. crabro
(%)

D. media
(%)

Polistes spp.
(%)

2009
Fent 395 49,1 42,0 8,1 0,0 0,8

Lent 264 42,8 43,2 13,6 0,4 0,0

2010
Fent 440 89,1 7,3 1,6 0,0 2,0

Lent 399 90,7 8,0 0,3 0,0 1,0
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Several experiments were conducted between 2006 and 2010 with funnel traps with the objective
of determining the dominance relationships of yellowjacket spp. damaging fruits and grapes in
Hungary. The majority of catch consisted of three species in both the abandoned orchard (Julianna
major) and in the vineyard (Telki). Among these Vespula germanica Fabricius and Vespula vulgaris
Linné dominated, while Vespula crabro Linné was present only in 1–10% of total yellowjackets
caught. Dolichovespula media Retzius, Polistes dominulus Christ and Polistes nimpha Christ were
caught only sporadically. No clear tendency in dominances as related to plant culture, or with vicinity
of f orests was established.

Keywords: yellowjacket, Vespidae, injury, crop damage, vinery
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