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A biológus szemszögébõl talán így le-
hetne helyesen megadni a kullancsok
definícióját: viszonylag nagyméretû at-
kák, amelyek obligát vérszívóként idõ-
szakosan élõsködnek szárazföldi gerin-
ceseken. Világszerte mintegy 700, ha-
zánkban kb. 20 fajuk fordul elõ. Nem
rovarok tehát, mint azt sokszor tévesen
hallani vagy olvasni lehet, hanem az
ízeltlábúak egy másik nagy csoportjába,
a pókokat is tartalmazó csáprágósak
közé tartoznak. Ez testfelépítésükön is
jól látható, mivel nem fej-tor-portoh ta-
golásúak, hanem egy zsákszerû egysé-
ges testbõl és egy ún. feji részbõl állnak.
A méretüket tekintve az atkák között
ugyan óriásnak számít egy felnõtt kul-
lancs (még inkább, ha vért szívott), a
fiatal formája, a lárva és nimfa kullancs
azonban sokszor észrevétlenül marad,
annyira kisméretû és rejtõzködõ. Az
obligát vérszívó annyit jelent, hogy fel-
tétlenül szüksége van minden fejlõdési
alakjának vért szívnia ahhoz, hogy to-
vábbfejlõdjön. 

A kullancsok egy különleges tulaj-
donsága, hogy idõszakos élõsködõk.
Ellentétben tehát a tetvekkel vagy a bol-
hákkal, nem töltik egész életüket a gaz-
dájukon, ezért jóval nagyobb eséllyel
találkozunk velük erdeinkben is. A kul-
lancsok ugyanis életük túlnyomó részét
a környezetben töltik. Hogyan is néz ki
tehát a kullancsok életciklusa? A meg-
termékenyített petékbõl kikelõ több
ezer lárva az avarban az aljnövényzet
védelme alatt kezd el gazdát keresni
magának. Kis méretük miatt ezek a hat-
lábú fejlõdési alakok elõszeretettel táp-
lálkoznak gyíkokon, földön fészkelõ
vagy ott táplálkozó madarakon vagy kis-
emlõsökön (pl. egerek, pockok, nyu-
lak, sünök). Néhány napon át tartó vér-

szívás után leesnek a talajra, és megfe-
lelõ körülmények között átvedlenek a
következõ fejlõdési alakká, nimfává.
Ahogy a nevük is mutatja, õk a felnõtt
(adult) kullancsok ifjú másai, már 8
lábuk van, de nem ivarérettek. Miután a
nimfák is megtalálták a megfelelõ gyík,
madár vagy emlõs gazdájukat, több na-
pos (akár egy hetes) vérszívást követõ-
en lehullanak a talajra. Itt vedlenek át a
felnõtt, adult kullanccsá: nõsténnyé
vagy hímmé. Ha sikeresen rátaláltak ge-
rinces gazdájukra, a hímek jellemzõen
nem vagy csak keveset táplálkoznak.
Ennek az az oka, hogy idejük nagy ré-
szét a gazdaállat (pl. gímszarvas) testfe-
lületén az azonos fajú nõstények kere-
sésével, majd megtermékenyítésével
töltik. A nõstények ezzel szemben akár
10 napnál is tovább táplálkoznak a gaz-
da testfelületén erõsen rögzítve. Itt táp-
lálkozás közben termékenyíti meg a
hím, méghozzá (számunkra) meglehe-
tõsen rendhagyó módon, a szájszervé-
vel a nõstény ivarnyílásába juttatva a
spermacsomagját. Ezután a nõstény tel-
jesen teleszívja magát, majd borsó vagy
akár bab nagyságú teste a talajra esik,
ahol a megfelelõ körülmények között
lerakja több ezer megtermékenyített
petéjét, majd elpusztul. Egészen egye-
dülálló a vérszívó ízeltlábúak között a
kullancsok élethossza. A fent vázolt tel-
jes életciklus általában 4,5-5 év, de elér-
heti a 8 évet is. Ez azért lehetséges, mert
bármelyik fejlõdési alak az életciklus
bármely szakaszában képes nyugalmi
állapotba kerülni, és így átvészelni a
kedvezõtlenné váló környezeti feltéte-
leket (pl. nyári szárazság vagy téli fa-
gyok), majd akár több hónapnyi éhezés
után aktívan gazdát keresni.

A kullancsok vérszívása az állatvilág-
ban egyedülálló módon kialakult folya-
mat, amely az evolúció során sikeres-
nek bizonyult változásokat megõrizve
fejlõdött a ma megfigyelhetõ tökélyre.
Az erdõt járó ember számára nagyon jól
ismert, hogy a kullancsok csípése fájda-
lommentes. Ez a nyálmirigyükben ter-
melt fájdalomcsillapító molekuláknak
köszönhetõ. Emellett termelnek olyan
anyagokat is, amelyek az immunrend-
szer különféle védvonalait gyengítik. A
rendkívül hosszú vérszívási idõtartam-
hoz pedig a vér alvadását is le kellett
gyõznie a kullancsoknak. Ezt szintén si-
kerrel oldják meg a vérszíváskor bejut-

tatott véralvadásgátlóik segítségével.
Ezekkel a mechanizmusokkal biztosítja
a táplálkozó kullancs, hogy szájszervé-
vel rögzülve hosszú idõn keresztül, a
gazdája szõrzetében vagy tollazatában
elbújva zavartalanul vért szívjon. Nem
véletlen, hogy a mikroorganizmusok
közül sokan alkalmazkodtak ehhez a
különleges életmódú atkához, és vá-
lasztották azt közlekedési eszköznek,
azaz a kórokozót bejuttatni képes vek-
tornak. 

Mivel a mikroszkopikus méretû kór-
okozók, a kullancsok és gazdáik egy-
aránt évmilliók óta élnek együtt és al-
kalmazkodnak egymáshoz a természet-
ben, egyfajta egyensúly alakult ki kö-
zöttük. Emiatt nem figyelhetõk meg sú-
lyos megbetegedések vagy tömeges el-
hullások a kullancsok által terjesztett
kórokozók miatt a természetes élõhe-
lyeken. Amint azonban az ember vagy a
háziasított állatok találkoznak e vérszí-
vókkal és kórokozóikkal, könnyen ki-
alakulhat komolyabb betegség. Fontos
következménye ennek a sajátos életcik-
lusnak tehát, hogy a kullancsok fõ gaz-
dái a vadon élõ állatok. Emberre tulaj-
donképpen csak véletlenül kapaszkod-
nak, hiszen nagyon ritkán fordul elõ,
hogy az adott fejlõdési alak olyan soká-
ig szívjon vért emberen, hogy azt köve-
tõen tovább is fejlõdhessen. A kullan-
csoknak tehát a fennmaradás és to-
vábbfejlõdés szempontjából nem túl
elõnyös gazdák vagyunk. Ennek meg-
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Az erdész szempontjából egyszerû-
en definiálhatjuk a kullancsot: fog-
lalkozási ártalom. Hiszen a legna-
gyobb eséllyel az az ember találko-
zik a kullancsokkal, aki rendszere-
sen hosszú ideig tartózkodik az er-
dõben, például a hivatása miatt.
Ezért talán nem érdektelen ezen a
helyen is megemlíteni, hogy mit is
érdemes tudni ezekrõl a kitartó vér-
szívókról, és milyen módon csök-
kenthetjük a vele való találkozá-
sokból eredõ veszélyeket.

Gazdát keresõ Dermacentor reticulatus
nõstények (fent) és hím (lent)
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felelõen fõleg azokon a helyeken gya-
kori az emberek kullanccsal való talál-
kozása, ahol e paraziták nagy számban
élnek. Hazai lombhullató erdeink pedig
remek környezetet biztosítanak ezek-
nek az élõsködõknek mind a viszony-
lag magas páratartalom, mind a búvó-
hely, mind pedig a gazdaállatok jelenlé-
tével. 

A két leggyakoribb kullancsfaj Ma-
gyarországon a közönséges kullancs
(Ixodes ricinus) és a Dermacentor reti-
culatus. A közönséges kullancs Euró-
pában is a leggyakoribb, és ez a faj ter-
jeszti a kullancs encephalitis vírusát és a
Lyme-kórt okozó Borrelia burgdorferi
csoportba tartozó baktériumokat. Gya-
koriságát rendkívüli ellenálló képessé-
gének, és annak a tulajdonságának kö-
szönheti, hogy a gazdákat tekintve nem
mondható válogatósnak: több mint 300
gerinces állatfajon képes vért szívni.
Széles körû elterjedtsége és gyakorisága
miatt általában ez a faj fordul elõ embe-
ren is. A D. reticulatus lárvái és nimfái
kisemlõsökön, adultjai pedig nagyobb
testû emlõsökön, pl. rókán, kutyán,
õzön és szarvasokon gyakoriak. Ez a faj
a felelõs a hazai kutyákat gyakran bete-
gítõ vérparazita, a Babesia canis ter-
jesztéséért, amely a kutyák babesiosisát
okozza. Embert is csíphet, és elsõsor-
ban gyerekek esetében egy, a fejbõrön
kialakuló pörkkel és nyirokcsomó-duz-
zanattal járó kórképet, a TIBOLA-t
(Tick-borne lymphadenopathy) okoz-
hatja a bejuttatott Rickettsia baktérium.

A kullancsok ökológiájának, élettaná-
nak és életciklusának számtalan érdekes
részlete van még, de nem maradhatnak
említés nélkül a legfontosabb betegsé-

gek sem, amelye-
ket az általuk ter-
jesztett kórokozók
váltanak ki. A kór-
okozók és betegsé-
gek hosszú sorából
a hazánkban is elõ-
forduló legfonto-
sabb kettõt emel-
ném ki röviden. A
Lyme-kór az egész
északi féltekén a
leggyakoribb kul-
lancs által terjesz-
tett betegség, ame-
lyet a Borrelia
burgdorferi fajcso-
portba tartozó baktériumok okoznak. A
közönséges kullancs csípésével terjed,
és elsõ jellegzetes tünete a vándorló bõr-
pír, amely a csípés helyén megjelenve
fokozatosan növekszik, vándorol.
Amennyiben a korai fázisban felismerik
a betegséget, megfelelõ antibiotikus ke-
zeléssel kiirtható a baktérium a szerve-
zetbõl. Sajnos az esetek kb. 30%-ában
nincs vándorló bõrpír, ilyenkor vagy ke-
zelés hiányában a kórokozók általában
az ízületekbe vándorolnak, és ott okoz-
nak akár évtizedekig elhúzódó ízületi
gyulladást és fájdalmakat. Az erdészek
által talán túlságosan is jól ismert beteg-
ség kulcsszereplõi általában az erdei élõ-
helyeken fordulnak elõ nagy számban.
A közönséges kullancs fennmaradásá-
hoz szükséges kisemlõsök, illetve nagy-
vadak közismerten elterjedtek nálunk. A
B. burgdorferi tünetmentes gazdái, azaz.
rezervoárjai pedig szintén a kisemlõsök
(pl. egerek, pelék, sünök), egyes gyík-
és madárfajok, amelyek ugyancsak je-
lentõs számban élnek erdeinkben. Ezek-
tõl a kórokozókat fenntartó gazdaálla-
toktól veszi fel vérszívás során a kullancs
a baktériumokat, majd vedlést követõen
a következõ fejlõdési stádiuma fogja
azokat bejuttatni az óvatlan emberbe.

A kullancs által terjesztett agyvelõ- és
agyhártyagyulladás terjesztéséért szin-
tén a közönséges kullancs a felelõs, eb-
ben az esetben a kórokozó egy vírus.
Komoly, gyakran idegrendszeri károso-
dással vagy akár halállal is járhat a meg-
betegedés. Két okból is kedvezõbb
azonban az ember helyzete a Lyme-
kórhoz képest: jóval ritkább a vírus elõ-
fordulása, valamint rendelkezésre áll
védõoltás ellene, amelynek a beadása
természetesen erdészek számára kifeje-
zetten indokolt. Míg a B. burgdorferi
Európában adott területeken akár a kul-
lancsok 50%-ában is elõfordulhat, ad-
dig a kullancs encephalitis vírusa legfel-

jebb néhány százalékos vagy az alatti
gyakoriságú, és elõfordulása egyes élõ-
helyekre korlátozódik.

Végül essen szó a legfontosabb
praktikus tudnivalóról is: a kullancs
vérszívása és az általa terjesztett beteg-
ségek szempontjából egyaránt a legha-
tékonyabb megelõzési módszer a tes-
tünk alapos átvizsgálása a nap végén.
Léteznek repellens szerek, öltözködési
tippek, de ha erõs fényben módszere-
sen végignézzük vagy végignézetjük
valakivel a testfelületünket, azon jó
eséllyel megtalálhatjuk a befúródott lár-
vákat, nimfákat vagy adultokat. Ha
szükséges, akár körömmel, de ha lehet,
egy hegyes csipesszel határozott moz-
dulattal húzzuk ki õket, és ha ez még
aznap megtörtént, akkor nincs további
félnivaló az esetleges betegségektõl.

Irodalom
Bowmann AS, Nuttall P A. (2008) Ticks:

Biology, Disease and Control. Cambridge Uni-
versity Press, 506 p.

Földvári G, Rigó K, Lakos A (2013) Trans-
mission of Rickettsia slovaca and Rickettsia ra-
oultii by male Dermacentor marginatus and
Dermacentor reticulatus ticks to humans. Di-
agnostic Microbiology and Infectious Disease
76: 387-389.

Rigó K, Gyuranecz M, Tóth ÁG, Földvári G.
(2011) Detection of Borrelia burgdorferi sensu
lato and Anaplasma phagocytophilum in small
mammals and ectoparasites in Hungary. Vec-
tor-borne and Zoonotic Diseases 11: 1499-
1501.

Földvári G, Rigó K (2009) A Lyme borrelio-
sis járványtana és a gyíkfajok szerepe a beteg-
ség fenntartásában.  Magyar Állatorvosok Lap-
ja 131: 494-502.

Földvári G, Farkas R, Lakos A (2005) Borre-
lia spielmanii erythema migrans, Hungary.
Emerging Infectious Diseases 11: 1794-1795. 

Közönséges kullancs nõstény (balra) és
hím (jobbra) gazdára várva

A kullancsok aktív fejlõdési alakjai és egymáshoz viszonyított
méretük.
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