
Erdészeti Lapok CL. évf. 9. szám (2015. szeptember) 277

600 körüli azoknak a fajoknak a száma,
amik élõ szöveteivel táplálkoznak (her-
bivorok), további 200-nál is több rovar-
faj mûködik közre elhalt fájának lebon-
tásában (szaproxylofágok). Egyetlen
méretes egyedén egyidejûleg akár 200-
300 rovarfaj is találhat megélhetést.
Herbivor rovarainak több mint 40%-a
csak tölgyeken fordul elõ. Rovarfaunája
a közeli rokon tölgyfajokkal, különösen
a kocsánytalan tölggyel jelentõs hason-
lóságot mutat. A cser rovarfaunája (kü-
lönösen a specialisták vonatkozásában)
azonban már kevésbé hasonló.

Itt nyilván csak ízelítõt adhatunk ro-
varvilágáról, hiszen a teljességre törek-
võ összefoglalásra az Erdészeti Lapok
több száma sem lenne elegendõ. Tö-
rekszünk ugyanakkor arra, hogy ne
csak a jól ismert „kártevõ” fajokat sorol-
juk fel, hiszen a kocsányos tölgy rovar-
faunája messze gazdagabb és színesebb
is, mint az a néhány tucat „bajkeverõ”. 

Lombon, leveleken: Összes herbi-
vor rovarának közel 2/3-a (azaz 400 kö-
rüli faj) a levelekhez kötõdik, azokat
rágja, aknázza, vázasítja, hámozza, szí-
vogatja, gubacsozza. Ezek fajszáma sa-
játos szezonalitást mutat, a vegetációs
idõszak elején, a friss leveleken a leg-
nagyobb, ezekben ugyanis még magas
a nitrogéntartalom és alacsonyabb a fa
önvédelmét szolgáló vegyületek (pl.
tannin) koncentrációja. Késõbb ez az
arány kedvezõtlen irányba változik,
ezért a fajszám (május végén, június
elején) hirtelen lecsökken. A tavasszal

megjelenõ lombrágók nagy része
egyébként polifág lepkehernyó. Közü-
lük kerülnek ki a hírhedt, tömegszapo-
rodásra hajlamos fajok is. A gyapjaslep-
ke (Lymantria dispar) egyik kedvelt
tápnövénye (a cser mellett) a kocsá-
nyos tölgy. Az aranyfarú lepke (Euproc-
tis chrysorrhoea) és a gyûrûslepke (Ma-
lacosoma neustria) a síkvidéki tölgye-
sekben gyakran együtt lép fel, nemrit-
kán jelentõs lombvesztést okozva. A
tölgy búcsújáró lepke (Thaumetopoea
processionea) elõnyben részesített ma-
gyarországi tápnövénye a cser, de ko-
csányos tölgyön is fellelhetõ. Nyugat-
Európában (Németország, Hollandia), a
cser kevésbé elterjedt (és nem is õsho-
nos), ott a kocsányos tölgy a fõ tápnö-

vénye. A fajról közismert, hogy idõsebb
hernyóinak szõre súlyos bõrgyulladá-
sokat okozhat. 

A tavaszi tölgylombokon igen népes
együttes képviseli az úgynevezett „téli

araszolókat”. Ebbe a csoportba a valódi
téli araszolók (Operophtera brumata,
Erannis defoliaria, Agriopis aurantiaria,
A. bajaria) mellett sok más araszolót
(Colotois pennaria, Alsophila aescularia,
Agriopis marginaria, A. leucophaearia,
Epirrita dilutata, E. christyi stb.), sõt ba-
golylepkefajt (Orthosia cerasi, O. mun-
da, O. miniosa, O. gothica, Conistra vac-
cinii, Amphypyra pyramidea stb.) is be-
sorolnak. Szintén lombfogyasztók, de
specialisták a Dichonia aprilina, a D.
convergens, a Jodia croceago, a Dicycla
oo és a Catocala sponsa bagolylepkék és
több tölgy araszolófaj is. A púposszövõk
(Notodontidae) általában hûek a tápnö-
vényeikhez. A kocsányos tölgyön szá-
mos olyan fajuk él, ami csak tölgyeken,
illetve bükkön fordul elõ. Hernyóik meg-
jelenése általában meghökkentõ, igazi
„egyéniségek”. Jól példázza ezt a Harpya
milhauseri (1. kép) és a Stauropus fagi
(2. kép) hernyója.

Színes, fajgazdag együttes a sodró-
molyoké is. Legismertebb képviselõjük
a polifág tölgyilonca (Tortrix viridana).
Áttelelõ petéibõl kikelõ apró hernyói a
megpattant rügypikkelyek között mász-
nak be a rügybe és ott rágnak. Késõbb
levélsodratokat készítenek, amelyek az
idõjárástól (pl. esõ) és a természetes el-
lenségeiktõl is védik õket. A család né-
vadó faján túl, szintén polifág fajok az
Acleris ferrugana, az A. literana, az A.
rhombana, az Aleimma loeflingiana,
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az Archisp xylosteana, az A. podana, a
Choristoneura hebenstreitella, hogy
csak a „C” betûig soroljuk õket. 

Sajátos vizuális önvédelmi „innová-
ciójuk” okán külön is említést érdemel-
nek azok a kocsányos tölgyön is meg-
élõ sodrómolyfajok, amelyek mintáza-
tukkal és színezetükkel a leginkább
madárürülékre hasonlítanak, megté-
vesztve természetes ellenségeiket. Ilye-
nek például a Hedya nubiferana, H.
pruniana, a Notocelia cynosbatella és a
Spilonota ocellana. Tölgyspecialista sod-
rómolyok az Eudemis profundana, a
Pammene splendidulana és az Ancylis
mitterbacheriana, az utóbbi esetenként
bükkön is megtalálható.

A tengernyi lepkehernyó mellett sok
levéldarázslárva is táplálkozik a levele-
ken. Az Apethymus filiformis viaszos fe-
hér lárvái helyenként akár tömegesen is
elõfordulhatnak. Szintén gyakori a Meso-
neura opaca zöldes álhernyója (3. kép),
a levélszegélyen rág, és saját görbült tes-

tével a levélkaréjt utánozza. A Peryclista-
fajok lárváit elágazó fekete tüskék fedik,
nyilván önvédelmi célzattal.

A levélvégeken készít hordószerû,
tömör sodratokat az Attelabus nitens.
Ezekbe petézik, utódai így védett kör-
nyezetben fejlõdhetnek. A levélfoná-
kon hámoz a tölgy földibolha (Altica
quercetorum). A tavaszi tölgyleveleken
gyakoriak a polifág lombormányosok
(Phyllobius-, Polydrusus-fajok) is.

Alig több mint 2 éve jelent meg Ma-
gyarországon az eredetileg észak-ame-
rikai származású tölgy csipkéspoloska
(Corythuca arcuata), a Tiszától keletre
egyre több helyrõl kerül elõ. A lárvák és
a kifejlett poloskák is a levélfonákon
szívogatnak. Tömeges fellépése a leve-
lek sárgulását és idõ elõtti lehullását
idézi elõ.

Sajátos életmódúak a levélaknázók,
általában erõsen specialisták. A kocsá-
nyos tölgy ezek közül is kimagasló faj-
számú együttest tart el. A legtöbbjük a
mikrolepkék közül kerül ki. A Stigmella-
fajok általában a levél felszínén hosszú,
keskeny, kanyargós aknákat, míg a

Phyllonorycterek a levélfonákon foltak-
nákat képeznek. Szintén gyakoriak a
Tischeria-fajok, közülük a T. ekebladella
akár tömeges is lehet. Az aknázómolyok
mellett apró ormányosok (Orchestes-fa-
jok) és a tölgy aknászdarázs (Profenusa
pygmaea) is aknázzák a leveleket.

A többi tölgyhöz hasonlóan a kocsá-
nyos tölgy levelein is szép számmal lát-
hatunk különbözõ méretû, formájú és
színû gubacsokat. Talán leggyakoribb
képviselõjük a nyár végére kifejlõdõ, szi-
vacsos szerkezetû, cseresznyényi mére-
tû golyógubacs, amelynek közepében a
Cynips quercusfolii nevû faj egyivarú
nemzedéke (csak nõstények) fejlõdik.
Ez már õsszel darázzsá alakul, de a gu-
bacs védelmében telel át. A tavaszi kéti-
varú nemzedék kisméretû rügygubacs-
ban fejlõdik. A faj egyébként kiváló
„tölgy-taxonómus”. Az õszi gubacs felü-
lete kocsányos tölgyön sima, kocsányta-
lanon pedig rücskös. Idõnként azonban
olyan tölgyön is találunk rücskös guba-
csot, aminek külsõ jegyei egyértelmûen
kocsányos tölgyet azonosítanak. Az el-
lentmondás valószínû oka a két faj ter-
mészetes hibridizációja.

Leggyakrabban a kocsányos tölgy le-
vélfonákán fordul elõ a 8-10 mm-es,
gömbölyû csíkos gubacs (4. kép), amely-
ben a Cynips longiventris egyivarú nõs-
tényei találhatók. A kétivarú nemzedék
szintén apró rügygubacsokban fejlõdik.

A gubacsdarazsak mellett 2 gubacs-
szúnyogfaj (Macrodiplosis pustularis és
M. roboris) is okoz gubacsokat a levé-
len. Ezek kevésbé látványosak, tulaj-
donképpen csak a levélszegély, illetve
a levélkaréj behajtása és megvastagodá-
sa révén keletkeznek.

Virágon: A hím virágokon számos
generalista faj (tripszek, poloskák) mel-
lett Neuroterus és Andricus gubacsda-
razsak is fejlõdnek. Ezek a fajok általá-
ban kétnemzedékesek. A Neuroterus
quercusbaccarum tavaszi nemzedéke a
hím virágokon képez bogyószerû gu-
bacsot, a nyári nemzedék pedig a levél-
fonákon jelenik meg lencseszerû kép-

zõdményekben fejlõdve (5. kép). A len-
csegubacsok alatt egy szigorúan specia-
lista „társbérlõ” is él. A Parallelodiplosis
galliperda gubacsszúnyog lárvái kizá-
rólag itt fordulnak elõ.

Makkon/makkban: A kocsányos
tölgy makkjában/makkján több mint
egy tucat rovarfaj él. Ezek a közismert
makkormányosok mellett a makkmo-
lyok és a gubacsdarazsak. Az elsõ két
csoport fajai lazábban kötõdnek a töl-
gyekhez, egyesek a bükk, a szelídgesz-
tenye és a mogyoró termésében is kifej-
lõdhetnek. A gubacsdarazsak ennél
lényegesen „válogatósabbak”. Jelentõs
különbség van pl. a cser és a kocsányos
tölgy makkján élõ gubacsdarazsakban,
de olyan fajt is ismerünk, amely kizáró-
lag kocsányos tölgyön fordul elõ. A sus-
kagubacsdarázs (Andricus quercuscali-
cis) egyivarú nemzedékének, szabály-
talan, zsíros felületû gubacsa hazai töl-
gyeink közül csak a kocsányos tölgy
makkján képes kifejlõdni. A makkter-
mésnek akár a 80-90%-át is fertõzheti. A
faj életmódja egyébként meglehetõsen
sajátos. Tavaszi kétivarú nemzedéke
ugyanis kizárólag a cser hím virágjain
fejlõdhet ki, azaz nemcsak nemzedé-
kváltást, hanem tápnövényváltást is vé-
gez. Ez egyébként az Andricus gubacs-
darazsakra általánosan jellemzõ „inno-
váció”. A suskagubacs hosszú ideig
élvezte erdész elõdeink megkülönböz-
tetett figyelmét. A gubacs magas tannin-
tartalma miatt ugyanis iparszerûen gyûj-
tötték, és bõrcserzési, textilfestési célra
Nyugat-Európába szállították. A Ma-
gyarországról induló gubacsexport
mennyisége egyes években a tízezer
tonnás nagyságrendet is elérte.

Ágakon: Az eddigiek után talán már
nem meglepõ, hogy a kocsányos tölgy
pajzstetû faunája is kiemelkedõen gaz-
dag. Fiatal lárváik általában a leveleken
szívogatnak, az idõsebbek, illetve a ki-
fejlett pajzstetvek pedig a hajtásokon,
ágakon teszik ugyanezt. A nagyszámú
polifág faj mellett számos tölgyspecia-
lista is ismert. Erdõvédelmi szempont-
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ból legjelentõsebb a Kermes quercus.
Rossz termõhelyen álló kocsányos töl-
gyesekben, szárazság, vagy éppen her-
nyók okozta lombvesztést követõen, a
legyengült fákon szaporodik el. A kifej-
lett nõstények csoportos viaszpajzsait
nem az ágakon, hanem a törzs repedé-
seiben találjuk. Tömeges megjelenése
nem túl sok jót sejtet, az erõs fertõzés
gyakran jár a faegyedek pusztulásával.
Egyesével, az ágakon találkozhatunk a
Kermes roboris 6-8 mm-es gömbölyû
nõstényeivel. Édes váladékáért han-
gyák látogatják és védelmezik (6. kép).

A különbözõ korú ágakon a pajzstet-
vek és a golyvatetvek (pl. Lachnus ro-
boris) mellett sok kisebb-nagyobb, fel-
tûnõ, illetve alig észrevehetõ képzõd-
ményt is láthatunk. Ezek többsége a gu-
bacsdarazsak mûve. Gubacsaik általá-
ban egyéni szerkezetûek, a benne fejlõ-
dõ lárváknak egyidejûleg nyújtanak táp-
lálékforrást és védelmet. A teljesség
kedvéért megemlítendõ, hogy ezek a
képzõdmények nem az ágakon, hanem
azok rügyein képzõdnek. Lehetnek egy-
kamrásak (ezekben csak egy lárva fejlõ-
dik) és többkamrásak is (több lárvának
adnak otthont). A nagy magyar guba-
csot (Andricus hungaricus) több oknál
fogva is megemlítjük. Európa legna-
gyobb tölgygubacsa (akár 40 mm-es is
lehet), csak a kocsányos tölgyön fordul
elõ. Magas tannintartalma miatt, a sus-
kagubacshoz hasonlóan, elsõsorban a
szlavóniai tölgyesekben ezt is tömege-
sen gyûjtötték. Azon kevés fajok egyike,
amelynek nem ismerjük a kétivarú nem-
zedékét. Végül, de nem utolsósorban ez
a gubacs a cserkész (és úttörõ) nyak-
kendõk kedvelt dísze. A nemzetközi ta-
lálkozókra utazó magyar cserkészek
külföldi társaiknak gyakran viszik aján-
dékba. Ezen túl, igen sok más, kisebb-

nagyobb, árszerû, buzogány formájú,
kerek, serlegszerû, koronát formázó stb.
gubacsot láthatunk a kocsányos töl-
gyön. Önmagukban is igen változato-
sak, de feltétlenül említést érdemel,
hogy fajgazdag, specialista rovaregyüt-
tesek is kapcsolódnak hozzájuk. Több
tucat „társbélõ” rovar (jellemzõen apró
darazsak) él a gubacsok falában, de
olyan ormányosbogár (Curculio villo-
sus) és lepkefajok (Pammene gubacs-
molyok) is ismertek, amelyek lárvái ki-
zárólag tölgygubacsokban fejlõdhetnek
ki. A gubacsokozókat és bérlõiket szin-

tén igen gazdag pa-
raziotoid-együttes
(fõként fémfürké-
szek) sanyargatja.

Gyökéren: A
laza szerkezetû ta-
lajokon lévõ mes-
terséges felújítások
(köztük a kocsá-
nyos tölgyesek)
egyik legjelentõ-
sebb károsítói a
cserebogárpajorok.
Néhol olyan tö-
megben vannak je-
len, hogy a még
tisztítási korú fiatal
tölgyeket is el-

pusztítják. Sajnos valószínû, hogy klí-
mánk szárazodása esetén még az eddi-
gieknél is több gondot okoznak majd a
jövõben. Rajtuk kívül többek között két
gubacsdarázs (Biorhiza pallida és And-
ricus quercusradicis) aszexuális nemze-
déke is a tölgy gyökerein fejlõdik.

Kéreg alatt, fában: Még élõ fás ré-
szeiben is sok rovar él. A védett, Natura
2000-es nagy hõscincér (Cerambyx cer-
do) több nemzedéke is kifejlõdik idõs,
vastag törzsekben, végezetül elpusztítva
azokat. A tölgyek koronáiban, 2-3 cm
vastag ágakban rág a szintén védett sá-
vos tölgybogár (Coraebus florentinus).
A kifejlett lárva az ágat meggyûrûzi, az
elpusztul, és rövid idõn belül letörik. A
génusz másik védett faja (C. undatus)
jobban kötõdik a kocsányos tölgyhöz,
de jóval ritkább az elõzõnél. Erdõvédel-
mi szempontból legjelentõsebbek az Ag-
rilus díszbogarak, lárváik a törzs, illetve
az ágak kérge alatt rágnak. Mindre jel-
lemzõ, hogy az álcák a kéreg alatt kígyó-
zó, kacskaringós meneteket készítenek,
és a menet végén a szíjácsban bábozód-
nak. Az A. biguttaus (7. kép) vízszintes
járatokat rágó lárvái legyengült állomá-
nyokban (különösen aszályos idõsza-
kokban és/vagy lombrágás után) töme-
ges fapusztulást is okozhatnak. Európa-
szerte a tölgypusztulás egyik jelentõs
szereplõjének tartják. Az aranypettyes
díszbogár (Chrysobothris affinis) a fák
tövi részére rakja le petéit, a kikelõ álcák
pedig a kéreg alatt rágnak, illetve a fa-
testben bábozódnak. Ha a fa nem is
pusztul el, a kirepülési nyílás, és a felre-
pedõ kéreg fertõzési kaput nyithat a kü-
lönbözõ kórokozóknak.

A letört ágakban, a vihar által kidöntött
fákban, vagy akár a kitermelt faanyagban
is a szaproxylofág rovarok garmadája te-
lepedhet meg. Amíg a frissen pusztult
fákban a fafajhoz szorosabban kötõdõ fa-
jok a jellemzõk, a lebomlás késõbbi stá-
diumában már a generalista fajoké a fõ-

6. kép: Kermes roboris

7. kép: A. biguttaus
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szerep. Ilyen például a gyakori (de vé-
dett) kis hõscincér (Cerambyx scopolii),
amely tûzifasarangok faanyagában is kö-
zönséges. Többször találkozhatunk a
tölgy tövisescincér (Rhagium sycophan-
ta) nemzõivel, vagy a fák kérge alatt
visszamaradó, jellegzetes szálas rágcsá-
lékkal körülvett bábágyával is. A piros
korongcincér (Pyrrhidium sanguineum)
szintén gyakori vendég a tûzifasarango-
kon, de esetenként a fával fûtött lakások-
ban is. Jellegzetes „mimikrizõ” fajok a da-
rázscincérek, megtévesztõ megjelenésük-
kel igyekeznek ellenségeiket elbizonyta-
lanítani. A kocsányos tölgy fájában egyik
jellemzõ fajuk a bársonyos darázscincér
(Plagionotus arcuatus – 8. kép).

Elhalt tölgyek, illetve még élõ fák el-
halt részeiben is elõfordulnak színpom-
pás, különbözõ védettségû díszboga-
rak. A kifejezetten ritka tölgyfa díszbo-
gár (Eurythyrea quercus) lárvái elhalt,
napsütötte vastagabb törzsekben
hosszú idõ alatt (2-4 év) fejlõdnek ki. El-
halt törzsekben és vastagabb ágakban él
a szintén védett Arias díszbogár (Ki-
santhobia ariasi – 9. kép). 

A szúbogarak közül a kéregben és a
fában költõk egyaránt jelentõsek lehet-
nek. Az elõbbiekhez tartozik a tölgy ké-
regszú (Scolytus multistriatus), amely a
szilfavész kórokozóját hurcoló szil-szi-
jácsszúk közeli rokona, azokhoz hason-
ló életmóddal (szaporodási rágás a
pusztulófélben lévõ fákon, majd érési
rágás az egészséges fák koronájában).
Ezért nem meglepõ, hogy a kocsányos-
tölgy-pusztulás folyamatában gyakran
emlegetik ezt a fajt is a kórokozók lehet-
séges vektoraként.

A fában költõ szúk kevésbé gazdaspe-
cifikusak, hiszen fõként nem is a fa-
anyaggal, hanem a menetek falán te-
nyésztett gombákkal táplálkoznak. En-
nek ellenére a szarvas tölgyszú (Xylebo-
rus monographus) és a törzsszú (Platy-
pus cylindrus) igen gyakori a kitermelt
méretesebb tölgy faanyagon, de a
visszamaradt tuskókon, sõt gyengélke-
dõ, pusztulófélben lévõ fákon is.

Az eddigi fajok mindegyike a még ké-
regben lévõ faanyagra/ba petézik (a kér-
gezett, feldolgozott termék a kéreg hiá-
nya, illetve csökkent nedvességtartalma
miatt nem alkalmas a költésre). Van
azonban néhány bogár, amely nem veti
meg a feldolgozott tölgy faanyagot sem.
Nem azokról van szó, amelyek még kér-
ges állapotban kerültek a fába, majd on-
nan hosszabb-rövidebb fejlõdést köve-
tõen a már feldolgozott faanyagból (ese-

tenként már bent a lakásban) bújnak elõ
(nem kis meglepetést és fejfájást okozva
a lakónak...), hanem azokról, amelyek-
nek a feldolgozott faanyag is megfelelõ
körülményeket teremt. Ilyen például a
szíjács/falisztbogár, amelynek mindkét
magyar neve igen találó. A tölgybõl ké-
szült parketták szíjácsos részének elsõ
számú ellensége. Rágcsáléka finom,
lisztszerû, de mivel a szíjácsos részt
többnyire lefelé fordítják, ritkán árulja el
a faj jelenlétét. Ide tartoznak a kopogó-
bogarak (Anobiidae) és a csuklyásszúk
(Bostrychidae) egyes fajai is (pl.
Bostrychus- és Sinoxylon-fajok). Fenyõ-
félékben, illetve lágy lombos fafajokban
gyakoribbak, de nem vetik meg a töl-
gyeket sem, különösen a szíjácsos része-
ket. A völgyekben, nedvesebb helyeken
lévõ fatörzsekben a fafúró bogár (Hyle-
coetus dermestoides) sajátos megjelené-
sû lárváinak  daraszerû rágcsálékkupa-
caival is találkozhatunk.

A sort hosszasan folytathatnánk, de
a fõszerkesztõ már így is a fejét vakar-
gatja… A kocsányos tölgy egyedülállóan
gazdag rovarfaunájáról terjedelmi kor-
látok nélkül is nehéz lenne teljességre
törekvõ képet festeni. Jelen írásban pe-
dig csupán arra vállalkoztunk, hogy
egy kis ízelítõt adjunk arról a színes
forgatagról, ami több száz hatlábú sze-
replõ közremûködésével zajlik a fa kü-
lönbözõ részein. Azt igyekeztünk érzé-
keltetni, hogy ez a fafaj életében és hol-
tában egyaránt kiemelkedõ, mással
nem pótolható szerepet játszik erdeink
biodiverzitásának fenntartásában. Ha
ez csak részben is sikerült, a sok másik
mellé talán egy újabb okot is felsora-
koztattunk, hogy miért is lehet (és kell
is) a kocsányos tölgyet tisztelni és cso-
dálni. 

AZ ÉV FÁJA

9. kép: Kisanthobia ariasi

8. kép: Plagionotus arcuatus


