
A gyapjaslepkérõl már bizonyára min-
denki hallott, hiszen rengeteg szakmai –
és kevésbé szakmai – cikk, tanulmány és
információ látott róla napvilágot az el-
múlt években. Jelentõsége nem is vitat-
ható. 

Viszont egy másik lepkefaj, részben
a gyapjaslepke miatt, háttérbe szorult,
pedig jelentõsége hasonlóan nagy; a
tölgy búcsújáró lepke. Ám míg az elõb-
binek inkább a gazdasági károkozása
súlyosabb, az utóbbinál a humán-
egészségügyi probléma kerül elõtérbe.

A tölgy búcsújáró lepke (Thaumeto-
poea processionea) Dél- és Közép-Euró-
pában honos és a 20. század második fe-
lében a száraz tavaszoknak köszönhetõ-
en észak felé terjedt. Szaporodáshoz a
meleg, napos, védett helyeket részesíti
elõnyben. A kifejlett lepke, melynek
szárnya szürkésbarna, sötétebb haránt-
vonalakkal, feje és teste pedig szõrrel bo-
rított, nem okoz problémát. A nõstény
lepke nyár végén 100-200 petébõl álló,
barnás bevonatú petecsomókat rak az
ágakra, amelyekbõl áttelelés után május-
ban kelnek ki a humán-egészségügyi
szempontból jelentõs szerepet betöltõ
szõrös hernyók. A hernyók 3–3,5 cm
hosszúak, fejük fekete, hátuk barnásfe-
kete, oldalukon kékesszürke sáv húzó-
dik, hasi részük pedig zöldesbarna. Csil-
lag alakban elhelyezkedõ, hosszú, fehér
szõreik thaumetopoeint tartalmaznak.
Társas táplálkozás jellemzõ rájuk. Nappal
fészkeikben tartózkodnak, amelyeket a
fa törzsén vagy a vastagabb ágvillákban
készítenek (1. kép). Innen éjszaka indul-
nak hosszú sorokban táplálkozni. Minde-
gyik hernyó az elõtte lévõ mögött halad
szorosan, de a sort egy vékony selyemfo-
nál is összeköti (2. kép). A hernyók fõ-
ként a tölgyeket és a csert támadják. A
tölgy búcsújáró lepke hernyója által meg-
támadott tölgyfák súlyos lombrágást
szenvedhetnek, és egyes esetekben a fák
el is pusztulnak. Többnyire azonban re-
generálódnak és a következõ évben újra
kihajtanak. Hazánkban utoljára 2002-ben
okozott jelentõsebb kárt Sopron környé-
kén és a Dunántúl középsõ részén. Ezen-
kívül megtalálható a Rábaközben, Zalá-
ban, Somogyban, a Börzsönyben, a Mát-
rában, a Sajó völgyében, az Upponyi-

hegységben, a Keleti-Bükkben
és a Hajdúságban is.

A hernyók szõre igen irrita-
tív hatású, a bõrrel érintkezve
apró, piros kiütéseket, viszke-
tést, égõ érzést okoznak (3.
kép). Szembe kerülve gyulla-
dást, belélegezve légúti prob-
lémákat, érzékeny emberek-
nél anafilaxiás sokkot is kivált-
hat. A hegyes végû szõrök a
már említett thaumetopoeint
eresztik a bõrbe és a test vá-
laszképpen hisztamint szaba-
dít fel, ez eredményezi a visz-
ketõ piros kiütéseket. A szõ-
rök nagyon könnyen leválnak
a hernyó testérõl, a szél is igen
messzire szállíthatja azokat, így nem csu-
pán a hernyó közvetlen közelében for-
dulhatnak elõ tünetek. Egy hernyófé-
szekbõl a szabadba jutó szõrdarabkák
még két év elteltével is veszélyesek. 

A hernyószõr okozta tünetek megfe-
lelõ kezeléssel, orvosi ellátással hatáso-
san kezelhetõk. Nagyon fontos, hogy
minden esetben alaposan le kell mosni
az érintett felületet, legyen az a bõr, a
száj vagy a szem. A megelõzõ védeke-
zés jóval hatásosabb: alaposan felöltöz-
ve közelítsük meg a fészkeket és a her-
nyókat, de a közvetlen érintkezést min-
denképpen kerüljük!

A faj biológiájának, ökológiájá-
nak, illetve ezen keresztül az ellene va-
ló védekezés lehetõségeinek megisme-
résére vizsgálatokat végeztünk a Bakony-
erdõ Zrt. Balatonfüredi Erdészetének te-
rületén. Összesen 68 mintapontot vet-
tünk fel (Aszófõ 1A, 1C; Balatonakali
12D, 12E, 13A, 13B, 13C; Balatonfüred
11B, 15B; Balatonszõlõs 4D, 10B; Dörgi-
cse 17B; Pécsely 3D és Vászoly 2H). Az
erdõrészletekre DigiTerraMap használa-

tával 100x100 m-es kötésû
pontrácsot illesztettünk, mely-
nek rácspontjai adták az
egyenként 0,05 ha területû,
12,62 m sugarú mintakörök
középpontját. A mintahelye-
ket GPS segítségével kerestük
fel. A terepi jegyzõkönyvben
minden esetben feljegyeztük
az adott mintaterület számát és
jelölõfestékkel megszámoztuk
a mintakör közepéhez legkö-
zelebb esõ fát vagy tuskót, il-
letve, ha nem volt ilyen, akkor
karót vertünk le. A terepi jegy-
zõkönyvben szerepeltettük a
középpont GPS-koordinátáit,
a mintapont számát, a minta-

körben lévõ fafajokat, azok mennyiségét
és korát, ha található volt rajtuk hernyó-
fészek, akkor azok számát, a földtõl mért
magasságát, égtáj szerinti kitettségét, át-
mérõjét és hogy a fészek az adott évben
vagy korábban került-e oda. A vizsgála-
tokat kétszer végeztük el, 2010 júliusá-
ban, majd 2011 júliusában. A kiértékelés
során a fészekméreteket három méret-
csoportba soroltuk. Az 1-es méretcsoport
a 15 cm alatti átmérõvel rendelkezõ fész-
keket jelenti, a 2-es a 15 és 30 cm közöt-
ti átmérõjûeket, a 3-as pedig a 30 cm-es
átmérõnél nagyobb fészkeket. Magassági
csoportokat alakítottunk ki a fészkek fa-
törzsön való elhelyezkedésének szemlél-
tetésére: 0: közvetlenül a földfelszínen lé-
võ fészek, 1: 1–100 cm, 2: 101–200 cm, 3:
201–300 cm és 4: 301–400 cm között el-
helyezkedõ fészkek. 

A két év adatai alapján a következõk
állapíthatók meg:

Az erdészet egyes részeit még nem
érte el a fertõzés; a keleti részen vagy
nem is voltak hernyófészkek (Balatonfü-
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red 11B, 15B, Balatonszõlõs 4D, 10B), il-
letve a fészkek elõfordulása alkalomsze-
rû volt (Balatonfüred 11B, Balatonszõlõs
4D, 10B), máshol a fák fiatal kora és
nagy hektáronkénti tõszáma miatt nem
telepedett meg a hernyó (Balatonakali
13A, 12D). Gyenge fertõzöttséget észlel-
tünk az Aszófõ 1A és 1C erdõrészletek-
ben. A 2010-es évhez képest a 2011-es
év adatai kismértékû növekedést mutat-
nak, de még mindig 25% alattiak. Az
egyes mintapontok fertõzöttségében itt
is kisebb eltérés mutatkozik, de csak
cser fertõzõdött meg. Ez a terület még
igen közel esik a keleti részhez. Gyenge
fertõzöttségû még a Pécsely 3D erdõr-
észlet is, amely viszonylag közel esik az
aszófõi részletekhez, itt viszont már töl-
gyön is megjelentek a hernyófészkek.
Ezek száma valamivel nagyobb volt,
mint Aszófõn, de a részletben felvett hat
pont között volt olyan is, amelyikben
egyáltalán nem találtunk fertõzött fát.

Az erdészet nyugati felén találhatók
azok az erdõrészletek, amelyek köze-
pesen vagy erõsen fertõzöttek. Közepe-
sen fertõzött a Dörgicse 17B, a Vászoly
2H és a Balatonakali 13C erdõrészlet. Itt
ki kell emelni, hogy a 2010-es évihez
képest jelentõs a csökkenés 2011-ben,
kivéve Vászolyban, ahol a két érték kö-
zel azonos volt. Dörgicsén volt olyan
mintapont, ahol 2010-ben a cserek
95%-án találtam fészket, de legkeve-
sebb 59%-án, míg 2011-ben a legmaga-
sabb érték 61% volt. A tölgy esetében
ilyen látványos különbség nem mutat-
ható ki. A Vászoly 2H-ban sem tapasz-
taltunk ilyen jelentõs eltéréseket, fõ-
ként, hogy az 5 mintapontból csupán
egy esetében találtunk KTT-n fészket. A
Balatonakali 13C-ben pedig csak cser-
fák fertõzõdtek meg. Nagyszámú her-
nyófészek volt a Balatonakali 12E és
13B részletekben, de jelentõs különb-
ség volt a két felvétel között. Az elsõ
felvételkor, 2010-ben mindkettõnél vi-
szonylag magas százalékos értéket mu-

tatott a fertõzött fák aránya (12E: 82%;
13B: 69%), de a 2011-es felvételkor már
kevesebb, mint feleannyi fészket talál-
tunk (12E: 27%, 13B: 30%). A tölgyek itt
sem voltak fertõzöttek.

Vizsgálataink legfõbb megállapításai:
1. ábra. A vizsgált fafajok közül csak

a cseren és a kocsánytalan tölgyön volt
hernyófészek. Mindkét fafajnál kisebb
volt a fertõzöttségi arány a második év-
ben, mint az elsõben. Az elsõ évben
vizsgált 635 cserfából 143-on (23%), a
204 kocsánytalan tölgybõl 32-õn (16%)
volt fészek. A második évben 631 cser-
bõl 103 (16%), 204 kocsánytalan tölgy-
bõl 27 (13%) volt fertõzött. Mindkét fa-
fajnál csökkent a fertõzöttség aránya a
második évben, viszont a csert na-
gyobb arányban támadták meg a her-
nyók, mint a tölgyet. 

2. ábra. A fészkek többsége a fák
déli oldalán helyezkedett el.

A 2010-es évben nagyobb számban
voltak jelen a nagyméretû hernyófész-
kek, esetenként több méter hosszan a
fa törzsén felfutva. 2011-ben a fészkek
mérete jelentõsen csökkent. Leggyako-
ribbak a kicsi, 15 cm-nél kisebb átmérõ-
jû fészkek voltak. A hernyófészkek mé-
retét tekintve nem volt különbség a két
fafaj (KTT és CS) között. A fészkek leg-
inkább az 50 cm-es magasság alatt he-
lyezkedtek el és 2 m felett már igen rit-
kán fordult elõ. A legmagasabban felfe-
dezett fészek 4 m-en volt. Mivel ebbõl
csak egy darab volt, feltételezzük, hogy
véletlenszerû elõfordulásról van szó. A
hernyófészek tájolását tekintve a déli
égtájat preferálták mindkét évben, vala-
mennyi méretkategóriában. Az eddigi-
ek ismeretében valószínûsíthetõ, hogy
a fészkek tájolása nem függ össze a ma-
gassági elhelyezkedésükkel. 

A közvetlenül a föld felett, 0 cm-en
elhelyezkedõ fészkek száma viszonylag
soknak mondható, tekintve, hogy itt
nem egy tartományról, hanem egy konk-

rét értékrõl van szó. Ennek oka lehet,
hogy a korábbi években készült fész-
kek az idõjárás viszontagságainak kö-
szönhetõen lecsúsztak a törzs aljára, il-
letve hogy a tõkorhadt, odvas egyedek-
nél szélvédett és kiegyensúlyozottabb
mikroklímájú helyként elõnyben része-
sítették a hernyók a törzs tövét. Legna-
gyobb arányban a kis átmérõjû és 1 m
alatt lévõ fészkek képviseltetik magu-
kat, majd a közepes átmérõjû, de szin-
tén 1 m alatt elhelyezkedõ fészkek, az-
tán a nagy átmérõjû, 1 m alattiak. 

A tölgy búcsújáró lepke látványos és
saját bõrünkön is érezhetõ károkozása
miatt figyelmet igényel. Gazdasági kár-
okozásáról fõként csak a régebbi szak-
irodalmakban esik szó, de a humán-
egészségügyi probléma igencsak aktuá-
lis. A fénycsapdák adatai alapján hazánk-
ban az egyedszám 2003 óta csökken.

Vizsgálataink alapján rovarállomá-
nya 2010-rõl 2011-re jelentõsen csök-
kent. Nyugatról kelet felé terjed, de a
fiatal és igen sûrû állományokban nem
marad meg. Fõként cseren fészkel, a
déli oldalon, fészkei általában 50 cm
alatti magasságban a törzsön, 15 cm
alatti fészekátmérõvel jelennek meg.

Feltételezésünk szerint a 2010-rõl
2011-re történt populációcsökkenés oka
a térségben lehullott 1200 mm csapadék,
illetve az ezt kísérõ idõjárási szélsõségek.
További felmérések mindenképpen
szükségesek, de a vizsgálat szempontjait
és területét is bõvíteni kell. Az újabb ku-
tatási eredmények folyamatos közlésé-
vel, több kutató bevonásával a rovar
megjelenése az ország és Európa más te-
rületein prognosztizálható, és így a hu-
mán-egészségügyi hatásai csökkenthe-
tõk, illetve a kezelésükre fel lehet az or-
vosokat készíteni, továbbá az erdészeti
károkozás hatásai is mérsékelhetõk.

Horváth Eszter: A tölgy búcsújáró
lepke biológiájának vizsgálata a Bala-
tonfüredi Erdészet területén (2011-es
TDK) alapján.
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