
316 Erdészeti Lapok CXXXVII. évf. 11. szám (2002. november)

Ha a magyarországi fafajokat rangsorol-
nánk abból a szempontból, hogy me-
lyikhez hány rovarfaj kötôdik, akkor a
molyhos tölgy a kocsányos és kocsány-
talan tölgy után az elôkelô 3. helyet ér-
né el. A bronzérmet azonban valószínû-
leg nemcsak a „magyar bajnokságon”,
hanem az európai versenyben is meg-
szerezné. Jelenlegi tudásunk szerint 600
körüli azoknak a herbivor (= élô növé-
nyi szövetet fogyasztó) rovarfajoknak a
száma, amelyek a molyhos tölgyhöz
kötôdnek. A molyhos tölgy (és általá-
ban a nálunk honos tölgyek) hordoz-
zák mindazokat az evolúciós és ökoló-
giai jellemzôket, melyeket a tudomány
a kiemelkedôen magas fajszámú rovar-
együttes alapfeltételeiként tart nyilván.
Ezek a tulajdonságok:

– széles elterjedésûek,
– nagy termetûek,
– hosszú életûek,
– strukturálisan összetettek,
– rokon fajaik közelségében fordul-

nak elô.
A kiemelkedôen magas fajszám mel-

lett érdekes és fontos azt is megemlíte-
ni, hogy a molyhos tölgyhöz kötôdô
rovaregyüttesek fajainak több, mint
40%-a tölgyspecialista, azaz olyan faj,
ami kizárólag tölgyeken képes megélni.
A magas fajszám és specialista fajok ma-
gas aránya együttesen jól érzékeltetik,
hogy a tölgyeknek általában, így a
molyhos tölgynek is milyen jelentôs
szerepük van a herbivor rovarok fajgaz-
dagságának fenntartásában. Ezeken túl
még további említést érdemelnek azok
a rovarok is, melyek ugyan nem köz-
vetlenül a molyhos tölgyet fogyasztják,
de molyhos tölgyhöz közvetve kötôdve
maguk sem nélkülözhetik a tölgyeket.
Ilyenek többek között a gubacsokozó
rovarokban élôsködô fémfürkészek
vagy a molyhos tölgyön is gyakori szi-
vacsgubacs (Biorhiza pallida) belsejé-
ben fejlôdô gubacslakó zsuzsóka
(Curculio villosus). Ha ezeket és a ké-
sôbb még említésre kerülô szapro-
xilofág (holtfát fogyasztó) fajokat is
számba vesszük, akkor a molyhos töl-
gyön élô rovarok fajszáma bizonyosan
meghaladj az 1000-et.

Rovarfaunája ugyan nagyban hason-
lít a kocsányos és kocsánytalan tölgyé-
hez, de attól több mediterrán jellegû,
melegkedvelô faj elôfordulásában el is
tér azokétól.

Számos olyan
lepkefaj hernyói
táplálkoznak a
molyhos tölgy
lombján, melyek
ugyan más
Quercus-okon is
elôfordulnak, de
leggyakrabban a
molyhos tölgy a
t á p n ö v é n y ü k .
Ilyen például a
t ö l g y s z e n d e r
(Marumba quer-
cus – 1. kép), a ma-
gyar púposszövô
(Phalera bucepha-
loides) vagy az Anker-araszoló (Erannis
ankeraria). Ezek Magyarországon ritka,
védett fajok. Rajtuk kívül további leg-
alább 250, különbözô fajhoz tartozó her-
nyóval találkozhatunk kisebb-nagyobb
gyakorisággal a molyhos tölgy levelein.
Közülük néhány polifág faj (Lymantria
dispar, Operophtera brumata, Erannis
aurantiaria, Colotosis pennaria stb.) faj
esetenként tömeges is lehet és akár tar-
rágást is okozhat. Különösen az araszo-
lókkal fordulnak együtt gyakran elô az
Orthosia nembe tartozó bagolylepkék is.
Közülük több fajnál megfigyelhetô a fa-
kultatív ragadozó életmód. Az Orthosia
cruda hernyói például rendszeresen el-
fogyasztják a náluk jóval kisebb méretû,
sodratokban rejtôzködô sodrómoly (pl.
Tortix viridana, Archips xylosteana) lár-
vákat, illetve akár saját fiatalabb fajtársa-
ikat is. Ez a jelenség egyébként éppen a
száraz, meleg, déli kitettségû molyhos
tölgyesekben gyakori, ahol az egyéb-
ként békésen „legelészô” herbivor lep-
kehernyók kénytelenek a nedvesség
pótlásának ilyen agresszív módját vá-
lasztani. A moly-
hos tölgy leveleit
egyébként össze-
sen több, mint 300
különféle rovarfaj
rágja.

A szabadon rá-
gó lárvák mellett
igen sok a levélsod-
ratokat készítô faj
( s o d r ó m o l y o k ,
eszelények), illet-
ve a levélaknázó
is. Az utóbbiak
száma eléri az 50-

et. Nagy részük aknázómoly, de levél-
darazsak, illetve ormányosok is készíte-
nek aknákat a molyhos tölgy levelén.

Európai viszonylatban 100-at is
meghaladja a rajta elôforduló gubacs-
darázs száma, de több gubacsszúnyog
is megél rajta. A gubacsdarazsak
mindegyike elôfordulhat kocsányos
és kocsánytalan tölgyön is, de több faj
egyértelmûen a molyhos tölgyet ré-
szesíti elônyben. Ilyen például az
Andricus gallaeurnaeformis is. Tava-
szi kétivarú nemzedéke alig észreve-
hetô, apró lencseszerû gubacsokat
képez a levéllemezen, az ôszi egyiva-
rú nemzedék pedig csoportosan álló,
urnaszerû kinövéseket okoz a levél-
fonákon (2. kép).

A molyhos tölgynek egyébként
minden részén élnek rovarok. Még az
egészen rövid életû hím virágzaton is
tucatnyi rovarfaj talál megélhetést. A
polifág lepkehernyók mellett, melyek
esetenként a virágrügyeket és a virágo-
kat is megrágják, virágspecialista trip-
szek, illetve gubacsdarazsak is találha-
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tók rajta. Ezeken túl igen sok pollen-
gyûjtô rovar (méhek, darazsak, boga-
rak) is látogatja molyhos tölgy általá-
ban tömeges hím virágzatait. Ezek
azonban – a tölgyek szélbeporzásúak
lévén – a megporzásban nem játszanak
jelentôs szerepet.

A makk tápanyagokban gazdag szik-
leveleire is sok rovarfaj specializálódott.
Makkormányosok (pl. Curculio glandi-
um), makkmolyok (pl. Cydia spelan-
dana – 3. kép) és gubacsdarazsak
egyaránt igyekeznek kivenni részüket a
makk kínálta éléstárból. Közülük legna-
gyobb jelentôségûek talán a makkor-
mányosok. Még a molyhos tölgy vi-
szonylag kis makkjában is több, akár 6
lárvájuk is kifejlôdhet. A karpofág
(makkfogyasztó) csoport együttes tevé-
kenysége gyakran a potenciális makk-
termésnek 99%-át is megsemmisíti.

Sajátos a molyhos tölgyön élô xilofág
rovaregyüttes is, melynek számos faja vé-
dett ritkaság. Ilyen például a Magyaror-
szágon védett és „vöröskönyves”, medi-
terrán elterjedésû Arias díszbogara
(Kisanthobia ariasi) is (4. kép). Lárvái el-
halt vastagabb ágakban, illetve a törzs-
ben élnek. Hazánkban a 70-es években
találták meg elôször a Balaton-felvidé-
ken, késôbb a Cserhátból és Fót mellôl is
elôkerült. Hasonlóan szép megjelenésû
és szintén védett a magyar virágdíszbo-
gár (Anthaxia hungarica). Lárvái 2-3
éven át fejlôdnek tölgyek, elsôsorban
molyhos tölgy vastag, száradó ágaiban. A
sávos tölgybogár (Coraebus florentinus
= C. bifasciatus) száraz, ligetes tölgye-
sekben – így igen gyakran molyhos töl-
gyesekben – fordul elô leggyakrabban. A
nyár elsô felében repülô nôstényei fiatal
hajtásokra petéznek. A kikelô kis lárvák a
hajtás belsejébe furakodnak és ott rág-
nak. Fejlôdése 2 évet vesz igénybe. Az
idôsebb lárvák a háncsban és a szíjács-
ban rágnak hosszú, kígyózó – halálgyû-
rûnek is nevezett – meneteket, melyek
hossza az 1 m-t is elérheti. A megtáma-

dott ág elhal, a faj jelenlétét általában ép-
pen errôl lehet felismerni. Száraz tölgye-
seinkben mindenütt elôfordul, de nem
túl gyakori. A drámai „halálgyûrû” kifeje-
zés ellenére erdôvédelmi szerepe nem
jelentôs, habár hosszan tartó száraz peri-
ódusokban, helyenként Magyarországon
is észlelték már tömeges fellépését.

A szemet gyönyörködtetô megjelené-
sû, nevüket méltán viselô díszbogarak
mellett igen sok további ritka szapro-
xilofág faj kötôdik a molyhos tölgyhöz.
Vastagabb, száraz törzseiben kifejlôdik a
szarvasbogár (Lucanus cervus), a nagy
hôscincér (Ceram-
byx cerdo), a
gyászcincér (Mo-
rimus funereus),
korhadó tuskóiban
pedig az orrszarvú
bogár (Oryctes
nasicornis) is,
hogy csak néhány
ismertebb példát
soroljunk fel. Érde-
kességként emlí-
tést érdemel, hogy
az ugyancsak vé-
dett vércincér (Pur-
puricenus kaehleri)
lárvái igen gyakran
éppen a fentebb
már említett sávos
tölgybogár által
m e g g y û r û z ö t t
ágakban fejlôdnek.
Ritka, kevéssé is-
mert, de nem ke-
vésbé érdekes faj a
molyhos tölgy spe-
cialista, „vörös-
könyves” holttette-
tôs ormányos
(Camptorh inus
statua). Nevét sajá-
tos önvédelmi
trükkjérôl kapta. A
megzavart bogarak

ugyanis megmerevednek és holtnak tet-
tetik magukat.

Ha az erdei életközösségek fajgaz-
dagságáról akarunk meggyôzô képet
kapni, talán nincs is jobb mód, mint né-
hány órás májusi sétát tenni egy moly-
hos tölgyesben. Ha nyitott szemmel já-
runk, találkozhatunk annak a lenyûgö-
zô szín-, méret- és formagazdagságnak
legalább egy részével, amely nélkül
környezetünk sokkal szegényebb len-
ne, és amelynek megôrzésében a moly-
hos tölgynek kiemelkedô szerepe van.

Dr. Csóka György
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