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OPIS 

 je metulj, ki meri 2,5 – 3,5 cm čez krila, 

rumenkasto sive barve s prečnimi 

progami, 

roji avgusta včasih septembra 

pojavlja se na hrastu, ob pomanjkanju 

gre tudi na druge listavce 

razširjen je že po vsej Evropi, v 

Sloveniji v Prekmurju, na Gorenjskem 

in tudi že v okolici Ljubljane 
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RAZMNOŽEVANJE 

samice odlagajo jajčeca (100 – 200) 

   na gladke dele debla, eno poleg druge 

in zalijejo z izločki žlez 

 izbirajo drevesa na robu gozda 

prezimijo jajčeca, v toplejši klimi pa 

gosenice v tankem zapredku 

 











                                                   

 



GOSENICA 

se razvije sredi aprila in ima 6 

razvojnih stopenj do srede julija 

na hrbtni strani ima rdeče- rjave pege, 

iz katerih izraščajo trde dlačice 

ob strani je svetlejša, po trebuhu 

zelenkasta 

po telesu ima tudi tanjše mehkejše 

dlačice 

 









GOSENICA 

prehranjuje se z listi hrasta 

na pohod za hrano se odpravijo 

ponoči in se zjutraj vrnejo v 

gnezdo 

hodijo v strnjenih kolonah 

gnezdijo na skorji drevesa ali v 

rogovilah 
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kokon 
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tveganje 

naravni sovražniki so isti kot za 
ostale metulje  

v gozdu praviloma ne povzroča 
škode, razen v primeru, če se 
preveč namnoži 

    (uničuje liste in poganjke dreves) 

škodo povzroča ljudem, ki pridejo 
v stik z dlačicami 

 



                                                   

 



GOSENIČNI DERMATITIS 

ALI   LEPIDOPTERIZEM 

drobne lomljive strupene ožigalne 
dlačice ob dotiku s človeško kožo 
povzročijo vnetje s srbečico 

Kaže se kot srbenje, rdečkast 
privzdignjen ali mehurčast izpuščaj, 
lahko tudi toksično draženje kože 

povzroča tudi vnetje očesnih veznic, 
žrela, redko pa tudi težave z dihanjem 

Težave zdravimo simptomatsko in 
trajajo nekaj dni 

 

 



                                                   

 









ZAŠČITA 

preprečiti je potrebno kontakt med 

dlačicami in kožo/sluznicami človeka. 

 

dlačice ostanejo na površini zemlje 

lahko tudi eno leto 

zelo pogost je aerogeni prenos 



ZAŠČITA 

z vsemi zaščitnimi ukrepi je potrebno 

uničiti gnezda gosenic 

 

z insekticidi lahko uspešno zatremo le 

prve tri stopnje larve 

 

najbolj učinkovito je zaenkrat 

mehansko odstranjevanje in zažiganje 

gnezd 



Če si pozoren je v gozdu varno. 

Hvala za vašo pozornost! 


