Hártyásszárnyúak rendje

Csodálatos rovarvilág
6. elıadás

Általános jellemzés
2011. február 16.

2011. augusztus 15.

FEJ
• Nyaló vagy rágó
szájszerv →
táplálkozásuk változó
• Pollenfogyasztó,
növényevı, ragadozó,
parazita
TOR
• Általában két pár hártyás
szárny (szárnyatlan,
csökevényes)
• Horgocskák – kapcsolat
• Jó repülık; gyors,
hirtelen irányváltók
POTROH
• A nıstények tojócsıvel
rendelkeznek
• Fullánkosok alrendjében
átalakult tojócsı –
méregmirigy

Fullánkosok alrendje
Hangyák családja
• 2. potrohszelvény
= potrohnyél
• Szájszervük rágó
• Csáp térdesen
megtört, hosszú
nyelő, ostor
bunkósodó

SZAPORODÁS
• Szőznemzés, nemzedékváltakozás
FEJLİDÉSMENET
• Teljes átalakulás
LÁRVA
• Jól fejlett fej és rágók →
• kukacok, álhernyók
ÉLETMÓD
• Magányos ↔ társas
• (feromonok)

• Csoportosan élnek – három típus
~ Nıstények: szaporodáskor szárnyas, néha
törpe nıstények társaságában
~ Dolgozók: kis méret, nincs szárny, gyenge
petefészek (katonák)
~ Hímek: szárnyasak, méreg nélküliek, fejlett
szemekkel

• Méreganyagukkal
feromonokat is adnak le
(közös támadás)
• Párzás talajon – elzárja
magát („nevelı”)
• Tojás: tisztogatás
• Lárva: láb és szem nélküli
• Báb 4-5 vedlés után,
hangyatojásban (steril →
hím, megt. → nıstény)

Társas redısszárnyú darazsak
családja
• 4000 faj (lódarázs, kecskedarázs, német darázs)
• Zömök test, erıs rágó szájszerv
• Évente új fészket építenek – papírszerő → odvak,
építmények, fák, talaj
• Csak a megtermékenyített nıstények telelnek át
• Ragadozók, idınként ehetnek gyümölcsöt

Lódarázs

Kecskedarázs

Méhfélék
családja
• Közepes nagyságúak
• Dús testszırzetőek – potroh végén csupasz folt
• Alsó ajkuk szipókává alakult, szájszervük:
szívónyelv
• Sok faja ismert : (házi méh, földi poszméh)

Házi méh

Növényevı darazsak
Levéldarázs alkatúak
alrendje

Fadarazsak családja
• ÓRIÁS FENYİDARÁZS
• 12-40 mm, IV – X.
• Lárva: fenyıkben, ritkán lombosokban 3 év alatt
fejlıdik (felszín – mély)
• Hegy- és dombvidéken gyakori, legyengült,
pusztuló fák
• Tojásrakó nıstény gombát terjeszt

SÁRGAGYŐRŐS FADARÁZS
15-40 mm, áttetszı szárnyakkal
Fı tápnövényei a lombos fák (B, FNY,
NYI)

Fésős fenyıdarazsak
családja

FENYİRONTÓ DARÁZS
• 6-9 mm, egynemzedékes, VII – X.
• Fenyıtőre gyöngyfüzérbe rakott petékben telel! (jól
megvilágított)
• Lárvák: áprilisban kelnek, csoportosan rágnak (Pinus
fajok fiatal egyedei)
• Báb: talajban, erıs gubóban

FÉSŐS FENYİDARÁZS
• 8-10 mm, kétnemzedékes, V – VI. és VIII – IX.
• Tő élén, sorban elhelyezkedı petéket habszerő
bevonat fedi
• EF a fı tápnövény
• Báb: 1. nemzedék talaj vagy tők; 2. nemzedék
talaj → áttelel!
• Magyarországon jelentıs

Gubacsdarazsak
családja
OSZTRÁK GUBACSDARÁZS

Tojókészülékesek alrendje
• Nemzedék- és gazdaváltó
• Kétivarú – CS rügyeiben; egyivarú – T
rügyeken (sima, egykamrás gubacs)

Magyargubacs
NAGY MAGYAR
GUBACSDARÁZS
• Kisebb-nagyobb
nyúlványos,
gömbölyő gubacsot
képez (KST rügye)
• Gubacs ısszel hullik,
belıle gyakran 3-4
év után repül ki
darázs
• Magas
csersavtartalmú →
múlt századi győjtés

Suskagubacs (zsíros
gubacs)
• Kétivarú nemzedéke CS hím virágán →
• V. kirepülnek → párosodás → KST makkkezdeményeire tojások: szabálytalan, ragadós gubacs
(1 lárva);augusztusban hullik →
• egyivarú nıstények áttelelnek → II-ban kirepülnek,
tojásaikat a CS virágrügyeire rakják …

Köszönöm a figyelmet!

