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A LEPKESZÁRNY SZERKEZETE

Általános jellemzés

LEPKESZÁRNY

PIKKELYE
K

• Több, mint százezer faj
• testé
testét szı
szırzet borí
borítja, ami a legtö
legtöbb fajná
fajnál a szá
szárnyakon
pikkelyekké
pikkelyekké módosult (hí
(hímpor).
• Szárnyfesztávolságuk 0,2 cm – 32 cm
• Teljes átalakulá
talakulással fejlı
fejlıdnek
• FEJ
• Viszonylag nagy
• Két fejlett csáp

EGY PIKKELY

A PIKKELYFELSZÍN

• Kémiai érzékszerv-rendszer (nıstények feromonja)

• Nagy összetett szem (két pontszem)
• Szájszerv: rágó (ısi bélyeg) vagy pödörnyelv (elsı
elsısorban nektá
nektárt és
egyé
egyéb nö
növényi nedveket fogyasztanak)

• Alsó ajaki tapogató fejlett – állkapcsi csökevényes

HEFOP 3.3.1.

A SZÁJSZERV FELÉPÍTÉSE

•

fejpajzs
állkapocs
felsı ajak

rágó

állkapcsi
tapogató

• pikkelyek (kitin szır)
• erezettség!
• kapcsolókaréj, akasztótüske (szabad szárnyúak)

homlok

•

alsó ajak tapogató
összetett
szem
felsı ajak
állkapcsi
tapogató

•

alsó ajak
tapogató

•
állkapocs külsı karéja
(pödörnyelv)

TOR:
• Szelvények összeforradtak
• 3 gyenge járóláb
• Két pár szárny (elsı nagyobb)

POTROH:
• Hosszúkás, erısen szırözött
• Párzókészülék komplikált
LÁRVA:
• Hernyók erıs rágó szájszervvel (szövımirigy – alsó ajak)
• Lábaik végén kapaszkodó horgok
BÁB:
• Fedett vagy múmia báb

•

lárvatí
rvatípusuk a való
valódi hernyó
hernyó (A) és az

•

Közöttü
ttük sok a mezı
mezıgazdasá
gazdasági ká
kártevı
rtevı.

araszoló
araszoló hernyó
hernyó (B)

Keskenyszárnyú molyok

•
•
•
•

Akáclevél aknázómoly

Csáp hosszú
Elülsı szárnyak erısen megnyúltak
Hátulsó szárnyak hegyesek, hosszú rojttal
Éjszaka repülnek

Akácaknázó hólyagos moly
Fajok

Akáclevél aknázómoly

Akácaknázó hólyagos
moly

Eredet(származás)

Észak – Amerika

Észak – Amerika

Magyarországon
megjelent

1997.

1983.

Kártétel
(szín, alak,
elhelyezkedés)

Ezüstfehér akna a levél
fonákán, akna sohasem a
fıéren, a hernyó
többedmagával is rág

Ujjas aknái a
levélfelszínen,
fıér mentén, sárgásfehér
színő, a hernyó egyedül
rág

Ürülék

Aknában marad

Aknán kívül

Bábozódás

Aknában

Aknán kívül

Nemzedékek száma

2-3 (idıjárástól függıen)

2

Akáclevél aknázómoly

Köszönöm a figyelmet!
Akácaknázó hólyagos moly

