LEPKÉK
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Pávaszemek

Szép lepkék

·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

Közepes vagy nagy termető éjjeli lepkék
Testük zömök, erısen szırözött
Pödörnyelvük nincs vagy csökevényes
Nagy szárnyaikon szemfolt vagy ablakfolt van
Szabadszárnyúak

Legnagyobb európai lepkefaj
Szárnyfesztávolsága 120 – 140 mm
Májusban repül, éjszaka
Hernyója fiatalon sárga vagy piros győrős
Kifejletten főzöld, tarka bibircsókos
Kökényen, kırisen, de más gyümölcsfákon
is
· Báb alakban telel át erıs gubóban, ágakon
· Közép- és Dél – Európában honos, Észak –
Afrikában és Kis – Ázsiában is elterjedt

Szenderfélék

•Bozótos helyen, erdıszegélyekben
•Hím sebesen repül nappal
•Nıstény éjjel aktív (peterakás)
•Hernyók fı tápnövénye a kökény
•Egész Európában megtalálható

· Közepes vagy nagy termető, karcsú, erıteljes lepkék
· Elülsı szárnyuk ∆ alakú, hátulsó szárnyon 1 erıs akasztó
tüske
· Táplálkozásuk kolibriszerő
· Hernyóik 8. potrohszelvényén kiemelkedı, görbült nyúlvány

Kis pávaszem

Halálfejes lepke
Esti pávaszem

•Magyar neve
•Afrikában honos, tavasszal Európába vándorol
•Hernyója akár 13 cm is lehet
•Burgonya és magyal levelén él
•Éjjel aktív

Pillangók
·
·
·
·
·
·

Kardos lepke

Nagy szárnyfesző, erıteljes szárnyú lepkék
Elülsı szárny háromszögletes, magas
Hernyóik általában zömökek
Bábozódáskor a farukat az aljzathoz szövik
Kedvelik a napfényt és a meleget
Röptük vitorlázó

•Alapszíne a fehértıl a fakósárgáig
•Gyorsan, vitorlázva repül, fejmagasságban
•III – IX-ig található meg
•Kétnemzedékes, hernyója kökényen, gyümölcsfákon
•Dél- és Kelet-Európában elterjedt

Fecskefarkú lepke

•Sötétebb sárga, rövidebb farkú
•Szárnyfesztávolsága 50 – 70 mm
•Virágdús réteken áprilistól júliusig
•Két vagy három nemzedéke van Dél – Európában (V-Vi, VIIVIII)
•Hernyója ernyısökön táplálkozik, villa alakú szarvacskája
van
•Tápnövény szárára kötve bábozódik, így telel át

Fehérlepkék
·
·
·
·

Kicsi fej, vékony, bunkós csáp, fejlett nyelv jellemzi ıket
Imágók alapszíne fehér, esetleg sárga, rajzolatuk fekete
Gyönge reptőek
Hernyóik leginkább pillangós és keresztes virágúak
látogatói

· Káposzta lepke (Pieris brassicae)
· Galagonya lepke (Aporia crategi)
· Hajnalpír-lepke (Antocharis cardamines)

Galagonyalepke

Boglárkalepkék
·
·
·
·
·

Fejük kerek, csápjuk fekete-fehéren győrőzött
Nyelvük fejlett
Hátulsó szárnyuk csaknem teljesen kerek
Alapszínük vörös, kék, barna
Imágók nappal virágos réteken, tisztásokon

Szürkés hangyaboglárka

Tarkalepkék

Karszti hangyaboglárka

·
·
·
·
·

Nagy rókalepke

•Erdei faj
•Petecsomóit szil, főz vagy más fajok ágcsúcsaira (társas)
•Júliustól augusztusig repül, majd áttelel

Színpompás, bonyolult mintázatú lepkék
Nyelvük nagy, feltekercselt
Hernyókon díszes kinövések, húsos áltüskék lelhetık fel
A hernyók csak bábozódás elıtt válnak szét
Reptük siklószerő vagy zegzugos

Atalanta-lepke

•Kertekben, utak mentén májustól
augusztusig
•Dél – Európában telelnek át (X-XI.)
•Ivadékaik már ısszel megjelennek
•Hernyója csalánon, bogáncson
•Kerti virágokon, hullott gyümölcsön
táplálkoznak

Nappali pávaszem

Szemeslepkék
·
·
·
·
·
·

Erdei szemeslepke

Fejük kicsi, szemük nagy, csápjuk oldalról lapított
Szárnyak lágyak, törékenyek
Alapszínük sárga vagy barna, ritkán fehér vagy fekete
Hernyói lapos orsók,
Főféléken élnek, éjjel táplálkoznak
Repülésük sohasem egyenes vonalú

Köszönöm a figyelmet!

Sakktábla lepke

