
RÉTEKEN ÉS MEZŐKÖN ÉLŐ GERINCTELEN ÁLLATOK      tk 93-95 old. 

PUHATESTŰEK 

KÓRÓCSIGA 

• száraz réteken,  utak, vasúti töltések mellett él 

• háza lapos 

KERTI CSIGA 

• száraz, bozótos helyeken, utak mellett él 

 

 

GYŰRŰSFÉRGEK 

Földigiliszta 

• teste szelvényekből áll 

• legszélesebb szelvény a nyereg 

• minden szelvényen 4 pár serte van, ezek segítik a mozgását 

• földdel kevert növényi maradványokkal táplálkozik 

• segíti a humusz kialakulását 

• nyálkával tapasztja ki járatait 

• nyálkába csomagolja petéit 

• hímnős állat- párzáskor hím ivarsejteket cserélnek 

 

ÍZELTLÁBÚAK 

                       PÓKOK 

Szongáriai cselőpók 

• legnagyobb pókunk 

• éjszaka vadászik, zsákmányát ugrással ejti el 

• a nappalokat a talajban készített üregeiben tölti 

Házi kaszáspók 

• nem sző hálót 

• áldozatár csáprágóival fogja meg 

• hosszú, vékony lábai vannaK 

                     LEPKÉK 

Fecskefarkú lepke 

• lárvája a sárgarépa és a kömény levelével táplálkozik 

 



Közönséges csüngőlepke 

•  fészkesvirágzatúakon (napraforgó) és pillangósvirágúakon (bab, borsó, here) élnek 

• ha veszélyt éreznek holtnak tettetik magukat 

 

Atalantalepke 

• a csalán és a bogáncs levelével táplálkozik 

• vándorlepke 

 

Kis rókalepke 

• lárvája a csalán, bogáncs és bodza levelét fogyasztja 

• télen délebbre vonul, tavasszal tér vissza 

 

Nappali pávaszem 

• orgona, büdöske, csalán levével táplálkozik 

• barlangokban, padlásokon telel át 

 

Nagy pávaszem 

• gyümölcsfákon él (alma,  körte, csonthéjasok) 

• hernyója először fekete,  majd zöld színű,    bebábozódás előtt   barnás- sárga 

• éjjeli lepke 

• 10-14 cm 

 

ROVAROK 

Zöld lombszöcske 

• első pár szárnyát dörzsölve ciripel 

Szalagos sáska 

• harmadik pár lábát dörzsöli szárnyához  

Hétpettyes katicabogár 

• A lárva és a kifejlett bogár is ragadozó, levéltetvekkel táplálkoznak. 

Közönséges temetőbogár 

• rovarok lárváival táplálkozik 

• az elpusztult gerinceseket eltemeti, beléjük petézik, lárvái a bomló testel táplálkoznak 

Mezei tücsök 

• szárnyait összedörzsölve ciripel 



Kék futrinka , Rezes futrinka 

• ragadozók, rovarokkal, puhatestűekkel  táplálkoznak 

Galacsinhajtó 

• állati trágyából golyókat készít,  ebbe rakja petéit 

Lótücsök 

• mellső lábai ásólábbá módosultak 

• rovarlárvákkal, földigilisztával, növények gyökereivel táplálkozik 

Burgonyabogár 

• lárvái a burgonya levelével táplálkoznak 

 

 


