Nagy nyárlevelész (Chrysomela populi)
Ízeltlábúak törzse – Arthropoda
Hatlábúak altörzse – Hexapoda
Rovarok osztálya - Insecta
Bogarak rendje– Coleoptera
Levélbogarak családja - Crhysomelidae

Levélbogarak családja– Chrysomelidae
A levélbogarak a bogarak rendjének második legnépesebb családja. Közel 35000 faját ismerjük
eddig. Hazánkban több mint 600 faja él. Leggyakrabban a növények leveleit rágják – innen a család
magyar elnevezése. Feltőnı színezető, tarka vagy fémfényő bogarak, melyekkel minden élıhelyen,
természetes és bolygatott területeken egyaránt találkozhatunk. Mind az általában lenni szokott a
legnagyobb diverzitásukat a trópusokon érik el. Számos levélbogár olyan feltőnıen szép, hogy
dísztárgyakat szoktak készíteni belılük.
Nagyrészt
erısen
domború,
zömök,
olykor
Burgonyabogár (Leptinotarsa
megnyúltabb és hengeres, csupasz, élénk színő bogarak. decemlineata)
Lábuk járáshoz alkalmazkodott, egyedül a földibolhák
alcsalád tagjainál találunk ugráshoz módosult lábakat.
A levélbogarak közül a nagy
nyárlevelészen
túl
–
melyet
részletesen mutatunk be - meg kell
említeni
a
burgonya-vagy
kolorádóbogarat. Az Amerikából
behurcolt állat jó példa arra, hogyan
képes egy faj valóságos irtó hadjáratot
indítani gazdanövénye ellen. A
burgonyabogár
eredeti
hazája
Colorado állam (USA), tápnövénye a
vadon növı Solanum rostratum
(burgonyaféle).
A
pacifik-vasút
Olajos levélbogár
építése során 1850 körül kezdték a
burgonyát
(Solanum
tuberosum)
termeszteni,
mely
fogyasztására
áttért
Az imágók áprilisban és májusban jelennek meg.
a
krumplibogár.
A
burgonya
Felkeresik tápnövényeiket, majd nyár elején, júniusban
párzanak. A párzás és petézés után a bogarak elpusztulnak. A elterjedésének köszönhetıen 15 év
kikelı lárváknak három-öt fejlıdési alakja van. A alatt egész Amerikát elözönlötte a faj.
tápnövényeken táplálkoznak, majd ott is bábozódnak be. A A keleti partokat elérve nem volt
nyár végén kikelnek a kifejlett állatok, ısszel téli álomra akadálya az Atlanti-óceán átlépésének
sem.
Az
elsı
Világháború
vonulnak és a kör ezzel bezárul.
rakományainak egyikén megérkezett
Angliába, majd a háború után
Krumplibogarak
Franciaországba Bordeaux kikötıjébe.
Innen indult Európát meghódítani. A
második Világháború végére már
Németországban is jelezték jelenlétét.
Az
1960-as
években
már
Lengyelországban is megismerték a
bogarat, míg napjainkban Ukrajnába
és Fehéroroszországba is megvetette
már a lábát. Hazánkban 1947-ben
Héderváron észlelték elıször, ahol
szobrot is állítottak neki!

1

Nagy nyárlevelész (Chrysomela populi)

Nagy nyárlevelész (Chrysomela populi)
A kifejlett példányok domború, tojásdad alakú, 10-12 mm nagyságú állatok. Felismerhetık a
vörös szárnyfedıikrıl, fekete, sötétkék toráról és lábairól. A szárnyfedık sőrőn pontozottak, a
vállbütyök enyhén kiemelkedik, míg a
varratszögben egy fekete pontot figyelhetünk
meg.
Az egész országban elterjedt, gyakori faj.
Leginkább főzfákon, nyárfákon láthatjuk ıket,
mivel e növényeket fogyasztják a lárvák.
Az imágók április végén, május elején
jelennek meg, majd nemsokára párzanak is. A
megtermékenyítés után a nıstények lerakják
petecsomóikat. A peték sárgás vagy narancsvörös,
megnyúlt, ovális formát öltenek.
A kikelı lárvák nagyon jellegzetes
megjelenésőek.
Sorokba
rendezett
fekete
pettyekkel, kinövésekkel. Érintésre ezekbıl a
pettyekbıl karbolsav tartalmú váladék választódik
ki. A lárvák a főz- és nyár fajok leveleit
fogyasztják, elszaporodva lecsupaszíthatják azok
leveleit. Az egyedfejlıdés pár hét alatt lezajlik.
Kedvezı körülmények között évente több
nemzedékkel is találkozhatunk. A bogarak
októberben a talajba vonulnak áttelelésre.
Nagy nyárlevelész

Nagy nyárlevelész - papírmodell
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Nagy nyárlevelész - gyurmamodell
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