
A hétpettyes katicabogár 

 

    Népszerű, kedves kis bogár a hétpettyes katicabogár. Egész Európában szinte 

mindenütt jelen vannak síkságon, erdőben, parkokban és kertekben, valamint 

házakban is. Számos nyelvben becéző neve van, magyarul is illetik kata, katica, 

katóka, bödebogár, tehénke, bummbumm bácsi nevekkel. 

    Neve onnan ered, hogy piros szárnyfedőit 7, fedőnként 3 és fél fekete petty 

díszíti. Feje és tora fekete, de mindkettőn látható két fehér folt is. A kifejlett 

katica 5-8 mm hosszú, alakja jellegzetesen „bogárhátú”, és mint minden 

bogárnak, neki is 6 lába van. 

    A hétpettyes katicabogár levél- és pajzstetvekkel táplálkozik. Mivel kiváló a 

szaglóérzéke, több száz méterről is megérzi, milyen növényt leptek el ezek a 

rovarok. A kifejlett katicák és a lárváik is igen falánkok. Világostól sötétedésig 

akár 100 tetűt is elfogyasztanak, ezért igen hasznosak a mezőgazdaság számára. 

   Tavasszal a nőstények nagyjából 400 petét raknak a levelek fonákára vagy 

hasadékokba. Egy héttel később kikelnek a nagyon mozgékony lárvák. Később 

bebábozódnak.  A báb is tarka mintázatú. A katicabogár teljes fejlődési ideje 30-

60 nap, időjárástól és tápláléktól függően. Mivel évente két nemzedékük van, a 

katicák nagyon gyorsan elszaporodnak olyan helyeken, ahol sok a levéltetű. 

    Veszély esetén holtnak tettetik magukat, leesnek, és nem mozdulnak. 

Megfogásukkor sárgás folyadékot bocsátanak ki, ami annyira keserű, hogy 

elveszi a katica ellenségének étvágyát. Késő ősszel csapatokba verődnek, és az 

avar alá bújva vagy kövek védelme alatt vészelik át a hideg évszakot. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Villámkérdések – A hétpettyes katica (külön lapon 2 hasábban is 

elkészítettem) 

 

1. 

 Főként melyik földrészen terjedt el a hétpettyes katica? 

(Európában) 

Milyen nevet adtak neki a magyar emberek?  

(kata, katica, katóka, bödebogár, tehénke, bummbumm bácsi) 

 

2.  

Milyen színű a feje és a tora? 

(Fekete, de van rajta 2-2 fehér folt is.) 

Milyen hosszú? 

(5-8 mm hosszú.) 

Hány lába van? 

(6) 

 

3. 

 Mivel táplálkozik? 

(Levél- és pajzstetvekkel táplálkozik.) 

Minek köszönheti, hogy messziről is tudja, hol vannak levéltetvek? 

(Annak, hogy kiváló a szaglóérzéke.) 

 

4. 

Hova rakják a petéiket a katicabogarak? 

(A levelek fonákára vagy hasadékokba.) 

Mennyi idő alatt fejlődik ki egy katicabogár? Ez mitől függ? 

(30-60 nap, időjárástól és tápláléktól függően.) 

Évente hányszor rak petéket a bogár? 

(Kétszer.) 

 

5. 

Milyen módon védekeznek a támadás ellen ezek a bogarak? 

(Halottnak tettetik magukat; sárgás, keserű folyadékot bocsátanak ki.) 

Hogyan telelnek át? 

(Az avar vagy kövek alá bújva telelnek át.) 


