
وورق الحائط) والفراء والجلدالصوف(آفات المالبس 11.

1. Niptus hololeucus الخنفساء العنكبوتية الذهبية            
2. Tineola bisselliella الناسجة        دودة فراش المالبس  

3. Tinea pellionella الكيس        دودة فراش المالبس ذات  

4. Trichophaga tapetzella        دودة فراش ورق الحائط  



الذهبية العنكبوتية خنافس1.
Order: Coleoptera
Fam: Ptinidae
Niptus hololeucus

:الوصف
 ذهبية بشعور تغطى ⸲الشكل كروية البالغة لحشرةا

ً  لونا تعطيها ملساء ً  نحاسيا .براقا

:العوائل
ً  تسبب كما التالفة الحبوب اليرقات تفضل  كبيراً  تلفا

والجلد والفرو األقمشة على بتغذيتها



Order: Lepidoptera
Family: Tineidae

Tineola     الناسجة المالبس دودة2. bisselliella

Tineola الكيس ذات المالبس دودة3. pellionella

Trichophaga    الحائط ورق دودة4. tapetzella

ً  تعيش )الفراشات( البالغة الحشرات  ⸲الرتبة راشاتف كباقي ليالً  لألنوار تنجذب ما ونادراً  المظلمة واألركان األماكن في غالبا

 مصادر عن دةمبتع طياتها بين اإلختفاء تحاول فإنها بالة تحريك حاولنا وإذا ⸲األقمشة تخزين أماكن في بسهولة رؤيتها ويمكن

.سوجاتالمن إتالف على يساعد ال الفراشات فم أجزاء تركيب أن حيث المنسوجات خيوط على فقط اليرقات تتغذى .الضور



Order: Lepidoptera
Family: Tineidae

Tineola          الناسجة  دودة المالبس فراش  bisselliella

:البالغة الحشرة
 الجناحين طرفي بين والمسافة ⸲الطول في مم 8-6 نحو تبلغ

 األماميين الجناحين ولون ⸲ سم 1.5-1 نحو تبلغ منبسطين االماميين
 لكل لفيةالخ و الجانبية الحواف وعلى أبيض والخلفيان المع سمني

.طويلة أهداب والخلفية االمامية األجنحة من

:اليرقة
 سمني أبيض ولونها الطول في سم 2-1.5 نحو تبلغ نموها تمام عند

 يحةصف العاشرة والبطنية االولى الصدرية الترجة من كل وعلى
 تهالوقاي نسيجا أعمارها جميع في اليرقة وتنسج .اللون سمراء
.أسفله تتغذى



:والضرر لعوائلا
ً  بها محدثه والصوف والسجاد الفراء نسجةأ على اليرقات تتغذى•  الريش تتلف كما ⸲ثقوبا

.المحنطة والحيوانات
 وأ الصوف صناعتها في دخل متى خاصه الحشرة بهذه األرائك و المنجدة المقاعد تصاب•

 بيضاء ةحريري أنفاقا اليرقات تصنع حيث داخلية أو خارجية اإلصابة وتكون الريش أو الوبر
.الوبر على للتغذى خاللها تزحف



Order: Lepidoptera
Family: Tineidae

Tinea        الكيس ذات المالبس دودة فراش3. pellionella

:البالغة الحشرة
ً  أصغر  المسافة تبلغ كما الطول في سم 1.5 نحو تبلغ إذ ⸲السابق النوع من حجما

 األماميين الجناحين ولون ⸲مم 8 نحو منبسطين األماميين الجناحين طرفي بين

 أفتح يةالخلف األجنحة لون ⸲واضحة صغيرة سوداء بقع وعليها للسمرة مائل أصفر

 نحةاألج من لكل والخلفية الخارجية الحواف على أيضا الطويلة األهداب وتوجد

.والخلفية األمامية

 :اليرقة
 داخل وتعيش ⸲ سمني أبيض ولونها ⸲الطول في سم 1.5 نحو نموها تمام عند تبلغ

 سالكي اتساع زاد اليرقة حجم زاد وكلما ⸲ اللون رمادي متين الحرير من كيس

 معها هاكيس وتجر فقط جسمها من األمامي الجزء اليرقة تُبرز السير وعند ⸲أيضا

.داخله تختبيء بالخطر الشعور وعند



:والضرر لعوائلا
ً  بها محدثه والصوف والسجاد الفراء نسجةأ على اليرقات تتغذى•  الريش تتلف كما ⸲ثقوبا

.المحنطة والحيوانات
 وأ الصوف صناعتها في دخل متى خاصه الحشرة بهذه األرائك و المنجدة المقاعد تصاب•

 يرالحر من كيس اليرقات تصنع حيث داخلية أو خارجية اإلصابة وتكون الريش أو الوبر
.خالله من وتتغذى داخله تعيش



Order: Lepidoptera
Family: Tineidae

Trichophaga       الحائط ورق دودة فراش  4. tapetzella

:البالغة الحشرة
 24-12 حون طولها يبلغ اذ الحجم في السابقين النوعين فراشة تكبر

 من األمامي الجناح لون ⸲مم 24-15 منبسطين جناحيها بين والمسافة
 ناحالج وباقي رصاصي بلون مشوب مبيض أصفر القمة الناحية
.داكن بني الجسم ناحية

 :اليرقة
 مشابه كيس داخل وتعيش بني رأسها .نموها اكتمال عند مم 13 نحو طولها يبلغ

 أنها إال تحركاتها في معها تحمله أنها حيث منالكيس ذات المالبس دودة لكيس

ً  تصيبها التي باألنسجة تحدث  دودة في الالح هو كما مختلفة االتجاهات في أنفاقا

 .الناسجة المالبس



:والضرر لعوائلا
 كما والفراء السروج لباد مثل الخشنة المنسوجات الصابة اليرقة تميل•

 تعملالمس الورق تتلف أنها لوحظ وقد واألبسطة الخام الجلود هلى تتغذى
 ارحةالج الطيور أعشاش في أيضا رصدت .بالمنازل الحوائط تغطية في

.الصغيرة األفراخ وزغب ريش على تتغذى حيث


