
Informace k samostudiu na dny: 1.6 -12.6.2020 

Př - 7. ročník  

Zdravím vás a posílám stručné výpisky o hmyzu s proměnou dokonalou, které si 

vytiskněte a vlepte do sešitu nebo přepište do sešitu.  

Tentokrát po vás budu chtít, abyste si vzpomněli na zástupce dvoukřídlého 

hmyzu, kteří přenáší malárii a spavou nemoc – napište jejich jména, jména prvoků 

způsobující tyto nemoci a popište průběh nemoci. Na mail vyučujícím pošlete 

odpověď. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hmyz s proměnou dokonalou 

Vajíčko – larva – kukla- dospělý jedinec 

ŘÁDY Síťokřídlí, Blanokřídlí, Brouci, Dvoukřídlí, Blechy, Chrostíci, Motýli 

Řád - Dvoukřídlí – 1p. blanitých křídel a 2p. zakrnělý, přeměněn na kyvadélka = 

rovnovážné ústrojí 

- lízavě sací nebo bodavě sací 
- početný řád  
-  škodlivý i nebezpečný hmyz - dravci, býložravci, saprofágové, sající krev, 

přenašeči nemocí 
 

Moucha domácí – provází člověka po celém světě 

- končetiny zakončené drápky s přísavnými polštářky – pohyb po skle, stropu 
- vajíčka klade do zapáchajících látek ( výkaly, zkažené potrav……) za 24hod. se 

vylíhnou drobné bělavé larvy – růst rychlý za 7 – 10 dnů se zakuklí 
Bodalka stájová – bodavě sací ústní ústrojí, obtěžuje člověka i velká dom zvířata 

Masařka ob – větší, na zadečku kostkovaná kresba 

Bzučivky – lesklý zadeček modré nebo zelené barvy, vydává silný bzučivý zvuk, může klást 

vajíčka i do neošetřených ran 

Octomilka ob – „ ovocná muška „všude tam kde probíhá kvašení( zkažené ovoce), drobná, 

laboratorní účely 

Bodalka tse-tse – v tropech, přenašeč spavé nemoci – přenašeč prvoka 

 

Střeček ovčí – nejrychlejší letec  mezi hmyzem, napadá ovce,( ostatní druhy – napadají 

jeleny, koně, krávy – larvy žijí pod kůží – způsobují boláky) 

- larvy se vyvíjejí v nozdrách, zavrtávají se hlouběji až do čelních dutin – často 
odfrkávají 

- silné napadení ovcí může vést k uhynutí 
-  

Komáři – několik druhů 

- tenké tělo, dlouhé nohy a tykadla 
- samice saje krev – vstříkne do oběti látku zabraňující srážení krve 
- samci – nektar z květů 
- larvy a kukly ve vodě – visí na vodní hladině  

Komár pisklavý –  

Komár útočný  

Komár anofeles čtyřskvrnný – tropy, přenos zimničky – způsobuje malárii 

Tiplice – mohli bychom ji nazvat velkým komárem, neškodná  - nesaje krev, larvy v půdě – 

býložravé, dokáže odhodit končetinu – pomoc při úniku před nepřítelem 

Pakomár kouřový – nebodají, larvy na dně rybníka v bahně = patentky, potrava pro 

akvarijní rybičky 

 

Ovád bzučivý – v okolí vod, samice sají krev x samci nektar z květů, velké zploštělé tělo, 

velké složené oči 

 

Pestřenky – napodobují jiný hmyz zbarvením – vosy, včely, čmeláky – ochrana před ptáky, 

výborní letci, na rozdíl od nich mají velké složené oči 

Vrtule třešňová – červivost třešní – larvy v třešních 

Bedlobytky – červivost hub 

Kuklice – užitečný hmyz, larvy zahubí larvy škodlivého hmyzu 

 

Řád - Blechy – ektoparazité  savců - nelétají 

- bodavě sací ústní ústrojí – živí se krví – přenos chorob ( mor ) 
- složené oči chybí, bezkřídlí hmyz 
- končetiny ( 3pár ) ke skákání 

Blecha psí 

Blecha obecná 



Blecha morová – přenos moru 

 

Řád - Chrostíci – příbuzní motýlů, žijí blízko vod 

- na křídlech chloupky x motýli šupiny 
- larvy ve vodě – schránky ze zbytků rostlin, zrnek písků – staví si je larvy – podle 

typu schránky lze rozeznat druh 
- rybáři na larvy chytají ryby 

Chrostík velký 

 

Řád - Motýli – 2p velkých blanitých křídel – pokryty barevnými šupinkami 

- šupinky – uspořádány v řadách jako tašky na střeše, uvnitř je barvivo – barva 
vzniká lomem světla 

- barva slouží k rozeznání stejného druhu, maskování a zastrašování 
- ústní ústrojí –sací -  sosák – dlouhý a ohebný, rozvinutelný  
- v klidu – křídla přitisknuta kolmo k sobě k tělu 
- larvy = housenky – 3p pravých končetin + další panožky, býložravci se silnými 

kusadly, někdy jedovaté chlupy, slinné žlázy produkují na vzduchu vlákna, z nichž 
tvoří kokon( zámotek ) 

- 2 skupiny denní a noční 
Denní 

Babočka paví oko – jméno podle kresby na křídlech, housenky se živí listy kopřivy a 

chmelu 

Babočka kopřivová –  

Babočka admirál 

Babočka osiková – v některých oblastech je vzácná 

Babočka bílé C – na spodní straně křídel bílá skvrna ve tvaru bílého 

Otakárek fenyklový – chráněný 

Otakárek ovocný 

Perleťovec stříbropásek – na spodní straně křídel stříbrné pásky 

Žluťásek řešetlákový 

Bělásek zelný – pohl dimorfismus samička černé tečky na křídlech x sameček bílý 

Modrásek jehlicový 

Jasoň červenooký – vzácný 

Monarcha – domovina jsou jezera ve spojených státech a jih Kanady, migrují na jih ( 

Mexiko) dlouhé migrace – 4000km za teplem 

Okáči – oči na křídlech 

Vřetenuška ob – čeveno–černé zbarvení, obsahuje jedovaté látky kyanid – nikdo ji nechce 

jíst 

 

Noční 

Lišaj smrtihlav – kresba lebky na hrudi, 

Stužkonoska modrá – krásná můra 

Přástevník medvědí – jméno podle housenky – hnědá a chlupatá 

Bekyně mniška – škůdce jehličnatých lesů 

Mol šatní – housenky požírají vlněné tkaniny 

Obaleč jablečný  -červivost jablek 

 

Martináč hrušňový – největší motýl v Evr 

Bourec morušový – jen v zajetí, šlechtěn – větší vzrůst a není schopen letu, housenky se 

živí listy morušovníku, kokon – hedvábné vlákno = výměšky slin, vylíhnutím ze zámotku se 

hedvábné vlákno poškodí,  proto je motýl usmrcen, jsou vybráni jen ty největší a nejtěžší 

zámotky k zachování generace 

Nesytky – napodobují tvarem těla i zbarvením vosy a sršně. 


