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Hmyz jako 
nejúspěšnější třída 
Metazoí



Giribet et al., Nature 2001 (8 genů + morfologie)

Kmen Arthropoda (členovci) 

- (Chelicerata /vč.nohatek/(Myriapoda + 
Pancrustacea))

- monofyletická Pancrustacea, uvnitř nich 
Hexapoda

(tradiční Crustacea, korýši - parafyleti čtí)

Připomeňme si



Lasturnatky
Kapřivci
Jazyčnatky
Rakovčíci

Lupenonožci ci
Klanonožci
Rakovci
Svijonožci

Veslonožci
Volnohlavci

Chvostoskoci

Vidli čnatky

Hmyz



Sestrskou skupinou pak 
Remipedia– a vzdálenějším 
příbuzným Branhiopora, 
lupenonožci 

-- hmyz tudíž „vznikl“ z 
předků perlooček a listonohů
☺



tř. Hexapoda, tj. hmyz a jeho příbuzní

- dělení těla na thorax (3 čl.) a 
abdomen (11 čl.)

- i abdomen nese zbytkové
končetiny – z nich koxální
orgány apod.

„pravý hmyz“

– podivná stavba tykadel: jen 3 
články, poslední se rozpadá na 
segmenty, nenese svaly

(pozor, hmyzí tykadla jsou 
homologické korýším
antenulám)

- ú. ústrojí vystrčené, volné parafyletická Entognatha

- svaly ve všech tykadlových článcích, ústní ústrojí skryto v 
hlavové kapsule.



Vnitřní členění

Proměna dokonalá

Proměna nedokonalá



Diverzita



Rhyniognatha hirsti –nejstarší hmyzí fosilie

Devon (ca 400 mil. BP)

Křemičité rohovce u obce Rhynie, 
Skotsko

‘…portion of a head of a small insect, 
showing the mandibles and some
surrounding structures…‚

dikondylní (neognátní) čelisti se 
dvěma klouby

pp. letuschopný (souzeno 
dle stavby čelistí)

Vznik hmyzu tedy ještě starší (Silur)

md



Meganeuropsis permiana

Meganeura monyi

Obří vážky z karbonu a permu
- Karbon až Perm. Většinou jen otisky křídel, maličko celých exemplářů, několik nymf 
- křídla neměly plamku, od pravých vážek se lišily žilnatinou. Velké „dravé“ mandibuly

Rozpětí 75 cm
Karbonské uhelné sloje v Anglii

Spodní Perm v  USA (Kansas)

Rozpětí 71 cm, tělo 43 cm

GIGANTISMUS
1. Dýchací teorie
~ pasivní difúze trachejemi limituje 
maximální velikost těla
x přežily do Permu, kdy 
koncentrace kyslíku klesla

x velké druhy hmyzu dýchají
aktivně

2. Ekologická teorie 

~ vrcholoví vzdušní predátoři, bez 
přiroz. nepřátel



Hexapoda (hmyz s.l.) – šestino žci 
Šestičlánková HLAVA s výběžky
čl. I: ---

čl. II: antény (tykadla), chybí u drobnušek

čl. III: ---
čl. IV: mandibuly (kusadla)

čl. V: maxily (čelisti)

čl. VI. labium (spodní pysk) 

Drobnušky
Chvostoskoci

Vidličnatky

Chvostnatky
Rybenky

Křídlatí

Ústní otvor

kryje je LABRUM, horní pysk, výběžek 
6. článku



Vnější morfologie –ústní ústrojí
Labrum: kryje preorální dutinu

Md:    kousání potravy

Mx:     manipulace potravy

lacinia (vnitřní) - galea (vnější)
labiální palpy („chuť“)  

Lb:     srostlé čelisti 2. páru, dno úú, pár 
palp

Hypopharynx: výrůstek labia obrácený 
dovnitř, polykání

Sekrece slin – mezi labiem a hypofarynxem

KOUSACÍ



Vnější morfologie –ústní ústrojí
BODAVĚ-SACÍ

(hemipterní hmyz, třásněnky, vši, některá
diptera …)

- ozubené styli: přeměněné md, mx, někdy lb

- v labiálním pouzdře
- drženy pohromadě hydrostatickými silami 
tekutin (+ rýhami apod.)

SACÍ (motýli )

Pouze maxilární
galea, v ní sací kanál 
a slinná žláza

Redukce zbytku



Vnější morfologie –ústní ústrojí
LÍZACÍ KOUSACÍ- LÍZACÍ

Proboscis – z výběžku labia – labellum

mandibuly a maxily redukované
(jen palpy)

Potrava „škrábána“ zuby, natrávená
slinami a hnána vzhůru pseudotrachejemi

Maxilo-labiální komplex: část labia tvoří
„jazyk“, vnější části maxil „trubku“

Mandibuly redukovány, ale mohou 
vykusovat květy apod. 



Hexapoda (hmyz s.l.) – šestino žci 
Tříčlánková HRUĎ

čl. I: prothorax

čl. II: mesothorax

čl. III: metathorax

na každém článku pár jednovětevných
kráčivých nohou, bez žaberních aj. výběžků

Jedenáctičlánkový ABDOMEN 

u drobnušek (Protura) 12 článků

- u chvostoskoků 6 až 4 články

- fůze a redukce v odvozených 
řádech hmyzu

Redukce končetin: 

obvykle jen genitální přívěšky a smyslové
CERKY na posledním článku



Vnější morfologie –složené oči
Omatidia: 1 (někt. mravenci) – 30 000

Optický aparát: rohovka, krystalické těleso

Rhabdom: pigmentové buňky + nervové
zakončení

Apozi ční - denní hmyz

-na 1 omatidium 1 rhabdom, 
ochranné pigmenty

Superpozi ční – noční hmyz

- průhledná zóna mezi optickým 
aparátem a rhabdomy, až 30 
čoček na 1 rhabdom (parabolické
zrcadlo)



Morfologie –tykadla
1.čl. – Scapus

2.čl – Pedicellus

ost.čl. – Flagellum

pohyb jen krevním tlakem a 
prostředím

osvalené, aktivní pohyb



Vnější morfologie – končetiny

Pohyb: Svaly ukotvené na tergu/sternu a 
coxe

Vnitronožní segmenty: pohyby kolen, 
ohýbání atd. 

Tarsus: rozpadá se na tarsomery, ale ty 
nemají vlastní svaly

Metatarsus („drápky“), někdy s adhezními 
měchýřky - pulvilli

Diversita ve stavbě a funkci: kráčivé, skákavé, hrabavé, lapací …

Smyslové orgány: často sluch (Diptera, Orthoptera, Hemiptera, Lepidoptera…)



Vnější morfologie – křídla

- 2 na sebe přilehlé membrány 
integumentu

- v nich žilky – kanály s tracheou, 
nervem a lakunou s hemolymfou

- žilky víc sklerotizované – funkce 
i oporná

Chalcidka Dichopomorpha echmepterygis

- Příklad extrémně redukované žilnatiny

Variabilita skládání atd.

Ochlupení: mikrotrichomy a makrotrichomy

(šupinky motýlů jsou makrotrichomy)



Vnější morfologie – křídla
Mapa žilnatiny: 
Comstock-Needham
systém



Vnější morfologie – křídla

… křídlo přiléhá membránou, ale

PTERALIA – křídelní sklerity

Ony + žilnatina: různé typy 
skládání, manévry při letu…

Jeden z párů kř. bývá ten hlavní => přpojení přes háčky, háhyby, laloky…
Křídla se hýbou nezávisle: Odonata, ortopteroidní řády, Isopera, Neuroptera, 

Megaloptera



Původ a homologizacekřídel

A) Epikoxální hypotéza – z koxálních žaber (ty 
má hodně vodních druhů)

B) Paranotální hypotéza – hodně naivní, z 
výběžků (fosilie)

C) Exopod-endopoditová teorie – z přívěsků na 
korýši noze



Anatomie: dýchání

TRACHEJE, vysltány kutikuou
OSTIA na pleurách

SEGMENTOVÉ TRACHEJE
TRACHEÁLNÍ KMENY

TRACHEOLY – prostupné pro O2 i CO2, bez kutikuly

Podoba s lidským cévním systémem. Vzduch veden přímo k buňkám…



Tracheoly (žl.) a Malpigiho trubice (oranž.) m ůry. SEM



Anatomie: vylučování
Odpadní látka:

KYSELINA MOČOVÁ

~ extrémně
nerozpustná ve 
vodě

Malphigiho trubice
Močovina nebo aminokyseliny difundují
z hemolyfy, soli pumpovány aktivně, 
voda samospádem
Směs – preurea – do rekta
Vysrážená k. močová defekována, soli a 
voda resorbovány
… z 1 vrstvy buněk, poblíž tukového 
tělesa; sinus bohatý hemolymfou

Bývá jich dvě až stovky, podle řádu



Metamorfóza

AMETABOLA – bez proměny – nejprimitivnější stav, nedospělé instary
shodné s dospělci, i dospělci schopni metamorfózy (chvostoskoci, 
šupinušky)

HEMIMETABOLA – proměna dokonalá. U larev (= nymf, najád) křídelní
laloky, orgány larev a dospělců podobné, postupně se zvětšují. 
Zvláštní larvální orgány (lapací maska vážek, žábry jepic a 
pošvatek) se ztratí při posledním svlékání. 

HOLOMETABOLA – pr. dokonalá, přes kuklu – histolýza preadultních
struktur, dospělé orgány z imaginálních disků nebo larválních 
odložených buněk. 

Metamorfóza





Typy kukel
A: pupa obteca

končetiny sfůzované s tělem 
(většina Lepidoptera, část 
Coleoptera, primitivní Diptera)

B: pupa exarata

Končetiny nefůzují s tělem 
(Neuroptera, Trichoptera, 
primitivní Lepidoptera, většina 
Hymenoptera)

C: pupa coarcata

Uzavřena v posledním larválním 
exoskeletu, tzv. pupariu, je celá
svlečená při líhnutí dospělce 
(odvozená Diptera). 



Určení pohlaví
Většina: HETEROGAMETNÍ SAMCI

X a Y chromosomy, autosomy (=Y) neurčují pohlaví, to určuje balance 
XX : XY (resp. X0)

Trichoptera a Lepidoptera: HETEROGAMETNÍ SAMICE

XX samci, XZ samice

HAPLODIPLOIDIE 

samci z neoplozených vajíček (generativní partenogeneze), jsou 1n, 
samičky 2n

Gynandromorfismus: důsledek 
lokalizované exprese 
pohlavních hormonů v různých 
částech těla. 



třída Protura – hmyzenky - ztráta tykadel, místo nich přední pár 
nohou

- chybí složené i jednoduché oči, místo 
nich pseudoculi („vlhkoměry“)

- bodavě sací úú

- rudimentální končetiny na prvých 3 
zadečkových článcích

- pětičlené končetiny s nečleněnými 
chodidly

- hlouběji v hrabance, v půdě

Objeveny až 1907, ca 400 spp., v ČR ca 20 spp.



třída Collembola - chvostoskoci

Zadeček – 6 článků

Na 1. z nich ventrální tubus– vychlípitelné váčky pro příjem vody, vylučování, dýchání. 

Na dalších furca– vidlice – a retinaculum– záchytka, tvořící společně skákací aparát. 

Larvěnka obrovská –Tetradontophora
bielanensis –největší chvostoskok světa, neskáče

Diversita: V ČR 84 spp, v Evropě 226 spp., světově 3500 spp.



Dicyrtomina ornata, Evropa

Paronelinae, sp. 
Čína

Morulina delicata, USA

Holocantella paucispinosa, 
N. Zéland

Acanthanura sp., Tasmánie



třída Diplura - vidli čnatky

2 skupiny, Campodeina (vidličnatky) – na zadečku štěty

Japygina (škvorovky) – na zadečku klíšťky

- slabě pigmentovaná zvířátka, růžencovitá tykadla

- oplození vnější, F hledá spermatofor

- svlékají se i po dosažení pohlavní dospělosti

vidličnatka škvorovka

Diverzita: 800 spp globálně, Evropa 277 spp, Česko 9 spp.



třída Insecta - Hmyz

– vnější ústní ústrojí

- další redukce abdominálních končetin



Vnitřní členění

Proměna dokonalá

Proměna nedokonalá



Podtřída Apterygota

ř. Archaeognatha – chvostnatky
- jméno podle dvoukloubovýchčelistí

- „ocas“ ze 2 cerků a kaudálního filamentu (mohou se jím vymrštit)

- krátké zakloubené stylety na zadečkových sternitech

- vytažitelné váčky na abdomenu – příjem vody z prostředí

- vnější oplození (předání spermatoforu)

- vývoj přímý, řada svlékání

- v detritu, suti apod.



Dilta hybernica – Ch. panenská
Lepismachilis y-signata – Ch. písmenková

Lepismachilis notata – Ch. skvrnitá

Jeden z mála druhů zasah. do Arktidy

… poměrně dost druhů popsáno z ČR

… obecně dost velký endemismus 
(vazba na skály a sutě?)

… hlavně jižní oblasti (Mediterán 
apod.), ale i Alpy, Pyreneje …

Diverzita: 350 spp globálně, Evropa 212 spp, 
Česko 8 spp.

ř. Archaeognatha – chvostnatky



(Apterygota)  

ř. Thysanura – šupinušky

- jednokloubéčelisti

- stříbřité šupinky

- „ocas“ ze 2 cerků a kaud. filamentu /telsonu (mohou se jím 
vymrštit)

- stylety na zadečkových sternitech

- vnější oplození (předání spermatoforu), složité párovací
chování

- vývoj přímý, řada svlékání

- schopnost trávit celulózu ! (popsáno až 1994)

Atelura formicaria–
„zlodějka“ u mravenců

Lepisma saccharina –
rybenka domácí

Diverzita: 200 spp globálně, Evropa 59 spp, ČR 4 spp.



Podtřída Pterygota, infraclass Palaeoptera

ř. Ephemeroptera – jepice

vodní larvy najády

- krátká tykadla, žáberní lupínky na abd. článcích, 3 filamenty
(cerky a kaudální filament)

- bentické, býložravé (řasy, rozsivky aj.)

dospělci

- křídla s hustou sítí žilek 

- veliké složené oči

- abdomen s 2(3) filamenty

Výv. - Vajíčko – nymfa – SUBIMAGO - imago
Nestálý počet instarů – 10-50

Hromadné roje. Imága nepřijímají potravu („jepičí život“)

Svět – 42 čeledí, 400 rodů a 3 000 druhů (3 
čeledi polovina druhů)
Česko
109 druhů z 37 rodů a 15 čeledí (Evropa ca 350 
spp.)



ř. Ephemeroptera – jepice

Rheofilní

Rybkovitá

Hrabavá

„Obrněná“

Obrněná

Tvar larev podle toho, kde žijí



ř. Ephemeroptera – jepice

Palingenia longicauda
až 40mm
12 000 vajíček

Dříve v povodích: Rýn, Labe, Odra, Wisła, Dunaj, Dněpr, Dněstr, Volha 
U nás Labe, Morava, zřejmě i Dyje
Dnes nejblíž Tisza, delta Dunaje. Německý reintroduk ční program : Rýn.



ř. Odonata – vážky

Anisoptera

Zygoptera

najády

- vodní, rektální žábry (Anis.), nebo trojice žaberních lupínků (Zyg.)

- draví, lapací maska

dospělci
- křídla se síťovanou žilnatinou, plamka, velké složené oči (až 28 000!)

- samci nemají vnější genitálie, samec uchopí samici za krk, má spermatofor
přilepený ke 2 abd. článku…

Svět - 33 čeledí, 643 rodů, 5650 spp.
ČR – 71 spp (45 Red List)



Callopteryx virgo
Motýlice obecná

C. splendens
Motýlice lesklá

Zygoptera

Coenagrion
ornatum
Šidélko lesklé

Natura2000, čísté
mělké nížinné toky

Libellula depressa
Vážka ploská
Samec Samice

Anisoptera



Aeshna mixta - šídlo pestré

Cordulegaster boltonii - páskovec
kroužkovaný 

Aeschna subarctica

Somatochlora alpestris – lesklice horská



Orthopteroida

- skládají křídla nad adomen
- uchovali si „primtivní“
kousací úú



Pterygota, infr. Neoptera

ř. Plecoptera – pošvatky

- hlavně v oblastech s chladným či mírným 
klimatem

- detritus, býlož. i masožravé (rod Perla–
predátor jepičích larev)

najády

- tracheální žábry na hrudi, kyčlích nebo v 
análním otvoru

- niťovitá tykadla, 2 cerky

- vývoj i několik let

dospělci

- rozšířená a zřasená zadníčást zadního 
křídla

Svět: ca 2000 spp
ČR: 115 spp.



Chloroperlidae Perlidae – velké druhy r. Dinocras, Perla aj.

Capnidae („winter stoneflies“)
larvy se líhnou zač. zimy, imága v zimě

Vesměs: 

Závislost na čistých neregulovaných 
tocích, skoro 80% našich druhů ohroženo



(Neoptera) (Exopterygota) ř. Embioptera – snovatky

- malý řád (200 spp.), tropy a subtropy 

- koloniální, kolonie si staví hedvábné tunely pod kůrou apod. 

- snovací žlázy na nohou

- křídla mají jen samci

- tzv. prognátní –dopředu otočená - ústa (život v tunelu)

- zvětšená zadní stehna (běh pozpátku), asymetrické cerky

- živí se mrtvou rostlinnou hmotou 



Světově 360 spp., v Evrop ě 13 spp., v ČR ---

X F pečuje o mláďata (klade 
jednotlivě, nebo malé
skupinky)

x někdy žijí sestry pohromadě
x M nepřijímá potravu – dvě formy
x křídlatí MM odlétají hledat FF, 

bezkřídlí MM se páří „v 
docházkové vzdálenosti“

SUBSOCIALITA

Potrava: 
- opadanka, mechy, lišejníky

- samci nežerou, dospělí žijí krátce, úú užijí při kopulaci (drží si ji)

(Neoptera) (Exopterygota) ř. Embioptera – snovatky



(Neoptera) (Exopterygota) ř. Zoraptera - drobnělky

Drobní (do 4 mm), tvoří agregace pod kůrou, v 
hnijícím dřevě, hnízdech termitů…

- tropy a subtropy

- obj. až 1913

- ú.ú. kousací, hypognátní

- střídání (?) okřídlených a bezkřídlých forem

- potravou mycelia hub, někdy roztoči apod.



(Neoptera) (Exopterygota) ř. Dermaptera - škvoři

- ú.ú. kousací, prognátní

- kř1 malá kožovitá („krytky“), kř2 vějířovitá, složená

- cerky tvoří klíštky

- nymfypodobné dospělcům, s viditelnými křídelními 
pochvami

- noční; detritožraví, býložraví i všežraví.  

- samička pečuje o vajíčka v půdě i nymfy, jimž nosí potravu.

podř. Arixeniina – paraziti asijských netopýrů

podř. Hemimerina – paraziti afrických krys

v ČR 7 spp.



Labidura riparia – škvor velký

-až 40 mm dl.

- písčiny včetně
piskoven, břehů rybníků
apod.

- kosmopolitní areál, ale 
u nás EN

- oblast nejjižnější Moravy, stepní
druh, EN



(Neoptera) (Exopterygota) ř. Orthoptera - rovnokřídlí

- ú.ú. kousací, hypognátní

- pronotum tvoří štít na hrudi

- kř1 kožovitá,, kř2 vějířovitá,

- nečlánkované cerky + kladélko

- zadní nohy většinou skákací

- nymfy podobné dospělcům, s viditelnými 
křídelními pochvami

Ensifera
kobylky, koníci, 
cvrčci, 
cvrčkovci, 
krtonožky…

Caelifera
Sarančata, marše. Stridulace –teritoriální chování

E – niťovitá tykadla, ucho na holeni, 
alární stridulace (křídla o sebe)

C – štětinovitá tykadla, ucho na 
abdomenu, femoroalární stridulace 
(stehno o křídelní žilky)

v ČR 54 spp.

v ČR 40 spp.



Troglophilus neglectus – koník jeskynní

-jihoevropský, u nás štoly

Saga pedo – kobylka sága

Orthoptera: Ensifera

Kobylka Boscova –Leptyphyes bosci –Českokrumlovsko

Gryllus campestris, cvrček polní

Gryllotalpa gryllotalpa

Krtonožka obecná



Orthoptera: Caelifera
Psophus stridulus – saranče vrzavá

-Kdysi všudypřítomné, extenzívní pastviny

Miramella alpina – saranče horská

- Náš jediný brachypterní horský druh, Jeseníky, Šumava, Třeboňsko

Locusta migratoria, saranče stěhovavá



(Neoptera) (Exopterygota) ř. Phasmatodea - strašilky

• úú kousací prognátní

• prothorax kratší než meso- a metathorax

• častá redukce křídel  

• chybí kladélko – velká vajíčka připomínají semena

• býložraví, častá partenogeneze

V Mediteránu 2 pův. a několik nepův. druhů



Rod Leptynia

– několik spp. ve Španělsku

Bacillus rossi

Nejrozšířenější evropský druh

(v Mediteránu i další členové rodu)

Clonopsis gallica:

rovněž ve většině Mediteránu

(Neoptera) (Exopterygota) ř. Phasmatodea - strašilky



(Neoptera) (Dictyoptera) ř. Grylloblatodea - cvrčkovci

• úú kousací hypognátní

• kuželovité tělo, 5-ti segmentální tarsy

• bezkřídlí

• dlouhé, osmičlánkové cerky

25 druhů v horách Holarktické oblasti (Čína, Japonsko, 
Korea, USA, Kanada – Beringia?)

- sněhová pole, výležiska, sutě, jeskyně

- nalezeni až 1906, popsáni 1915

- netolerují vysoké teploty: aktivní od 0 C do ca 10 C

- extrémně pomalý vývoj



(Neoptera) (Dictyoptera) ř. Mantophasmatodea - strašilkovci
• úú kousací, hypognátní

• 5 segmentové tarsy

• bezkřídlí

• krátké jednočlánkové cerky

- popsáni 2002, nejnovější řád 
hmyzu

- noční predátoři v horách 
kapské oblasti

8 spp., z toho jen 6 recentních, 2 fosilní z 45 mil. let starého baltského jantaru. 



(Neoptera) (Dictyoptera) ř. Blattodea- švábi

• oválné štítovité pronotum (= štítek) kryje větší
část hlavy i thoraxu

• štíhlé „běhací“ nohy, 5článkové trarsy

• kř.1 kožovitá, kř.2 blanitá

• krátké mnohačlánkové cerky

• ootéka – kapsa na vajíčka

Světově 3500 spp., v ČR 5 původních, 6 zavlečených



Periplaneta americana

Kosmopolitní synantropní prudič

Blatta orientalis

Též kosmopolit synantrop, vyšší teploty

Blatella germanica – rus domácí

Kosmpolitní, u nás nejhonější šváboprudič

Ectobius sylvestris, rusec lesní

(Neoptera) (Dictyoptera) ř. Blattodea- švábi



• trojúhelníková hlava s obrovskýma očima, úú hypognátní kousací

• pritažený prothorax, chelátní (= klepetovité) otrněné nohy

• kř1 zpevněná, kř.2 širší blanitá

• tarsy 5 segm., krátké mnohočlánkové cerky

• oothéka (a další podobnosti se šváby)

• superdravci

• 1800 spp., v Evropě ca 30, u nás 1

(Neoptera) (Dictyoptera) ř. Mantodea - kudlanky

Kudlanka nábožná, Mantis religiosa: 

- expanze v Evropě (s oteplením)

- už dávno zavlečena do sev. Ameriky



Perlamantis alliberti

Západomediteránní, 
po Francii

Ameles decolor

Apteromantis aptera

Iberský poloostrov

mediterán

Empusa fasciata

Východomediteránní až
pontický druh

Na fotce je nymfa!

(Neoptera) (Dictyoptera) ř. Mantodea - kudlanky



(Neoptera) (Dictyoptera) ř. Isoptera - termiti

• eusociální

• nymfy, dělníci a vojáci: měkké tělo, malé až chybějící slož. oči, velká hlava, 
korálkovitá tykadla, úú kousací

• pohlavní kasty: někdy tmavě pigmentovaní, hlava plně vyvinutá, s očima, 2 páry 
blanitých křídel, ta odhazují po spáření

(Jiní blízcí příb. švábů: švábíčeledi Cryptocercidaeobývají padlé kmeny, žijí v 
rodinných skupinách „vedených“ fertilní samicí, mají symbiotické bičíkovce schopné
trávit celulózu).

- v tropech často dominantní hmyz

- škůdci dřevěných staveb

- Macrotermitinae – houbové zahrádky

- Macrotermes subhyalinus– gigantické samice, až 30 000 vajíček denně



Termiti – Isoptera

Ekologický význam
mimo řádně úsp ěšní – žerou nejběžnější org. materiál, co jiným nechutná
-ca 10% živočišné biomasy v tropech
-konzumují 40-90% dřeva (hlavně suché tropy)
- klíčoví pro tvorbu půdy, mineralizaci živin
Produkují ca 5% emisí metanu
Mnoho specializovaných termito-filů a -fágů
- brouci, diptera, ploštice, 
-Schizomida (bičovci)
Hyenka skvrnitá
mravenečník velký

Disperze i přes oceán  - ve dřevě a 
obalech kokosových ořechů



Termiti – Isoptera

Obrovský ekonomický 
význam



Termiti – Isoptera

Termiti v Evrop ě

Reticulitermes – Rhinotermitidae

V ČR žádný, nejblíže Hamburg



(Neoptera) (Paraneoptera) ř. Psocoptera - pisivky

• výrazná hlava, úzký „krk“ mezi hlavou a thoraxem

• velká hlava, korálkovitá tykadla

• část čelisti (tzv. lacinia) nabodává substrát, modifikované
mandibuly fungují jako škrabky

• dva páry křídel s redukovanou žilnatinou, skládají
střechovitě nad tělo

• 2-3 segmentové tarsy

první ze skupin „hemipterního“ hmyzu: 

postupný přechod od kousacího k bodavě sacímu ú.ú.

Proměna nedokonalá.

V hrabance, pod kůrou, v lišejnících… i domácnostech (sbírky, knihy)

celkem 3000 spp., v ČR ca 100 spp



(Neoptera :Paraneoptera) ř. Thysanoptera – třásněnky (= třásokřídlí)

• úú dva maxilární a jeden mandibulární stylet
– nabodávají rostlinná pletiva

• Jediná skupina hmyzu s asymetrickým úú

• Třásnitá křídla, někdy druhotně apterní

• 2 článkové tarsy s terminálními adhezivními
měchýřky

• škodlivé druhy ničí květy plodin

• 4500 spp. (v ČR ca 200)



(Neoptera) (Paraneoptera) ř. Phtiraptera - vši

* Amblycera: kousací „všenky“, primitivní skupina

* Rhynchophthirina: paraziti slonů

* Anoplura: pravé „savé“ vši

* Ischnocera: sající paraziti ptáků

všenka

praváveš

• široká hlava s kousacími mandibulami

• 2 článková chodidla se 2 drápky

• úzká hlava, bodavě sací úú (maxilární stylety)

• 1 článková chodidla s 1 drápkem

- přenašeči tyfu aj. horečnatých onemocnění

- symbiotické baktérie (dorovnání stravy)



(Neoptera) (Paraneoptera) ř. Hemiptera

Charakteristické bodavě sací úú

- mandibuly a maxily tvoří bodec, krytý 
modifikovaným spodním pyskem 

- nabodávají rostlinné nebo i živočišné tkáně a 
sají

Sternorrhyncha – mery, molice, 
mšice, červci
Auchenorrhyncha - křísi a cikády
Coleorrhyncha
Heteroptera –ploštice



ř. Hemiptera Sternorrhyncha – mery, molice, mšice, červci
16 000 sp.
4 „nadčeledi“ - Psylloidea (mery), Aleyrodoidea (molice), Aphidoidea ( mšice), 
Coccoidea ( červci) 

Všichni býložraví. 
Sají na floemu (transportuje živiny z listů)
Ten hluboko – nemohou stylety rychle vytáhnout, většinou málo pohyblivé formy
Cukrem platí mravenčí ochranku, příp. se chrání se voskem, 
Floem – hodně cukru, málo bílkovin –endosymbiontní bakterie

Psylloidea (mery)

Maličké, čirá křídla

Jen sexuální rozmnožování

Vyskočí a odletí (stíhačka s kolmým letem)

Dost škůdců (např. mera jabloňová)

V ČR 124 spp (53 red-listed)



ř. Hemiptera: Sternorrhyncha: Aleyrodoidea – molice

Globálně 1450 spp

Bílý vosk ze žláz na zadečku

Vajíčko – 1. nymfa běhací – 2.a 3. nymfa sesilní – 4. 
instar – pupa nebo puparium – imago

Běžná partenogeneze

Např. molice skleníková



ř. Hemiptera: Sternorrhyncha: Aphidoidea – mšice

Ca 5000 spp.
3 č. Phylloxeridae,Adelgidae, and Aphididae
Většinou temperát sev. polokoule

Složitý živ. cyklus – celý 1-2 roky
-střídání partenog. a pohl. generací
-obligátní střídání hostitelů (asi 10%)
-Křídlaté a bezkřídlé
-Oviparie x viviparie
-Teleskopické generace

-rychlý nárůst populace, „útěk“predátorům
- Většinou žijí pospolitě

Vajíčko – 4 nymfální instary – imago

Sifunkuly (někdy redukované na póry n. chybí)
– sekrece obranných lipidů a alarm feromonů
Častá sekrece vosku



ř. Hemiptera: Sternorrhyncha: Aphidoidea – mšice

Vývojový cyklus korovnice modřínové, Adelges laricis

FXL ....... Larva zakladatelky
FX.................Zakladatelka (fundatrix) 
NSISL...........Neosistens (hiemales) (larva zimující na sek. hostiteli) 
ALGAL. Alatae gallicolae (okřídlená samice) 
PGRE ...........Progrediens (neokřídlená samice na sekundárním hostiteli a produkující okřídlené partenogenetické potomstvo) 
SIS ......... Sistens (neokřídlená samice sídlící na sekundárním hostiteli) 
ALSXP .. Alatae sexupara (okřídlená samice produkující sexuální potomstvo) 
ML................Samec 
FL .......... Samice

Celý cyklus 2letý, střídá smrk a další jehličnan
HÁLKY



ř. Hemiptera: Sternorrhyncha: Aphidoidea – mšice

Příklad jednoletého cyklu na 2 hostitelích



ř. Hemiptera: Sternorrhyncha: Coccoiddea – červci

Globálně ca 7500 spp.
Hlavně tropy
Kryti štítkem (scale insects) , voskem

Samci – proměna dokonalá
Samice – neotenické, redukované na pytlík

Velmi variabilní: 
1- rozmnožování – Partenogeneze,
hermafroditizmus, eliminace genomu otce
2 – struktura spermií
3- počet chromozomů
4- typy endosymbiontů

Samci (od prepupy) od 3 inst. nežerou
redukované ú.ú

Samice zase nemají jiné extremity než ú.ú.
Pytlíčky se sosákem a vajíčky



ř. Hemiptera: Sternorrhyncha: Coccoiddea – červci

Orthezia urticae, toulice kopřivová

Štítenka sosnová Puklice švestková

Červec bukový

Červec nopálový



ř. Hemiptera: Auchenorrhyncha - křísi

Křídla- střechovitě složená, přední membranózní
n. sklerotizovana, nikdy ne funkčně dělená

Mohou sát
Xylem (ubohý na vše)- velké druhy (cikády, Cecropoidea)
Floem (cukry mnoho, bílkoviny málo)– ostatní
Mezofyl (buňky)– mrňata Typhlocybinae (pidikřísci)

Globálně ca 30 000 spp, v ČR 580 spp.

235 v Červeném seznamu

Cikáda chlumní – VU, vývoj 6-10 let

Pěnodějka červená

Pěnodějka olšová



Ostnohřbetka křovinná Centrotus cornutus

Ušatka kůrová, Ledra aurita

Křísci, čel. Cicadellidae (drobní) Cixiidae - žilnatkovití

ř. Hemiptera: Auchenorrhyncha - křísi



ř. Hemiptera: Heteroptera - ploštice

Nymfy - dorzální pachové žlázy na tergitech 3-7

Přední křídla - polokrovky , funkčně dělené
Zadní křádla blanitá

Ca 30 000 spp.
V ČR 835 spp.
Z toho 260 (30%) v Červeném seznamu

Hydrometra sp. – vodoměrka Naucoris cimicoides, bodule
obecná

Nepa cinerea, splešťule 
blátivá



ř. Hemiptera: Heteroptera - ploštice

Rhynocoris iracundus, zákeřnice 
červená - dravá

Miridae, klopuškovití - býložraví

Pentatomidae, kněžicovití – býložr.

Cimex lectuarius – štěnice obecná

Ektoparazit savců



Vnitřní členění

Proměna dokonalá

Proměna nedokonalá



(Neoptera) (Endopterygota) ř. Hymenoptera - blanokřídlí

• gigantický řád (100 000+ spp, v +CR 7000 spp). 

• ekologičtí a behaviorální specialisté. 

• blanitá křídla, spodní < horní, spojeny háčky - hamuli

• úú od kousacího po „lízací“ u včel (z maxil a spodního pysku)

• proměna dokonalá

• larvy housenice (eruciformní) u širopasých, červovité (mají hlavu a úú, 
nemají nohy) u včel a vos, bezhlavé u parazitoidů

– jen jeden pár oček (často tmavé)
hrudní nohy silnější panožek
6-9 párů panožek (housenky obvykle 4 
páry) 
nemají pár končetin na posledním článku 
(pošinky)



(Neoptera) (Endopterygota) ř. Hymenoptera - blanokřídlí

Tradičně 2 podřády 

Širopasí – Symphyta

Štíhlopasí – Apocrita

Situace složitější „vosí pás“ se 
vyvinul jednou, četné
specializace



č. Tenthredinidae - pilatkovití

č. Diprionidae - hřebenulovití

Siricidae - pilořitkovití

č. Pamphiliidae– ploskohřbetkovití

Cephalcia abietis –ploskohřbetka 

smrková

Tradiční Symphyta – výběr čeledí



Apocrita (štíhlopasí)

1. lumci a lumčíci ( tzv. Hymenoptera Parasitica)

Rhyssa persuasoria – lumek obrovský Ichneumonidae – lumkovití

ČR 3000 spp, větší

Braconidae – lumčíkovití

ČR 13000 spp, drobní



Apocrita (štíhlopasí)

2. Chalcidoidea

Drobní, paraziti vajíček, nebo hálkotvorní

3. vosy, vč. samotářských skupin (hrabalky, 
kutilky…) a kleptoparazitů (zlatěnky)

Kutilka Kodulka

Žahalka



Apocrita (štíhlopasí)

4. Mravenci

„sociální vosy“

5. Včely vosy, vč. Samotářských, kleptoparazitických aj. 

pískorypka

Nomáda (hnízdní parazit) Čmelák obrovský – od 1950s EX v ČR

čalounice
drvodělka



Eusocialita blanokřídlých: 

Evolučně ji umožňuje haplodiploidie – určení pohlaví, kde 

samice diploidní (2n)

samci haploidní (n) – z neoploz. vajíček

Shared gene proportions in haplo-diploid sex-determination system relationships 

Sex Daughter Son Mother Father Full Sister Full Brother

Female 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 1/4

Male 1 N/A 1 N/A 1/2 1/2

Sestry – dělnice – si jsou příbuznější, než „dcery“ – víc 
se vyplatí pomáhat matce, než sama sobě…



(Neoptera) (Endopterygota) ř. Coleoptera - brouci

J.B.S. Haldane: 

“[God] must be inordinately fond of beetles”

> 400 000 popsaných druhů

> v ČR 6000 (110 čeledí)

- úú kousací

- kř1 – krovky, kř2 – blanitá

- řada typů larev, od eruciformních k 
červovitým, ponravovitým…

- celářada potravních specializací



cca 350 000 popsaných spp.
40% všeho hmyzu 
30% všech živočichů
První asi 285 MYA

Žerou (téměř) vše,
žijí (téměř) všude

500 čeledí a podčeledí

4 podřády
Archostemata – 40 spp.
Adephaga – 37 000 spp.
Myxophaga – 90 spp.
Polyphaga – 300 000+ spp.

V ČR asi 6000 druhů
110 čeledí

(Neoptera) (Endopterygota) ř. Coleoptera - brouci



(Neoptera) (Endopterygota) ř. Coleoptera - brouci

Podř. Adephaga

čel. Carabidae - střevlíkovití

Svižník lesní Cicindela sylvatica

C. hungaricus – v ČR 3 lokality, 
Natura2000

C. variolosus – část. vodní, malé potůčky,
žere blešivce, Natura2000

r. Procerus – JV Evropa, 
největší střevlíci vůbec



Podř. Adephaga

čel. Dytiscidae - potápníkovití

Potápník široký, Dytiscus latissimus– v 
ČR vyhynul

Podř. Polyphaga

čel. Hydrophilidae - vodomilovití

Vodomil černý, Hydrophilus piceus

– největší vodní brouk vůbec 



Polyphaga, nadč. Scarabeoidea

Lucanus cervus, roháč obecný

Ceruchus chrysomelinus, roháček 
jedlový

Lethrus apterus, chrobák révový

Copris lunaris, chrobák pečlivý

Sisyphus schaefferi



Polyphaga, nadč. Scarabeoidea

Chroust mlynařík, Polyphylla fullo

Oryctes nasicornis, nosorožík kapucínek

Gnorimus nobilis, zdobenec proměnlivý

Osmoderma eremita, páchník hnědý

Protaetia aeruginosa, zlatohlávek 
skvostný



Krasci (čel. Buprestidae) – zástupci z jilmů…

Početnost a stav jilmovych soliter
(celkem 24 !!!)
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nadč. Chrysomeloidea, Cerambycidae – tesaříkovití

Cerambyx cerdo– tesařík obrovský

Rosalia alpina– tesařík alpský

Ruptela maculata– tesařík skvrnitý



Nanosella fungi(čel. 
Ptiliidae) – 0.2 mm

Goliathus giganteus– nejtěžší (10 cm)

Titanus giganteus– nejdelší (až 28 cm)



(Neoptera) (Endopterygota) ř. Strepsiptera -řásníci

Hypermetamorfóza: 
neotenická samice -> volně žijící triungulin -> beznohá endoparazitická larva

samice

Samec: úú zakrnělé, kř1 připomínají
kyvadélka dvoukřídlých

Samice: neotenické, endoparazitické

Hostitel jestylopizován(kastrace)

- parazitují chvostnatky (volně ž. samice!), ortopteroidní hmyz, blanokřídlé a hemipter}

- (podpobná hypermetamorfóza: brouci čel. Meloidae (majkovití) a Rhipiphoridae
(vějířníkovití))

- fylogenetické postavení nejisté (brouci? blanokřídlí?)

samec



(Neoptera) (Endopterygota) ř. Neuroptera – síťokřídlí

• úú kousací, u larev i dospělců

• blanitá křídla s bohatou žilnatinou, zvl. u kostálního (předního) okraje

• 3 podřády nebo3 řády

Planipennia (síťokřídlí sensu stricto)

mravkolev
Chrysopa

denivka
Sisyridae – predátoři mechovek!



(Neoptera) (Endopterygota) ř. Neuroptera – síťokřídlí

Mravkolev rodu Palpares–
Středomoří

Stuholetka, Nemoptera–Středomoří
ploskoroh pestrý (Libelloides macaronius)
Čel. Ascalaphidae, v ČR – 2 spp, oba ohrož.



Megaloptera (střechatky)

vodní larvy s žábry na abd. segmentech

Raphidioptera (dlouhošíjky)

dravé larvy pod kůrou



(Neoptera) (Endopterygota) ř. Mecoptera – srpice
Panorpa

Boreus –sněžnicovití

Bittacus -
komárovcovití

- protáhlé kousací úú na konci prodlouženého „zobce“

- omniovorní, číhající predátoři (Bittacus), nebo požírači mrtvého hmyzu



(Neoptera) (Endopterygota) ř. Trichoptera - chrostíci

• eruciformní vodní larvy – schránky, rourky, 
pavučinky. Kousací úú, na konci 
abdomenu pár panožek s drápky, 
abdominální žábry

• dospělci s ochlupenými křídly, redukovaným 
úú, křídla skládají střechovitě, 
soumrační až noční



(Neoptera) (Endopterygota) ř. Lepidoptera - motýli

Micropteryx –
zástupce čeledi se 
zbytky kousacích úst

• eruciformní herbivorní larvy s kousacími úú a 2-8  páry panožek

• dospělci s velkými křídly pokrytými šupinkami

• úú dospělců – sosák z přeměněných maxil (kromě nejprimitivnějších skupin)

• > 110 000 spp. (v ČR ca 3300)

Motýli vs. „můry“ – denní motýli jsou 
monofyletičtí, nikoli ale motýli noční

Havajská karnivorní
Eupithecia(píďalka)

Cossus cossus
– xylofágní
drvopleň

Příklad pospolitých larev: 
Thaumatopoea, bourovčík

Elophila nympheata, zavíječ s vodní larvou



zachovaná kusadla

sosák, ale funkční kusadlové svaly
„spermovod“ mezi kopulačním otvorem 
a  oviporem

„Monotrysia“ – jediný gonopor

„Ditrysia “ – jeden samičí otvor na 
páření, jeden ovipoziční

Systém motýlů –
„Hennigovský hřebínek“



Thysania agrippina(skoro 30 cm)



Čel. Micropterygidae –
chrostíkovníkovití

Ještě mají kousací úú

Gracillaridae, vzpřímenkovití

Tineidae, Molovití (mol ozdobný)

Tortricidae, obalečovití, 

obaleč dubový

Phyllonorycter roboris



č: PYRALIDAE (zavíječovití)

- imága mají dobře vyvinuté maxilární palpy

- dlouhé štíhlé nohy často s ostruhami

- zadní křídla trojúhelníkovitá

- 1 abdominální článek s tympanálními orgány

- soumračné a noční druhy

- larvy spřádají listy , nebo synantropn ě v 
domácnostech na potravinách (Ephestia, 
Pyralis ); Plodia interpunctella

-u nás asi 270 druhů, celkem kolem 10 000

podč: CRAMBINAE (travaříkovití)

- imaga mají v klidu k řídla sto čena do ruli čky 
kolem t ěla

- larvy žijí v mechu a detritu

- u nás kolem 50 druhů, celkem asi 2000
travařík obecný (Crambus lathoniellus)

Galeria melonella

Plodia interpuntellaPyralis farinalis



Lasiocampidae, bourovcovití

Bourovec ostružiníkový

Sphingidae, lišajovití

Lišaj pryšcový

Saturniidae, martináčovití

Martináč hrušňový

Martináček bukový



Parnassius apollo –
reintrodukce na 
Štramberku

Parnassius mnemosyne –
pařezinové lesy

Papilionidae, otakárkovití

Papilio machaon, otakárek
fenyklový



Pieridae, běláskovití

Nymphalidae, babočkovití

Lycaenidae, modráskovití



Geometridae – píďalkovití

Píďalka zelenopláštník

Notodontidae, hranostajníkovití

Hranostajník vrbový

Notuidae, můrovití

Největší čeleď vůbec, nedávno 
„překopána“
– Erebidae + Noctuidae

Arctiidae, přástevníkovití



Adjusted 1950s to 2008 
(based on 337 610 records)

Extinct (19)

Critically endangered (24)

Endangered (26)

Vulnerable (36)

Safe (36)

Expanding (13)

Migrants and vagrants (7)

Výsledky z mapování (stav 2008)

loss > 75%, or

< 3 squares left loss 50-50%

loss 25-50%

increase 
>15%

cca 35000 
druhů

161 druhů

ca 3300 
druhů

Motýli bez
denních
Denní motýli

Ostatní hmyz



Lišaj borový – nejvíc záznamů noční
Bourovec jetelový – vymírající noční

Modrásek černoskrvnný – vymírající Ohniváček černočárný – expandující



(Neoptera) (Endopterygota) ř. Diptera - dvoukřídlí

•Tykadla niťovitá, štětinovitá nebo osinovitá

• úú sací n. lízací – obrovská diverzita

• mesothorax > prothorax, kř1 vyvinutá, kř2 
přeměněná v kyvadélka (haltery)

• larvy vždy beznohé, s vyvinutou nebo 
nevyvinutou hlavovou kapsulou

• 120 000+ spp

Podř. Nematocera – dlouhorozí: komáři, tiplice, pakomáři, 
Phlebotomidae, muchničky…

Podř. Brachycera – krátkorozí: pestřenky, ovádi, bráněnky, 
roupci, střečci, mouchy, masařky, octomilky, kloši…



(Neoptera) (Endopterygota) ř. Siphonaptera - blechy

• ektoparazité savců (90% spp.) a ptáků

• tělo zploštělé ze stran, úú bodavě sací,  na hlavě a thoraxu hřebínky štětin

• zadní stehno uzpůsobeno ke skákání

• larva červovitá, s redukovanou hlavou, bez očí, s kousacím úú

• v hnízdech a norách

• 2300 spp

Blechy přežijí podstatně déle než vši bez svého hostitele.

Tunga penetrans, 
blecha písečná


