
HOLOMETABOLA 

skupina hmyzu s tzv. proměnnou dokonalou, tj. včetně stadia kukly 

 

14. řád: Brouci (Coleoptera) - 350 000 druhů 

             - 0,5 až 220 mm 

             - počtem druhů představují třetinu všech známých živočišných druhů           

             - první pár křídel zpevněný, přeměněný na krovky, druhý pár blanitý    

             - ústní ústrojí kousací 

             - převážně suchozemský hmyz, který osídlil prakticky všechna  

                prostředí včetně velehor a jeskyní, některé druhy jsou přizpůsobeny  

                k životu ve sladké nebo poloslané vodě 

             - většina druhů je býložravých, nemalá část masožravých, někteří se  

               živí tlejícími zbytky 

             - v Evropě žije zhruba 15 000 druhů: 

                        masožraví – draví, většinou hubí jiný, často škodlivý hmyz 

                       Potápník vroubený – vodní, 3. pár noh k plavání (veslovací   

                                                          nohy), dravé larvy často napadají kořist  

                                                          větší než jsou samy 

                 Svižníci – rychle běhající, na suchých slunných místech, larvy  

                                         vyhrabávají chodby v písčité zemi, kde číhají na    

                                         kořist, loví hlavně v noci 

                                         Svižník polní – zelené krovky s bílými skvrnami 

                        Střevlíci – masožraví, až 4 cm 

                                          Střevlík měděný – kovově lesklé krovky  

                                          Střevlík fialový – černofialové kovově lesklé krovky 

                                          Střevlík zlatolesklý – žlutozelené kovově lesklé  

                                                                             krovky 

                                          Střevlík zahradní – černé krovky se světlými  

                                                                         tečkami 

                 všežraví – rostlinná i živočišná potrava, někteří mrchožrouti 

                        Kovaříci – štíhlé tělo 

                                       - schopnost vyskočit z polohy na zádech zpět na nohy  

                                         (slyšitelné lupnutí), larvy = drátovci škodí na  

                                          kořenech rostlin, některé jsou dravé 
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                         Drabčík zdobený – zkrácené krovky, žluté skvrny na zadečku 

                         Hrobařík obecný – černé, žlutě nebo oranžově pruhované  

                                                        krovky, larvy se vyvíjejí ve zdechlinách 

                         Páteříček sněhový – černé krovky, červený štít vpředu a  

                                                          červený zadeček, larvy přezimují 

                         Světluška větší – samci okřídlení, samice bezkřídlé, podobné  

                                                     larvám, obě pohlaví světélkují - mají na  

                                                     zadečku spec. orgán 

                         Slunéčko sedmitečné – červené krovky s černými tečkami,  

                                                              užitečné – predátor mšic a červců 

                        Zlatohlávek – zelenožluté, kovově lesklé krovky 

                        Vruboun posvátný – „skarabeus“ 

                       Chrobák velký – hrabe chodby, do kterých tahá trus jako potravu  

                                                  pro larvy 

                       Chroust obecný – býložravý, létá večer, larvy = ponravy (bílé,  

                                                    tvar C), 3-4 roky vývoj v zemi 

                       Roháč obecný – náš největší brouk, výrazný pohl. dimorfismus, 

                                                  v dubových lesích 

                      Tesaříci – tykadla delší než tělo, na dřevě nebo v květech 

                      Nosatci – hlava prodloužená v nápadný nosec, na jeho konci  

                                      kusadla, býložraví 

                                      Klikoroh borový – škodí ve školkách ohryzáváním   

                                                                     kůry sazenic 

                                      Pilous černý – larvy ve skladovaném obilí, rýži,  

                                                              těstovinách 

                      Potemník moučný – larvy „mouční červi“ v domácnostech, ve  

                                                       skladovaných potravinách 

                     Mandelinka bramborová – žlutočerně pruhované krovky, larvy  

                                červenočerné, velmi žravé – holožíry v bramborové nati 

                     Červotoč proužkovaný – škůdce zpracovaného dřeva 

                     Kůrovci a lýkožrouti – drobní brouci, larvy ve dřevě nebo lýku  

                                                           stromů, zanechávají typické „požerky“ 

Brouci ve fotogalerii; 10 největších brouků světa; 10 největších brouků ČR 

http://hmyz.net/fotobrouci.htm
http://hmyz.net/top10brouci.htm
http://hmyz.net/top10broucicr.htm


 

15. řád: Blanokřídlí (Hymenoptera) - 200 000 druhů 

             - 0,2 až 100 mm. 

             - různorodý řád hmyzu se dvěma páry blanitých křídel 

             - ústní ústrojí je kousací, někdy umožňuje lízání a sání 

             - u některých druhů mají samice kladélko přeměněné v žihadlo    

             - suchozemský hmyz obývající téměř všechna přírodní prostředí,  

               některé druhy parazitické 

             - sociální hmyz (včely, vosy, mravenci aj.) 

             - v Evropě žije asi 45 000 druhů 

             - 2 skupiny podle spojení zadečku s hrudí:   

                        širopasí - zadeček nasedá celou šířkou k hrudi 

                                        - larvy podobné housenkám motýlů = housenice 

                        Pilatky – housenice býložravé, dospělci draví 

                        Pilořitky – housenice vyžírají chodby ve dřevě  

                                                             stromů 

                        štíhlopasí - zadeček k hrudi nasedá úzkou stopkou 

                                            - larvy beznohé, masožravé nebo býložravé 

                        Lumek velký – samička klade vajíčka do larev či kukel jiného  

                        hmyzu (larvy hostitele pomalu vyžírají, nesmí ho zahubit dřív,  

                        než se samy mohou zakuklit)  

                        Žlabatky – larvy žijí v rostlinných tkáních a způsobují vznik  

                                          novotvarů = hálky 

                                          Žlabatka duběnková – kulovité hálky (duběnky) na  

                                                                              listech dubu 

                                          Žlabatka růžová – keříčkovité, červeně zbarvené  

                                                                        hálky na listech růží 

                        Mravenci – sociální hmyz, žijí v koloniích s rozlišenými jedinci 

                                           (kasty – dělnice, vojáci, královna…) 

                                        - při rojení („svatební let“) okřídlení samci a samice,  
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                                           po oplození samci hynou, samice zakládají nové  

                                           kolonie 

                                           Mravenec lesní – kupovitá mraveniště na teplých  

                                                                        slunných okrajích lesů 

                                           Mravenec dřevokaz – náš největší (až 17 mm) 

                                                                           - hnízda v jehličnatých  

                                                                              stromech  

                         Včely – většina druhů žije samotářsky a nesbírá pyl, hnízda  

                                       často v zemi nebo ve dřevě 

                                       Včela medonosná – jediný sociálně žijící druh u nás 

                                       - včelstvo tvoří hlavně dělnice – sbírají pyl, pečují o  

                                         potomstvo a o královnu, královna zajišťuje pouze  

                                         rozmnožování, na jaře z některých vajíček samice a  

                                         samci (trubci), po oplození samci hynou, samice  

                                         založí nové včelstvo (s částí dělnic opustí úl, nebo  

                                         vyžene starou královnu) 

                          Čmelák zemní – hnízda v zemi (nebezpečí vypalování trávy) 

                          Vosa útočná – žahadlo hladké, opakovaně použitelné 

                          Sršeň obecná 

Blanokřídlí ve fotogalerii 

 

16.řád: Síťokřídlí (Neuroptera) - 6000 druhů 

            - 3 až 70 mm, rozpětí křídel až 120 mm 

            - kousací ústní ústrojí, dva páry křídel se síťovitou žilnatinou, která  

              jsou v klidu střechovitě složená 

            - larvy i dospělci draví 

            - v Evropě žije asi stovka druhů:  Zlatoočka obecná 

                                                                  Mravkolev – larvy vyhrabávají  

                                                                  trychtýřovité pasti v písku nebo  

                                                                  jemné zemině, na dně kterých číhají  

http://hmyz.net/fotoostatni.htm#blanokridli
http://hmyz.net/24sitokridli.htm


                                                                  na kořist (nejčastěji mravence) 

Síťokřídlí ve fotogalerii 

 

17. řád: Dvoukřídlí (Diptera) - 150 000 druhů 

             - do 70 mm 

             - jeden pár křídel, druhý pár je přeměněný v tzv. kyvadélka sloužící  

                jako rovnovážný orgán při letu 

             - ústní ústrojí je sací, často uzpůsobené k bodání, živí se tekutými  

                látkami rostlinného i živočišného původu 

             - v Evropě žije asi 8000 druhů:  

                                Moucha domácí 

                                Bodalka stájová – bodavě sací úst. ústrojí 

                                Moucha tse-tse – bodalka přenášející spavou nemoc 

                                Ovád hovězí – saje krev 

                                Bzučivky – kovově modře a zeleně zbarvené 

                                Masařky – kladou larvy do rozkládajícího se masa 

                                               - kostičkovaná kresba na zadečku 

                                Pestřenky – vzhledem napodobují vosy nebo včely 

                                Komár pisklavý – samice sají krev, samci nektar z květů 

                                Tiplice zelná – dlouhé nohy, připomínají obrovské  

                                                         komáry, rostlinná strava 

                                Octomilka obecná – na ovoci, všude kde něco kvasí… 

                                Vrtule třešňová – červivost třešní (larvy) 

Dvoukřídlí ve fotogalerii 

 

http://hmyz.net/fotoostatni.htm#sitokridli
http://hmyz.net/28dvoukridli.htm
http://hmyz.net/fotoostatni.htm#dvoukridli


18. řád: Srpice (Mecoptera) - 550 druhů 

            - do 40 mm 

            - kousací ústní ústrojí na konci rypákovitě prodloužené hlavy 

            - dva páry blanitých křídel, často skvrnitých 

            - žijí zejména na chladnějších a vlhkých místech, často v horských  

              oblastech, jsou všežravé 

            - v Evropě žije asi deset druhů: Srpice obecná – hojně v křovinatém  

                                                                                          podrostu 

Srpice ve fotogalerii 

 

19. řád: Blechy (Siphonaptera) - 2400 druhů 

             - 1 až 8 mm 

             - parazitický řád hmyzu – změny ve stavbě těla, dospělci jsou z boku    

               zploštělí, bezkřídlí s bodavě sacím ústním ústrojím, poslední pár   

               nohou je upraven ke skákání 

             - parazitují na savcích a ptácích, živí se jejich krví, některé druhy žijí   

                na svých hostitelích, jiné jen v jejich hnízdech 

              - v Evropě žije asi sto druhů:  Blecha obecná – kosmopolitně na  

                                                                                          člověku 

                                                              Blecha morová – přenáší mor 

 

 

 

 

http://hmyz.net/29srpice.htm
http://hmyz.net/fotoostatni.htm#srpice
http://hmyz.net/30blechy.htm


20. řád: Chrostíci (Trichoptera) - 8000 druhů 

             - 1,5 až 40 mm, rozpětí křídel do 60 mm 

             - zakrnělé a pozměněné kousací ústrojí 

             - dva páry křídel pokrytých chloupky a štětinkami, někdy i šupinkami.   

             - žijí v blízkosti tekoucích i stojatých vod 

             - aktivní jsou většinou v noci a živí se nektarem 

             - larvy žijí ve vodě, některé si vytvářejí schránky nalepováním   

               kamínků, písku, schránek jiných živočichů, jsou dravé či býložravé 

             - v Evropě žije několik stovek druhů:  Chrostík velký 

 

21. řád: Motýli (Lepidoptera) - 165 000 druhů  

             - rozpětí křídel do 300 mm 

             - dva páry křídel pokrytých barevnými šupinkami 

             - ústní ústrojí sací – sosák často delší než celé tělo, svinutý naspodu  

                                             hlavy 

             - suchozemský hmyz žijící v téměř všech druzích prostředí včetně  

               velehor 

             - larvy = housenky jsou až na několik výjimek býložravé, mají  

               kousací ústní ústrojí, 3 páry noh a na zadečku několik párů panožek 

             - v Evropě žije 5000 druhů:   

               Bělásek zelný – zelené housenky škodí v zelinářských zahradách 

              Žluťásek řešetlákový – žlutá křídla s tečkou 

              Otakárek ovocný – zadní křídla s ostruhou 

             Babočky – pestrá křídla, nejběžnější u nás, některé na zimu odlétají,  

                               např. B. admirál 

                               Babočka kopřivová- hnědočervená kresba 

                              Babočka paví oko – barevná křídla s oky 

             Okáči – hnědá křídla s očky, housenky na travách 

             Perleťovci – rub zadních křídel se stříbrnými skvrnami nebo pásky 

             Jasoň červenooký – bílá křídla s červenými oky 

http://hmyz.net/31chrostici.htm
http://hmyz.net/32motyli.htm


             Píďalka angreštová – housenky jen 2 páry panožek – charakteristický  

                                                 pohyb 

             Obaleč jablečný – housenky „červi“ v jablkách 

             Moli – drobní motýli, housenky škodí 

                          Mol šatní – v šatních skříních, prožírají látky 

                          Mol obilní – v uskladněném obilí a potravinách 

                 Zavíječi – škodí na uskladněných potravinách v domácnostech 

                                  (pavučinky) 

                          Zavíječ moučný – šedý se 2 příčnými páskami, v mouce a obilí 

                         Zavíječ skladištní – larvy v sušených rostlinách, tabáku, kakau,  

                                                         čokoládě 

                 Bourec morušový – kukly v kokonu z hedvábí 

Motýli ve fotogalerii; největší motýl světa; největší denní motýli ČR; největší 

noční motýli ČR 
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Read more: http://hmyz.net/entrady.htm#ixzz2CwAhI3Xe 
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