
Hmyz okolo nás

Biológia

V tejto úvodnej kapitole nového seriálu 
Hmyz okolo nás vám prinášame vše-
obecné informácie o najpočetnejšej trie-
de živočíšnej ríše, o triede hmyz. V ďal-
ších článkoch vám predstavíme jej nie-
koľkých predstaviteľov podrobnejšie.

V rámci zoologického systému je trie-
da hmyz súčasťou kmeňa článkonožce 
(Arthropoda) a v rámci neho patrí do 
podkmeňa vzdušnicovce (Tracheata). 
Tieto názvy vychádzajú z vlastností ži-
vočíchov, ktoré do týchto skupín patria 
(článkonožce majú článkované telo, 
vzdušnicovce dýchajú vzdušnicami).

Hmyz dýcha sústavou trubíc – trache-
ami, ktoré privádzajú vzduch priamo 
k telovým tkanivám a bunkám. Hlavná 
trubica sa nazýva vzdušnica a ústi na 
povrch tela prieduchmi (stigmami). 
Prieduchy majú rôzne tvary a veľkosti 
a zvyčajne majú filtračné a zatváracie 
zariadenie.

V odborných kruhoch sa používa la-
tinský názov hmyzu Insecta. Toto slovo 
v preklade znamená „ponarezávaný“ – 
jeho telo sa totiž skladá z troch základ-
ných častí: hlavy, hrude a bruška.

Na tele hmyzu si všimneme hlavu, hruď,  
bruško, tykadlá a šesť končatín

 
Hlava (caput, cephalon) vznikla sply-

nutím šiestich článkov. Nachádzajú sa 
na nej tykadlá, oči a ústne ústroje. Ty-
kadlá sú tvorené párom článkovaných 
príveskov a slúžia ako čuchové ústroje.

Hmyz má dva typy očí. Po bokoch 
hlavy sa nachádzajú veľké zložené oči, 
vpredu sú jednoduché. 

Zložené oko hmyzu pod mikroskopom

Zložené oko hmyzu sa skladá z veľ-
kého počtu jednoduchých očiek – oma-
tídií. Hmyz vníma každú časť obrazu 
jednotlivo – má tzv. mozaikovité vide-
nie. Zložené oči sú vynikajúco prispô-
sobené na vnímanie pohybu, čo pomáha 
hmyzu pri ochrane pred útočiacim ne-
priateľom. Vedia rozlišovať farby a slú-
žia aj ako orientačný nástroj v priestore, 
najmä vo vzťahu k zdroju svetla a orien-
tácii podľa neho.

Ústne ústroje hmyzu sú rozmanité 
a súvisia s potravou, ktorou sa príslušný 
druh živí. Môžu byť hryzavé (chrobáky, 
napr. bystruška), lízavé (včela), cicavé 
(motýľ), bodavo-cicavé (komár). 

Bystruška má hryzavé ústne ústroje  
(žerie mravca)

Včela má lízavé ústne ústroje 
(olizuje sladkú šťavu z kvetov)

Motýľ má cicavé ústne ústroje – dlhý cuciak

Detail oka vážky
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Komár má bodavo-cicavé ústne ústroje

Hruď hmyzu (thorax) sa skladá 
z troch článkov: predohruď (prototho-
rax), stredohruď (mezothorax) a zado-
hruď (metatho rax). Na spodnej strane 
hrude sa nachádzajú tri páry kráčavých 
končatín (na rozdiel od pavúkovcov, 
ktoré majú štyri páry nôh). Každá kon-
čatina hmyzu je rozdelená zreteľne na 
tri články.

Nohy hmyzu sú prispôsobené na vy-
konávanie rozličných funkcií. Napr. na 
lezenie (mucha má na poslednom člán-
ku končatiny priľnavé vankúšiky, preto 
sa môže pohybovať aj po skle), na ská-
kanie (koník i kobylka sa pri skákaní 
odrážajú od podkladu tretím najsilnej-
ším párom končatín), prichytávanie (voš 
má na konci končatín pazúriky – háčiky 
na prichytávanie k srsti a vlasom) či 
zber peľu (včela má chĺpky a košíčky na 
prichytávanie a prenášanie peľu).

Kobylka má tretí pár nôh prispôsobený  
na skákanie

Mucha má na koncoch končatín priľnavé  
vankúšiky

Voš má na koncoch končatín pazúriky  
na prichytávanie k vlasom a srsti

Včela má na končatinách chĺpky  
na prichytávanie a zber peľu 

Na chrbtovej strane hrude hmyzu vy-
rastajú krídla. Najčastejšie sú blanité 
a popretkávané žilkami. Zvyčajne sú to 
dva páry, niekedy však iba jeden pár 
(napr. mucha, komár), prípadne u nie-
kto rých druhov v súvislosti so spôso-
bom života krídla zanikli (blcha).

Bruško hmyzu (amdomen) sa skladá 
z deviatich článkov, ktoré sú do seba 
čiastočne zasunuté. Sú pospájané ten-
kými blankami.

Vážka má dva páry blanitých husto  
žilkovaných krídel

Komár má jeden pár krídel

Blche krídla vplyvom parazitického spôsobu 
života zanikli

Telo hmyzu je pokryté pomerne tvr-
dým pancierom z chitínu – organickou 
látkou, ktorá svojím zložením pripomí-
na rohovinu. Zároveň slúži ako vonkaj-
šia kostra i koža. Pozostáva podobne 
ako brnenie ťažkoodenca z niekoľkých 
častí, ktoré sú pohyblivo spojené. Pan-
cier nemôže rásť, preto ho jedinec 
v priebehu vývinu musí niekoľkokrát 
vymeniť. K týmto výmenám dochádza 
počas larválneho vývinu, kým jedinec 
nedosiahne dospelosť. 

Vážka a jej schránka po poslednom zvliekaní 

Končatina hmyzu pod mikroskopom

Hmyz sa objavil asi pred 400 milión-
mi rokov. Rozšírený je v slaných a slad-
kých vodách, ale i na súši. Vyskytuje sa 
v polárnych oblastiach i púšťach, vyso-
ko v horách i na ostrovoch uprostred 
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oceánov, dokonca i v jaskyniach hlboko 
pod povrchom. Prispôsobil sa skoro 
všetkým typom životného prostredia. 

Šidlo obrovské lieta vo vzduchu nad močiarmi

Korčuliarka na hladine vody

Hmyz predstavuje najpočetnejšiu 
triedu živočíšnej ríše. Dodnes bol po-
menovaný a opísaný približne milión 

druhov hmyzu, čo je viac ako počet dru-
hov všetkých ostatných skupín živočí-
chov spolu. Ak vychádzame z faktov, že 
väčšina druhov hmyzu sa vyvíja z vají-
čok cez larvy, ktoré vyzerajú úplne inak 
ako dospelé jedince, tak jeho obrovská 
rozmanitosť je ešte väčšia. 

Rôzna je i veľkosť hmyzu. Niektoré 
druhy sú menšie ako špendlíková hla-
vička, rozmery iných dosahujú s rozpä-
tím krídel až niekoľko centimetrov.

Vidlochvost feniklový – jeho krídla majú  
veľkosť 35 až 45 mm

Najväčším hmyzom, ktorý vôbec 
existoval v dejinách Zeme, boli vyhy-
nuté pravážky, príbuzné dnešných vá-
žok. Žili v prvohorách, potom vymizli. 
Jeden z fosílnych exemplárov tejto sku-
piny dosahoval v rozpätí krídel až 
76 cm. Hmyzožravé pravážky poletova-
li i nad močiarmi, z ktorých vzniklo asi 
pred 250 miliónmi rokov čierne uhlie. 

Väčšina druhov hmyzu je v porovna-
ní s predstaviteľmi stavovcov veľmi 
malá. Tieto malé rozmery sú však výho-
dou, pretože na malom zdroji potravy sa 
dokáže uživiť veľké množstvo jedincov. 
Hmyz môže využiť i úkryty, ktoré sú 
väčšine väčších dravých živočíchov ne-
prístupné. 

Obmedzenie rozmerov tela však súvi-
sí najmä so spôsobom dýchania – veľmi 
komplikovaná, ale primitívna tracheová 
dýchacia sústava by nedokázala zásobiť 
kyslíkom väčšie telo. 

Význam hmyzu pre človeka i iné or-
ganizmy je rôzny. Niektoré druhy spô-
sobujú škody na pestovaných rastlinách 
alebo prenášajú parazity, iné sú však 
veľmi užitočné. Bez opeľovačov kvetov 
rastlín by nemohli vzniknúť plody, 
a teda ani zdroje potravy pre ľudí a zvie-
ratá. Literatúra dokonca uvádza, že po 
vyhynutí včiel by ľudstvo neprežilo 
dlhšie ako štyri roky.

K nepríjemným škodcom patrí húsenica mole
(autor Guido Gerding)

Dospelá moľa šatová

Vážka pásavá – chránený druh národného 
významu

K zaujímavým exemplárom patrí 
májka fialová. Jedovatý, ale zároveň 
i zákonom chránený chrobák. Podrob-
nejšie ho predstavíme v nasledujúcom 
čísle časopisu.

Májka fialová – jedovatý hmyz, zároveň  
chránený druh národného významu

Danica Božová
Fotografie: autorka, Vladimír Boža st., 

pixabay, Wikimedia Commons
Húsenica babôčky osikovej (hore) a dospelý 

motýľ (dole) majú odlišný vzhľad
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