
Na hřbetní straně druhého a třetího článku
je u většiny hmyzu pár křídel, Přední křídla mo-
hou být přeměněna v krovky, přpadně polo-
krovky. Jeden z párů křídel nebo oba mohou
býI zkrácené nebo chybějí už primárné, jak je
tomu u bezkřídlých (Apterygota), nebo vymizela
druhotně, jak se s tím setkáme u mravenců, vší,
blech a jiných (hmyz apternl).

Křídla mohou míI různý charakter: blanitá,
kožoviíá, srtovitá, blanitá pokrytá šupinkami,
třásnitá apod. Někdy jsou křídla druhého páru
přeměněna v tzv. kyvadélka, mající funkci or-
gánů smyslových. Toto uspořádáníje u všech
dvou kříd lýc h (D i pte ra).

Zadeček (abdomen) je složen z různého po-
čtu č|ánků a je vždy bez končetin. Na zadečku
je umístěno samčí a samičí pohlavní ústrojí.

Tělo hmyzu je kryto chitinosními sklerity, Bě-
hem růstu jednotlivých stupňů larev se pokryv
těla svléká.

Hmyz dýchá systémem vzdušnic (trachea),
které vyústují v průduších (stigma) na bocích
těla.

Zbarvení hmyzu je pigmentové, v tomto př!
padě za zbarvení odpovídají chemické látky
různého charakteru, nebo strukturální, kte-
ré zpŮsobuje jemná struktura a různá hustota
jednotlivých vrstev kutikuly. Svět|o v kutikule se
rozkládá na jednotlivé barvy spektra

Pohlavní dimorfismus se projevuje odlišnos-
tí samců a samic v primárních a sekund árních
pohlavních znacích, Nejčastěji se projevuje ve
velikosti a zbarvení jedinců. Samci jsou většinou
menší a štíhlejší a bývaj( pestřejší a nápadněj-
ší, Samice některých druhů žijí přisedlé, nejsou
schopné letu nebo jsou zcela bezkřídlé.

Rozmnožování:
Většina druhů hmyzu jsou gonochoristé a roz-
množují se pohlavní cestou. Hermafroditismus
se vyskytuje výjimečně (u některých červců).
Nepohlavní rozmnožování )e vzácné a vyskytuje
se jako polyembryonie (rozpad časných stadií
zárodků - např, lumčíci, chalcidky).

Nejběžnější je a mfi m i ktické rozmnožování,
na némž se podílí oba sexuální partneři. Oplo-
zení 1e spojeno s pářením. lVéně častým způ-
sobem je partenogeneze, kdy se jedinec vyvíjí
z neop lozených vaj íček. Bu d' se z v alíčekvyvljej í
pouze samičky (thelytokie) nebo haploidní sam-

ci (arrhenotokie) nebo mohou vznikaI obě po-
hlaví (amfitokie),

Hmyz se rozmnožuje většinou pomocí vajl-
ček (ovipariQ, embryonální vývoj vajíčka pro-
bíhá teprve po vykladen(, vzácnéji se vyskytuje
živorodost (viviparie), při níž část larválního vý-
voje probíhá v pohlavních orgánech samice, ta
rodí živá mlád'ata (mšice). Kromě toho samice
mohou nosit vajíčka až do vylíhnutí ve vývod-
ných cestách pohlavních orgánů, což se nazývá
vejcoživorodost (ovouivi p a ri e) - n ěkteří červci.

U hmyzu je vývoj nepřímý. Zvalíčka se líhne
larva, Během svého vývoje prodělává hmyztva-
rové změny, dochází zde kjeho proměně, tzv,
metamorfóze, která je bud'dokona!á (holome-
tabolie) nebo nedokonalá (hemimetabolie).
Rychlost proměny obou typů je regulovan áhor-
mony.

Při dokona!é proměně hmyzu (homome-
tabolii) vývoj v dospělce probíhá od larvy, kte-
rá může mít rŮzné růstové instary přes klidové
stadium - kuklu. Larva není podobná jedinci, ve
kterého dospěje.

Při tomto typu vývoje prochází hmyz násle-
dujícími stupni vývoje:

vajíěko - několik rŮstových stupňŮ larev
(instarů) - kukla - dospětec.

Vývoj hmyzu s proměnou dokonalou

Vajíčko Nymý 1.-6, instaru Kukla Dospělec

Tuto proměnu prodělávají brouci, blanokřídll,
motýli, dvoukřídlí.

Významnou modifikací proměny dokonalé je
nadproměna (hypermetabolie), která se vyzna-
čuje různými morfologickými typy larev, které se
vyvljejí v důsledku změny prostředí nebo způso-
bu života v průběhu vývoje (např. larvy prvních
larválních stadií jsou pohyblivé, další jsou pak ne-
pohyblivé).
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