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není podobná dospělci,
tělo je článkované, dobře vyvinuté tři páry hrudních nohou, ale nemá vyvinuty zadečkovépřívěsky. Je to např. larva některých čeledíbrouků
a blanokřídlých.
Polypodní larva - nenípodobná dospělci, tělo dokonale článkované, kromě tří párů hrudních
končetin má na zadečkových článcích panožky,
které nejsou článkované.Je to larva motýlů (housenka) a pilatek (housenice).
- Housenka má na boku hlavy skupinu oček.
Kromě tří párů hrudních nohou má obvykle
čtyři páry panožek na zadečku a jeden pár
pošinek na poslednn-n článku zadečku.
- Housenice má na boku hlavy pouze jedno
očko. Kromě tří párů hrudních končetin má
zpravidla6-B párů panožek na zadečkových
článcích,
Protopodnílarva - má na hrudi tři páry pahýlkovitých končetin a nečlánkovaný zadeček
(larv a par azito d ec h b an o kříd lýc h vej řitek).

Oligopodní larva

i

Kukla - jde o klidové stadium holometabolního
hmyzu, ve které se mění poslední larvá|ní stadi-

um. Kukla je téměř nepohyblivá, nepřijímá potravu a sloužík Přeměně v dospělce, docházív ní ke
změně vnějšía vnitřnístavby mezi larvou a hmyzem.

Podle způsobu připojení kusadel, tělních přlvěsků a podle pohyblivostijsou rozlišovány kukly:

Typy kukel
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soudečkovitá kukla
volná kukla

Typy larev s proměnou dokonalou

Larvy oligopodní
Fí*
|,*

.
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Mandelinkovitá
Ponrava

Kampodeovitá

Kousací (pupa dectica) - mají kusadla vo|ně
připojená k hlavě, volné základy nohou a kři
del, mohou se pohybovat a před líhnutím mohou prokousat kokon.
Nekousaci (pupa adectica) - mají kusadla nepohyblivá, pevně připojená k hlavě. Nekousací
kukly se dělína několik typů:
- Kukly votné (pupa exarata) majívšechny při
věsky volné, nepřipevněné k tělu, většinou
umístěna v kukelnikomůrce nebo kokonu,
- Pupa coarctata je volná kukla uzavřená v pupariu.
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Larvy poIypodní
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Housenka

Housenice

|l

Krytá kukla

Kukly mumiové (pupa obtecta) majivšechny
přívěsky pevně připojené k tě]u a společně
s ním obalené pevnou hmotou,

Klidové táze ve vývoji (dormance): Jsou

vyvolány nevhodnými podmínkami prostředí,
hlavně chladným zimním obdobím, případně
suchým a teplým počasím.Během IéIo íáze
má organismus omezeny vnějšíprojevy života
a je sníženmetabolismus. Zimní klidové stadium se niazývá hibernace,letní klidové stadium
estivace,

