
Podle faktoru, který vyvolává klidové stadium, se
rozlišuje:

Kviescence - je vyvolána zhoršením životních
podmínek a může nastat kdykoliv, v kterémkoli

vývojovém stadiu, i opakovaně. Jakmile se zlep-
ší přkodní podmínky, vývoj pokračuje. Faktorem,

který klidové stadium vyvolává, může být zména
teploty, vlhkosti nebo nedostatek potravy.

Diapauza - je klidové stadium geneticky pod-

míněné, důležité pro jedince a jedinec do něho
vstupuje ještě před nástupem nepříznivých pod-

mínek. Zaóátek a konec diapauzy jeřízen endo-
krinním systémem jedince, Diapauza umožňuje
existenci organismu v podmínkách se střídáním
ročních obdobía souvisíi s vývojovými cykly dru-

hů v ročním období, Diapauza se může v důsled-
ku nevhodných podmínek protáhnout i na delší
dobu - např. na několik let.

Hospodářský význam:
lVezi velkým počtem druhů hmyzu je málo dru-

hů užitečných (včela), velké množství je vážnými
škůdci pěstovaných rostlin.

Škody, které hmyz způsobuje, mohou být:

- přímé - ožlrání a znehodnocování různých
částírostlin apod.,

- nepřímé - přenášení různých chorob, zvláš-
tě virových.

Výskyt: S hmyzem se setkáváme na nejrůz-
nějších místech, nejčastěji obývá suchozemské
prostředí, některé druhy žijí ve vodě nebo využl-
vají obě prostředí. Vyhraněnou součástí sucho-
zemského prostředí je půda, V půdě prodělávají

některé druhy celý vývoj a opouštějíji výjimečně
nebo krátkodobě (krtonožka), nebo se v půdě vy-

skytují jen v některém stadiu,
Podle potravních nároků se dělíhmyz na mo-

noíágy - vázán na jediný druh hostitele (pilatka
jablečná, vrtule třešňová), oligofágy - vázán na
příbuzné rostliny v rámci čeledi (mšice zelná, lis-

topasi rodu Sltona) a polyfágy - má široký okruh
hostitelských rostlin z různýchčeledí či řádŮ (mo-

lice skleníková).

Fytofágníškodlivé druhy hmyzu patří do následu-
jících řádů:

- hmyz s proměnou nedokonalou (Hemime-

tabola) - švábi, rovnokřídlí, škvoři, polokřídlí
a třásnokřídlí,

-hmyz s proměnou dokonalou (Holometa,

bola) - brouci, motýli, dvoukřídlía blanokřídlí.

Tělo je silně zploštělé, nohy dlouhé, křídla jsou

v klidu ploše složená na zadečku, u někte-
rých zkrácená nebo scházejí. Proměna se dě-
je paurometabolií. Larvy jsou zpočátku bělavé,
postupně tmavnou, až získa1( barvu dospělce,
Vývoj larev prochází 5-9 instary aIrvá2-17 mé-
síců. Dospělci žijí několik týdnů až člyři roky.

Švábi jsou všežravci, kIeří žijí jak ve volné příro-

dě, tak ve skladech, potravinářských podnicích,
obchodech nebo domácnostech, kde znehod-
nocují potraviny a přenášejí původce chorob
a plísně.

Na našem územ( žije pět volně žijících druhů:

rus domácí (Blattela germanica), šváb obec-
ný (Blatta orientalis) a zavlečený šváb hnědo-
pruhý (Supella longipalpa).

Hmyz s proměnou nedokonalou - paurometa-

bolií. Důležitým znakem jsou mohutné zadní no-
hy, často skákací. Křídla jsou kožovitá, střecho-
vitě složená na zadečku. Vývoj larev prochází
5-11 instary. Během roku má jednu generaci,
jejíž vývq trv á 2*5 měsíců,

Dospělec: kráIká krovkovitá přední a blanitá
zadní křídla
Velikost: až 6 cm
Zbarvení: tmavě hnědé, tělo jemně ochlupeno

Larva:
Velikost: až 55 mm
zbarvení: žlutavé, žlutohnědé, světle hnědé

Přezimující stadium: larva čtvrtého rŮstového
stupně

Počet generací: 1

Hostitelské rostliny: polyfágní druh
Vývojový cykIus: Přezimují larvy, které dospí-

vají v květnu až červnu, po páření vyhlubují
v půdě v hloubce 10-15 cm hn2do, kam kla-

dou vajíčka (cca 3O0 ks). Larvy jsou bělavé,

s průsvitnou pokožkou, později se podobají
dospělcům, Nejprve zůstávají v hnízdé, poz-


