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Väčšina druhov hmyzu sa pohybuje vzduchom pomocou dvoch párov krídel. Existujú i také
druhy, ktoré majú iba jeden pár krídel, teda dve krídla, preto patria do radu Dvojkrídlovce.
Predstavíme si slovom i fotografiou dva z týchto druhov.

Larvy a kukly sa vyvíjajú vo vode, sú potravou rýb.
Dospelé jedince žijú v blízkosti vody. Samčeky sa
živia rastlinnými šťavami. Samičky sa živia krvou
človeka. Bodavo-cicavými ústnymi orgánmi, ktoré
sú ostrejšie ako ihla, zapichnú sa do kože obete
a preniknú nimi až do krvných ciev, odkiaľ cicajú krv
so živinami. Brušká nacicaných jedincov sa zväčšia
a pripomínajú nafúknuté balóny.
Znepríjemňujú tak život človeka pri vode - najmä
vtedy, keď sa premnožia (napríklad v čase záplav).

▼ Napíš rodové mená týchto živočíchov ▲

Na hlave má nápadné veľké oči, na brušku
svetlé škvrny. Podobne ako predchádzajúci
druh, i tento druh hmyzu má bodavo-cicavé
ústne orgány. Samičky sa živia krvou koní a
hovädzieho dobytka, ale dokážu pichnúť i
človeka. Pichnutie je veľmi bolestivé, miesto
pichnutia krváca. Pri bodaní vniká do rany
zvláštna látka - antikoagulín, ktorý zabraňuje
zrážaniu krvi. Mäso takéhoto pobodaného
dobytka je menej kvalitné. Niektoré jedince
tohto druhu hmyzu môžu prenášať závažné
ochorenia zvierat - dobytčí mor, antrax,
tularémia a pod.

Zaujímavou skupinou hmyzu sú
fotogenické vážky. Vyskytujú sa všade
okrem polárnych oblastí. Nájsť ich
môžeme pri sladkovodných nádržiach i
tokoch, najlepšie ich však môžeme
pozorovať práve v blízkosti mokradí.
Slovenská fauna eviduje sedem desiatok
druhov vážok. Ich spoločným znakom sú
husto žilkované krídla a hryzavé ústne
orgány - sú dravé. Tieto živočíchy patria
medzi najrýchlejšie lietajúci hmyz,
dokážu lietať aj do strán a dozadu ako
vrtuľník. Patria k dokonalým lovcom, vedia
prenasledovať aj iný hmyz.

Rýchly pohyb umožňuje vážkam ich zrak - sú
schopné vnímať až desaťnásobne rýchlejší
pohyb ako človek. Ich nápadné obrovské
oči sú najdokonalejšie v ríši hmyzu. Skladajú
sa až z 30 000 jednoduchých očiek a
poskytujú im takmer úplne panoramatický
rozhľad.

Detail oka vážky

Pozorovateľov najviac upúta ich zvláštny
spôsob párenia, počas ktorého sa samec sa
prichytí na samicu bruškovými
príchytkami. Samica sa prehne, aby
uzatvorila páriaci kruh alebo „srdiečko“ a
zbiera zo samcovho bruška spermie. V
takomto spojení môžu aj lietať a uniknúť tak
prípadným dravcom.

Šidielko červené počas párenia - hore samec, dole
samica

Vážky v dávnej minulosti dosahovali obrovské rozmery - rozpätie krídel až 60-70 cm. Žili už v
praveku Zeme v období pred dinosaurami. Na rozdiel od nich, prežili až do súčasnosti. Dnešné
druhy majú však oveľa menšie rozmery - od 3,5 cm do 10,5 cm. Súvisí to s dýchaním hmyzu
vzdušnicami. Týmito rúrkami sa kyslík zo vzduchu privádza k bunkám orgánov iba po
koncentračnom spáde -difúzii ( nie krvou v cievach ako u veľkého počtu živočíchov !). V dávnej
minulosti bolo množstvo kyslíka v ovzduší väčšie ako dnes (asi 30 % oproti súčasným 21 %),
preto sa kyslík rozvádzaný vzdušnicami mohol dostať ďalej dovnútra tela a vo väčších
množstvách, preto mohol aj takýto veľký hmyz existovať. V dnešnej dobe by to už vzhľadom na
menší obsah kyslíka vo vzduchu možné nebolo, také veľké jedince by sa „jednoducho povedané
zadusili.“
Ako sa nazýva obdobie, v ktorom žili predchodcovia dnešných vážok - vážky
s obrovskými rozmermi krídel?
Vyber správnu odpoveď.
Vyber zo zoznamu

Ako sa volá naša najznámejšia vážka žijúca v súčasnosti?
Napíš jej rodové a druhové meno.

Pomenuj ďalšie druhy hmyzu, ktoré sa nachádzajú na nasledujúcich fotografiách. Do
tabuľky napíš ich rodové meno a zaradenie do skupiny (radu).
Pomôcky: chrobáky, motýle, blanokrídlovce, sieťokrídlovce, bzdochy, blchy, vši, sieťokrídlovce,
rovnokrídlovce, rovnakokrídlovce....

Číslo fotografie
1
2
3
4
5

Rodové meno živočícha

Zaradenie do skupiny hmyzu (rad)

