
 

 

chrostík velký – má na křídlech chloupky, žije v blízkosti vod, protože se jeho larvy vyvíjí v čistých 

potocích, kde se schovávají do schránek, které staví z kamínků, větviček a částí rostlin 

 

 

 

- mají bodavě-sací nebo lízavě-sací ústní ústrojí 

- 1. pár blanitých křídel, 2. pár je zakrnělý v paličkovité útvary = kyvadélka  

- jejich larvy nemají nohy 

 

moucha domácí – larva = STRUSKA, velké složené oči a velmi krátká tykadla, na chodidlech přísavné 

polštářky, kterými se přichycují na hladkých plochách, samice kladou vajíčka na zapáchající látky a hned za 

24 hodin se z nich líhnou larvy, které se rychle zakuklují a za 7-10 dní se rodí noví jedinci, mohou přenášet 

zárodky různých onemocnění 

 

masařka obecná -větší něž moucha, klade vajíčka do masa nebo otevřených ran, má na zadečku černošedou 

kostkovanou kresbu 

 

pestřenka pruhovaná – má výstražné zbarvení, podobá se vose, ale je užitečná  žere mšice, významným 

opylovačem rostlin 

 

ovád hovězí – samička saje krev, ale samci se živí nektarem z květin, žijí v blízkosti vod, protože jejich 

larvy se vyvíjí ve vodě 

 

komár písklavý – samice saje krev, může přenášet různá onemocnění (malárie, žlutá zimnice), sameček se 

živí nektarem, larvy se vyvíjí ve vodě a dýchají vzduch pomocí dýchací trubičky na zadečku 

 

pakomár kouřový – dospělci se večer shlukují do velkých rojů (připomínajících kouř), larvy = 

PATENTKY – žijí na dně rybníků a v bahně, jsou potravou ryb 

 

 

 

 mají kousací ústní ústrojí, 1.pár křídel = KROVKY, 2.pár blanitá křídla 

 létají jen na krátké vzdálenosti nebo nelétají vůbec, za hlavou mají štít 

 jsou masožraví i býložraví 

 

SLUNÉČKOVITÍ 

 

- jsou užitečná, protože larvy i dospělci se živí mšicemi 

slunéčko sedmitečné 

slunéčko dvoutečné 

 

MANDELINKOVITÍ 

 

 jsou to malí brouci s výrazným zbarvením, škůdci- larvy i dospělci okusují části rostlin 

mandelinka bramborová – okusuje natě brambor 

 

STŘEVLÍKOVITÍ 

 

 větší brouci, masožraví (živí se larvami hmyzu, slimáky a žížalami) 

 při podráždění na zadečku vylučují z úst páchnoucí tekutinu, kterou odpuzují kořistníka 

chroust obecný- jeho larva = PONRAVA 

chrobák velký 

nosorožík kapucínek 

CHROSTÍCI 

DVOUKŘÍDLÍ 

BROUCI 



zlatohlávek zlatý 

vruboun posvátný 

 

NOSATCOVITÍ 

 

- mají hlavičku prodlouženou v nosec, živí se rostlinami, je to nejpočetnější skupina brouků 

klikoroh borový – larvy okusují jehlice borovic 

pilous černý – malý brouček, jeho larvy jsou škůdci skladovaného obilí 

 

KŮROVCOVITÍ 

 

- vykusují lýko z vnitřní části kůry stromů, způsobují značné škody 

lýkožrout smrkový 

 

ČERVOTOČOVITÍ 

 

- jsou škůdci dřeva a nábytku, larvy vykousávají ve dřevě chodbičky a lákají opačné pohlaví tím, že tlučou  

  hlavou do stěn chodbičky 

červotoč umrlčí 

 

TESAŘÍKOVITÍ 

 

- dřevokazní brouci, mají štíhlé, protáhlé tělo, dlouhá tykadla, živí se suchým nebo trouchnivějícím dřevem  

  nebo rostlinami 

tesařík obecný – na hnijících pařezech 

kozlíček dazule – má tykadla několikrát delší než tělo, žije v borových lesích, larvy se živí dřevem borovic 

 

ROHÁČOVITÍ 

 

roháč obecný – je náš největší brouk, sameček je větší než samička, dospělci se živí mízou stromů, larvy 

dubovým dřevem (vyvíjí se 3-5 let v dubových lesích) 

 

SVĚTLUŠKOVITÍ 

 

světluška menší - má světélkující ústrojí, samičky nelétají a blikáním přivolávají samečky 

 

MRCHOUŽROUTOVITÍ 

 

- larvy i dospělci se živí mršinami (uhynulými živočichy) 

hrobařík obecný – cítí pach mrtvého živočicha na velkou vzdálenost, podhrabává ho = POHŘBÍVÁ, je 

užitečný  napomáhá tvorbě humusu 

 

POTÁPNÍKOVITÍ 

 

- jsou velcí, vodní brouci, živí se larvami vodního hmyzu, dýchají vzdušnicemi, vzduch nabírají pod krovky,  

  mají tzv. veslovací nohy – napomáhají plavání 

potápník vroubený 

 

VODOMILOVITÍ 

 

- velcí, vzácní, černí brouci, jsou býložraví, žijí v rybnících a tůňkách 

vodomil černý – náš největší vodní brouk (měří kolem 5 cm) 


