
Obrana, útok – že tahle slova znáte od lidí? Ono to ale funguje i přírodě. Škodlivé chemické 

látky totiž používá hmyz k odpuzování. Ovšem, na rozdíl od lidí, často předem své okolí před 

agresí varuje výrazným barevným vzhledem. Barvy jako žlutá, oranžová nebo červená v 

kombinaci s černou značí – nedotýkej se mě! Mají ale i další „zbraně“. Saranče nelétavé je 

velké a pomalé. Aby mělo šanci se bránit, když ho někdo vyruší, vylučuje z úst a z hrudi 

odpornou páchnoucí pěnu. Tato pěna obsahuje fenol a chinony, což jsou látky, které hmyz 

používá k odpuzování. Všichni známe jak je nepříjemné, když nás štípne mravenec. Stejně tak 

bodnutí od včely či vosy. Jejich bodla jsou přeměněná kladélka a bodnutí od nich je pěkně 

bolestivé. Používají až na 50 různých chemických látek. Způsobují nám svědění otoky a 

zčervenání. Hmyz se jménem prskavec stočí proti útočníkovi konec zadečku a vystříkne horké 

páry, které mají teplotu kolem 100 stupňů Celsia! Nebo potemníci se při obraně staví na 

nohy, nasměřují se na úhel 45 stupňů a vystřikují páchnoucí tekutinu. Je ale pomalejší než 

prskavec a tak se snadno stane potravou ropuchy. Housenky bekyně mají chloupky, které 

způsobují dráždění. Vetřelec z nich pak může dostat nepříjemné vyrážky. Samičky tyto 

chloupky používají na nakladená vajíčka jako ochranu. A jestlipak víte, co dělají slunéčka, 

když je rozzlobíte? Představte si, že z jejich kloubů vytéká tekutina, která dráždí citlivou 

pokožku. Tak na ně buďte hodní, stejně tak jako na všechny živé tvory! 

 

1. Doplň chybějící slova do vět, které se vyskytují v textu: 

Škodlivé chemické látky totiž používá hmyz k ______________. 

 

Hmyz se jménem ______________ stočí proti útočníkovi konec zadečku a  

vystříkne horké ______________, které mají teplotu kolem 100 stupňů Celsia! 

 

______________ bekyně mají chloupky, které způsobují ______________. 

 

Barvy jako ______________, oranžová nebo ______________ v kombinaci s 

 černou značí – ______________ se mě! 

 

Všichni známe jak je ______________, když nás štípne ______________. 

 

______________ nelétavé je velké a ______________. 



2. Vyber z nabídky nejvhodnější nadpis k textu: 

(A) Pohádka o hmyzu 

(B) Nebezpeční savci 

(C) Hmyz a jejich chemické zbraně  

(D) Smrtelně nebezpečný hmyz 

3. Který druh hmyzu vylučuje z úst a z hrudi odpornou páchnoucí pěnu? 

(A) saranče 

(B) prskavec 

(C) potemník  

(D) housenky bekyně 

4. Který druh hmyzu se při obraně staví na nohy a vystřikuje páchnoucí tekutinu? 

(A) saranče 

(B) prskavec 

(C) potemník  

(D) housenky bekyně 

5. Který druh hmyzu stočí proti útočníkovi konec zadečku a vystříkne horké páry? 

(A) saranče 

(B) prskavec 

(C) potemník  

(D) housenky bekyně 

6. Který druh hmyzu má chloupky, které způsobují dráždění? 

(A) saranče 

(B) prskavec 

(C) potemník  

(D) housenky bekyně 

7. Jak se brání slunéčka, pokud se cítí ohrožena? 

(A) Vystřikují horkou jedovatou tekutinu. 

(B) Brání se pomocí kusadel. 

(C) Vylučují z úst a z hrudi odpornou páchnoucí pěnu.  

(D) Z jejich kloubů vytéká tekutina, která dráždí citlivou pokožku. 

8. Označ všechny druhy hmyzu, o kterých se v textu nehovoří: 

(A) mravenec 

(B) včela 

(C) čmelák 

(D) potemník 

(E) cvrček 

(F) vosa 

(G) blecha 

(H) saranče 


