
Nie wchodzić-trwa 
metamorfoza

Nowy wygląd-nowe życie



Co to jest metamorfoza?
Metamorfoza –proces charakteryzujący się 

znacznymi zmianami w formie lub strukturze 

organizmu.



Rodzaje przeobrażeń

Ametabolia
Hemimetabolia
Prometabolia
Holometabolia
Hipermetabolia



Przeobrażenie zupełne-
holometabolia

Przeobrażenie zupełne owadów – typ metamorfozy 
larwy owada w dorosłego osobnika, w trakcie której 
występuje stadium poczwarki. 



Przeobrażenie niezupełne-
hemimetabolia

Przeobrażenie niezupełne owadów – typ 
metamorfozy larwy owada w dorosłego osobnika, 
w trakcie której nie występuje stadium 
poczwarki. 



Ametabolia
Ametabolia – rozwój prosty, w którym  
kolejne stadia różnią się wielkością.



Prometabolia
Prometabolia – typ przeobrażenia niezupełnego 

charakteryzujący się występowaniem dodatkowego 

stadium.



Hipermetabolia
Nadprzeobrażenie, rodzaj przeobrażenia, 

w którym występuje stadium 

pseudopoczwarki.



Organizmy, w których zachodzi 
metamorfoza

Organizmy 

przechodzące 

przeobrażenie zupełne:

chruściki

chrząszcze

motyle

muchówki

Organizmy przechodzące 

przeobrażenie 

niezupełne:

modliszki

pluskwiaki

ważki

wszoły



Chruściki
Chruściki– rząd owadów 

wodnych o przeobrażeniu 

zupełnym. Są stosunkowo 

niewielkich rozmiarów, 

imago żyje od kilku dni do 

kilku miesięcy.



Chrząszcze
Chrząszcze przechodzą 

przeobrażenie zupełne. Ten 

rząd owadów obejmuje 

około 400 000 znanych 

nauce gatunków. 



Muchówki

Wszystkie muchówki 

przechodzą przeobrażenie 

zupełne. Muchówki są 

niezwykle ważną grupą 

owadów, do której należy 

wiele gatunków o ogromny 

znaczeniu dla człowieka.



Modliszki

Modliszki – owady, które 

najliczniej występują w 

strefie tropikalnej i 

subtropikalnej. 

Modliszki są drapieżne, 

czasem występuje 

kanibalizm. 



Motyle
Motyle – rząd owadów 
uskrzydlonych 
przechodzących 
przeobrażenie zupełne. 
Motyle należą do 
najbardziej 
zaawansowanych 
ewolucyjnie owadów.



Pluskwiaki

Pluskwiaki – nazwa zależnie 

od przyjętej systematyki 

rzędu lub nadrzędu 

owadów liczącego 

50 000–80 000 gatunków. 



Ważki

Wszystkie ważki mają 

zbliżony typ budowy. Są to 

owady przeważnie 

średniej lub dużej 

wielkości. Długość ich 

ciała waha się od 2 cm do 

19 cm. 



Wszoły

Wszoły są małymi 

owadami, u których 

występuje 

przeobrażenie 

niezupełne. Ważki to 

drapieżniki wagi 

ciężkiej. 



Stadia rozwoju 
motyla



Jaja
Aby powstało jajo, musi 

dojść do zapłodnienia. 

Motyle najczęściej 

składają jaja na liściach, 

łodygach lub innych 

częściach roślin 

pokarmowych.



Gąsienica
Z jaja wykluwa się 
gąsienica – larwa 
motyli. Gąsienica jest 
jedynym stadium 
rozwojowym, w którym 
motyl rośnie (linienie), 
dlatego pobiera bardzo 
duże ilości pokarmu.



Poczwarka
Poczwarka to kolejne 
stadium rozwoju 
motyla. Poczwarka 
jest nieruchoma bądź 
może poruszać się 
jedynie w niewielkim 
zakresie. Nie żeruje



Życie w kokonie

W kokonie dochodzi do 

niezwykłych procesów. 

Ciało larwy praktycznie 

„rozpuszcza się”. 



Imago
Imago-stadium rozwoju 

owada ostatecznie 

wykształconego (po 

przebyciu kolejnych 

przeobrażeń), 

dojrzałego do rozrodu.



Etapy życia 
ważki



Okres larwalny 

Formy larwalne i ważki 

dorosłe prowadzą podobny 

drapieżniczy tryb życia. 

Larwy aż do przeobrażenia 

przebywają pod powierzchnią 

wody.



Przeobrażenie

Czas pojawiania się 

dorosłych form ważek 

zależny jest od gatunku. 

Pewnego dnia larwy 

zaczynają opuszczać 

środowisko wodne. 



Dojrzałość

Niemal wszystkie ważki, 

po długim okresie życia 

larwalnego, przechodzą 

krótki okres młodzieńczy, 

trwający od momentu 

przeobrażenia do chwili 

przejęcia obowiązku 

przedłużania gatunku.



Starość
W miarę upływu czasu ważki 
tracą wyraziste barwy, 
ciemnieją, szarzeją. 
Skrzydła, zwłaszcza 
walczących w okresie 
rozrodu samców ulegają 
wystrzępieniu, czasem 
nawet połamaniu.



Ciekawostki
 Larwa motyla, w odróżnieniu od postaci dorosłej 

wyposażonej w ssawkę, ma aparat gębowy typu 
gryzącego

 Ważki większość swojego życia spędzają jako larwy w 
wodzie

 Samice modliszek mogą odwrócić się podczas 
zbliżenia i pożreć kopulującego z nimi samca, gdy 
upewnią się, że dostarczyli oni wystarczającą ilość 
nasienia do zapłodnienia jaj.

 Samice muchówek mogą urodzić rozwinięte larwy



Wyjście do muzeum motyli
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