


До комах відносяться:
- таргани;
- терміти;
- воші;
- клопи;
- бабки;
- блохи;
- метелики;
- жуки;
- мухи;
- бджоли;
- коники;
- ґедзі…



Комахи – це

запилювачі

рослин, тому 

грають

ключову

роль в їх

розмноженні Багато квіткових рослин без 

запилення комахами не можуть

існувати



Комахи - найважливіший елемент харчових пірамід.

Комахами харчуються багато тварин: 

- риби; 

- земноводні; 

- плазуни (ящірки поїдають до 10-20 комах на добу);  

- птахи;

- ссавці; 

- павуки.

Чисто комахоїдними є кроти, кажани, мурахоїди, 

броненосці.

Риби Земноводні

Плазуни

Птахи

Ссавці

Павуки



До таких комах належать шовковичний

шовкопряд, бджола медоносна .

Шовкопряд шовковичний – єдиний повністю

одомашнений вид метеликів, який у природних

умовах зараз не існує. їжею для гусені шовковичного

шовкопряда є листки шовковиці.

Шовкопряд за своє

життя дає тільки

один кокон — 0,5 г 

шовкової нитки 

700 м довжиною.



виробляють віск, мед, 

прополіс, маточне молочко. На основі цих «дарів» 

люди розвинули бджільництво.



Бабка. Літають дуже швидко, 

на льоту виловлюючи безліч

дрібних комах, особливо 

комарів, мошок, молей та 

інших шкідників.

Корівка семикрапкова. 

Жуки добре літають, з 

дивовижною точністю

знаходять колонії

попелиць, яких вони з 

жадібністю поїдають. 

Наїзники

знищують

гусінь

метеликів, 

личинок мух і 

тлю.



• Є комахи, здатні завдавати шкоди господарству 
людини (яблунева міль, хрущі, перелітна 
сарана, колорадський жук, вовчок). 

Тому людина змушена обмежувати чисельність 
цих видів, адже через них втрачається значна 
частина всього врожаю.

• Близько 200 видів комах ушкоджують 
продовольчі запаси (наприклад, комірний 
довгоносик, зернова міль, гусінь борошняної 
вогнівки). Гусінь хатньої молі ушкоджують 
вироби зі шкіри, вовни, хутра.

• Кровосисні та комахи здатні переносити 
збудників небезпечних: захворювань людини і 
свійських тварин (малярії, чуми).



Для отримання 1 
кілограма меду 
бджілкам потрібно
відвідати приблизно
10 млн. квітів.

Оси та бджоли після першого 
вильоту запам'ятовують місце 
гнізда й найближчі 

орієнтири.



Богомол – отримав свою назву завдяки благочестивій
зовнішності. Вони довго сидять в смиренній позі, склавши на 
грудях лапки.



Мурах називають "санітарами" лісу
не дарма. П'яти мурашників на гектар 
лісу достатньо, щоб захистити
дерева від комах-шкідників.

Мурахи ніколи не сплять



Сонечка – завдяки своїм
харчовим вподобанням стали 
кращими друзями фермерів в 
боротьбі зі шкідниками -
попелицями і колорадськими
жуками.

Голодна комаха в пошуках їжі може
пройти до дванадцяти метрів -
колосальну відстань для цих істот.



Самки комарів живуть удвічі
довше, кусають тільки
самки.

Тарган може сплюснутися до такої
міри, що пролізе у щілину шириною 
трохи більше товщини паперового

аркуша.



Блоха – теж гідний
представник світу комах. Вона 
може безперервно
підстрибувати 30 тисяч разів.

Бабка - одна з найдавніших груп нині
існуючих комах. Відомі вони з 
кам'яновугільного періоду (300 млн. років
тому), причому бабки того часу досягали 
справді гігантських розмірів.



1. Скільки ніг у комах?

2. Чи живуть комахи у ґрунті?

3. Чи бувають крильця комах твердими?

4. Чи можуть оси, після першого вильоту,
запам'ятати місце гнізда?

5. Чи були би насіння та плоди, якби
комахи не запилювали рослини?

6. Хто їсть комах?

7. Чи бувають свійські комахи?












