
Rozhledy listopad 2022: Mouchy 

Na jaře s nástupem hezkého počasí je najednou všude kolem nás 

množství otravného hmyzu, který se snaží očichat naše jídlo, 

znečistit okna a rychle unikat našim pokusům ho plácnout. Mouchy. 

I když nás obtěžují, neměli bychom jim ubližovat. Proč? Protože 

role much v životním prostředí je zásadní. Dělají velmi důležitou 

 

práci pro rovnováhu planety. Mouchy mají krátký, ale také velmi 

aktivní život. V teplých měsících roku se množí po milionech. Ve 

zbytku roku nezmizí a neuloží se k zimnímu spánku, jen zpomalí 

svůj životní cyklus a čekají na návrat vyšších teplot. Muší život 

trvá u většiny druhů kolem dvaceti dnů, za optimálních podmínek 

 

mohou mouchy žít až šedesát dní. Během tohoto období dospělosti 

létají, krmí se a rozmnožují. Ačkoli se zdá, že mouchy jen létají 

a lezou po našich oknech a potravinách, jsou pro nás prospěšné. 

Jsou opylujícím hmyzem, pomáhají rozkládat organickou hmotu, hubí 

škůdce a slouží jako potrava pro hmyzožravá zvířata. Například 

 

genetik Mendel použil jejich rychlý životní cyklus k demonstraci 

svých důležitých teorií, které způsobily revoluci ve vědě. Jednou 

z hlavních funkcí much v ekosystému je opylování. Mouchy, stejně 

jako včely, přenášejí pyl. Ten se jim při přistání na květinách 

lepí na těla a uvolňuje se, když létají nebo sedí. Dokonce možná 

 

tuto práci vykonávají lépe než včely, protože se samy pylem přímo 

nekrmí. V rámci potravního řetězce pomáhají mouchy při rozkládání 

organické hmoty, protože základem jejich výživy jsou různé zbytky 

jiných organismů, ať už rostlinného nebo živočišného původu. 

Například larvy much se živí mrtvolami uhynulých zvířat, zbytky 

 

odumřelých listů nebo výkaly. Navíc v tomto potravním řetězci, ve 

kterém slouží také jako potrava pro jiné živočichy, mají další 

životně důležitou funkci pro přirozenou rovnováhu. Přenášejí také 

mikroorganismy, čímž šíří parazity a nemoci na lidi a zvířata. To 

je samozřejmě nepříjemné, ale mouchy tímto způsobem pomáhají 

 

například regulovat populace škůdců v zemědělství. Některé druhy 

much se používají v boji s roztoči, mšicemi či štěnicemi. Mouchy 

jsou jedním ze zdrojů potravy pro hmyzožravce. Jde o mnohé vodní 

živočichy, ptáky, plazy, pavouky, obojživelníky, ale i masožravé 

rostliny. Mouchy jsou tedy nesmírně důležitou součástí celého 

 

potravního řetězce v obou směrech. To výrazně zvyšuje jejich 

význam v ekologické rovnováze planety. Mouchy se podílely na řadě 

nových objevů. Jsou využívány v řadě genetických, fyziologických 

a biochemických studií. Je zřejmé, že mouchy jsou velmi důležité 

a jejich role v ekosystému naší planety je zcela nezastupitelná. 


