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Abstract: Sawflies Dinax ermak (Zhelochovtsev, 1968), Pristiphora bohemica Macek, 2012
and Caenocephus lunulatus (Strobl, 1895) are first recorded in Slovakia. All three species
were collected in the swamp forest with the willowleaf meadowsweet (Spiraea salicifolia)
undergrowth in Rohožník env., Borská nížina, SW Slovakia. Biology and distribution of these
species are commented. Larvae of D. ermak and P. bohemica were collected and reared on S.
salicifolia. The very seldom collected stem sawfly C. lunulatus is recorded and its putative
host plant is S. salicifolia. Variable and additional diagnostic characters for the studied female
of C. lunulatus are provided. Body length is 9.6 mm; fore wing length is 7.7 mm; hind femur
length is 1.2 mm. Antennae with 19 segments. Cerci reach basal ½ of sawsheath. For
coloration see Fig 4. Our records indicate that the willowleaf meadowsweet is native in the
swamps of Borská nížina and it requires strict nature conservancy management.
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ÚVOD
Hrubopáse blanokrídlovce (Hymenoptera, Symphyta) sú pomerne dobre
preskúmanou skupinou hmyzu na Slovensku. Napriek tomu existujú v strednej
Európe druhy, ktorých výskyt nebol zaznamenaný na našom území (ROLLER a HARIS
2008). Jednou z možností ako dohľadať takéto druhy je ich cielený zber na miestach
prirodzeného výskytu hostiteľských rastlín ich lariev. Týmto spôsobom je možné aj v
súčasnosti zaznamenať pozoruhodné nálezy. V roku 2010 bola prekvapivo
dochovaná piliarka Dinax ermak z lariev zbieraných na tavoľníku vŕbolistom
(Spiraea salicifolia) v mokradiach Třeboňska v Južných Čechách (MACEK 2010).
Táto piliarka bola dovtedy známa z nálezov v Južnom Urale a Magadane (Východná
Sibír) (ZHELOCHOVTSEV 1968). Tavoľník vŕbolistý je na Slovensku veľmi ohrozený
druh. Recentné nálezy pôvodných porastov pochádzajú z izolovaných lokalít na
Záhorí. Našim cieľom bolo overenie výskytu piliarky D. ermak na Slovensku.
V priebehu výskumu na vybranej lokalite s tavoľníkom boli zaznamenané aj ďalšie
dva prvonálezy vzácnych druhov hrubopásych.
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METÓDY A MATERIÁL
Prieskum fauny hrubopásych s väzbou na tavoľník vŕbolistý bol v rokoch 2010 –
2012 vykonaný na lokalite Rohožník – alúvium Rudavy v Borskej nížine (LS
Riadok); 48°29'22.00'' N 17°10'50.00'' E; kód mapového štvorca databanky fauny
Slovenska 7569. Lokalita predstavuje mozaiku slatinnej jelšiny, rašelinových brezín
a borín a hospodárskych borovicových lesov na slatinnej pôde. V podraste sa tu
hojne vyskytuje tavoľník vŕbolistý (Obr. 1). Dospelé blanokrídlovce boli odchytené
individuálne alebo šmýkaním entomologickej sieťky po tavoľníkoch, larvy boli
zbierané sklepávaním kríčkov. Nazbierané larvy boli dochované na živnej rastline
a po vytvorení zámotku ponechané vo vonkajších podmienkach. V čase očakávaného
liahnutia imág (marec-máj) boli zámotky denne kontrolované. Hrubopáse boli
identifikované podľa prác MACEKA (2010, 2012), SHEDLA (1981) a SHINOHARU
(1999). Dokladový materiál je uložený v zbierkach Ústavu zoológie SAV.

Obr. 1. Lokalita s tavoľníkom S. salicifolia v čase výskytu dospelých jedincov D. ermak a P.
bohemica (A) a v dobe výskytu C. lunulatus a lariev D. ermak a P. bohemica (B).
Fig. 1. Locality with the meadowsweet (S. salicifolia) in the flight time of D. ermak and P.
bohemica (A) and in the time of occurence of C. lunulatus and larvae of D. ermak and P.
bohemica (B).

VÝSLEDKY A DISKUSIA
Faunistické nálezy
Na tavoľníkoch boli zaznamenané imága alebo larvy troch druhov hrubopásych
blanokrídlovcov. Všetky tri druhy boli nájdené na Slovensku po prvýkrát.
1. Dinax ermak (Zhelochovtsev, 1968) (Obr. 2)
Materiál: 2♀ 29.IV.2010; 1♂ 4.IV.2011 ex larva coll. 10.V.2010, kokón 21.V.2010;
1♀ 4.IV.2011 ex larva coll. 7.VI.2010, kokón 9.VI.2010; 3♀♀ 20.IV.2011; 1 larva
coll. 18.V.2011, kokón 20.V.2011
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Jediný
zástupca
rodu
v Európe
bol
doposiaľ
známy iba z niekoľkých
nálezov v Českej republike
(MACEK
2010),
oblasti
Južného Uralu a z Magadanu
vo
Východnej
Sibíri
(ZHELOCHOVTSEV 1968). Na
študovanej lokalite bola
pozorovaná značná fluktuácia
v populačnej hustote medzi
sezónami.
Z
väčšiny
chovaných lariev sa liahli
imága po prvom prezimovaní
začiatkom apríla. Larvy sa
vyskytovali v máji a do prvej
dekády júna si vytvorili
pevné zámotky priamo na
konárikoch tavoľníka.
Obr. 2. Dinax ermak – larva posledného žerúceho instaru, pohľad zhora a zboku. Foto M.
Kozánek.
Fig. 2. Dinax ermak – last feeding instar larva, dorsal and lateral view. Photo M. Kozánek.

2. Pristophora bohemica Macek, 2012 (Obr. 3)
Materiál: ♀ 29.IV.2010; 2♂♂ 20.IV.2011; 4 larvy coll. 29.IV.2010 a 12 lariev coll.
10.V.2010, kokóny do 18.V.2010, (dospelé sa nevyliahli)
Prvý nález druhu mimo typových lokalít v Južných Čechách (MACEK, 2012). Na
študovanej lokalite bolo zbieraných niekoľko imág v druhej polovici apríla. V roku
2010 bol zaznamenaný veľmi početný výskyt lariev na niektorých kríkoch tavoľníka.
Imága z lariev zbieraných v rokoch 2010 a 2011 sa zatiaľ nepodarilo dochovať.

Obr. 3. Pristiphora bohemica – larva posledného žerúceho instaru, bočný pohľad a detail
hlavy. Foto M. Kozánek.
Fig. 3. Pristiphora bohemica – last feeding instar larva, lateral view and detail of the head.
Photo M. Kozánek.
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3. Caenocephus lunulatus (Strobl, 1895) (Obr. 4)
Materiál: 1♀ 10.V.2010
Šiesty vede známy nález tejto mimoriadne vzácnej bodrušky. Druh je známy
z historických nálezov z Rakúska (Melk) (STROBL 1895), Irkutska (KONOW 1896) a
Dalmácie (KONOW 1898) (viď tiež SCHEDL 1981; S HINOHARA 1999). Ďalšie dva
jedince, jeden v Nemecku (Brandenburg: Ruhlsdorf) (LISTON 2006) a druhý
v Poľsku (okolie Lublinu) (CMOLUCH a PEITROWSKI, 1975; viď MUCHE 1984), boli
odchytené do 80tich rokov minulého storočia.

Obr. 4. Caenocephus lunulatus – študovaná samička zhora a zboku. Foto F. Čiampor.
Fig. 4. Caenocephus lunulatus – the studied female, dorsal and lateral view.
Photo F. Čiampor.

Začiatkom mája 2010 bola odchytená jedna samička na tavoľníku. Opakované
dohľadanie druhu na lokalite bolo neúspešné. Biológia druhu je neznáma. Jediný
zástupca rodu so známou biológiou, nearktický C. aldrichi Bradley, 1905 sa vyvíja
v dreni konárikov ružovitého kra Holodiscus (HANSON a MILLER 1988). Vzhľadom
na príbuznosť rodov Spiraea a Holodiscus (POTER a kol. 2007) a na neprítomnosti
iných rastlín z tribu Spiraeeae na študovanej lokalite je pravdepodobné že C.
lunulatus sa vyvíja na tavoľníku vŕbolistom.
C. lunulatus je dobre opísaný v práci SCHEDLA (1981) a dá sa odlíšiť od
ostatných druhov rodu pomocou kľúča SHINOHARU (1999). Vzhľadom na vzácnosť
tohto druhu uvádzame doplňujúce údaje k opisu študovaného druhu.
Samička. Dĺžky: telo 9,6 mm; predné krídlo (od bázy po apex) 7,7 mm; zadné stehno
1,2 mm. Tykadlá 19 článkové. Cerkusy dosahujú do polovice kladielka. Sfarbenie
viď obr. 4.
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Pôvodnosť a ochrana tavoľníkových biotopov
Tavoľník vŕbolistý (Spiraea salicifolia) je subkontinentálny – eurázijský prvok. Zo
Slovenska je udávaný zo Záhorskej nížiny (ide o údaje staršie ako 50 rokov – napr.
Lakšárska Nová Ves, Červený rybník, Bílkove Humence, Šaštín, Čáry, Gbely
(BERTOVÁ 1992). Údaje z ostatného územia Slovenska sa týkajú len starých
záznamov zo Slovenského Rudohoria. Pôvodnosť výskytu tavoľníka vŕbolistého je v
strednej Európe okrem juhočeských lokalít podľa viacerých autorov sporná. Druh je
na Slovensku často chápaný len ako pestovaný a príležitostne splaňujúci (napr.
BERTOVÁ 1992; DOSTÁL a ČERVENKA 1991; MARHOLD a HINDÁK 1998).
Pravdepodobne z tohto dôvodu nie je zaradený do Červeného zoznamu
papraďorastov a semenných rastlín Slovenska (FERÁKOVÁ a kol. 2001).
Výskyt tavoľníka vŕbolistého na Borskej nížine sa v priebehu mapovania
mokradí (2003 – 2010) preukázal v mokraďných biotopoch medzidunových depresií
na lokalitách: Rudava, Rudávka, Myjavská Rudava, Stará Myjava, Mešterova lúka a
Jasenácke. Takmer všetky lokality sa nachádzajú vo vojenskom výcvikovom
priestore Záhorie. Zistené lokality na Borskej nížine sa nachádzajú pomerne ďaleko
od sídelných objektov a výskyt tavoľníka je obmedzený len na najzachovalejšie
biotopy s nenarušeným vodným režimom. Taktiež výskyt jedinečných spoločenstiev
bezstavovcov vývinovo viazaných na tavoľník vŕbolistý potvrdzuje, že na Borskej
nížine (podobne ako u juhočeských lokalít) je jeho výskyt pôvodný, možno reliktný.
Na tavoľníku vŕbolistom sa na Borskej nížine vyskytuje i vzácny bielopásovec
tavoľníkový – Neptis rivularis (Scopoli, 1763).

ZÁVER
Tavoľník vŕbolistý je na Slovensku veľmi ohrozený druh s výskytom už len na
izolovaných lokalitách v medzidunových depresiách, ktoré neboli výrazne zasiahnuté
lesohospodárskou činnosťou a melioračnými opatreniami. My sme na jednej
z takýchto lokalít v alúviu Rudavy zaznamenali po prvýkrát na Slovensku tri druhy
hrubopásych: Dinax ermak, Pristiphora bohemica a Caenocephus lunulatus. Ako
ukázal aj tento príspevok, na tavoľník sú naviazané vzácne prvky našej entomofauny
a aspoň vybrané lokality s jeho výskytom si podľa nás vyžadujú prísnu ochranu.
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