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Abstract: Triungulins of the blister beetle Meloe proscarabaeus dispers from ground to
surrounding flowers and attach to various solitary bees (Megachilidae, Halticidae,
Andrenidae, Apidae, Colletidae). Subsequently they are transfered to the bee nests
where feed on eggs of the host. Occasionally meloid triungulins can attach to nontarget
insects. We found that one of them is the beetle Enicopus hirtus (Dasytidae). We
recorded its mass utilization as transport host of M. prosocarabaeus in Horša valley
during May 2017. Possible explanations of this untill now unexplained behaviour of
triungulins are discussed.
Key words: solitary bees, phoresy, blister beetles

ÚVOD
Rod Enicopus (Dasytidae) nie je mnohopočetný (do 30 druhov), no jeho
systematiku značne komplikuje nejasná synonymika a nejednotný názor autorov
na to, koľko druhov vlastne rod má. Absolútna väčšina druhov rodu žije na
Pyrenejskom polostrove (Španielsko, Portugalsko). Podľa databázy Fauna
Europaea majú iba dva „druhy“ tohto rodu širšie rozšírenie: Enicopus pilosus
(Scopoli, 1763), ktorý sa vyskytuje v západnej a južnej Európe a Enicopus ater
(Fabricius, 1787) so širokým rozšírením od Francúzska až po juhozápadné Rusko.
Názov Enicopus hirtus je v tomto prípade iba synonymom E. pilosus a na
Slovensku teda tento druh nežije. Podľa LÖBLA a SMETANU (2007) je tým široko
rozšíreným druhom Enicopus hirtus (Linnaeus, 1767) a E. ater je iba synonymom
druhu Enicopus pilosus.
Bionómia E. hirtus je tiež nejasná a slabo preskúmaná. Obýva trávnaté
(stepné) plochy, skalnaté úbočia, okraje lesov, lúk a pasienkov. Na Slovensku sa
vyskytuje na xerotermných biotopoch s porastami tráv z rodov Corynephorus,
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Poa, Trisetum, Bromus, Melica (Poaceae) a pod. Jeho larvy sú pravdepodobne
karnivorné a žijú v koreňovom systéme tráv (ROUBAL 1936). Dospelce sa za
teplých a slnečných dní zdržiavajú na vrcholkoch tráv.
Na Slovensku bol druh Enicopus hirtus zaznamenaný na lokalitách: okolie
Bratislavy (RÓZSAY 1868); Bernolákovo (ORTVAY 1902); Senec, Čachtice, Devín,
Štúrovo, Levice, Hronský Beňadik, Rimavská Sobota, Slovenský kras (ROUBAL
1936); Súľovské skaly (KORBEL & VALENČÍK 1974); Hlohovec – PR Sedlisko (VALENČÍK
1979); Zoborské vrchy (MAJZLAN & RYCHLÍK 1985); Kiarov (CUNEV et al. 1995);
Jelenec – hradný vrch Gýmeš (CUNEV 1998); Pohranice pri Nitre (MAJZLAN & CUNEV
1998); Jasov, NPR Jasovské dubiny (CUNEV 2000); Devínska Kobyla (MAJZLAN et al.
2005); Kováčovské kopce (HOLTMAN et al. 2014); Kováčovské kopce (MAJZLAN
2016).

MATERIÁL A METODIKA
V roku 2017 sme v spolupráci so štátnou ochranou prírody realizovali
entomofaunistický prieskum lokality NPR Horšianska dolina. Výskum bol robený
v časti medzi obcami Horša a Kmeťovce (48°15' S, 18°42' V) v čase od 16.III.2017
do 5.X.2017.
Triungulíny májok boli determinovaní podľa práce LÜCKMANNa a SCHARFa
(2004).

SLEDOVANÉ ÚZEMIE
Horšianska dolina je súčasťou rovnomennej Národne prírodnej rezervácie
vyhlásenej v roku 1976 so 4. stupňom ochrany. Nachádza sa v Ipeľskej
pahorkatine v katastroch obcí Levice (časť Horša), Drženice (časť Kmeťovce),
Žemberovce a Krškany.
Horšiansku dolinu sformoval potok Sikenica (obr. 1) prameniaci v Štiavnických
vrchov (v katastri obce Dekýš). Zarezáva sa hlboko do andezitového podložia.
Vytvára početné meandre a patrí do povodia Hrona. Dolina má charakter kaňonu
s andezitovými stenami vysokými 20-30 metrov. Pôdy sú na svahoch rankery
a v lesoch (Querceto-Carpinetum pubescentis) hnedé lesné pôdy. V Horšianskej
doline sa v minulosti ťažil kameň pre cesty, opustený kameňolom je na dne
doliny.
Pôvodná vegetácia je dosť narušená, ale napriek tomu sa v zachovaných
častiach pôvodných dubín vyskytuje zaujímavá xerotermná vegetácia (FUTÁK
1953). Recentne tu bolo zistených 389 druhov rastlín (DAVID 2004).
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Obr. 1. Rieka Sikenica lemovaná andezitovými bralami (Foto Ľ. Vidlička, 16.III.2017).
Fig. 1. River Sikenica bordered by andesite cliff (Photo Ľ. Vidlička, 16.III.2017).

VÝSLEDKY A DISKUSIA
V čase od apríla do augusta 2017 sme na xerotermnej stráni pri obci Horša (obr.
2, 3) zaznamenali masový výskyt druhu Enicopus hirtus. Jeho sezónna dynamika
vykazovala dve maximá – prvé v máji (122 ex./ m2) a druhé v auguste (15 ex./ m2).
Takmer všetky jedince druhu Enicopus hirtus pochádzajúce z májových zberov
mali na sebe pevne prichytených 1-35 jedincov triungulínov (prvý larválny instar)
májky druhu Meloe proscarabaeus Linné, 1758 (obr. 4A-C). Dospelé májky sme
na sledovanej lokalite nezaznamenali. Májka Meloe proscarabaeus je u nás
pomerne bežný druh, ktorý je diurnálny, fyto- až polyfágny. Dospelé jedince
(imága) boli pozorované pri konzumácii rastlín z rôznych čeľadí: Ranunculaceae
(Ranunculus sp., Anemone sp.), Asteraceae (Bellis sp., Lactuca sp., Taraxacum
sp., Cichorium sp.), Fabaceae (Trifolium sp.), Apiaceae (Daucus sp.), Araceae
(Arum sp.), Boraginaceae (Anchusa sp., Cynoglossum sp.), Poaceae (Andropogon
sp.) (BOLOGNA 1991). V prírode sa imága vyskytujú od marca do júna (BOLOGNA
1991).
Samička májky rodu Meloe znáša v apríli až máji vajíčka do pripravených
jamôk v zemi do hĺbky asi 3-4 cm v skupinách, celkovo nakladie každá samička
viac ako 10 000 vajíčok. Po ukončení znášky samička vajíčka prekryje zemou.
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Obr. 2. Xerotermná stráň pri obci Horša (Foto Ľ. Vidlička, 13.VII.2017).
Fig. 2. Xerotherm hillside near Horša village (Photo Ľ. Vidlička, 13.VII.2017).

Obr. 3. Na žlto rozkvitnuté rozchodníky prudké (Sedum acre L.) v Horšianskej
doline (Foto O. Majzlan, 26.V.2017).
Fig. 3. Yellow flowered the goldmoss stonecrop (Sedum acre L.) in Horšianska
dolina valley (Photo O. Majzlan, 26.V.2017).
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Z vajíčok sa približne za mesiac vyliahnu kampodeidné larvy s dvomi
štetinovitými výrastkami na konci bruška a s troma pazúrikmi na nohách –
triungulíny. Tie vyliezajú na okolitú vegetáciu (najčastejšie na žlté jarné kvety –
Ficaria sp., Taraxacum sp., Ranunculus sp., Anemone sp. a pod.) a čakajú na
príchod či prílet svojho budúceho hostiteľa. Zvyčajne každý druh májky parazituje
na jednom druhu či jednom rode samotárskych včiel, čmeľov, ôs, kobyliek alebo
svrčkov (GHONEIM 2013).
Larvy (triungulíny) sa pomocou
pazúrikov zachytávajú na tele
svojho budúceho hostiteľa.
V prípade blanokrídlovcov na to
využívajú husté chĺpky pokrývajúce
ich telo. Takto prichytené sa
nechajú preniesť do hniezd
hostiteľov (forézia). V hniezde
opúšťajú nosiča, vyhľadávajú a
požierajú
vajíčka
svojho
hostiteľa a menia sa na larvy
karaboidného typu. Tie majú
menšie nohy ako tringulíny a
majú zachované ocelly. Larvy 3
a 4. instaru sú skarabaeoidné,
majú veľmi skrátené nohy a
nemajú vyvinuté ocelly. Živia sa
peľom a medom. Potom vo
vývine
nasleduje
pakukla
(pseudopuppa, pseudochrysalis),
ktorá neprijíma potravu. 6.
larválny instar je skolytoidný,
neprijíma potravu a premieňa
sa na voľnú kuklu (pupa
Obr. 4. Triungulíny Meloe proscarabaeus.
excarata) (STEBNICKA 1987).
A) jedince prichytené na chrobákovi
Veľký počet vajíčok kladený
Enicopus hirtus; B) triungulín pri
samičkami májok naznačuje, že
pohľade zhora; C) triungulín pri
počas vývinu lariev prichádza
pohľade zdola (Foto Ľ. Vidlička).
k dramatickému zníženiu ich
Fig. 4. Triungulins of Meloe proscarabaeus.
počtu. To môže byť zapríčinené
A) individuals aggregated on Enicopus
aj prichytávaním sa triungulínov
hirtus; B) triungulin dorsal view; C)
na nesprávneho hostiteľa. Druh
triungulin ventral view (Photo Ľ.
Meloe
proscarabaeus
má
Vidlička).
pomerne širokú paletu známych
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vektorov z nadčeľade Apoidea (Hymenoptera): Osmia (Megachilidae), Halticus
(Halticidae), Andrena (Andrenidae), Bombus a Apus mellifera (Apidae) (BOLOGNA
1991), ale tieto druhy nie sú potvrdené ako hostitelia. Jediným potvrdeným
hostiteľom sú druhy rodu Colletes (Colletidae, Apoidea) (BOLOGNA 1991). Z rodu
Colletes sa na Slovensku vyskytuje 13 druhov (STRAKA et al. 2007).
Avšak triungulíny májky Meloe proscarabaeus boli zaznamenané aj na iných,
včelám menej príbuzných nosičoch. Známe sú forézie na kutavkách (Sphecidae,
Apoidea, Hymenoptera), ale aj mimo blanokrídlovcov, napr. na muchách
(Diptera) a chrobákoch (Coleoptera) (BOLOGNA 1991). Na muchách boli dokonca
po prvý krát triungulíny rozpoznaní ako larvy májok – triungulín Meloe
proscarabaeus bol nájdený na pestrici Eristalis intricaria (Linnaeus, 1758)
(DEGEER 1775). Neskôr boli objavené triungulíny aj na iných chlpatých muchách
z čeľade Bombyliidae, napr. Usia versicolor (Fabricius, 1787), Bombylius medius
Linnaeus, 1758 (ako B. pictipennis Loew, 1855), Bombylius seminiger Becker,
1906 atď. (CROS 1931). Triungulín Meloe proscarabaeus bol dokonca nájdený aj
na motýľovi jasoňovi Parnassius tenedius Eversmann, 1851 (CROS 1931).
Známych je aj niekoľko druhov chrobákov s prichytenými triungulínmi –
snehuľčík Rhagonycha nigripes Redtenbacher, 1842, fuzáč Leptura fulva DeGeer,
1775, liskavka Rhaphidopalpa foveicollis Lucas, 1849 (CROS 1931). Od 1 do 21
trungulínov bolo zistených aj na husto ochlpených kvetových skarabeidoch
Trichiotinus affinis (Gory & Percheron, 1833) v Severnej Amerike (PINTO
& SELANDER 1970).
Chrobáky Enicopus hirtus nie sú v literatúre uvádzaní ako nosiči triungulínov
májok. Pomerne vysoká infestácia jedincov Enicopus hirtus pozorovaných
v Horšianskej doline triungulínmi májok si vyžaduje nejaké vysvetlenie.
Tvrdenie, že triungulíny nie sú schopné rozpoznať správneho hostiteľa, je
ťažko uveriteľné. Existujú určité náznaky, že výber nosiča nie je úplne náhodný.
Larvy bližšie neurčeného druhu Meloe sp. v Kanade sa bežne vyskytovali na
včielkach Lasioglossum discus (Smith, 1853) (Halictidae, Apoidea), Hylaeus
modestus Say, 1837 (Colletidae, Apoidae) a Ceratina dupla Say, 1837 (Apidae,
Apoidea), ale neboli zaznamenané na Apis mellifera alebo Andrena nivalis Smith,
1853 (Andrenidae, Apoidea), ktoré boli v danej oblasti tiež veľmi bežné
(HARRINGTON 1895). Podobne larvy nederminovaného druhu Meloe sp. boli
v Kalifornii hojné na kvetoch Ranunculus californicus Bentham, ale na žiadnej zo
stoviek kontrolovaných jedincov samotárskych včiel (najhojnejší bol druh
Andrena complexa Viereck, 1904), ktoré pravidelne tieto kvety navštevovali, sa
triungulíny nevyskytovali (LINSLEY & MICHENER 1943).
Taktiež larvy severoamerického druhu Meloe angusticollis Say, 1824 boli
bežné na kvetoch Dentaria laciniata Muhl.-Rydberg (Brassicaceae), ale nikdy
neboli pozorované na včelách, ktoré boli hlavnými návštevníkmi na týchto
rastlinách (PINTO & SELANDER 1970).
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Hoci sa triungulíny môžu prichytiť na nevhodný druh hmyzu, pravdepodobne
sa vyskytuje určitá selektivita pri ich výbere. Na uchytenie lariev zjavne nestačí
iba jednoduchá chlpatosť hostiteľa alebo mechanická stimulácia pri návšteve
kvetu, ako sa domnievali RABAUD & VERRIER (1940). Niektoré z možných spôsobov,
ktorými môžu larvy rozlišovať medzi potenciálnymi hostiteľmi a nevhodnými
druhmi hmyzu sú zrejme aj rozdiely vo vôni, vo frekvencii trepotania krídiel a v
spôsobe navštevovania kvetín (PINTO & SELANDER 1970).
Na základe rôznych dômyselných experimentov sa zdá, že triungulíny nie sú
schopné z diaľky rozlíšiť rastlinu na ktorú vyliezajú a preto skúšajú vyliezať na
viaceré okolité rastliny a až potom, napr. na základe vône peľu, sa rozhodnú, či
na danej rastline zostanú, alebo odídu na inú (PRECHT 1940, PINTO & SELANDER
1970). Necieľových nosičov môžu využívať aj na ľahší prenos na kvety rôznych
rastlín a na disperziu do priestoru, čím môžu ušetriť čas.
Masový výskyt triungulínov na Enicopus hirtus, ktoré sa tiež liahnu v pôde,
podobne ako larvy májok, by mohol naznačovať, že sa na nich prichytávajú ešte
pred vylezením na byliny. Avšak chrobáka Enicopus hirtus sme v Horšianskej
doline zaznamenali iba na trávach Poa pannonica subsp. scabra (Kit. ex
Ascherson et Graebner) Soó (lipnica panónska drsná), Festuca pseudodalmatica
Krajina ex Domin (kostrava padalmátska) a Melica transsilvanica Schur
(mednička sedmohradská) (lipnicovité – Poaceae), ktoré zrejme tiež nie sú cieľom
cesty triungulínov po vyliahnutí v pôde (obr. 5). Niektoré druhy májok síce boli

Obr. 5. Jedince Enicopus hirtus na rôznych trávach (Foto Ľ. Vidlička, 1.VI.2017).
Fig. 5. Beetles Enicopus hirtus in various grasses (Photo Ľ. Vidlička, 1.VI.2017).
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zaznamenané na rastlinách z čeľade lipnicovitých (napr. Epicauta sp. na
Andropogon gayanus – LENNE & CALDERÓN 1990; Epicauta flobcina Pinto, 1991 na
Andropogon sp. a Sporobolus heterolepis (A. Gray) A. Gray – MARSCHALEK 2013;
Stenoria analis (Schaum, 1859) dokonca kladie vajíčka na Dactylis glomerata L. –
VEREECKEN & MAHE 2007), avšak druh Meloe proscarabaeus nebol na trávach
zaznamenaný. Na druhej strane sa uvádza pravidelný výskyt druhu Enicopus
hirtus a príbuzných druhov na bodliaku ovisnutom (Carduus nutans L.,
Asteraceae) (CAMPOBASSO et al. 1999), čo je druh, ktorý je navštevovaný bežne
množstvom druhov hmyzu (v Taliansku zistených 234 druhov hmyzu, z toho 4
druhy z čeľade Apidae – CAMPOBASSO et al. 1999).
Aký je teda dôvod prichytávania tringulínov na druh Enicopus hirtus?
a) Sú zanášané do pôdy, kde sa bude vyvíjať Enicopus hirtus?
b) Sú zanášané chrobákmi Enicopus hirtus ku hniezdam cieľových druhov
blanokrídlovcov?
c) Ide o náhodné, aj keď masové forézie?
d) Stáva sa Enicopus hirtus korisťou blanokrídlovcov hosťujúcich májky?
e) Pomáha Enicopus hirtus pri prenose triungulínov na vhodné rastliny?
f) Pomáha Enicopus hirtus pri disperzii triungulínov?
Ktorá z týchto možností je pravdivá sa zrejme podarí zistiť až po dôkladnom
preštudovaní bionómie druhu Enicopus hirtus. Tá v súčasnosti nie je dostatočne
známa natoľko, aby sa dalo zodpovedne odpovedať na danú otázku.
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