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Úvod
Hrubopáse (Symphyta) sú malý až stredne veľký hmyz (3-40 mm), ktorý svojim
vzhľadom a spôsobom života tvorí pomerne dobre ohraničenú skupinu – podrad
blanokrídlovcov. Dospelce môžeme odlíšiť od ostatných blanokrídlovcov podľa
bruška, ktoré prisadá k hrudi celou šírkou prvého článku, a bohatšej žilnatiny krídel.
Ďalším typickým znakom je pílkovité alebo bodcovité kladielko prispôsobené na
rezanie a vŕtanie rastlinných pletív, najmä listov, stoniek a dreva. Larvy väčšiny
hrubopásych sú rastlinožravé. Môžu žiť na povrchu rastlín a potom sú veľmi podobné
húseniciam motýľov (tzv. eruciformné larvy- pahúsenice). Druhá veľká skupina lariev
žije skryto v rastlinách – vŕtajú v stonkách, pukoch, plodoch a dreve, mínujú v listoch
alebo žijú v hrčkách (hálkach). Zo Slovenska je doposiaľ známych 630 druhov
hrubopásych (ROLLER a HARIS 2008).
PR Šúr patrí aj vďaka pôsobeniu Biologickej stanice PriF UK k územiam s dobre
preskúmanou faunou. Napriek tomu o hrubopásych PR Šúr nemáme takmer žiadne
poznatky. Historické údaje absentujú a prvá zmienka o prítomnosti tejto skupiny
hmyzu v PR Šúr pochádza z pera LUKÁŠA (1991). Autor zaznamenal v Panónskom
háji vzácnu pílovku Tremex magus. V Červenom zozname fauny PR Šúr uvádza
LUKÁŠ (1996) ďalšie dva druhy hrubopásych, Trichiocampus pilicornis a Orussus
abietinus. V rámci dizertačnej práce študoval ROLLER (1999) spoločenstvo
hrubopásych s použitím Malaiseho pasce v Biologickej stanici PriF UK. Zaznamenal
104 druhov a celosezónny zber mu umožnili analyzovať aj sezónnu letovú aktivitu
dominantných druhov a vybrané synekologické ukazovatele.
Tento príspevok predkladá výsledky inventarizačného výskumu hrubopásych na
šiestich charakteristických biotopoch PR Šúr (jelšový les, dubový les, lesostepné
hložiny, trstina, slanisko a periodicky zatápané lúky).

Materiál a metodika
Materiál hrubopásych bol získaný s pomocou Malaiseho pascí situovaných na
odberových miestach od februára 2008 do konca októbra 2009. Pasce boli vyberané
v týždňových intervaloch. Navyše sú v práci prezentované aj výsledky zberu
Malaiseho pascou exponovanou v areály Biologickej stanice (48°13'39''S, 17°12'18''V,
133 m) od 10.4.1992 do 30.9.1992. Odbery z tejto pasce boli vykonávané v dňových
intervaloch. Odberové miesta boli vybrané tak aby zachytili čo najširšie spektrum
druhov, teda často na ekotónoch a sú stručne charakterizované v tabuľke 1. Presnejšie
umiestnenie pascí v rokoch 2008-2009 je uvedené v kapitole o výskume PR Šúr
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(MAJZLAN, VIDLIČKA 2010). Rastlinná skladba jednotlivých typov biotopov
zahrnutých v PR Šúr je popísaná v časti o vegetačných pomeroch (FÜRY 2010).
V rokoch 2008 a 2009 bolo vykonaných niekoľko doplnkových exkurzií
zameraných na inventarizáciu požerových stôp, mín a hrčiek.
Tabuľka 1. Stručná charakteristika študovaných lokalít v PR Šúr.
Lokalita
Biologická stanica 1
Biologická stanica 2
Quercetum
Alnetum
Mokraď
Slanisko
Trstina

Charakteristika výskumnej plochy
lúka so solitérnymi lipami, v tesnej blízkosti štrkového jazera
suchá lúka so solitérnymi dubmi
interiér dubového lesa s podrastom brestov
interiér jelšového lesa s prímesou topoľov
súčasť Panónskeho hája, okraj lemovaný hustými porastmi trniek
zasolené xerotermné lúky v strede Panónskeho hája
vlhká lúka s porastom trste na okraji jelšového lesa

Vytriedené hrubopáse blanokrídlovce boli čiastočne vypreparované štandartným
spôsobom a čiastočne ponechané v 70% etylalkohole. Ak nie je uvedené inak,
hrubopáse boli určené do druhov podľa ŽELOCHOVCEVA (1988). Študovaný materiál je
uložený v zbierke autora na Ústave zoológie SAV v Bratislave.
Údaje o živných rastlinách a rozšírení druhov boli prevzaté z prác ŽELOCHOVCEVA
(1988), TAEGERA a kol. (1998) a LACOURTA (1999). Nomenklatúra a rozšírenie
druhov je uvedené podľa TAEGERA a BLANKA (2008). Na zhodnotenie stupňa
ohrozenosti hrubopásych boli využité údaje z Červených zoznamov blanokrídlovcov
Slovenska (LUKÁŠ 2001) a Nemecka (TAEGER a kol. 1998).

Výsledky a diskusia
Druhové zastúpenie
Spolu s literárnymi údajmi bolo v PR Šúr zaznamenaných 194 druhov zo 7 čeľadí
hrubopásych (Tab. 2). Hoci zistené druhové bohatstvo predstavuje asi tretinu z fauny
hrubopásych Slovenska, pravdepodobne nie je úplné. Použitá odberová metóda Malaiseho pasca je vysoko účinná pri zbere hrubopásych, avšak niektoré menej letovo
aktívne druhy alebo druhy obývajúce koruny stromov ňou nemusia byť zachytené
(ROLLER & HOLUŠA 2000). V budúcnosti preto možno predpokladať nálezy
niekoľkých druhov zo zaznamenaných čeľadí ale aj z nezistených čeľadí kyjačkovitých
(Cimbicidae) či zubačkovitých (Megalodontesidae). Napríklad je málo pravdepodobné,
že by v Šúrskom jelšovom lese nežili ploskanka jelšová, Pamphilius vafer (L.)
a kyjačka jelšová Cimbex connatus (Schrank). Podobne v Panónskom háji sa dá
predpokladať bohatšie spoločenstvo druhov viazaných na duby ako sme zaznamenali.
Chýbali tu napríklad „dubové piliarky“ Profenusa pygmaea (Klug) a zástupcovia rodov
Apethymus a Periclista.
Štyri druhy boli zaznamenané na Slovensku (SR) po prvýkrát: Aproceros
leucopoda, Euura gemmacinereae, Hinatara nigripes a Pristiphora abbreviatus.
Poznámky k nim a niektorým ďalším faunisticky zaujímavým druhom sú uvedené
nižšie.
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Poznámky k vybraným druhom
Aproceros leucopoda
Materiál: Biologická stanica, 28.5.2009, 1♀
Iný študovaný materiál: Vinné - hradný vrch, 24.5.2007, 1♀, coll.,det. et leg. L.Roller
Prvý nález zástupcu tohto rodu v SR. Táto piliarôčka (čeľaď Argidae) pochádza
z východnej Ázie (Japonsko, Čína) a v poslednej dekáde bola zaznamenaná aj
v strednej Európe. V Maďarsku a Rumunsku spôsobujú larvy holožery na brestoch,
často aj v intravilánoch. Podrobné štúdium biológie tohto nového invázneho škodcu
brestov a jeho rozšírenie v Európe je predmetom pripravovanej práce (S.M. Blank
a kol.).
Sterictiphora angelicae
Materiál: Mokraď, 22.7.2008, 1♂; 29.7.2008, 1♀
Zriedkavá teplomilná piliarôčka, ktorej larva sa vyvíja na ostružinách Rubus spp. V SR
je známa iba z niekoľkých južných lokalít (viď ROLLER a HARIS 2008).
Ardis sulcata
Materiál: Trstina, 18.4.2009, 2♀♀
Štvrtý nález tohto európskeho druhu (aj v USA) v SR (viď ROLLER a HARIS 2008).
Larva vŕta v stonkách ruží. V minulosti škodil na ružiach, v súčasnosti má táto piliarka
v strednej Európe klesajúcu populačnú hustotu (TAEGER a kol. 1998).
Athalia scutellariae
Materiál: 37 jedincov, Biologická stanica 2, Alnetum, Quercetum (viď Tab 2)
Táto piliarka s rozšírením v celom Palearkte patrí k typickým mokraďným druhom. Na
vhodných miestach však môže mať početné populácie. Larva sa vyvíja na Scutellaria
minor, S. galericulata a Lycopus europaeus. Ohrozená vysúšaním mokradí.
Cladius pilicornis
Materiál: 22 jedincov, Biologická stanica 1, Quercetum, Slanisko (viď Tab 2)
LUKÁŠ (1996) uvádza tento druh v červenom zozname fauny PR Šúr. Do Malaiseho
pascí sa na vhodných lokalitách chytá pravidelne. Larva sa vyvíja na listoch hlohov
Crataegus sp.
Dineura testaceipes
Materiál: Biologická stanica 1, 5.7.1992, 1♀
Táto zriedkavá piliarka je rozšírená v celom Palearkte. V SR je známa iba z dvoch
lokalít (viď ROLLER a HARIS 2008). Larva žerie listy hlohov Crataegus sp. a jarabiny
vtáčej (Sorbus aucuparia).
Dolerus brevicornis
Materiál: Slanisko, 28.4.2008, 1♂; Trstina, 18.4.2009, 2♂♂
Druhý nález v SR (viď ROLLER a HARIS 2008). Táto piliarka patrí do taxonomicky
problematickej skupiny druhov Dolerus asper. Druh je pravdepodobne rozšírený
v celom Holarkte a jeho larva sa živí niektorými ostricami (Carex cespitosa, C. nigra).
V tejto práci bola identifikovaná podľa práce HEIDEMAA a kol. (2004).
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Dolerus triplicatus
Materiál: Trstina, 18.4.2009, 1♂
Zriedkavá západopalearktická piliarka, ktorej larva sa vyvíja na sitinách Juncus
filiformis a Juncus effusus. Druh je ohrozený vysúšaním mokraďných biotopov so
živnými rastlinami.
Dolerus varispinus
Materiál: Biologická stanica 1, 27.4.1992, 1♂; Slanisko, 20.4.2008, 1♂
Tretí nález v SR (viď ROLLER a HARIS 2008). Druh môže byť prehliadaný vzhľadom
na veľkú podobnosť (najmä ♂♂) s D. liogaster. Známe živné rastliny larvy tejto
piliarky s holarktickým rozšírením sú trávy Poa sp. a Dactylis glomerata.
Empria cf. tridens
Materiál: 22 jedincov, Biologická stanica 1, Alnetum, Slanisko (viď Tab 2)
Veľmi svetlé jedince so samčími genitáliami typu E. longicornis/tridens. Takéto
jedince boli zaznamenané pomocou Malaiseho pasce aj v iných lokalitách južného
Slovenska.
Eutomostethus punctatus
Materiál: Alnetum, 14.5.2008, 1♂1♀; 23.5.2008, 1♀
Tretí nález v SR (viď ROLLER a HARIS 2008). Piliarka je rozšírená v Palearkte a
známou živnou rastlinou larvy je ostrica Carex paniculata.
Euura gemmacinereae
Materiál: Trstina, 29.4.2009, 1♀
Piliarka ktorá bola iba nedávno rozlíšená v komplexe druhov Euura mucronata
(KOPELKE 2001). Jej výskyt bol doteraz potvrdený iba v niektorých krajinách Európy.
Od príbuzných druhov sa vyznačuje úzkou väzbou na vŕbu Salix cinerea. Larvy sa
vyvíjajú v hálkach na mladých konárikoch. Hoci ide pravdepodobne o bežný druh,
z PR Šúr pochádza prvý hodnoverne zdokumentovaný nález v SR.
Fenusa dohrnii
Larvy tejto pomerne bežnej piliarky mínujú v listoch jelší. Okrem odchyteného
dospelca sa v jelšovom lese nachádzali početné požerové stopy na listoch Alnus
glutinosa.
Hemichroa australis
Materiál: Alnetum, 14.5.2008, 1♂; 24.9.2009, 1♀
Tretí nález v SR (viď ROLLER a HARIS 2008). Piliarka je rozšírená v celom Palearkte
a jej larvy žijú spoločensky na listoch Alnus sp, Betula pubescens. V strednej Európe
má klesajúcu populačnú hustotu, prevládajú historické nálezy (TAEGER a kol. 1998).
Hinatara nigripes
Materiál: Alnetum, 28.4.2008, 1♀
Prvý nález tejto piliarky v SR. Je považovaná za vzácnu, ale pravdepodobne je iba
prehliadaná. Druh je rozšírený v Európe. Larva mínuje v listoch javora poľného Acer
campestre.
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Lonnea perplexa
Materiál: Slanisko, 1.7.2008, 1♀
Veľmi vzácne nachádzaná piliarka, ktorá bola doposiaľ zaznamenaná iba v Maďarsku,
Slovensku, Poľsku (HUFLEJT 1997), Francúzsku a Číne. PR Šúr je druhou známou
lokalitou druhu na Slovensku (viď ROLLER a HARIS 2008). Biológia je neznáma.
Pravdepodobne sa vyvíja na trávach či ostriciach tak ako zástupcovia príbuzného rodu
Selandria.
Pristiphora abbreviatus
Materiál: Slanisko, 5.4.2009, 1♀; 10.4.2008, 3♂♂; 20.4.2008, 1♀; Mokraď 10.4.2008
2♂♂
Prvý nález tejto piliarky v SR. Druh je rozšírený v Palearkte a bol introdukovaný do S.
Ameriky. Larva žerie listy hrušky Pyrus communis. Z Karpatského regiónu sú známe
iba dve lokality (ROLLER a HARIS 2008). Pravdepodobne u nás prehliadaný kvôli
skorej jarnej letovej aktivite, prípadne v kultúrnej krajine na ústupe (pesticídy?).
Pristiphora leucopus
Materiál: Biologická stanica 1, 7.-10.7.1992, 3♀♀
PR Šúr je jednou z 3 známych lokalít tejto piliarky na Slovensku (viď ROLLER a HARIS
2008). Druh je rozšírený v strednej a severnej Európe a larva žerie listy líp Tilia sp.
Pseudodineura sp.
Materiál: Alnetum, 28.4.2008, 1♂
Druhová identifikácia samcov tohto rodu nie je podľa súčasných poznatkov možná.
Vzhľadom na dostupné živné rastliny v blízkosti odchytu ide s najväčšou
pravdepodobnosťou o piliarku P. fuscula. Jej larva mínuje v listoch iskerníkov
Ranunculus sp.
Tenthredopsis nassata/scutellaris
Samce týchto dvoch druhov sa nedajú bezpečne odlíšiť. V tejto práci sa tieto taxóny
chápu tak ako ich definoval BLANK a RITZAU (1998).
Pamphilius alternans
Materiál: Quercetum, 29.4.2009, 1♀; Slanisko, 7.5.2009, 1♀
Zriedkavá ploskanka (čeľaď Pamphiliidae) bola zaznamenaná iba na niekoľkých
lokalitách južného Slovenska (viď ROLLER a HARIS 2008). Druh je rozšírený
v strednej a južnej Európe a jeho biológia je neznáma.
Calameuta filum a Calameuta punctata
Materiál: Biologická stanica 1, 7.6.1992, 1♀; 27.6.1998, 1♂ - C. filum
Biologická stanica 2, 8.6.2008, 1♀ - C. punctata
Zriedkavo zbierané bodrušky (čeľaď Cephidae), ktorých známe rozšírenie (C. filum S a V Európa a C. punctata - J Európa a Maďarsko, Turkménsko) sa prekrýva na
území Slovenska (ROLLER a HARIS 2008). Taxonomické postavenie druhov si
vyžaduje ďalšie štúdium, je možné že ide o farebné variety jedného druhu. Larvy tohto
rodu bodrušiek vŕtajú v steblách tráv. VIITASAARI (1984) uvádza pre C. filum živnú
rastlinu Alopecurus pratensis.
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Xiphydria picta
Materiál: Alnetum, 8.7.2008, 1♂; 24.7.2009, 1♀; 29.7.2008, 2♂♂; 12.8.2008, 1♂1♀;
17.8.2008, 1♀; 20.8.2009, 1♀; 24.9.2009, 2♀♀
Táto zriedkavá pílovôčka (čeľaď Xiphydriidae) bola doposiaľ zaznamenaná v SR iba
na jednej lokalite (Banská Štiavnica, ROLLER a HARIS 2008). Druh je rozšírený
v strednej a severnej Európe. Larva vŕta v dreve starých jelší. V jelšovom lese PR Šúr
sa nachádza početná populácia. Okrem odchytených dospelcov sme zaznamenali
požerové stopy lariev na odumierajúcich ale stojacich kmeňoch jelší (často vo výške 5
a viac metrov). Druh ohrozený vysychaním vhodných biotopov so starými porastami
jelše lepkavej.
Tremex magus
Zriedkavá pílovka (čeľaď Siricidae), ktorú zaznamenal v Panónskom háji LUKÁŠ
(1991). PR Šúr je jedinou známou lokalitou tohto druhu v SR. Je rozšírená v strednej
a južnej Európe, a v juhozápadnej Ázii na východ po Altaj. Xylofágne larvy sa vyvíjajú
v listnatých stromoch.
Orussus abietinus
Zriedkavá drevuľa (čeľaď Orussidae), ktorú zaznamenal v Panónskom háji LUKÁŠ
(1996). Larva parazituje v xylofágnych larvách Buprestidae, Cerambicidae a Siricidae
(KRAUS 1998). Je rozšírená v celom Palearkte. Ohrozená zanikaním vhodných
biotopov so starými stromami.
Fauna hrubopásych jednotlivých ekologicky funkčných plôch
Keďže PR Šúr nie je čo sa týka ekologického prostredia homogénne prostredie,
druhová skladba bola analyzovaná na viacerých typických biotopoch rezervácie. Počty
druhov a jedincov zaznamenaných na jednotlivých plochách sú v tabuľke 2. Vzhľadom
na použitú zberovú metódu (Malaiseho pascu) treba na prezentované kvantitatívne
údaje nahliadať ako na vyjadrenie letovej aktivity druhov, ktorá nemusí odrážať
skutočnú početnosť druhu v spoločenstve. Najvyššie druhové bohatstvo hrubopásych
je možné zaznamenať na vlhkých a chladných biotopoch podhorských a horských
oblastí, kde hodnoty na jednu pascu za sezónu dosahovali až 200 druhov (ROLLER
1999). Na rozmanitých biotopoch PR Šúr boli s pomocou Malaiseho pasce zistené
nižšie počty druhov (od 53 do 105 druhov). Podobné druhové bohatstvo bolo
zaznamenané aj na iných nížinných lokalitách juhozápadného Slovenska (ROLLER
1999).
Biologická stanica 1 a 2 (BS1, BS2) predstavujú tzv. teplomilné kroviny
lesostepného charakteru. Je to vegetačne pestrý biotop čo sa prejavilo aj na počte
zaznamenaných druhov – 129 druhov spolu v BS1 a 2. Vysoký počet zaznamenaných
druhov (105) v BS1 však môže súvisieť s kratším intervalom (24 h) vyprázdňovania
pasce ako na iných lokalitách (7 dní). V zberoch BS1 dominovali druhy potravne
viazané k ružiam (Cladius pectinicornis, Allantus cinctus a A. cingulatus) a hlohu
(Pristiphora armata). BS1 hostila aj širokú škálu druhov s väzbou k trávam (rody
Cephus, Calameuta, Tenthredopsis a väčšina zaznamenaných druhov rodu Dolerus),
z ktorých dominovala piliarka Tenthredopsis litterata. V BS2 namiesto „trávových
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druhov“ početne prevládali piliarky Athalia rosae (hostiteľská rastlina HR =
Brassicaceae), A. cordata a A. circularis (HR = rozmanité byliny ako Ajuga, Plantago,
Veronica, Misopates). Zachovanosť teplomilnej vegetácie v BS1 a 2 dokumentuje aj
výskyt zriedkavejších druhov Sterictiphora geminata (HR = Rosa), Allantus viennensis
(HR = Rosa, Rubus), A. didymus (HR = niektoré Rosaceae), Macrophya erythrocnema
(HR ?) a M. postica (HR = Rubus fruticosus?).
Lokalita Alnetum – jelšový slatinný prales reprezentuje dominantný biotop PR Šúr.
Zaznamenali sme v ňom 72 druhov. V zberoch prevládali druhy viazané k lesnému
podrastu ako Empria sexpunctata (HR = Geum rivale, G. urbanum), E. tridens (HR =
Rubus, Geum), Perineura rubi (HR = Rubus ?), Cladius compressicornis (HR =
Rosaceae) a Ametastegia carpini (HR = Geranium). Početne tu prevažovala aj piliarka
Nematus viridissimus, ktorej larvy žerú listy jelše. Iné druhy s úzkou väzbou k tejto
drevine boli odchytené v nízkych počtoch. Ide o piliarky Craesus septentrionalis,
Eriocampa ovata, Fenusa dohrnii, Hemichroa australis, Heterarthrus vagans,
zástupcov rodu Nematinus a o pílovôčku Xiphydria picta. Takéto široké spektrum
„jelšových druhov“ nie je známe z inej lokality na našom území. Vysokú ekologickú
hodnotu tohto unikátneho pralesa dokumentuje aj výskyt iných zriedkavých druhov
ako Eutomostethus punctatus (HR = Carex), Hinatara nigripes (HR = Acer
campestre), Monophadnoides ruficruris (HR = Rubus) a Tenthredo procera (HR =
Symphytum, Petasites).
Lokalita Trstina predstavuje ekotón jelšového lesa a trstinovej mokrade. Bolo tu
zaznamenaných 83 druhov so širokým spektrom hostiteľských rastlín. Medzi druhy
s úzkou väzbou k mokraďným biotopom patria Dolerus brevicornis (HR = Carex), D.
triplicatus (HR = Juncus), Eriocampa umbratica (HR = Alnus) a zástupcovia rodu
Euura (HR = Salix). Pomerne dobre bola zastúpená skupina druhov viazaná na krovitý
lem jelšového lesa. Zo zriedkavých druhov tejto skupiny sú to napr. Macrophya
militaris (HR = Rubus), Monophadnoides ruficruris (HR = Rubus) a Ardis sulcata (HR
= Rosa).
Lokalita Quercetum (Panónsky háj) predstavuje teplomilný dubovo-brestový les.
Bolo tu zaznamenané pomerne chudobné zoskupenie hrubopásych (53 druhov).
Najpočetnejšie boli zastúpené druhy viazané na bylinný (Athalia rosae, A. cordata,
Ametastegia carpini, A. pallipes) a krovitý podrast (Cladius compressicornis,
Pristiphora armata). Zo vzácnejších druhov sa v interiéry lesa našli Sterictiphora
longicornis (HR = Prunus ?, Crataegus ?), Cladius pilicornis (HR = Crataegus),
Macrophya blanda (HR ?), Pamphilius alternans (HR ?), Xiphydria longicollis (HR =
najmä Quercus). LUKÁŠ (1996) tu zaznamenal zriedkavé druhy Tremex magus (HR =
listnaté stromy) a Orussus abietinus (parazitoid).
Na okraji Panónskeho hája (Quercetum) sa nachádza lokalita Mokraď. Ide o
periodicky zatápanú lúku obklopenú teplomilnými krovinami. Bolo tu zaznamenaných
73 druhov. V zberoch početne prevládali druhy s väzbou na byliny (Ametastegia
pallipes, Athalia cordata, Empria sexpunctata), trávy (Tenthredopsis sordida) ale aj
kry (Cladius pectinicornis). Napriek názvu študijnej plochy tu neboli zistené
mokraďné druhy. Druhová skladba hrubopásych a výskyt zriedkavých druhov (tri
druhy rodu Sterictiphora, Hoplocampa pectoralis a Pristiphora abbreviata) naznačuje
že študovaná lokalita je hodnotnou ukážkou teplomilného lemu lesa.
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Na lokalite Slanisko (slanomilný lúčny porast a teplomilný krovitý lem) bolo
zaznamenaných 70 druhov. V zberoch výrazne dominovali piliarky rodu Tenthredopsis
s väzbou k trávam. Početne boli zastúpené aj druhy viazané k ružovitím krom (Cladius
compressicornis a Allantus rufocinctus). Zo zriedkavých druhov boli potravne viazané
ku krovitému lemu slaniska Apethymus apicalis (HR = Rosa), Pristiphora abbreviatus
(HR = Pyrus communis) a pravdepodobne aj Pamphilius alternans (HR ?) a Taxonus
sticticus (HR ?). K druhom s väzbou alebo potenciálnou väzbou k slatinnej vegetácii
patria Dolerus brevicornis (HR = Carex) a vzácna piliarka Lonnea perplexa (HR ?).
Sezónna letová aktivita
Celosezónny zber Malaiseho pascami umožňuje analyzovať fenológiu hrubopásych.
Doba letovej aktivity s presnosťou na dekády mesiacov je pre zaznamenané druhy
uvedená v tabuľke 2. Sezónna aktivita hrubopásych na väčšine študovaných plôch
trvala od prvej dekády apríla do druhej tretiny októbra. V jelšovom lese bola sezónna
aktivita kratšia, trvala od druhej dekády apríla do poslednej dekády septembra. Príklad
priebehu sezónnej aktivity hrubopásych je vzhľadom na najpresnejšie rozlíšenie (24h
interval) uvedený pre lokalitu teplomilných krovín (Biologická stanica 1, obr. 1).
Podobný priebeh a dĺžka letovej aktivity bola zaznamenaná aj na iných teplomilných
lokalitách Slovenska (Ivanka pri Dunaji, Tematínske kopce; ROLLER 1999, 2004).
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Obr. 1. Sezónna letová dynamika hrubopásych na lokalite Biologická stanica 1 v roku
1992.
Na študijných plochách tvorili väčšinu z druhového spektra univoltínne druhy s jarným
výskytom dospelcov. Tie sa významne podieľajú na hlavnom májovom maxime
v druhovom bohatstve ako aj v početnosti. Už v prvej dekáde apríla lietajú v PR Šúr
Aglaostigma aucupariae, Claremontia alternipes, Dolerus nigratus, a Pristiphora
abbreviatus. Koncom apríla, začiatkom júna ale najmä v máji vrcholila aktivita väčšiny
jarných druhov (napr. zástupcovia rodov Dolerus, Empria, Hoplocampa, Macrophya,
Tenthredopsis a čeľaď Pamphiliidae). Príklad jednovrcholového priebehu letovej
aktivity piliarky s jarným výskytom je na obrázku 2.
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Obr. 2. Sezónna letová aktivita piliarky Tenthredopis litterata na lokalite Biologická
stanica 1 v roku 1992.
Druhý, menší sezónny vrchol v aktivite hrubopásych je možné zaznamenať na
študovaných plochách v letných mesiacoch. Podieľajú sa na ňom druhé či tretie
generácie menšieho počtu polyvoltínnych druhov, najmä zástupcov rodov Allantus,
Athalia, Cladius, Nematus a Pristiphora. Príklady takéhoto priebehu sezónnej aktivity
sú na obrázkoch 3 a 4. U piliarky Cladius pectinicornis boli dobre rozlíšiteľné tri
vrcholy aktivity, ktoré pravdepodobne zodpovedajú 3 generáciam v roku (obr. 3).
Priebeh sezónnej aktivity u piliarky Pristiphora armata nemal výrazné maximá (obr. 4)
a počet generácií (2-3?) sa dá ťažko odhadnúť. Druhom s najdlhšou dobou výskytu
dospelcov, od konca apríla do druhej polovice októbra, bola piliarka Athalia cordata
(lokality Quercetum a Slanisko). Piliarka Apethymus apicalis je jediným
zaznamenaným druhom s výlučne jesenným výskytom dospelcov. Spolu s Athalia
cordata boli odchytené najneskôr v sezóne, 21. októbra na lokalitách Slanisko
a Quercetum.
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Obr. 3. Sezónna letová aktivita piliarky Cladius pectinicornis na lokalite Biologická
stanica 1 v roku 1992.
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Obr. 4. Sezónna letová aktivita piliarky Pristiphora armata na lokalite Biologická
stanica 1 v roku 1992.
Ekosozologické zhodnotenie
Pri zhodnotení ohrozenosti zistených druhov sa vychádzalo najmä z obmedzeného
rozšírenia druhu, väzby na ohrozenú rastlinu či biotop, celkovej vzácnosti (nízka
abundancia alebo nízky počet faunistických záznamov) a z aktuálnych červených
zoznamov hrubopásych Slovenska a Nemecka. Vzhľadom na nízku úroveň poznania
rozšírenia a bionómie našich hrubopásych bol väčšine potenciálne ohrozených druhov
pridelený štatút údajovo nedostačujúci (32 druhov), jeden je menej ohrozený a päť
druhov je zraniteľných (Tab. 2).
V PR Šúr dochádza k postupnému zanikaniu prírodných hodnôt územia najmä
z dôvodu vysychania jelšového pralesa a zarastania Panónskeho hája. Výsledky
faunistického výskumu ukázali že jednotlivé ekologicky funkčné plochy rezervácie
hostia druhovo bohaté a hodnotné spoločenstvá hrubopásych. V prípade jelšového lesa
môžeme hovoriť o spoločenstve, ktoré je na Slovensku jedinečné. Pre udržanie týchto
spoločenstiev fytofágneho hmyzu je nutné zachovať v PR Šúr čo najpestrejšiu mozaiku
fytocenóz a zabrániť ich degradácii zarastaním či vysychaním.

Súhrn
Počas faunistického výskumu (2008-2009) hrubopásych blanokrídlovcov
(Hymenoptera, Symphyta) bolo celkovo v PR Šúr zaznamenaných 194 druhov zo 7
čeľadí hrubopásych. Piliarky Aproceros leucopoda Takeuchi, Euura gemmacinereae
Kop., Hinatara nigripes (Knw.) a Pristiphora abbreviatus (Htg.) boli zaznamenané na
našom území po prvýkrát. Medzi ďalšie zaujímavé nálezy v mokraďových biotopoch
rezervácie patria Ardis sulcata (Cam.), Dolerus brevicornis Zadd., Eutomostethus
punctatus (Knw.), Hemichroa australis (Serv.) a Xiphydria picta Knw. V lesostepnej
časti rezervácie boli odchytené aj zriedkavé druhy Lonnea perplexa (Zomb.),
Pamphilius alternans (Costa), Calameuta filum/punctata a Tremex magus (Fabr.).
Celosezónny zber Malaiseho pascami umožnil analyzovať aj sezónnu letovú aktivitu
vybraných druhov. Zistené druhové spektrum hrubopásych indikuje zachovanosť
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lesostepných formácií a vysokú ekologickú hodnotu jelšového pralesa a priľahlých
mokrých lúk v PR Šúr.
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Sawflies (Hymenoptera: Symphyta) of NR Šúr
A faunistic survey of Symphyta in the Nature Reserve Šúr (south-western Slovakia,
Danubian Lowland) was carried out in the years 2008-2009. In total 194 species of
seven families were collected mainly using Malaise traps. The studied area comprises
of the Panonian grove (PG - mainly oak-hornbeam-ash forest and salt meadow) and
wetland biotopes (WB - alder forest and wet meadows). Aproceros leucopoda
Takeuchi (PG), Euura gemmacinereae Kop. (WB), Hinatara nigripes (Knw.) (WB)
and Pristiphora abbreviatus (Htg.) (PG) are recorded in Slovakia for the first time.
Another interesting findings are records of Ardis sulcata (Cam.)(WB), Dolerus
brevicornis Zadd. (WB), Eutomostethus punctatus (Knw.) (WB), Hemichroa australis
(Serv.) (WB), Lonnea perplexa (Zomb.) (PG), Pamphilius alternans (Costa) (PG),
Calameuta filum/punctata (PG), Tremex magus (Fabr.) (PG) and Xiphydria picta Knw
(WB). Seasonal flight activity of sawflies in the studied area is analyzed. Thirty-eight
of the recorded species are evaluated as threatened or requiring further attention (data
deficient). Species composition of Symphyta suggests presence of well preserved
wood-steppe and unique wetland biotops in the reserve Šúr.
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Požerky na odumierajúcich jelšiach spôsobené larvami pílovôčky Xiphydria picta.
Larvy sú často vyhľadávané ďatľami. Vpravo je detail požerkov (foto L. Roller, 2009).

Mína na jelšovom liste po larvách piliarky Fenusa dohrnii (foto L. Roller, 2008).
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