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Úvod  
 
Potočníky (Trichoptera) predstavujú významnú skupinu makrozoobentosu, ktorá 
prevažuje v potrave rýb (MALICKY 1978) a taktiež patria k dôležitým bioindikátorom 
znečistenia vôd (ROSENBERG & RESCH 1993). Imága potočníkov pripomínajú malé 
motýle a skutočne sú fylogeneticky príbuzné s radom Lepidoptera – čeľaďou 
Micropterigidae (WICHARD 1978). Doposiaľ bolo opísaných okolo 7 000 druhov, 
z toho asi 800 z Európy (BOTOSÃNEANU 1967). Z územia Slovenska je známych 220 
druhov potočníkov (CHVOJKA & NOVÁK 2001; LUKÁŠ 2004).  

I napriek koncentrácii vedecko-výskumných pracovísk v neďalekej Bratislave 
a jedinečnosti územia v rámci Slovenska sa výskumu zástupcov radu Trichoptera na 
území rezervácie venovala minimálna pozornosť. Štúdiom fauny dna obvodového 
Šúrskeho kanála sa zaoberal ARDÓ (1957), ktorý však z celkového množstva zistených 
taxónov zaznamenal len tri druhy potočníkov (Anabolia laevis, Chaetopteryx villosa 
a Goera pilosa). Sporadické údaje o faune potočníkov rezervácie a jej najbližšieho 
okolia možno získať i z literárnych zdrojov publikovaných HUSÁROVOU-DUDÍKOVOU 
(1960), HOLOBRADOU (1968) a POMICHALOM (1984). 

 
Materiál a metódy  
 
Odchyt imág potočníkov sme uskutočnili v období máj – október rokov 2002 a 2003 
v približne 10-dňových intervaloch v areáli Biologickej stanice Prírodovedeckej 
fakulty UK. Použili sme metódu svetelnej pasce s UV žiarením, ktorá bola 
modifikáciou pasce označovanej ako „New Jersey  mosquito light trap“ popísanou 
MULHERNOM (1942). Pascu sme spúšťali na dobu dvoch hodín od času západu slnka. 
Každý zber bol rozdelený na štyri 30 minútové intervaly. Po 30 minútach sme vymenili 
zberné vrece a získaný materiál sme usmrtili parami etylesteru kyseliny octovej. 
Triedenie materiálu sme vykonávali v laboratóriu. Vzorky boli fixované v 75% 
etylalkohole a determinované za použitia práce MALICKEHO (1983). 
 
Výsledky a diskusia 
 
V rokoch 2002 a 2003 sme v areáli Biologickej stanice PriF UK v PR Šúr 
odchytili 9470 jedincov potočníkov a zistili sme výskyt 35 druhov (Tab. 1). 
Najvyššiu druhovú pestrosť sme zistili u čeľade Lepthoceridae, u ktorej sme 
identifikovali až 13 druhov. Najvyššiu početnosť jedincov sme počas obidvoch 
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študovaných rokov zaznamenali u druhov Ecnomus tenellus, Oxyethira 
flavicornis, Orthotrichia costalis, Orthotrichia tragetti a Leptocerus tineiformis, 
ktorých celkový podiel jedincov v spoločenstve tvoril až 83,34% (2003) a 
84,46% (2004). Z doposiaľ publikovaných údajov týkajúcich sa fauny 
potočníkov PR Šúr sme nepotvrdili prítomnosť druhov Phryganea grandis, 
Anabolia nervosa (HOLOBRADÁ 1968) a Chaetopteryx villosa, Anabolia leavis 
(ARDÓ 1957). Potvrdili sme výskyt dvoch druhov Oecetis ochracea 
(HOLOBRADÁ 1968) a Goera pilosa (ARDÓ 1957), pričom sme zistili 33 druhov 
z tohto územia doposiaľ neuvádzaných. Z ekosozologického hľadiska je 
významný výskyt chránených druhov Oecetis notata, Agrypnia varia, 
ohrozených Orthotrichia costalis, Orthotrichia tragetti a druhu Setodes 
punctatus, ktorý je udávaný ako zraniteľný (RUŽIČKOVA et al. 1996). Pri 
porovnaní sezónnej dynamiky sme zistili medzi skúmanými rokmi značné 
rozdiely. V roku 2002 krivka početnosti vyletujúcich imág dosahovala dva 
vrcholy – druhá dekáda júna a posledná dekáda augusta. V roku 2003 krivka 
kvantity výletu imág bola taktiež dvojvrcholová, pričom jej maximá boli 
posunuté približne o mesiac skôr ako v roku 2002 (obr. 1). 
 

 
 

Obr. 1. Sezónna dynamika potočníkov v rokoch 2002 a 2003. 
 

Priebeh sezónnej dynamiky dominantne zastúpených druhov počas dvoch 
skúmaných rokov je zobrazený na obr. 2 a 3. Pri oboch druhoch rodu Orthotrichia je 
priebeh sezónnej dynamiky takmer identický. Prvý výskyt imág sme zistili na začiatku 
mája a posledný v tretej dekáde septembra. Maximum lietajúcich imág spadá do druhej 
a tretej dekády augusta. Nami zaznamenaný výskyt imág druhu Orthotrichia costalis sa 
zhoduje s literárnym údajom (WARINGER & GRAF 1997) a u druhu O. tragetti 
upresňujeme predpokladaný výskyt imág, o ktorom píšu uvedení autori. K dominantne 
zastúpeným druhom v roku 2003 patril i Leptocerus tineiformis. Nami zistené obdobie 
lietania jedincov tohto druhu je od druhej dekády mája až do konca augusta, pričom 
maximum sme zistili v druhej polovici júlá, čo je identické so zisteniami, ktoré udávajú 
WARINGER & GRAF (1997). U druhu Oxyethira flavicornis na rozdiel od autorov 
WARINGER & GRAF (1997) sme identifikovali obdobie lietania dospelcov už od 
začiatku mája do konca septembra, pričom krivka početnosti dosahuje dva vrcholy 
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(začiatok mája, polovica septembra). Výskyt dospelých jedincov druhu Ecnomus 
tenellus spadá do obdobia od začiatku mája do konca septembra, čo sa zhoduje aj s 
literárnym údajom (WARINGER & GRAF 1997). Krivka zobrazujúca sezónnu dynamiku 
tohto druhu je bimodálna, kde vrcholy dosahuje začiatkom júna a koncom augusta.  

 

 
 

Obr. 2. Sezónna dynamika dominantne zastúpených taxónov potočníkov v roku 2002. 
 

 
Obr. 3. Sezónna dynamika dominantne zastúpených taxónov potočníkov v roku 2003. 
 
 
Tabuľka 1. Prehľad zistených druhov potočníkov (Trichoptera) a ich absolútna a 

relatívna početnosť v rokoch 2002 a 2003.  
 

2002 2003 
Čeľaď/ druh n %   n % 

Glossosomatidae     
Agapetus laniger (Pictet, 1834) 50 1,03   10 0,21 
Hydroptilidae           
Agraylea sexmaculata Curtis, 1834 - -   7 0,15 
Orthotrichia costalis (Curtis, 1834) 694 14,35   347 7,44 
Orthotrichia tragetti Mosely, 1930 658 14,16   278 5,96 
Oxyethira flavicornis (Pictet, 1834) 800 16,55   1035 22,21 
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2002 2003 
Čeľaď/ druh n %   n % 

Ecnomidae    
Ecnomus tenellus (Rambur, 1842) 1455 30,09   1321 28,34 
Polycentropodidae           
Neureclipsis bimaculata (Linneaus, 1758) 1 0,02   3 0,06 
Psychomyidae           
Psychomyia pusilla (Fabricius, 1781) 125 2,59   277 5,94 
Tinodes waeneri (Linneaus, 1758) - -   1 0,02 
Hydropsychidae           
Hydropsyche sp. 79 1,63   104 2,23 
Phryganeidae           
Agrypnia varia (Fabricius, 1793) - -   7 0,15 
Trichostegia minor (Curtis, 1834) - -   3 0,06 
Brachycentridae           
Brachycentrus subnubilus Curtis, 1834 1 0,02   10 0,21 
Goeridae           
Goera pilosa (Fabricius, 1775) 3 0,06   10 0,21 
Silo nigricornis (Pictet, 1834) 1 0,02   6 0,13 
Silo pallipes (Fabricius, 1781) - -   1 0,02 
Lepidostomatidae           
Lepidostoma hirtum (Fabricius, 1775) 11 0,23   2 0,04 
Limnephilidae           
Glyphotaelius pellucidus (Retzius, 1783) - -   2 0,04 
Limnephilus auricula Curtis, 1834 1 0,02   - - 
Limnephilus decipiens (Kolenati, 1848) 1 0,02   - - 
Limnephilus flavicornis (Fabricius, 1787) - -   1 0,02 
Limnephilus lunatus Curtis, 1834 1 0,02   - - 
Limnephilus vittatus (Fabricius, 1798) 1 0,02   - - 
Leptoceridae           
Athripsodes aterrimus (Stephens, 1836) 2 0,04   5 0,11 
Athripsodes cinereus (Curtis, 1834) 5 0,10   18 0,39 
Ceraclea alboguttata (Hagen, 1860) 41 0,85   4 0,09 
Ceraclea annulicornis (Stephens, 1836) - -   2 0,04 
Ceraclea dissimilis (Stephens, 1836) 28 0,58   19 0,41 
Ceraclea senilis (Burmeister, 1839) - -   1 0,02 
Leptocerus tineiformis Curtis, 1834 396 8,19   956 20,51 
Mystacides azurea (Linneaus, 1761) - -   2 0,04 
Mystacides longicornis (Linneaus, 1758) 116 2,40   64 1,37 
Oecetis lacustris (Pictet, 1834) 1 0,02   7 0,15 
Oecetis notata (Rambur, 1842) 3 0,06   4 0,09 
Oecetis ochracea (Curtis, 1825) 11 0,23   7 0,15 
Setodes punctatus (Fabricius, 1793) 324 6,70   147 3,19 
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Súhrn 
 
Počas výskumu (2002-2003) sme na území PR Šúr v objekte Biologickej stanice 
metódou odchytu na svetelnú pascu umiestnenú v bezprostrednej blízkosti Šúrskeho 
rybníka a dvoch bagrovísk zaznamenali výskyt 35 druhov potočníkov. Z kvalitatívneho 
hľadiska boli jednotlivé čeľade zastúpené nasledujúcim počtom druhov: Leptoceridae 
(13), Limnephilidae (6), Hydroptilidae (4), Goeridae (3), Psychomyidae (2), 
Phryganeidae (2). Jedným druhom boli zastúpené čeľade Glossosomatidae, 
Ecnomidae, Polycentropodidae, Brachycentridae, Lepidostomatidae a Hydropsychidae.  

Sezónna dynamika potočníkov sa v jednotlivých rokoch značne odlišovala. V roku 
2002 sme zaznamenali výrazné vrcholy v druhej dekáde júna a tretej dekáde augusta, v 
roku 2003 v prvej dekáde mája a druhej dekáde júla. 

V sledovanom období medzi dominantne zastúpené druhy patrili Ecnomus tenellus 
(29,23 %), Oxyethira flavicornis (19,32 %), Leptocerus tineiformis (14,24 %), 
Orthotrichia costalis (10,96 %) a Orthotrichia tragetti (10,14 %). 

Zaznamenali sme prítomnosť chránených (Oecetis notata, Agrypnia varia) 
a ohrozených druhov (Orthotrichia costalis, Orthotrichia tragetti), ako i zraniteľného 
druhu (Setodes punctatus). 
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Caddisflies (Trichoptera) of NR Šúr 
 
The study was carried out in the area of Biological station on the territory  NR Šúr. The 
light trap with emission was placed near a pond and two dredged pits with water.  

Altogether 35 species of caddisflies belonging to 12 families were found: 
Leptoceridae (13 spp.), Limnephilidae (6 spp.), Hydroptilidae (4 spp.), Goeridae (3 
spp.), Psychomyidae (2 spp.), Phryganeidae (2 spp.). Families Glossosomatidae, 
Ecnomidae, Polycentropodidae, Brachycentridae, Lepidostomatidae and  
Hydropsychidae were represented by only one species.  

Seasonal dynamics of caddisflies was significantly different between the years 2002 
and 2003. The curve of number of captured imagines had two significant peaks - first 
decade of June, third decade of August in the year 2002 and first decade of May, 
second decade of July in the year 2003. 

The most dominant species there were Ecnomus tenellus (29.23 %), Oxyethira 
flavicornis (19.32 %), Leptocerus tineiformis (14.24 %), Orthotrichia costalis       
(10,96 %) a Orthotrichia tragetti (10.14 %). 

We found out the presence of protected species (Oecetis notata, Agrypnia varia), 
endangered species (Orthotrichia costalis, Orthotrichia tragetti) and vulnerable 
species (Setodes punctatus). 
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Potočník Glyphotaelius pellucidus obýva stojaté až mierne tečúce vody nížinných 
oblastí. Imága lietajú od júla do septembra (foto Ľ. Vidlička, 15.VII.2008). 


