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Úvod  
 
Srpice (Mecoptera) sú veľmi malou skupinou hmyzu. Z územia Slovenska je známych 
11 druhov z troch rodov (Boreus, Bittacus a Panorpa). Vzhľadom na malý počet 
druhov bola srpiciam venovaná iba okrajová pozornosť. Doteraz existuje len pár prác v 
ktorých sú zmienky o rozšírení srpíc na našom území. V práci BALTHASARA (1938) je 
zmienka o výskyte druhu Panorpa communis z chotára Svätého Jura. Zo širšieho 
okolia skúmaného územia (PR Šúr pri Svätom Jure) pojednáva práca MAJZLANA 
(2005) o srpiciach na území Devínskej Kobyly (Bratislava) a práca VIDLIČKU (2007) o 
srpiciach ostrova Kopáč (Bratislava). V blízkosti leží aj Ivanka pri Dunaji odkiaľ bol 
publikovaný nález druhu Bittacus hageni  (VIDLIČKA, KMEŤOVÁ 2002). 

 
Sledované územie 
 
Výskum srpíc (Mecoptera) na území PR Šúr sme uskutočnili na všetkých biotopoch 
charakteristických pre toto územie. Veľmi špecifickým biotopom bol Šúrsky les 
(Alnetum) aj so svojimi okrajovými trstinovými porastami (Phragmitetum). Ďalšie 
skúmané plochy ležali na území nazývanom Panónsky háj. Bol to jednak dubovo-
brestový les (Quercetum), malá podmáčaná lúka (Mokraď) obkolesená dubovým lesom 
a porastmi trniek, rozľahlé slané xerotermné lúky (Slanisko) rozprestierajúce sa na 
juhu Panónskeho hája a tiež lúky v areáli Biologickej stanice na severe Panónskeho 
hája. Rozmiestnenie sledovaných lokalít s vyznačením umiestnenia pascí je na obrázku 
1 a stručná charakteristika skúmaných plôch v tabuľke 1 v kapitole Výskum PR Šúr 
(MAJZLAN, VIDLIČKA 2010). Charakteristiku rastlinstva v PR Šúr uvádza FÜRY (2010).  

 
Materiál a metódy  
 
Srpice (Mecoptera) boli spolu s ostatnými skupinami hmyzu získavané pomocou 
Malaiseho pascí. Pasce boli umiestnené dva roky (2008-2009) na všetkých 
sledovaných biotopoch, s výnimkou Mokrade (len do marca 2009) a trstiny (február – 
október 2009). Výber sme uskutočňovali počas sezóny pravidelne v týždňových, 
v zimných mesiacoch (december, január a február) mesačných intervaloch.  

Získaný materiál je uskladnený v 70% etanole na Ústave zoológie SAV. Na 
determináciu zástupcov rodu Panorpa bolo použitá práca ŠEVČÍKA (1998) na rod 
Bittacus práca TAJOVSKÉHO a LAUTERERA (1986).  
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Výsledky a diskusia 
 
Na území PR Šúr nebol výskum srpíc doteraz robený. Počas nášho dvojročného 
výskumu (2008-2009) bolo chytených 1491 jedincov (620 v roku 2008 a 871 v roku 
2009). Zaznamenali sme výskyt 4 druhov srpíc – 3 druhy z rodu Panorpa a jeden druh 
z rodu Bittacus (tabuľka 1.) 
 
Tabuľka 1. Zoznam druhov a počty nazberaných jedincov na jednotlivých lokalitách v 

rokoch 2008-2009. 
   

Druh                                      Lokalita Al Qe Sl Mo Ph BS 
Mecoptera       
Panorpidae       
Panorpa communis Linnaeus, 1758 41/54 20/21 16/11 25/0 -/207 14/29 
Panorpa vulgaris Imhoff & Labram, 1845 5/6 12/22 39/46 56/2 -/61 18/116 
Panorpa germanica Linnaeus, 1758 26/17 160/102 46/9 47/2 -/132 12/21 
Bitacidae       
Bittacus hageni Brauer, 1860 1/2 52/11 20/0 3/0 -/0 7/0 
Počet jedincov 2008/2009 73/79 244/156 121/66 131/4 -/400 51/166 
Počet jedincov spolu - 1491 152 400 187 135 400 217 
Počet druhov 4 4 4 4 3 4 

 
Vysvetlivky: Al – Alnetum, Qe – Quercetum, Sl – Slanisko, Mo – Mokraď, Ph – 

Phragmitetum, BS – Biologická stanica. 
 
Všetky štyri zaznamenané druhy sa vyskytovali na všetkých skúmaných lokalitách 

(s výnimkou B. hageni na Phragmitetu), ale s veľmi výrazne odlišnou abundanciou a 
letovou aktivitou, čo naznačuje rôznu preferenciu skúmaných biotopov a rôzne 
ekologické nároky u jednotlivých druhov.  

Druh Panorpa communis výrazne preferuje trsťové porasty (Phragmitetum) okolo  
Šúrskeho lesa a tiež Šúrsky les (Alnetum), teda najvlhšie prípadne zatienené lokality. 
Letová aktivita tohto druhu začína na začiatku mája a končí v polovici októbra (obr. 1). 
Má viac vrcholov, maximum dosiahla koncom mája (Phragmitetum), resp. v polovici 
augusta (Alnetum) (obr. 5). Podobný priebeh letovej aktivity, ale s menším počtom 
jedincov,  bol zaznamenaný na Mokradi, s výraznejším vrcholom v polovici septembra 
(obr. 1, 6). Najmenšia abundancia druhu bola na Slanisku (obr. 8) a na Biologickej 
stanici (obr. 9), teda na otvorených lúčnych priestranstvách. Je to druh so širokou 
ekologickou valenciou vyskytujúci sa na lesných aj lúčnych lokalitách (masív 
Devínskej Kobyly – MAJZLAN 2005; ostrov Kopáč – VIDLIČKA 2007). Jedinec 
zaznamenaný BALTHASAROM (1938) pochádzal pravdepodobne z karpatskej časti 
chotára Svätého Jura. 

Letová aktivita druhu Panorpa vulgaris trvala od konca apríla do polovice októbra. 
Má viacero vrcholov, výraznejšie v druhej polovici mája a v prvej tretine augusta (obr. 
2). Druh preferuje lúčnu lokalitu Biologická stanica (obr. 9), ale početne sa vyskytuje 
aj na Slanisku (obr. 8) a na Mokradi (obr. 6), teda skôr na lúčnych biotopoch. V 
Šúrskom lese sa takmer nevyskytuje (obr. 5), podobne ani v okolitých trstinách. 
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U druhu Panorpa germanica sme zaznamenali výskyt od polovice apríla do 
polovice októbra s dvomi dvojicami výrazných vrcholov (máj-jún a august-september) 
(obr. 3). Najvýraznejšie sa to prejavilo v Panónskom háji (Quercetum), kde tento druh 
veľmi výrazne dominuje (obr. 7). Jedinou podobnou lokalitou s porovnateľným 
priebehom letovej aktivity je Phragmitetum a čiastočne Mokraď (obr. 6). Na 
Biologickej stanici mal tento druh len nepatrné zastúpenie. 

Najvzácnejším zisteným druhom v PR Šúr z radu Mecoptera je Bittacus hageni. 
Prvé nálezy tohto druhu (Ivanka pri Dunaji, Kamenica nad Hronom a Nová Vieska) 
boli publikované len pred pár rokmi (VIDLIČKA, KMEŤOVÁ 2002), ďalší nález (2 ex.) 
pochádza v Devínskej Kobyly (MAJZLAN 2005). PR Šúr je piatou známou lokalitou 
tohto druhu na Slovensku. Zaznamenaných bolo 96 jedincov (!), takmer výlučne z 
Panónskeho hája (Quercetum) a blízkeho Slaniska (obr. 4, 7, 8), ale druh bol zastúpený 
pár jedincami aj na ostatných skúmaných lokalitách okrem porastov trste 
(Phragmitetum). Letová aktivita bola v oboch rokoch obmedzená na obdobie od 
polovice júna do polovice augusta, teda na dva letné mesiace (obr. 4). Vrchol aktivity 
nastáva v polovici júla (v Panónskom háji aj na Slanisku v roku 2008), resp. v polovici 
augusta (v Panónskom háji v roku 2009). V Šúrskom lese aj na Mokradi bolo 
chytených po troch jedincoch (zrejme náhodne zaletených). Enormný počet 
zaznamenaných jedincov druhu Bittacus hageni svedčí o unikátnosti Panónskeho hája 
ako súčasti PR Šúr.  
 
Súhrn 
 
V priebehu dvoch rokov výskumu (2008-2009) boli v PR Šúr zaznamenané 4 druhy 
srpíc (Mecoptera). Druh Panorpa communis je charakteristický pre Šúrsky jelšový les 
(Alnetum), zatiaľ čo príbuzný a veľmi podobný druh Panorpa vulgaris uprednostňuje 
lúky na Biologickej stanici, Mokraď a Slanisko. V Panónskom háji (Quercetum) 
výrazne dominuje Panorpa germanica a inak veľmi vzácny druh Bittacus hageni. 
Bittacus hageni (tretí nález zo Slovenska) sa hojne vyskytuje v priebehu júla a v 
auguste. 
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Scorpionflies (Mecoptera) of NR Šúr 
 
Four species of scorpionflies (Mecoptera) were observed in NR Šúr in years 2008-
2009. Panorpa communis is typical species for alder forest (Alnetum) and Panorpa 
vulgaris is characteristic for dry meadows at Biologická stanica, Mokraď (moist 
meadows) and Slanisko (xeroterm salt meadows). Characteristical species for oak 
forest (Panónsky háj) are Panorpa germanica and rare species Bittacus hageni. NR Šúr 
is third known locality of Bittacus hageni in Slovakia. Flying activity of this species is 
restricted to July and August. 
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Samička srpice druhu Panorpa germanica. Srpice sú tieňomilné, cez deň ich 
najčastejšie zastihneme pod listami rastlín (foto Ľ. Vidlička, 7.V.2009, Panónsky háj).  
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Obr. 1. Letová aktivita druhu Panorpa communis v PR Šúr v rokoch 2008-2009. 

Obr. 2. Letová aktivita druhu Panorpa vulgaris v PR Šúr v rokoch 2008-2009. 

Obr. 3. Letová aktivita druhu Panorpa germanica v PR Šúr v rokoch 2008-2009. 
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Obr. 4. Letová aktivita druhu Bittacus hageni v PR Šúr v rokoch 2008-2009. 

Obr. 5. Letová aktivita srpíc na lokalite Alnetum v PR Šúr v rokoch 2008-2009. 

Obr. 6. Letová aktivita srpíc na lokalitách Mokraď a Phragmitetum v PR Šúr 2008-09. 
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Obr. 7. Letová aktivita srpíc na lokalite Quercetum v PR Šúr v rokoch 2008-2009. 

Obr. 8. Letová aktivita srpíc na lokalite Slanisko v PR Šúr v rokoch 2008-2009. 

Obr. 9. Letová aktivita srpíc na lokalite Biol. stanica v PR Šúr v rokoch 2008-2009.  
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Chodník cez Panónsky háj (foto Ľ. Vidlička, 7.X.2008). 

 
Chodník vedúci do PR Šúr z južnej strany (foto  Ľ. Vidlička, 15.VII.2008).    
 


