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1. Monitoring motýľov 

 

Monitoring motýľov bol vykonaný pomocou tzv. transektovej metódy, t.j. mapovateľ sa 

pohybuje po vytýčenej trase konštantnou rýchlosťou a zaznamenáva motýle, ktoré sa ocitnú 

v myslenej kocke s dĺžkou hrany asi 2,5 m. Celkovo som vykonal 9 návštev projektových 

lokalít v období od apríla do septembra. Na lokalite Kolískova som zaznamenal 44 jedincov  a 

zaradil do 15 druhov denných motýľov. Na lokalite Alexandra Dubčeka som zaznamenal 159 

jedincov a zaradil do 11 druhov motýľov. Vysoký počet jedincov na druhej projektovej 

lokalite je možné pričítať iba 2 druhom: babôčke bodliakovej (61 jedincov), ktorá dominovala 

počas júna a modráčikovi obyčajnému (66 jedincov), ktorý dominoval v júli.  

 

Zoznam zistených druhov: babôčka bodliaková, mlynárik hrachorový (Leptidea sp., určenie 

je len pravdepodobné), mlynárik kapustový, mlynárik repový, modráčik ďatelinový, modráčik 

obyčajný, modráčik ľadencový, očkáň pýrový,  očkáň pohánkový, očkáň múrový, očkáň 

lúčny, perlovec striebristopásy, súmračník čiarkavý, súmračník hrdzavý, vretienka (bližšie 

neurčená) a lyšaj marinkový. 

 

Medzi druhmi sa vyskytovali bežné teplomilné a mezofilné druhy motýľov. Babôčka 

bodliaková je migrant, je to veľmi mobilný druh. Jej početnosť súvisí predovšetkým 

s podmienkami v južnej Európe. Vysoká početnosť modráčika obyčajného zrejme súvisí 

s dominanciou lucerny (Medicago sativa), ktroú modráčik využíva ako živnú rastlinu. 

Zaujímavejší bol výskyt modráčika Polyommatus bellargus, čo je relatívne zriedkavý druh (v 

červenom zozname ČR v kategórii zraniteľný). Na oboch lokalitách dominovali bežné lúčne 

druhy, na lokalite Kolískova som však zachytil aj druhy uprednostňujúce lesné prostredie 

(očkáň pýrový, súmračník hrdzavý), čo zrejme súvisí s prítomnosťou hustejšieho stromového 

porastu v susedstve škôlky. Táto okolnosť tiež vysvetľuje väčší počet druhov na lokalite 

Kolískova, hoci je plošne menšia z dvoch sledovaných lokalít. 

 

Väčšina uvedených druhov využíva ako živnú rastlinu trávy (očkáne a súmračníky, spolu 7 

druhov), bôbovité rastliny (modráčiky a mlynárik hrachorový, 4 druhy), kapustovité rastliny 

(mlynáriky, 3 druhy), bodliaky (babôčka bodliaková, 1 druh) alebo fialky (perlovec, 1 druh). 

 

Výčet druhov pravdepodobne nie je konečný, viacero bežných a mobilných druhov, ktoré sa 

v Bratislave a jej okolí vyskytujú, neboli počas monitoringu zachytené. V roku 2018 bol napr. 

pomerne početný žltáčik vičencový (Colias crocea, migrant, juhoeurópsky druh, jeho 

húsenice u nás neprežijú zimu).  
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Z iných druhov hmyzu som zachytil na lokalite Alexandra Dubčeka mušiarku druhu 

Dasypogon diadema (Asilidae), ktorá je v Nemecku aj Českej republike považovaná za 

vzácny teplomilný druh.  

 

Porovnať roky 2018 a 2019 kvôli nerovnako trvajúcej monitorovacej sezóne nie je možné. 

Druhové spektrum sa prekrývalo, viacero druhov sa však vyskytlo iba jednu sezónu. Počas 

monitorovania motýľov bolo celkom zjavné, že motýle preferovali nepokosené plochy.  

 

2. Monitoring opeľovačov pomocou žltých misiek 

 

Pri metóde žltých misiek sa exponujú žlté plastové misky naplnené zmesou vody a saponátu. 

Žltá farba láka rozličný hmyz. Misky sme exponovali zhruba 8 hodín, po 5 misiek na kosenej 

aj nekosenej ploche. Celkovo sme odobrali 6 vzoriek, v období od apríla do septembra, každý 

mesiac jednu. 

 

Celkovo sme odchytili a zaradili 2469 kusov hmyzu. Početné zastúpenie 5 radov hmyzu 

ukazuje Obr. 1. 

 

 
Obr. 1. Zastúpenie 5 radov hmyzu chytených do žltých misiek. 

 

Z dvojkrídlovcov dominovali zástupcovia skupiny Calpytrata (až 92%), t.j. bežné druhy 

múch, ako mäsiarky (Sarcophagidae), bzučivky (Calliphoridae) a pod. Pestrice (Syrphidae) 

boli zastúpené 29 jedincami. Zistili sme spolu 8 druhov pestríc, konkrétne Eumerus strigatus, 

Eupeodes corollae, Eristalis arbustorum, Melanostoma mellinum, Merodon constans, 

Pipizella viduata, Sphaerophoria scripta a Pipizella divicoi. Väčšina druhov sa živí v štádiu 

larvy voškami, iba rody Eumerus a Merodon sa vyvíjajú v hľuzách cibuľovitých rastlín. Jedná 

sa prevažne o bežné druhy, avšak M. constans je uvedený ako kriticky ohrozený v Červenom 

zozname ČR (Farkač et al. 2005), v Bratislave sa však vyskytuje na viacerých lokalitách. 

Ďalej sme zaznamenali okanky (Conopidae, parazity včiel) rodov Myopa, Thecophora a druh 
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Leopoldius valvatus, čo je nový druh pre územie Slovenska, mušiarku druhu Machimus 

rusticus (Asilidae, predátor hmyzu) a bránivky druhov Chloromyia formosa a Ch. speciosa 

(Stratiomyidae, larvy žijú saprofágne v pôde). 

 

Z blanokrídlovcov tvorili najväčší podiel včely (až 95%), okrem nich boli prítomné piliarky 

(Tenthredinidae), blyskavky (Chrysididae), kutavky (Crabronidae), osy (Vespidae), 

žihadlovky (Scoliidae), tŕňovky (Tiphiidae) a hrabavky (Pompilidae). Početne dominovali 

včielky rodu Lasioglossum (Halictidae, vyše 1300 jedincov), ktoré hniezdia v zemi v často 

početných kolóniách. Početnejšie boli zastúpené ešte pieskárky (rod Andrena, Andrenidae, 

147 jedincov), ploskočielky (Halictus, Halictidae, 61 jedincov) a maltárky (Osmia, 

Megachilidae, 28 jedincov). Naopak, včela medonosná bola zastúpená len 4 jedincami. 

Faunisticky je zaujímavý výskyt samotárskej včielky Pseudapis diversipes, ktorá je zaradená 

aj do červeného zoznamu ČR v kategórii DD (Hejda et al. 2017). Okrem nich boli prítomné 

čmeliaky (Bombus) a samotárske včely rodov Eucera, Hylaeus, Colletes,  Sphecodes, 

Heriades a Megachile. Spoločenstvo samotárskych včiel je teda pomerne bohaté.  

 

Čo sa týka hniezdnych preferencií, väčšina zistených rodov včiel hniezdi v zemi 

(Lasioglossum, Halictus, Andrena, Bombus, Colletes, Eucera), menšia časť v rôznych 

dutinách (Osmia, Heriades, Megachile) a byliach s penovitým stržňom (Hylaeus) a jeden rod 

je hniezdny parazit (Sphedodes).  

 

Z chrobákov sme zaznamenali farebne zaujímavú liskavku Coptocephala rubicunda 

(zaradená do červeného zoznamu ČR ako zraniteľný druh, Hejda et al. 2017), fuzáča 

Plagionotus floralis, lienku Coccinella septempuctata, pestroša Trichodes apiarius, chlpáčika 

Epicometis hirtus a krasoňa Anthaxia nitidula. Jedná sa prevažne o bežné, teplomilné druhy. 

Z rovnokrídlovcov boli prítomné len 2 bližšie neurčené lúčne koníky (Acrididae). Z denných 

motýľov bol zaznamenaný len modráčik obyčajný a babôčka bodliaková. 

 

Zhrnutie monitoringu 

 

Napriek relatívne malému počtu zistených druhov (14 druhov denných motýľov, 8 druhov 

pestríc a iba 6 druhov chrobákov) sa nám podarilo zistiť viacero zaujímavých druhov. Patrí 

medzi ne modráčik ďatelinový (Polyommatus bellargus), včielka Pseudapis diversipes, 

pestrica Merodon constans, mušiarka Dasypogon diadema a liskavka Coptocephala 

rubicunda. Osobitne je treba vyzdvihnúť nález okanky Leopoldius valvatus, čo je nový druh 

pre územie Slovenska. Jedná sa prevažne o teplomilné druhy. Tieto nálezy tak dokladujú, že 

opatrenia robené na podporu biodiverzity v mestskom prostredí majú opodstatnenie a je 

žiadúce v nich pokračovať. 

 

Vplyv kosenia 

 

Na oboch monitorovaných lokalitách boli vyčlenené plochy, ktoré neboli počas vegetačného 

obdobia kosené. Na A. Dubčeka  prebehlo prvé kosenie 3. mája 2019, druhé kosenie 

13.9.2019, pričom asi 20 % plochy sa nechalo nepokosenej. Na MŠ Kolískova sa vyčlenila 

iba malá oválna plocha s priemerom asi 3 m, ktorá nebola pokosená v období od júna do 28. 

októbra.  
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Početnosť hmyzu prekonáva počas sezóny charakteristické zmeny, najvyššia bola v apríli, 

najnižšia v auguste, pričom v septembri mierne stúpla (Obr. 2). Najvyššia početnosť hmyzu 

bola očakávaná v máji, ten bol však mimoriadne chladný a daždivý.  

 

Plochy boli po prvý krát kosené v máji (A. Dubčeka), resp. v júni (MŠ Kolískova), t.j. 

rozdiely medzi kosenými a nekosenými plochami pred týmto obdobím nemožno pričítať 

režimu kosenia. Početnosť hmyzu je na nekosených plochách o málo vyššia počas letných 

mesiacov (Obr. 2).  
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Obr. 2. Počet kusov hmyzu získaných pomocou žltých misiek na kosených a nekosených 

plochách počas vegetačnej sezóny. Pre mesiac júl chýbajú údaje, lebo neboli zozbierané. 

 

Početnú prevahu včiel je možné pričítať zrejme iba niekoľko málo druhom rodu 

Lasioglossum, pravdepodobne zo skupiny druhu L. calceatum. Zástucovia tejto skupiny sú 

veľmi početní na jar a s obľubou navštevujú kvety púpav, ktoré v tom čase v mestách hojne 

kvitnú. Žlté misky tieto včely zrejme veľmi lákajú, keďže farebne zodpovedajú ich 
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obľúbeným kvetom. Jedná  sa o jarné včielky hniezdiace v zemi, kosenie mestských trávnikov 

má na ne zrejme iba malý vplyv, takže v mestách môžu dosahovať vysokú hustotu.  

 

Veľmi slabo boli reprezentované skupiny viazané svojim vývojom na nadzemnú časť 

vegetácie, ako sú motýle a koníky. Ich nízka početnosť zrejme poukazuje na skutočnosť, že 

súčasný režim kosenia je pre ich prežívanie nevhodný. Bude zaujímavé sledovať zmeny ich 

početnosti v ďalších rokoch. Aby mohol hmyz využiť potenciál nekosených plôch, je dôležité, 

aby tvorili čo možno najhustejšiu sieť. Pokiaľ budú nekosené plochy tvoriť iba drobné 

a izolované ostrovy, ich význam pre podporu biodiverzity bude limitovaný. 

 

Odporúčania pre manažment 

 

Prvé kosenie navrhujem vykonať v poslednej dekáde mája, pokosiť však iba asi polovicu 

plochy, pričom pokosené plochy majú byť nepravidelne prerušované nepokosenými. O 2-3 

týždne od prvého kosenia pokosiť zvyšné časti. Termíny kosenia aj rozstupy medzi kosbami 

sú len orientačné, je treba prihliadať na aktuálny stav počasia a vegetácie. Ak je veľmi sucho, 

vegetácia vytvorí iba málo biomasy a vtedy je akceptovateľné nechať najsuchšie časti (na 

temenách svahov) nepokosené. Naopak, vo vlhkejšom roku je vhodné zaradiť na časti plôch 

jedno kosenie navyše. 

 

Biomasu je ideálne nechať 1-2 dni preschnúť a odstrániť. Ponechanie biomasy umožní 

preživším húseniciam preliezť na živú rastlinu. Po dlhšom čase vegetácia pokosenú biomasu 

prerastá a horšie sa odstraňuje. Biomasu je možné použiť na stavbu či rozšírenie ježkovníka 

alebo hadníka, prípadne je možné založiť kompostovaciu jamu. 

 

Kosenie je dôležité pre uvoľnenie priestoru pre letné druhy kvetov, najmä pre nevädze a rôzne 

mrkvovité (mrkva, paštrnák, bedrovník), ktoré sú dôležitým zdrojom potravy počas suchých 

letných mesiacov. Toto obdobie je pre mnohé druhy hmyzu kritické. V apríli a máji je 

dostatok až nadbytok kvetov, v lete však rastliny ťažko obnovujú pokosenú biomasu. 

 

Navrhujem tiež rozšíriť nekosené plochy, napr. plocha vedľa basketbalového ihriska na A 

Dubčeka, ale tiež na svahy „ostrova“, ktorý sa nachádza vedľa ihriska. Plochy nemusia byť 

homogénne, naopak, je žiaduce vytvárať v nich aj pomerne hustú sieť chodníčkov. Plocha 

ostane naďalej prestupná pre peších, usmerní sa zošľap a zvýši sa mozaikovitosť vegetácie. Je 

tiež žiadúce rozšíriť nekosenú plochu na lokalite MŠ Kolískova – súčasná výmera je skôr 

symbolická. Deti sa zdržiavajú najmä vo vrchnej časti. 

 

Iné opatrenia 

 

Dosev. Na lokalitách mi chýbali niektoré bežné teplomilné druhy rastlín: napr. šalvia lúčna, 

oregano, materina dúška, divozel, margarétky a pod. Do úvahy pripadá aj veľmi dekoratívny 

ibiš lekársky (Althea officinalis), pakost krvavý (Geranium sanguineum), smldník 

(Peucedanum sp.) sezel (Seseli osseum), príp. ďalšie druhy. 

 

Kvalitu lokalít z hľadiska života hmyzu by vylepšila dosadba domácich drevín. Viaceré 

druhy motýľov sú vývojom viazané na stromy, napr. na brestovec (škvrnáč brestovcový), 

topoľ čierny (dúhovec menší) alebo agát (práve teraz k Bratislave smeruje bielopásovec 

hrachorový, ktorý sa relatívne nedávno naučil žrať agát, ale ten nie je potrebné vysádzať). 
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Mimoriadne obľúbené sú ružovité dreviny (hloh, trnka, slivka, mirabelka, jablone, hrušky), 

ktoré využíva napr. babôčka brestová, vidlochvost ovocný a viaceré ostrôžkáre (rody 

Satyrium a Thecla). Okrem ružovitých drevín sú obľúbené aj vŕby (rakyta), bresty,  rešetliak 

a dub. 

 

Osobitný význam majú kvitnúce dreviny. Napr. hloh bohato kvitne v máji, kedy vrcholí 

aktivita hmyzu. Koruna hlohu je nízka – ťažko sa pod ňou kosí a na jeseň sa pod ním vytvorí 

vrstva spadaného lístia zmiešaná s trávou. Také miesta sú dôležité pre zimovanie viacerých 

druhov hmyzu. Podobnú službu však splnia aj iné naše domáce kry, napr. lieska, rešetliak, 

višňa mahalebka, dráč a pod. Menované sú zväčša typické druhy teplých a suchých svahov, 

suchá mestská klíma by im nemala príliš prekážať. Navyše kvitnú a prinášajú drobné bobule a 

oriešky, čo je zase potrava pre vtáky. 

 

Vhodná drevina na dosadbu je tiež brečtan. Ako jediný kvitne na jeseň, a to až niekoľko 

týždňov. Jeho kvety sú obsypané pestricami, osami aj včelami. Nedávno na Slovensku 

pribudol nový druh včely – hodvábnica brečtanová (Colletes hederae), ktorá je špecializovaná 

na kvety brečtanu. Opakom brečtanu je zase vŕba rakyta, ktorá kvitne medzi prvými a hojne 

ju navštevujú napr. babôčky brestové a žihľavové, včely medonosné a dokonca aj sýkorky. 

 

Nové hmyzie hotely nie je nevyhnutné budovať. Užitočnejšie je sústrediť sa na využívanie 

toho, čo na mieste už je. Tento rok napr. boli vypílené suché agáty. Ponechanie kmeňov na 

mieste by určite bolo prospešné pre mnohé bezstavovce. Alternatívne je možné väčší kmeň 

stromu (ideálne dutý) priniesť a situovať do polotieňa. Oslnené drevo radi osídľujú včely 

a kutavky hniezdiace v dutinách. 

 

Jedno z možných opatrení je tvorba „pieskovej duny“. Na pieskovisku MŠ Kolískova sa 

počas prázdnin čulo pohybovali kutavky rodu Oxybellus. Na A. Dubčeka je piesková plocha 

prítomná, je však určená na šport. Tvorba aspoň menšej „pieskovej duny“ na oslnenom mieste 

je tak vhodná. Prípadné rozkopanie duny verejnosťou nie je na škodu: piesok vytvorí vrchnú 

výhrevnú a priepustnú vrstvu, ktorá je vhodná na kladenie vajíčok, prezimovanie aj kuklenie 

hmyzu. 
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Obr. 3. Lokalita Alexandra Dubčeka, monitoring denných motýľov dňa 5.6.2019. Autor: 

Paulína Okružlicová. 

 

 
Obr. 4. Lokalita Alexandra Dubčeka, pohľad na ihrisko dňa 5.6.2019. Autor: Paulína 

Okružlicová. 
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Obr. 5. Lokalita MŠ Kolískova, pohľad na nekosenú plochu dňa 5.6.2019. Autor: Paulína 

Okružlicová. 
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Obr. 6. Lokalita MŠ Kolískova, pohľad na areál škôlky dňa 5.6.2019. Autor: Paulína 

Okružlicová. 

 

 
Obr. 7. Lokalita Alexandra Dubčeka, pohľad na ihrisko dňa 11.7.2019. Kosené časti výrazne 

presychajú. Autor: Paulína Okružlicová. 
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Obr. 8. Lokalita Alexandra Dubčeka, pohľad na nekosenú plochu v ten istý deň, ako na 

predchádzajúcej snímke, 11.7.2019. Vegetácia je stále zelená a kvitne. Autor: Paulína 

Okružlicová. 
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Obr. 9. Lokalita Alexandra Dubčeka, pohľad na ihrisko dňa 9.8.2019. Tráva sa začína opäť 

zelenať. Autor: Paulína Okružlicová. 

 

 
Obr. 10. Babôčka bodliaková (Vanessa cardui) na lokalite A.Dubčeka dňa 26.6.2019. Jeden 

z najbežnejších druhov na monitorovaných lokalitách. Autor: Paulína Okružlicová. 
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Obr. 11. Modráčik obyčajný (Polyommatus icarus). Jeden z najbežnejších druhov motýľov. 

Autor: Marek Semelbauer. 

 

 
Obr. 12. Modráčik ďatelinový (Polyommatus bellargus) je pomerne vzácny. Autor: Marek 

Semelbauer. 
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Obr. 13. Očkáň pohánkový (Coenonympha pamphilus), jeden z najbežnejších druhov 

motýľov v mestách. Autor: Marek Semelbauer. 
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Obr. 14. Súmračník hrdzavý (Ochlodes sylvanus), preferuje blízkosť lesného prostredia, 

zaznamenaný len na MŠ Kolískova. Autor: Marek Semelbauer. 
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Obr. 15. Očkáň lúčny (Maniola jurtina), patrí k našim najbežnejším motýľom. Autor: Marek 

Semelbauer. 

 

 
Obr. 16. Včielka rodu Lasioglossum, zástupca najpočetnejšej skupiny včiel na 

monitorovaných lokalitách. Autor: Marek Semelbauer. 
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Obr. 17. Včielka rodu Halictus, viaceré druhy tohoto rodu sú  mestách pomerne bežné. 

Autor: Marek Semelbauer. 

 

 
Obr. 18. Vzácnejšie sa vyskytujú aj vely rodu Eucera. Autor: Marek Semelbauer. 
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Obr. 19.  Včielka Nomiapis diversipes. Dá sa ľahko spoznať podľa nápadne veľkých štítkov 

na báze krídel. Autor: Henrik Gyurkovics. 
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Obr. 20. Včela rodu Heriades. Mnohé druhy včiel sú drobné a unikajú pozornosti. Autor: 

Marek Semelbauer. 
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Obr. 21. Včela čalúnnica (rod Megachile). Autor: Marek Semelbauer. 

 

 

 
Obr. 22. Medzi málo známe opeľovače patria muchy a chrobáky, ktoré navštevujú najmä 

mrkvovité rastliny. Autor: Marek Semelbauer. 
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Obr. 23. Pestrica pásavá (Episyrphus balteatus) patrí k najbežnejším pestriciam. Autor: 

Marek Semelbauer. 

 

 
Obr. 24. Pestrica Sphaerophoria scripta. Autor: Marek Semelbauer. 
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Obr. 25. Pestrica Pipizella viduata. Vzhľadom pripomína včielky rodu Lasioglossum. Autor: 

Marek Semelbauer. 
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Obr. 26. Pestrica Merodon constans. Autor: Boris Loboda. 
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Obr. 27. Mušiarka Machimus rusticus patrí k dravým muchám – prenasleduje iný hmyz. 

Autor: Marek Semelbauer. 
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