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Kutavka červenonohá (Ammophila heydeni) v areáli ZŠ A. 
Dubčeka 



1. Monitoring opeľovačov transektovou metódou 
 
Metodika 
 
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 6 návštev 
projektových lokalít v období od apríla do septembra, t.j. raz mesačne. Okrem 
denných motýľov som si zaznamenával aj iné druhy opeľovačov. Na určovanie boli 
použité práce Amiet & Krebs (2012), Kočárek et al. (2015), Macek et al. (2015), 
Macek et al. (2017), van Veen (2004), van Veen (2020) a Wolf et al. (2018). 
 
Výsledky 
 
Denné motýle  
 
Projektové lokality boli monitorované druhú sezónu. Počet jedincov aj druhov 
zaznamenaných v r. 2020 bol výrazne nižší než v r. 2019 (Obr. 1, Tab. 1). 
Pravdepodobným faktorom je výnimočne suchá jar. Kukly motýľov vyžadujú 
primeranú teplotu aj vlhkosť, aby úspešne dokončili premenu, v suchom a teplom 
počasí zasychajú. Ku koncu sezóny sa početnosť niektorých druhov zvýšila, 
nestačilo to však vykompenzovať nízku početnosť motýľov na jar.  
 

 
Obr. 1. Počet druhov denných motýľov zistených počas mapovania v r. 2019 a 2020. 



Tab. 1. Počty zistených druhov motýľov na projektových lokalitách. 
 

MŠ Kolískova  2019 2020 

Argynnis paphia 3   

Celastrina argiolus   1 

Coenonympha arcania 1   

Coenonympha pamphilus 1 1 

Pararge aegeria 1   

Polyommatus icarus 8 5 

Lasiommata megera 1   

Leptidea sp. 1   

Macroglossum stellatarum 1   

Maniola jurtina 8 16 

Ochlodes sylvanus 1   

Pieris brassicae 2   

Pieris rapae 6 4 

Thymelicus lineola 2   

Vanessa cardui 7   

Zygaena sp. 1   

spolu 44 27 

ZŠ A. Dubčeka     

Argynnis paphia 1   

Autographa gamma   1 

Brintesia circe   1 

Coenonympha pamphilus 3   

Cupido argiades 1   

Leptidea sp.   1 

Maniola jurtina 4   

Plebejus argus 1   

Pieris brassicae 1   

Pieris rapae 17 23 

Pieris napi   2 

Polyommatus icarus 66 17 

Polyommatus bellargus 3   

Macroglossum stellatarum 1   

Vanessa cardui 61  

spolu 159 45  

 
 



Muchy a blanokrídlovce  
 
Najpočetnejšie boli zastúpené pestrice (Syrphidae) a čmeliaky (Apidae, Tab. 2). 
Najzaujímavejší druh je muchárka Dasypogon diadema (Asilidae), ktorý sa početne 
vyskytuje v areáli  ZŠ A. Dubčeka.  
 
 
Tab. 2. Druhy blanokrídlovcov a dvojkrídlovcov zistených na projektových lokalitách 
v r. 2020 (v r. 2019 tieto skupiny boli monitorované iba pomocou žltých misiek). 
 

MŠ Kolískova    

Rad Druh  

Hymenoptera Apis mellifera 2 

Hymenoptera Bombus hortorum 2 

Hymenoptera Bombus pascuorum 3 

Hymenoptera Bombus terrestris 1 

Diptera Eristalis cf. tenax 2 

Diptera Helophilus pendulus 1 

Diptera Hemipenthes morio 3 

Diptera Sphaerophoria sp. 1 

Diptera Syrphus sp. 15 

spolu   30 

ZŠ A.Dubčeka   

Hymenoptera Apis mellifera 7 

Hymenoptera Bombus lapidarius 1 

Hymenoptera Bombus pascuorum 7 

Hymenoptera Bombus terrestris 9 

Hymenoptera Megachile lagopoda 1 

Hymenoptera Scolia hirta 1 

Hymenoptera Vespa crabro 3 

Diptera Eristalis cf. tenax  12 

Diptera Dasypogon diadema 7 

Diptera Cheilosia sp. 1 

Diptera Machimus sp. 2 

Diptera Merodon constans 4 

Diptera Sphaerophoria scripta 1 

Diptera Syrphus sp. 1 

Diptera Villa sp. 1 

spolu   58 

 
 



2. Monitoring opeľovačov pomocou žltých misiek 
 
Metodika 
 
Raz mesačne boli na projektových lokalitách exponované žlté misky naplnené 
zmesou vody a detergentu, po 5 misiek na kosenú aj nekosenú plochu. Misky boli 
exponované po dobu asi 5  hodín. Odber vzoriek prebiehal od apríla do mája, t.j. 
celkovo bolo odobratých 6 vzoriek. Vzorky hmyzu boli následne determinované 
v laboratóriu za pomoci binokulárnej lupy a určovacích príručiek. Všetky jedince boli 
zaradené do radu, pestrice boli určované do druhu, včely do rodu. 
 
Výsledky 
 
V r. 2019 sme zaznamenali 2 465 jedincov hmyzu, v r. 2020 až 3 214, spolu takmer 5 
700 jedincov patriacich do 5 radov: blanokrídlovce, dvojkrídlovce, chrobáky, motýle 
a rovnokrídlovce. 99% všetkých jedincov tvorili len 2 rady: blanokrídlovce (3 209 
jedincov) a dvojkrídlovce (2 410 jedincov). Vzhľadom na to, že chrobáky, 
rovnokrídlovce a motýle tvorili zanedbateľnú časť vzorky, pre lepšiu prehľadnosť 
budú podrobnejšie prebrané len dvojkrídlovce a blanokrídlovce. 
 
Dvojkrídlovce výrazne reagujú na režim kosenia, na nekosených plochách sa ich do 
žltých misiek chytá viac (Obr. 2, 4). Blanokrídlovce majú výraznú sezónnu dynamiku: 
v aprílových vzorkách je ich početnosť najvyššia a v ďalších mesiacoch postupne 
klesá. V jarných vzorkách (apríl, máj) sa pritom chytá viac blanokrídlovcov na 
kosených plochách, v ostatných vzorkách je ich početnosť väčšinou vyššia na 
nekosených plochách (Obr. 3, 4). 
 

 
Obr. 2. Sezónna početnosť dvojkrídlovcov (Diptera) v žltých miskách v závislosti  
od režimu kosenia (K – kosená plocha, N – nekosená plocha). 

 



 
Obr. 3. Sezónna početnosť blanokrídlovcov (Hymenoptera) v žltých miskách 
v závislosti od režimu kosenia (K – kosená plocha, N – nekosená plocha). 

 
 
 

 
Obr. 4. Počet dvojkrídlovcov a blanokrídlovcov chytaných do žltých misiek podľa 
mesiacov za sezóny 2019 – 2020 spoločne pre obe lokality, K – kosená plocha,  
N – nekosená plocha. 

 



Pestrice  
 
Celkovo (2019 - 2020) sme zaznamenali 90 jedincov a 14 druhov pestríc (Tab. 3). 
Veľká časť druhov (Eupeodes corollae, Eristalis tenax, Episyrphus balteatus, 
Helophilus pendulus, Sphaerophoria scripta, Syrphus sp.) sú migrujúce alebo veľmi 
pohyblivé pestrice, ktoré je možné pozorovať takmer kdekoľvek. Pomerne početné 
boli pestrice Merodon constans, ktoré presvedčivo napodobňujú včely. Sú to 
teplomilné pestrice viazané vývojom na hľuzy cibuľovín (Muscari comosum, asi aj 
Colchicum sp., Speight 2014). Početná bola aj pestrica Pipizella viduata, ktorej larvy 
sa živia koreňovými voškami (Speight 2014). 
 
Tab. 3. Pestrice zaznamenané na projektových lokalitách v r. 2019 a 2020 pomocou 
žltých misiek. 

MŠ Kolískova    

rad druh   

Hymenoptera Apis mellifera 2 

Hymenoptera Bombus hortorum 2 

Hymenoptera Bombus pascuorum 3 

Hymenoptera Bombus terrestris 1 

Diptera Eristalis cf. Tenax 2 

Diptera Helophilus pendulus 1 

Diptera Hemipenthes morio 3 

Diptera Sphaerophoria sp. 1 

Diptera Syrphus sp. 15 

spolu   30 

ZŠ A.Dubčeka   

Hymenoptera Apis mellifera 7 

Hymenoptera Bombus lapidarius 1 

Hymenoptera Bombus pascuorum 7 

Hymenoptera Bombus terrestris 9 

Hymenoptera Megachile lagopoda 1 

Hymenoptera Scolia hirta 1 

Hymenoptera Vespa crabro 3 

Diptera Eristalif tenax cf 12 

Diptera Dasypogon diadema 7 

Diptera Cheilosia sp. 1 

Diptera Machimus sp. 2 

Diptera Merodon constans 4 

Diptera Sphaerophoria scripta 1 

Diptera Syrphus sp. 1 

Diptera Villa sp. 1 

spolu   58 

Včely 
 
Celkovo (2019 – 2020) sme zaznamenali takmer 3 tis. jedincov včiel (Tab. 4), v r. 
2020 bola ich početnosť nižšia o 300 jedincov. Celkovo patrili do 18 rodov a všetkých 
6 čeľadí, ktoré sú na Slovensku známe. Početne jasne dominujú ploskočielky rodu 
Lasioglossum (Halictidae), pomerne početné sú aj rody Halictus (Halictidae) 
a Andrena (Andrenidae), t.j. v zemi hniezdiace včely. Včely hniedzace v dutinách 
(čeľaď Megachilidae, rody Hylaeus a Ceratina) sú menej početné, tvoria však značnú 
časť celkovej diverzity na úrovni rodov. Najmenší podiel zo spoločenstva včiel tvoria 
kukučky – včely, ktoré si nerobia vlastné zásoby peľu, ale kladú vajíčka do hniezd 
iných samotárok. Sú reprezentované rodmi Sphecodes (Halictidae), Nomada 
a Pasites (Apidae). 



Tab. 4. Voľne žijúce včely zaznamenané na projektových lokalitách v r. 2019 – 2020 
pomocou žltých misiek. 
 

 
MŠ Kolískova    

čeľaď rod/druh 2019 2020 
Apidae Apis mellifera 1 1 

Apidae Bombus 1 1 

Apidae Nomada  11 13 

Andrenidae Andrena 32 48 

Colletidae Hylaeus   10 

Colletidae 
Colletes 
cunicularius 1   

Halictidae Lasioglossum 346 728 

Halictidae Halictus 25 25 

Halictidae Sphecodes 3 9 

Megachilidae Osmia 20 4 

Megachilidae Heriades 1   

Megachilidae Hoplitis   1 

Megachilidae Megachile 1 1 

Mellitidae Mellita   1 

spolu   442 842 

ZŠ A. 
Dubčeka       
Apidae Apis mellifera 3 6 

Apidae Bombus 1 1 

Apidae Ceratina   4 

Apidae Eucera 1   

Apidae Nomada 7   

Apidae Pasites   1 

Andrenidae Andrena 115 16 

Colletidae Hylaeus sp. 7 9 

Colletidae Coletes cunicularius 2   

Halictidae Lasioglossum 994 352 

Halictidae Halictus 36 46 

Halictidae Sphecodes 2 2 

Halictidae Nomiapis diversipes 2 4 

Megachilidae Anthidium   3 

Megachilidae Osmia 8 6 

Megachilidae Heriades 1 1 

Megachilidae Hoplosmia   2 

Megachilidae Chelostoma   1 

Megachilidae Megachile 5 17 

spolu   1184 471 

 



Diskusia a záver 
 
V sezóne 2020 bola výnimočne suchá jar, čo sa prejavilo na celkovej nízkej 
početnosti denných motýľov a početnosti ostatných opeľovačov v mesiaci máj. Vplyv 
režimu kosenia na úlovky opeľovačov do žltých misiek je nejednoznačný, závislý od 
skupiny hmyzu. Dvojkrídlovce sa na nekosených plochách chytajú v priemere 
častejšie, v prípade blanokrídlovcov je potrebné situáciu hlbšie analyzovať.  
 
V aprílových a májových vzorkách sa v priemere viac blanokrídlovcov chytá na 
kosených plochách. V jarných vzorkách dominujú samotárky rodu Lasioglossum 
(Halictidae), pravdepodobne druhu L. calceatum, ktorý hojne navštevuje púpavy a 
veľmi ochotne sa chytá do žltých misiek. Púpavy sú mezofilné a hojne rastú na 
vodorovných plochách. Nekosené plochy sú zakladané prevažne na svahoch, ktoré 
sú viac vysychavé, orientované na juh a s vysokým podielom suchomilných bylín, 
ako šedivka, vika siata a pod. Na týchto miestach je púpav vo všeobecnosti menej, 
čo by mohlo vysvetľovať väčší „úlovok“ na kosených plochách. Púpavy navyše kvitnú 
v krátkom časovom okne, kedy je už príjemné jarné počasie, ale ešte sa nezačalo 
kosiť. Druh L. calceatum začína byť aktívny už koncom marca a je veľmi nenáročný. 
Samičky si zakladajú zemné hniezdo aj v bežnom mestkom trávniku s hustou 
vegetáciou. Tieto včely teda nie sú limitované dostatkom potravy alebo hniezdnych 
príležitostí a vyskytujú sa v mestách veľmi hojne. Svojou obrovskou početnosťou tak 
zdanlivo obracajú očakávaný vplyv kosenia. Keď početnosť týchto včiel klesne, 
úlovok je v priemere lepší na nekosených plochách. 
 
Žltá farba nie je ideálna pre odchyt niektorých včiel. Počas jari sú pre väčšinu včiel 
hlavným zdrojom potravy bielo kvitnúce stromy (agát, ovocné stromy), do žltých 
misiek umiestnených na zemi sa preto chytajú relatívne neochotne. Väčšie 
dlhojazyčné včely zase preferujú fialové kvety (hluchavky, hadince, ďateliny, viky). 
Na druhej strane je žltá farba vhodná na odchyt širšieho spektra opeľovačov. Žltá je 
typická pre astry (púpavy, škarda, jastrabník, margarétky, chondrila sitinová), ktoré 
majú plytké kvety a lákajú najmä muchy, kutavky a drobnejšie krátkojazyčné včely. 
 
Mimo mapovania som pozoroval (Obr. 4-14 vo fotodokumentácii) viacero 
atraktívnych aj ochranársky významných druhov. Z blanokrídlocov ma najviac 
prekvapila mohutná kutavka Bembix tarsata (Crabronidae). Lokálne môže byť 
početná na postindustriálnych stanovištiach (výsypky, odkaliská), druh je zaradený 
do Červeného zoznamu ČR (Straka & Bogusch 2017a). Pozoroval som viacero 
jedincov v poraste šedivky (Berteroa incana), kde sa slnili aj prijímali nektár. 
Zaznamenal som aj veľkú čalúnnicu Megachile lagopoda (Megachilidae), opäť druh 
zaradený do Červeného zoznamu ČR (Straka & Bogusch 2017b). Zo včiel je ešte 
zaujímavý výskyt samotárky Nomiapis diversipes (Halictidae) a jej kukučky Pasites 
maculatus (Apidae). Pozoroval som najmenej 3 jedince P. maculatus nocujúcich na 
nekosenej ploche blízko športového areálu ZŠ A. Dubčeka. N. diversipes je v teplých 
oblastiach Slovenska lokálne hojný, P. maculatus je považovaný za vyhynutý v ČR 
(Straka & Bogusch 2017b). Medzi vzácnejšie druhy patrí aj ploskočielka 
Vestitohalictus pollinosus (Halictidae) a mediteránny druh Dioxys cincta 
(Megachilidae), kukučka maltárok rodu Hoplitis (Megachilidae). V septembri som 
v areáli ZŠ A. Dubčeka pozoroval hodvábnicu brečtanovú (Colletes hederae, 
Colletidae), juhoeurópsky druh po prvýkrát zaznamenaný na našom území iba v r. 
2017 (Smetana et al. 2020). 
 
Z dvojkrídlovcov je zaujímavý pomerne početný výskyt muchárky čiernej (Dasypogon 
diadema, Asilidae), veľký teplomilný druh, predátor špecializovaný na lov včiel (Wolf 



et al. 2018). Ďalej je to pestrica Spilomyia saltuum (Syrphidae). Všetky pestrice rodu 
Spilomyia sú viazané na mŕtve drevo, kde sa vyvíjajú ich larvy, dospelé jedince však 
potrebujú kvety (Speight 2014). Dňa 24. augusta som v doobedných hodinách 
pozoroval samičku, ako navštevuje kvety Chondrilla juncea, ktorá sa v areáli ZŠ A. 
Dubčeka hojne vyskytuje. Druh S. saltuum navyše nie je uvedený v zozname 
slovenských dvojkrídlovcov (Jedlička et al. 2010) a teda sa jedná o nový druh pre 
naše územie. V areáli ZŠ A. Dubčeka som tiež pozoroval (žiaľ, bez dokladového 
jedinca alebo fotodokumentácie) chlpačku rodu Phtiria, pravdepodobne Phtiria 
canescens (Bombyliidae). Opäť je to veľmi lokálny druh, navyše zo Slovenska je 
známy iba malý počet nálezov. 
 
Pomerne bohatý výskyt predátorských a parazitických druhov spomedzi včiel, 
kutaviek aj múch (pestrice, okanky, chlpačky, muchárky) ukazuje, že spoločenstvo 
opeľovačov je na projektových lokalitách (a zrejme aj v širšom okolí) prekvapivo 
komplexné. Neočakávaný je tiež počet druhov, ktoré sú v susednej Českej republike 
zaradené do červeného zoznamu. Lokality sú zaujímavé aj z faunistického hľadiska, 
v r. 2019 sme na lokalite MŠ Kolískova zistili nový druh okanky pre Slovensko 
(Leopoldius valvatus, Semelbauer & Grechová 2019), v r. 2020 nový druh pestrice 
pre Slovensko (Spilomyia saltuum). Tieto zistenia ukazujú, že projektové lokality sú z 
hľadiska biodiverzity hmyzu neočakávane hodnotné a aktívny manažment s ohľadom 
na opeľovače je nanajvýš žiadúci. 
 
Súčasný manažment vytvára vhodnú habitatovú mozaiku pre hmyz a odporúčam 
v ňom pokračovať. Navrhujem zakladať podobné nekosené plochy na ďalších 
lokalitách v širšom okolí projektových lokalít, ideálne sú záveterné svahy. Pokiaľ to 
situácia dovolí, je vhodné vyberať miesta s rôznymi mikroklimatickými podmienkami, 
t. j. južné aj severné svahy, s plytkou aj hlbokou pôdou a pod. Najmä strmé svahy 
ľudia využívajú veľmi málo, takže prípadný konflikt s rekreačným využitím tu bude 
relatívne najslabší. 
 
Summary 
 
Monitoring of butterflies and other pollinators was performed by counting of 
individuals along a transect and by means of yellow dish. The project localities were 
visited 6 times per season, once in a month from April to September. The yellow dish 
was exposed for 5-8 hours, 5 dishes were exposed on conventional lawn and 5 
dishes on urban meadow, i.e. 10 dishes per locality. The number of recorded 
individuals and species of butterflies was significantly lower comparing to year 2019, 
possibly due to extremely dry spring in 2020. Other pollinators were represented 
mainly by bumblebees (Apidae) and hoverflies (Syrpidae). The number of insects 
caught by yellow dish was higher in 2020 than in 2019, the hymenopterans 
(predominantly bees) and flies accounted for virtually all of the pollinators. It appears 
that while flies are more likely to be caught on urban meadows, the bees occur 
equally likely on both urban meadows and conventionally maintained lawns. Higher 
number of bees on conventional lawns are caught in April and May. High catches of 
bees in spring may be largely attributed to Lasioglossum calceatum (Halictidae), 
which collects pollen on dandelions. Dandelions occur predominantly on conventional 
lawns, and thus distort the expected catches of pollinators depending on 
management. Many interesting and rare insect were observed on the project 
localities. Several of them are included in national red list of the Czech Republic or 
Germany and one is new for Slovakia. These findings prove that the project localities 
are of conservation interest, especially for invertebrates. Based on the results, 
creating new urban meadows and preserving the current once is strongly encouraged. 



 
Fotodokumentácia 
 

 
Obr. 1. Detail nekosenej plochy v areáli ZŠ A. Dubčeka. 
 
 

 
Obr. 2. Nekosená plocha v areáli ZŠ A. Dubčeka. 



 
Obr. 3. Nekosená plocha v areáli MŠ na Kolískovej ulici. 
 

 
Obr. 4. Kutavka Bembix tarsata (Crabronidae), samička na kvete šedivky,  
areál ZŠ A. Dubčeka. 



 
Obr. 5. Kutavka Bembix tarsata (Crabronidae), samček,  
areál ZŠ A. Dubčeka. 

 

 
Obr. 6. Čalúnnica Megachile lagopoda (Megachilidae), samček na kvete 
pichliača, areál ZŠ A. Dubčeka. 



 
Obr. 7. Ploskočielka Nomiapis diversipes (Halictidae),  
samček v areáli ZŠ A. Dubčeka. 

 

 
Obr. 8. Včela Pasites maculatus (Apidae) nocujúca na tráve,  
kukučka druhu Nomiapis diversipes, odfotená na nekosenej ploche 
neďaleko areálu ZŠ A. Dubčeka. 



 
Obr. 9. Ploskočielka Vestitohalictus pollinosus (Halictidae),  
areál ZŠ A. Dubčeka. 

 

 
Obr. 10. Stepnica (Eucera sp., Apidae) hniezdi v obnaženej pôde,  
areál ZŠ A. Dubčeka. 



 
Obr. 11. Včela Dioxys cincta (Megachilidae), kukučka čalúnnic rodu Hoplitis,  
Karlova Ves. 

 

 
Obr. 12. Samec muchárky čiernej (Dasypogon diadema, Asilidae),  
areál ZŠ A. Dubčeka. 



 
Obr. 13. Vzácna saproxylická pestrica Spilomyia saltuum (Syrphidae),  
areál ZŠ A. Dubčeka. 

 

 
Obr. 14. Chlpačka rodu Villa (Bombyliidae), areál ZŠ A. Dubčeka. 
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