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PRÍSPEVOK K POZNANIU SIEŤOKRÍDLOVCOV 
(NEUROPTERA) BORSKEJ NÍŽINY, ZÁPADNÉ 
SLOVENSKO
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Abstract: We studied species diversity of families Chrysopidae and Hemerobi-
idae (Neuroptera) at the Borská nížina Lowland, Slovakia. At five sites, we re-
ported 12 neuropteroid species (6 from family Chrysopidae and 6 from family 
Hemerobiidae). The study of infraspecific variability of morphometric and mor-
phological characters of Chrysoperla carnea (Stephens, 1836) s. str. revealed no 
significant variability of wing characters of Chrysoperla carnea s. str. in relation 
to the same sex as well as between sexes and no differences were documented 
in size and shape of individuals. The wing length does not manifest infraspecif-
ic variability. The largest variability within the species was found in the wing 
width, where female have wider wings then males. 

Key words: Neuroptera, Chrysopidae, Chrysoperla carnea, species spectrum, 
infraspecific variability, morphometric characters, morphological characters, 
Borská nížina lowland.

ÚVOD

Chrysopidae patria medzi naše najznámejšie Neu-
roptera už od čias bývalého Československa, kon-
krétne približne od polovice 20. storočia (Oben-
berger 1958). Upútali na seba pozornosť najmä 
svojím vzhľadom – sú charakteristické svojimi vý-
razne klenutými zloženými očami a jemnými naj-
častejšie čírymi krídlami s veľmi hustou žilnatinou. 
Mnohé z nich sú prirodzenými nepriateľmi škod-
cov, konkrétne vošiek, vďaka čomu majú veľký eko-
nomický význam v biologickom boji.

Výskumu čeľade Chrysopidae na Slovensku sa veno-
vali viacerí autori (Zelený 1971; Jedlička & Jedlič-
ková 1973; Vidlička 1994, 1995, 1998). Priamo na 
území Borskej nížiny bol faunistický výskum prvý-
krát realizovaný Penkalom (1995) v rokoch 1993 – 
1994. Výskum prebiehal na lokalitách Dlhé lúky a U 
suchej doliny, ktoré sú súčasťou katastra obce Mo-
ravský Ján. Počas tohto obdobia sa podarilo chytiť 

9 druhov z čeľade Chrysopidae. Chrysoperla carnea 
(Stephens, 1836) bola v jeho zbierkach najpočetnej-
ším druhom nielen čeľade Chrysopidae, ale aj ce-
lého radu Neuroptera. Zástupcovia tohto druhu sa 
vyskytovali na oboch lokalitách a dosiahli na nich 
eudominantný stupeň dominancie. Z faunistické-
ho hľadiska bol zaujímavý výskyt druhu Notochry-
sa capitata (Fabricius, 1793) na lokalite Dlhé lúky 
blízko dediny Veľké Leváre (Penkala 1995).

V rokoch 1993, 1994, 1997 a 2002 prebiehal v rámci 
Záhoria výskum na siedmych lokalitách (Vidlička 
2003). Išlo o lokality: Malacky, Studienka, Jakubov, 
Pernek, Sološnica, Lakšárska Nová Ves a Sekule. 
Počas týchto rokov sa na lokalitách podarilo chytiť 
celkovo 16 druhov: Chrysoperla carnea (Stephens, 
1836), Chrysopa abbreviata (Curtis, 1834), Chry-
sopa commata (Kis et Újhelyi, 1965), Chrysopa dor-
salis (Burmeister, 1839), Chrysopa formosa (Brauer, 
1850), Chrysopa pallens (Rambur, 1838), Chrysopa 
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perla (Linnaeus, 1758), Chrysopa phyllochroma 
(Wesmael, 1841), Chrysopa viridana (Schneider, 
1845), Cunctochrysa albolineata (Killington, 1935), 
Dichochrysa flavifrons flavifrons (Brauer, 1850), Di-
chochrysa prasina (Burmeister, 1839), Dichochrysa 
ventralis (Curtis, 1834), Hypochrysa elegans (Bur-
meister, 1839), Peyerimhoffina gracilis (Schneider, 
1851) a Nineta flava (Scopoli, 1763). 

V rokoch 2006 – 2007 boli na území Borskej (Zá-
horskej) nížiny opäť skúmané sieťokrídlovce (Maj-
zlan et al. 2010). Výskum fauny sieťokrídlovcov 
prebiehal v rozsiahlom lesnom komplexe nazýva-
nom Gbelský les, ktorý sa rozprestiera v chotároch 
obcí Kopčany, Gbely, Brodské, Kúty, Čáry a Smolin-
ské. Tento výskum prebiehal konkrétne na dvoch 
plochách v chotári obce Brodské. Z čeľade Chryso-
pidae tu boli zistené nasledovné druhy: Chrysopa 
pallens (Rambur, 1838), Chrysopa perla (Linnaeus, 
1758), Chrysopa dorsalis (Burmeister, 1839), Di-
chochrysa flavifrons flavifrons (Brauer, 1850), Di-
chochrysa prasina (Burmeister, 1839) a Chrysoperla 
carnea (Stephens, 1836). Dichochrysa flavifrons fla-
vifrons (Brauer, 1850) bola novou pre región Záho-
rie a Chrysopa perla patrila k charakteristickým a 
dominantným druhom tohto územia.

MATERIÁL A METÓDY

Študovaný materiál pochádza zo  zberov vykona-
ných v období od apríla do novembra roku 2012. 
Zber materiálu bol zameraný na druhy rodu Chry-
soperla a to na piatich lokalitách, ktoré sú súčas-
ťou Borskej nížiny pričom boli kombinované metó-
dy zberu smýkaním, Malaiseho pascami a oklepmi. 
Malaiseho pasce boli exponované na dvoch lo-
kalitách (Závod 48°32´18˝S, 17°02´16˝V, Cuníny 
48°45 4́6˝S, 17°03´55˝V) a vyberané v dvojtýždňo-
vých intervaloch. Smýkanie sme uskutočňovali na 
lokalitách pri rieke Morave neďaleko obce Závod 
a osady Devínske Jazero. Materiál získaný oklepmi 

pochádza z Lakšárskej Novej Vsi a Studienky. Všet-
ky oklepy boli uskutočnené na Pinus sylvestris. 

Celkovo bolo získaných 71 jedincov z čeľade Chry-
sopidae a 14 z čeľade Hemerobiidae (tabuľka 1).

Na zisťovanie vnútrodruhovej variability sme kríd-
la druhov spracovali na trvalé preparáty. Na krídle 
sme zvolili 7 význačných bodov. Vyberali sme bo-
dy, ktoré sú pre každého jedinca stabilné a význam-
né z hľadiska prípadných vnútrodruhových odchy-
liek. Prvých 5 bodov sme umiestnili v bazálnej časti 
krídla, kde sme prvý, druhý a tretí význačný bod 
umiestnili po obvode prvej intermediálnej bun-
ky. Veľmi dôležitá je aj priečna žilka nachádzajúca 
sa medzi radiálnym sektorom a mediálnou žilkou, 
kam sme na oba jej konce umiestnili štvrtý a piaty 
význačný bod. Šiesty a siedmy význačný bod sme 
umiestnili na distálnu časť krídla, pričom šiesty 
leží na anteriórnom konci radiálnej žilky po po-
slednom rozvetvení a siedmy leží na anteriórnom 
konci mediálnej žilky po poslednom rozvetvení 
(obrázok 1). 

Pomocou tpsUtil (Rohlf 2012) boli obrázky kon-
vertované do TPS formátu, pomocou programu 
tpsDig2 (Rohlf 2010a) sme zosnímali súradnice 
význačných bodov a pomocou programu tpsRelw 
(Rohlf 2010b) skontrolovali poradia význačných 
bodov.

Z programu tpsRelw boli exportované centroido-
vé veľkosti krídel a skóre čiastkových deformácií. 
Ďalšia štatistická analýza prebiehala v programoch 
R (R Development Core Team 2012) a MorphoJ 
(Klingenberg 2011).

Na odhadnutie chyby merania sme použili metódu 
nazvanú Prokrustes ANOVA v programe MorphoJ. 
Rozdiely vo veľkosti krídiel boli testované pomo-
cou jednofaktorovej analýzy rozptylu. Homogenitu 
rozptylov sme testovali pomocou Bartlettovho tes-
tu. Normalitu sme overili pomocou diagnostických 
grafov.
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Obrázok 1. Krídlo druhu Chrysoperla carnea s. str. so 7 význačnými bodmi v presnom poradí označovania.
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Rozdiely v tvare krídla sme testovali pomocou mno-
horozmernej analýzy rozptylu v programe R verzia 
2.14.2 Mnohorozmernú normalitu dát sme overi-
li pomocou diagnostického grafu. Ako premenné 
tvaru sme v tejto analýze použili skóre čiastkových 
deformácií.

Program MorphoJ sme použili hlavne na zobraze-
nie zmien tvaru krídla, za týmto účelom bola zvole-
ná analýza hlavných komponentov (PCA) a diskri-
minačná analýza (CVA). V programe MorphoJ sme 
pomocou diagnostického grafu preverili prítom-
nosť vzdialených jedincov. Program MorphoJ pou-
žíva štandardne ako premenné tvaru Prokrustove 
súradnice (Klingenberg 2011). Oba typy premen-
ných tvaru (Prokrustove súradnice a skóre čiastko-
vých deformácií) sú navzájom plne ekvivalentné. 
Zásadným rozdielom medzi oboma typmi premen-
ných tvaru je, že počet rozmerov Prokrustových 
súradníc presahuje počet rozmerov tzv. Kendallov-
ho tvarového priestoru. Počet rozmerov Kendal-
lovho tvarového priestoru sa počíta ako 2K – 4, kde 
K je počet význačných bodov, kým počet rozmerov 
Prokrustových súradníc sa počíta ako 2K, čo zne-
možňuje počítať stupne voľnosti. Z tohto dôvodu 
sme ako vstupné dáta do mnohorozmernej analý-
zy rozptylu použila skóre čiastkových deformácií. 
(Zelditch et al. 2004).

VÝSLEDKY

Na piatich lokalitách Borskej nížiny sme v roku 
2012 zistili spolu 12 druhov z radu Neuroptera, 6 
z čeľade Chrysopidae a 6 z čeľade Hemerobiidae 
(prehľad druhov je uvedený v tabuľke 1).

čeľaď a druh
niva 

Moravy pri 
Závode

niva 
Moravy pri 
Devínskom 

Jazere

Závod 
(MP)

Cuníny 
(MP) Gbely (MP)

Chrysopidae
Chrysoperla carnea s. str. (Stephens, 1836) 21 5 16 6 2
Chrysopa commata (Kis et Ujhelyi, 1965) 2 0 0 0 0
Chrysopa dorsalis (Burmeister, 1839) 0 1 0 0 0
Dichocrysa ventralis (Curtis, 1834) 0 2 1 0 0
Dichochrysa prasina (Burmeister, 1839) 0 2 0 0 0
Chrysopa perla (Linnaeus, 1758) 0 0 1 0 1
Hemerobiidae
Hemerobius humulinus (Linnaeus, 1758) 0 0 1 0 0
Psectra diptera (Burmeister, 1839) 0 0 1 0 0
Drepanepteryx phalaenoides (Linnaeus, 1758) 0 0 1 0 0
Micromus variegatus (Fabricius, 1793) 0 0 3 0 0
Micromus angulatus (Stephens, 1836) 0 0 7 0 0
Micromus paganus (Linnaeus, 1767) 0 0 1 0 0

Tabuľka 1. Prehľad zistených druhov Neuroptera z čeľade Chrysopidae a Hemerobiidae na študovaných lokalitách 
Borskej nížiny.

Obrázok 2. Box–plot centroidových veľkostí krídiel 
samocv a samíc zobrazujúci priemerné hodnoty, 
medzikvartilové rozpätie a rozsah..

Výsledky morfometrickej analýzy tvaru krídla

Štúdium variability v tvare krídla prostredníctvom 
geometrickej morfometrie druhu Chrysoperla car-
nea s. str. ukázalo, že rozdiel vo veľkosti krídla me-
dzi samcami a samicami nebol preukazný (Df = 1, F 
valu = 1,063, Pr(>F) = 0,307) (obrázok 2).

Diagnostický graf preukázal, že centroidové veľ-
kosti majú približne normálne rozdelenie (ob-
rázok 3) Bartlettov test ukázal, že centoridové 
veľkosti pre samcov a samice majú homogénne 
rozptyly (Bartlett´s K–squared = 0,0541, df = 1, p–
value = 0,816).

Výsledky mnohorozmernej analýzy rozptylu pre-
ukázali, že medzi samcami a samicami nie sú pre-
ukazné rozdiely v tvare krídla. Mnohorozmernú 
normalitu dát (skóre čiastkových deformácií) sme 
overili pomocou diagnostického grafu (obrázok 4).



Výsledky meraní pazúrikov

Tvar pazúrika je kvantifikovaný o pomer B/A, kde 
B je celková šírka pazúrika a A predstavuje tzv. ba-
zálnu dilatáciu, čiže veľkosť zahĺbenia vlastného 
pazúrika od vonkajšieho okraja jeho bazálnej čas-
ti (obrázok 5).

Merali sme pazúriky 37 jedincov druhu Chrysoper-
la carnea s. str. z lokality Závod. Zistený koeficient 
variácie je 11 %, čím sa tento znak radí do kategórie 
mierne variabilných znakov.

DISKUSIA

Borská nížina je územie, na ktorom bol faunistický 
výskum realizovaný prvýkrát až v 90. rokoch 20. 
storočia. Realizoval ho Penkala (1995) a prebie-
hal v rokoch 1993 – 1994 na lokalitách Dlhé lúky 
a U suchej doliny, ktoré sú súčasťou katastra obce 
Moravský Ján. Podarilo sa mu počas týchto dvoch 
sezón chytiť 9 druhov, pričom druh Chrysoperla 
carnea bol v jeho zberoch najpočetnejším druhom 
nie len čeľade Chrysopidae, ale aj celého radu Ne-
uroptera pre obidve lokality. V rokoch 1993, 1994, 
1997 a 2002 realizoval Vidlička (2003) výskum 

Obrázok 3. Kvantilový graf centroidových veľkostí naznačuje, že dáta sú približne normálne rozdelené.

Obrázok 4. Diagnostický graf overuje mnohorozmernú normalitu premenných tvaru (skóre čiastkových deformácií).
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v rámci Záhoria na siedmych lokalitách (Malacky, 
Studienka, Jakubov, Pernek, Sološnica, Lakšárska 
Nová Ves a Sekule). Počas týchto rokov sa podari-
lo na spomenutých lokalitách získať až 16 druhov 
čeľade Chrysopidae, z ktorých bola Chrysoperla 
carnea najpočetnejšia a samce prevažovali nad sa-
micami. Smerom k Bratislave od obcí Sekule a Mo-
ravský Ján leží obec Závod, kde sme mali od mája 
do októbra roku 2012 exponovanú jednu z Malai-
seho pascí a neďaleko obce boli vykonané aj zbe-
ry pomocou smýkania na nive rieky Moravy. Na 
tejto lokalite sa podarilo zistiť štyri druhy čeľade 
Chrysopidae: Chrysoperla carnea, Dichochrysa ven-
tralis, Chrysopa perla a Chrysopa commata. Chryso-
perla carnea svojim počtom výrazne prevažovala 
počet zvyšných troch druhov v zberoch z Malaise-
ho pasce, aj v zberoch získaných smýkaním. Sami-
ce počtom výrazne prevažovali nad samcami. Maj-
zlan et al. (2010) v rokoch 2006 – 2007 skúmali na 
území Borskej nížiny opäť Neuroptera. Tento vý-
skum prebiehal v rozsiahlom lesnom komplexe na-
zývanom Gbelský les, ktorý sa rozprestiera v cho-
tároch obcí Kopčany, Gbely, Brodské, Kúty, Čáry a 
Smolinské. Bolo tu zistených z čeľade Chrysopidae 
6 druhov. Chrysopa perla patrila k charakteristic-
kým a dominantným druhom tohto územia. Chryso-
perla carnea bola druhým najpočetnejším druhom. 
Medzi obcou Kopčany a v súčasnej dobe už mestom 
Gbely, leží stredisko Cuníny, kde bola od apríla do 
novembra roku 2012 exponovaná Malaiseho pasca. 
Na tejto lokalite sme za celú sezónu získali len je-
den druh v počte 6 jedincov. Išlo o druh Chrysoperla 

Obrázok 5. Tvar pazúrika Chrysoperla carnea 
s vyznačením meraných premenných.

347Folia faunistica Slovaca 18 (3) 2013: 343–348

carnea, u ktorého podobne ako pre lokalitu Závod 
prevažovali samice nad samcami. Od 4. 5. – 22. 5. 
2012 bola Malaiseho pasca exponovaná aj v meste 
Gbely, kde sa počas tohto jedného mesiaca podarili 
zachytiť dva druhy čeľade Chrysopidae: Chrysoper-
la carnea a Chrysopa perla. Druh Chrysoperla carnea 
reprezentoval na tejto lokalite 1 samec a 1 samica, 
druh Chrysopa perla 1 samica. 

Počas sezóny 2012 bola na území Borskej nížiny na 
vybraných lokalitách výrazne dominantná Chry-
soperla carnea, s prevahou samíc nad samcami. 
V porovnaní s existujúcimi štúdiami zaoberajúcimi 
sa čeľaďou Chrysopidae na území Borskej nížiny 
môžeme skonštatovať, že tento druh je pre územie 
Borskej nížiny už relatívne dlho dominantným dru-
hom svojej čeľade. Výnimkou bolo zistenie z výsku-
mu v rámci lesného komplexu Gbelský les, kde bola 
dominantným druhom v rokoch 2006 – 2007 Chry-
sopa perla (Majzlan et al. 2010).

Štúdiu variability v tvare krídla u druhu Chrysoper-
la carnea s. str. prostredníctvom geometrickej mor-
fometrie sa zatiaľ nikto nevenoval. Doposiaľ bola 
táto metóda požívaná len na jedincoch radu Dipte-
ra, nakoľko je u nich žilnatina relatívne redukova-
ná a jednoznačná. Zaoberali sa ňou napr. Bouyer et 
al. (2007), Ludoški et al. (2008) a niekoľko ďalších.

Ludoški et al. (2008) sa vo svojej štúdii zaobera-
li skúmaním morfologickej odlišnosti vzoru u troch 
druhov skupiny Cheilosia canicularis (Diptera, Syr-
phidae) pomocou význačných bodov (landmarkov) 
geometrickej morfometrie. Touto metódou chceli 
posúdiť rozdiely vo veľkosti a tvare krídla medzi 
tromi druhmi tejto skupiny Cheilosia canicularis, 
Ch. himantopus a Ch. orthotricha. Geometrická mor-
fometria bola vykonaná na pravom krídla 242 skú-
maných jedincov (110 samčekov a 132 samičiek). 
Dáta o veľkosti a tvare krídla boli získané umiest-
nením 10 význačných bodov na priesečníkoch ži-
liek a zakončeniach krídel pomocou programu 
tpsDig. Pri všetkých analyzovaných druhoch, v sú-
lade s pohlavným dimorfizmom v tvare krídla bol 
pozorovaný náznak, že samice mali kratšie a širšie 
krídla ako samce.

V našej štúdii sme sa venovali morfometrickej va-
riabilite v tvare krídla druhu Chrysoperla carnea s. 
str. Na rozdiel od Ludoški et al. (2008), ktorí sa ve-
novali štúdiu morfológie krídla medzi druhmi, my 
sme sledovali vnútrodruhovú variabilitu. Výsledky 
analýz preukázali, že medzi samčekmi a samička-
mi druhu Chrysoperla carnea s. str. nie sú preukaz-
né rozdiely v tvare a veľkosti krídel.
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