ACTA MUSEI TEKOVENSIS LEVICE
ZBORNÍK
TEKOVSKÉHO
MÚZEA V LEVICIACH – XII – 2020, s. 41 – 52
____________________________________________________________________

ŠIDIELKO OZDOBNÉ COENAGRION ORNATUM
(SÉLYS, 1850) (ODONATA)
VZÁCNY ALEBO PREHLIADANÝ DRUH?
Stanislav David1 & Kornélia Petrovičová2
Ústav krajinnej ekológie SAV, pobočka Nitra,
Akademická 2, 949 10 Nitra.
E-mail: stanislav.david@savba.sk
2
Katedra environmentalistiky a biológie, Fakulta agrobiológie a potravinových
zdrojov, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.
E-mail: kornelia.petrovicova@uniag.sk
1

Abstract:
David S. & Petrovičová K. 2020: The Ornate Bluet Coenagrion ornatum (Sélys,
1850) (Odonata) rare or overlooked damselfly species? Acta Musei Tekovensis
Levice 12: 41 – 52.
The Ornate Bluet (Coenagrion ornatum) has been evaluated as an endangered
species and later also as a species of European interest (the species is listed in
Annexes of the Habitats Directive) in Slovakia. On the other hand, the C. ornatum
belongs to the species with the early emergence (as a so-called “spring” species) the
adults are flying from mid-May to mid-June. According to the habitats requirements
C. ornatum is not sensitive species, breeding waters are a small sunny brooks,
streamlets, canals and ditches with organic mud and dense hygrophilous herbaceous
vegetation (e. g. Scirpus sylvaticus, Iris pseudacorus, Mentha aquatica, Glyceria
maxima, Sparganium erectum, Typha latifolia). The data were sampled between
1984 and 2019, in total 1225 specimens of C. ornatum were surveyed in 12 study
sites in collection region of Tekov Museum (mainly in the Pannonian Bioregion).
The C. ornatum was recorded along with 23 other dragonflies, the dominant
species were C. ornatum, Calopteryx splendens, Platycnemis pennipes, Orthetrum
coerulescens, Enallagma cyathigerum respectively. At the breeding sites we found
another endangered species of dragonfly as Orthetrum coerulescens, Libellula
fulva, Somatochlora flavomaculata. We confirmed the conservation potential
of ditches and canals as a breeding habitats of C. ornatum and their subsequent
management as well. We have confirmed the working hypothesis a) C. ornatum
has been overlooked species of dragonfly and b) from ecological point of view is
C. ornatum an umbrella species, its management contributes to surviving of other
dragonfly species.
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ÚVOD
V Európe sa vyskytuje 14 druhov rodu šidielko (Coenagrion Kirby, 1890),
tzv. skupina „puella“ zahŕňa druhy Coenagrion intermedium, C. puella, C. pulchellum
a C. ornatum (Dijkstra & Kalkman 2012). Šidielko Coenagrion ornatum má široké
centrum areálu na Balkáne, v Malej Ázii a na Kaukaze, osídľuje (pomaly) tečúce
vody, napr. lúčne priekopy a melioračné kanály (Dolný et al. 2007). Samce šidielka
sú modro sfarbené s druhovo typickou kresbou na hornej strane bruška. Samice sú
sfarbené žlto-zelene, čierne škvrny na brušku sú širšie a dlhšie, typickým určovacím
znakom pre obe pohlavia je laločnatý okraj za okom sa nachádzajúcich modrých
škvŕn (obr. 1). Fenologickou odlišnosťou od ostatných druhov šidielok je skoršia doba
letu imág, a to od polovice mája do polovice júla, čo je o niekoľko týždňov skôr ako
u iných šidielok (Dolný et al. 2007). Šidielko ozdobné je chráneným druhom podľa
Vyhlášky MŽP SR č. 492/2006 Z. z. a aj druhom európskeho významu podľa Prílohy
II Smernice EK 92/43/EEC o biotopoch. Kalkman et al. (2010) hodnotí v európskom
červenom zozname C. ornatum ako takmer ohrozený druh (NT). Šidielko je uvedené
i v červených zoznamoch vážok okolitých krajín. V Českej republike je C. ornatum
hodnotené v kategórii ohrozenia zraniteľný (VU) (Dolný et al. 2017), v Poľsku a Rakúsku je kriticky ohrozeným druhom (CR) (Bernard et al. 2002, Raab et al. 2007).
Šidielko C. ornatum nepatrí k druhom s nízkym reprodukčným potenciálom,
nie je habitatovým špecialistom a územie Slovenska sa nenachádza na okraji areálu
druhu, čo by mohol byť dôvod jeho vzácnosti a ohrozenosti. Podobne ako v iných
európskych krajinách, aj na Slovensku sa zvyšuje počet známych lokalít výskytu
C. ornatum až v posledných dvadsiatich rokoch. Medzi rokmi 1984 až 2000 bolo
získaných 17 nálezových záznamov C. ornatum z 11 lokalít, ku koncu roka 2014 bolo
zo Slovenska známych 71 nálezov (N= 1115 jedincov) z 22 kvadrátov Databanky
fauny Slovenska. Prvý údaj o larvách šidielka C. ornatum zo Slovenska publikoval
Šácha (2009) z rašeliniska Hlísna studňa v Turčianskej kotline.
V susednej Českej republike pochádzali údaje o výskyte z 30. až 60. rokov 20. storočia, recentný výskyt šidielka bol potvrdený až v roku 2001 pri Hradci Králové. Tieto
nálezy z dvoch mapovacích kvadrátov (11 x 12 km) uvádza monografia o vážkach
Českej republiky (Dolný et al. 2007). K zásadnej zmene znalostí o rozšírení a ekológii šidielka došlo viac-menej náhodou. Pri monitoringu európsky významného šidielka
Sympecma paedisca, bola zistená početná populácia C. ornatum na vegetáciou zarastenom, inak ničím výnimočnom kanáli výsypky po ťažbe hnedého uhlia na Mostecku
v severných Čechách. Už v tom istom roku bolo šidielko zistené na ďalších 25 (!)
lokalitách v severozápadných a stredných Čechách (Waldhauser & Mikát 2010).
V Poľsku patrí C. ornatum k vzácnym druhom vážok, pred rokom 2007 bol druh
známy z dvadsiatich, najmä historických lokalít. V štúdii Michalczuka et al. (2009)
opisujú autori rozmnožujúcu sa populáciu C. ornatum v juhovýchodnom Poľsku,
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Obr. 1. Kopulačné spojenie (♂+♀) šidielka s charakteristickou kresbou bruška dospelcov
(Foto S. David, 2019)
Fig. 1. Damselfly mating of Coenagrion ornatum is easily recognized by the heart-shaped
„wheel“ formation of mating pairs. The males (♂) are bright blue with black markings,
while the females (♀) are cryptically coloured, usually predominantly green or brown
with black spots
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na hraniciach s Ukrajinou. Z Albánska uvádzajú zoznam desiatich lokalít výskytu
C. ornatum Shkëmbi et al. (2018), z Talianska boli v rokoch 1930 až 1999 evidované
len 3 lokality výskytu (Mastropasqua & Liuzzi 2016). V susednom Rakúsku sumarizovali výskytové údaje Holzinger & Zimmermann (2016). V niektorých spolkových
krajinách (Vorarlberg, Salzburg, Wien) je druh pravdepodobne vyhynutý, ale napr.
v Dolnom Rakúsku bol zistený na 30 lokalitách. V okolí Grazu predikovali autori
výskyt šidielka na potenciálne vhodných habitatoch (na základe faktorov ako sú teplota
vzduchu, oblačnosť, šírka toku, teplota vody, pokryvnosť vegetácie...). Priestorovou
analýzou identifikovali 61 potenciálne vhodných úsekov vodných tokov, na štrnástich
z nich potvrdili výskyt C. ornatum v počte 1 až 70 jedincov (= 13 jedincov/lokalita).
Cieľom nášho príspevku je na základe sumarizácie habitatových nárokov šidielka
C. ornatum zo zberného (výskumného) regiónu Tekovského múzea v Leviciach overenie dvoch pracovných hypotéz a zodpovedanie nasledujúcich otázok:
a) je C. ornatum vzácny, alebo „len“ prehliadaný druh?
b) môžeme ochranou C. ornatum chrániť aj ďalšie - spolu sa vyskytujúce druhy vážok
(koncept dáždnikových druhov)?
MATERIÁL A METODIKA
Zo zberného regiónu Tekovského múzea (vymedzenie zberného regiónu pre
prírodné vedy je na http://www.muzeumlevice.sk/index.php?mnu=KO&jazyk=SK)
sme vyhodnotili 47 nálezových záznamov C. ornatum z 12 lokalít (tab. 1). Spolu sme
zistili výskyt 1062 imág, 29 exúvií, 134 lariev, N = 1225 jedincov (údaje k 31. 12.
2019). Na lokalitách sme zistili spoločný výskyt C. ornatum spolu s 23 druhmi vážok.
Vypočítali sme dominanciu vyskytujúcich sa druhov podľa vzorca D = ni/N * 100 (%),
kategórie dominancie druhov sú: eudominantné > 10 %, dominantné 5 – 9,9 %, subdominantné 2 – 4,9 %, recedentné 1 – 1,9 % a subrecedentné < 0,9 %. Na lokalitách
výskytu sme vyhodnotili: typ vodného útvaru (kanál, priekopa), výška a šírka vodnej
hladiny, typ substrátu dna, prítomnosť makrofytnej vegetácie, zatienenie a manažment
vodného toku. Mapový výstup s lokalitami nálezov bol urobený pomocou programu
ArcMap 10.1 (ESRI, 2011).
VÝSLEDKY A DISKUSIA
V zbernom regióne Tekovského múzea v Leviciach sme výskyt C. ornatum zistili
v rokoch 1984 až 2019 na dvanástich lokalitách (tab. 1, mapa 1) v počte 1225 jedincov. Spolu so šidielkom ozdobným sa vyskytovalo ďalších 23 druhov vážok v počte
3740 jedincov. Zo štyroch lokalít bolo šidielko zistené v počte 1 jedinec (lok. 1. Malé
Kozmálovce, 5. 6. 1984, 1♀, lgt. S. David; lok. 2. Tešmák, jazierko v Olvárskej doline,
11. 6. 1996, 1♀, lgt. S. David; lok. 3. Banky pri Vyhniach, tajch, 11.6.1992, 1♀, lgt.
S. David; lok. 5. Mýtne Ludany štrkovisko, 21. 7. 2013, 1♂, lgt. S. David).
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Tab. 1. Počty jedincov, počty druhov a lokalizačné údaje nálezov šidielka ozdobného
(Coenagrion ornatum) zo zberného regiónu Tekovského múzea
Tab. 1. The number of individuals, the number of species and sampling data
of Coenagrion ornatum from the collection region of the Tekov Museum
L PJ PD PCo
.$7Ò=(0,(
1 Malé Kozmálovce
1
11 3
1 Tešmák
2
2 2
1 Banky pri Vyhniach
3
8 
4 184 12 21 Dolné Semerovce
1 Mýtne Ludany
5
13 
 511  99 Chrastince
  12  %DORJQDG,SĐRP
8 1242 13  Lesenice
9 108 5 34 ,SHĐVNê6RNROHF
10 142 8  9HĐNi9HVQDG,SĐRP
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11 114 
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Vysvetlivky: L- číslovanie lokalít ako na mape 1; PJ- počet jedincov na lokalitách;
PD- počet druhov; PCo- počet jedincov C. ornatum; MNM- nadmorská výška;
DFS- kvadrát Databanky fauny Slovenska
Hore uvedené nálezy hodnotíme ako zalietavajúce imága (náhodný výskyt),
pretože lokalita nezodpovedá stanovištnej charakteristike druhu (okrem lok. 1 Malokozmálovský potok). Na lokalitách neboli zistené larvy ani opakujúce sa nálezy dospelcov. Tieto lokality sme z ďalšej analýzy vylúčili, počty druhov (22 + C. ornatum)
sa nezmenili, počet jedincov sa znížil na N = 3706. Ako sme uviedli hore, v rokoch
1984 až 1996 sme evidovali len 4 lokality výskytu C. ornatum, opakovaný výskyt
(1988 – 1989) sme zaznamenali na lok. 4 Semerovský potok (28♂♂, 20♀♀). Ďalšie
nálezy sme z územia získali až v roku 2010 a do roku 2015 sme zaznamenali podstatný
nárast počtu jedincov (444♂♂, 203♀♀, 29 exúvií a 17 lariev). Je to výsledok vyhľadávania lokalít a monitoringu druhu pre potreby štátnej ochrany prírody (ŠOP SR).
Podobné počty šidielka sme zistili aj v rokoch 2016 až 2019 (276♂♂, 117♀♀, 0 exúvií
a 117 lariev). Podobné počty z 31 lokalít uvádzajú z Českej republiky Waldhauser &
Mikát (2010), v rokoch 2007 až 2009 zaznamenali 348♂♂ a 101♀♀, priemerný počet
jedincov na lokalitu bol 11♂♂ a 6♀♀.
Zo vzorky 23 druhov boli eudominantné (D > 10 %) len 3 druhy Coenagrion
ornatum, Calopteryx splendens a Platycnemis pennipes, dominantný (D = 5-9,9 %)
bol druh Orthetrum coerulescens (obr. 2). Eudominantné druhy neboli zaznamenané,
recedentné (D = 1-1,9 %) boli Enallagma cyathigerum, Coenagrion puella, Libellula
fulva, Orthetrum brunneum a Ischnura pumilio. Až 14 druhov sa vyskytovalo v počte
26 až 2 jedince, ako subrecedentné D < 0,9 %), to sú Libellula depressa (26 jedincov),
Cordulia aenea (26 jedincov), Pyrrhosoma nymphula (23 jedincov), Ischnura elegans
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Mapa 1. Distribúcia 12 lokalít s výskytom Coenagrion ornatum v zbernom regióne Tekovského
múzea
Map 1. Twelve localities of Coenagrion ornatum occurring in the collection region of the Tekov
Museum

(19 jedincov), Coenagrion pulchellum (17 jedincov), Orthetrum albistylum (7 jedincov), Calopteryx virgo (6 jedincov), Sympetrum sanguineum (4 jedince), Orthetrum
anceps (4 jedince), Lestes sponsa (4 jedince), Gomphus vulgatissimus (4 jedince),
Somatochlora flavomaculata (3 jedince), Somatochlora meridionalis (2 jedince)
a Aeshna cyanea (2 jedince).
Vysoký počet zistených druhov na lokalitách 4 (12 druhov), 6 (16 druhov),
7 (12 druhov) a 8 (13 druhov) je výsledkom viacročného výskumu. Z ochranárskeho
a chorologického hľadiska boli zistené viaceré zaujímavé a aj rozmnožujúce sa druhy,
napr. Libellula fulva (lok. 6, 7, 10, 11 a 12), Orthetrum anceps (syn. O. coerulescens
subsp. anceps, druh mediteránneho pôvodu), O. brunneum (lok. 6, 8, 9, 10 a 12),
O. coerulescens (lok. 6, 7, 8, 9, 10 a 12), Somatochlora meridionalis (lok. 6). Ostatné
druhy, napr. vo vyšších kategóriách dominancie (Calopteryx splendens, Coenagrion
puella, Ischnura elegans, Lestes sponsa, Platycnemis pennipes, Pyrrhosoma nymphula, Sympetrum sanguineum) sú eurytopné, ktorým vyhovujú habitatové charakteristiky
skúmaných lokalít.
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Obr. 2. Eudominantné až recedentné druhy vážok vyskytujúcich sa spolu so šidielkom ozdobným (Coenagrion ornatum)
Fig. 2. Eudominant up to recedent dragonfly species occurring with Coenagrion ornatum
together

V rokoch 2016 až 2019 sme šidielko C. ornatum opakovane zaznamenali na lokalitách 6, 7 a 8, ktoré sú súčasťou siete monitorovacích lokalít ŠOP SR (Tab. 1).
Na lokalite 9 (Jelšovka, Ipeľský Sokolec, 16. 8. 2016) boli pri jednorazovom odbere
zistené larvy (34 L), exúvie (Ex) sme nezistili. Tri nové lokality s výskytom šidielka
C. ornatum sme zistili v roku 2019.
1. Lokalita 10 (Veľká Ves n/Ipľom, Sečianský potok, kanál nad zaústením do Ipľa,
16.6.2019, 27♂♂, 9♀♀, leg. et det. S. David), obr. 3. Pokryvnosť vodnej hladiny
makrovegetáciou bola 80 až 100 %, dominantné druhy boli Typha latifolia, Sparganium erectum, Phalaroides arundinacea, Sium latifolium, Epilobium hirsutum, Alisma
plantago-aquatica, Leersia orysoides. Okrem šidielka C. ornatum sme zistli výskyt
Calopteryx splendens (32♂♂, 11♀♀, 3L), Coenagrion puella (1♂), Platycnemis pennipes (23♂♂, 15♀♀, 2L), Libellula depressa (2♂♂, 1♀), L. fulva (3♂♂), Orthetrum
brunneum (1♂, 5L) a O. coerulescens (5♂♂, 1♀, 1L).
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Obr. 3. Veľká Ves nad Ipľom, Sečianský potok (kanál), foto S. David, 2019
Fig. 3. Veľká Ves nad Ipľom, Sečianský stream (canal), photo by S. David, 2019
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2. Lokalita 11 (Kosihy nad Ipľom, Veľký potok, nad mostom v obci, zarastené
makrovegetáciou, 16.6.2019, 8♂♂, 1♀, leg. et det. S. David), obr. 4. Pokryvnosť
vodnej hladiny makrovegetáciou bola od 30 do 100 %, dominantne boli zastúpené
druhy Sparganium erectum, Alisma plantago-aquatica, A. lanceolatum, Leersia
orysoides, Lycopus europaeus, Persicaria lapathifolia. Ďalšie zistené druhy vážok
sú: Calopteryx splendens (38♂♂, 16♀♀), Coenagrion pulchellum (1♂), Platycnemis
pennipes (22♂♂, 20♀♀), Ischnura elegens (2♂♂, 1♀), Libellula fulva (5♂♂).

Obr. 4. Kosihy nad Ipľom, Veľký potok (kanál), foto S. David, 2019
Fig. 4. Kosihy nad Ipľom, Velky potok (canal), photo by S. David, 2019

3. Lokalita 12 (Sazdice, kanál potoka Búr, pod mostom hradskej na Vyškovce, v obci,
vysoká pokryvnosť vegetácie, 16.6.2019, 21♂♂, 9♀♀, leg. et det. S. David), obr. 5.
Pokryvnosť vodnej hladiny vegetáciou bola od 60 do 80 %, z dominantných druhov
sme zaznamenali Sparganium erectum, Epilobium hirsutum, Rumex maritimus,
Solanum dulcamara, Alisma plantago-aquatica, Potamogeton natans, P. pectinatus,
Veronica anagallis-aquatica, Butomus umbellatus, Glyceria maxima, Catabrosa
aquatica atď. Ďalšie zistené druhy vážok sú: Calopteryx splendens (86♂♂, 42♀♀),
Coenagrion puella (1♂), Platycnemis pennipes (105♂♂, 110♀♀, 1Ex), Ischnura
elegans (1♂, 1♀), I. pumilio (1♀), Libellula fulva (4♂♂), Orthetrum brunneum (1♂,
5L) a O. coerulescens (1L).
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Obr. 5. Sazdice, kanál potoka Búr, pod mostom cesty III. triedy 1567 smer Vyškovce nad Ipľom, foto S. David, 2019
Fig. 5. Sazdice, canal of the Búr brook under the bridge of the road of III. class No 1567 in the
direction to Vyškovce nad Ipľom village.

ZÁVER
Aj keď máme k dispozícii obmedzený počet nálezových záznamov, pri odpovedi
na pracovnú hypotézu (a- C. ornatum je vzácny alebo prehliadaný druh?, b- je C. ornatum dáždnikový druh?) môžeme aj na základe publikovaných údajov zovšeobecniť:
• Let imág je mimo hlavnú sezónu výskumu dospelcov (druh má včasnú dobu
liahnutia - v polovici mája), lieta krátko (asi mesiac), mimo času hlavných výskumných aktivít.
• Lokality výskytu sú v hodnotenom území v hypsometrickom rozpätí 112 až 663
m n. m., hlavne v panónskom bioregióne. Aritmetický priemer nadmorskej výšky
lokalít je 191,92 m (12 lokalít), pre Slovensko to je 234,94 m n. m. (31 lokalít).
Druh sa vyskytuje hlavne v nížinách a pahorkatinách.
• Habitatové preferencie sú (obr. 3 – 5): regulované potoky (kanále) s vysokou
úživnosťou (trofiou) vodného prostredia a vysokou pokryvnosťou makrofytnou
vegetáciou (aj 100 % pokryvnosť Lemna minor, Butomus umbellatus, Glyceria
maxima, Sparganium erectum a pod).; výška vodnej hladiny ± 10-20 cm, šírka
kynety (dna) 0,5 – 1 m a viacej, substrát dna bahnitý, aj na spevnenom dne s porastmi Berula erecta, Veronica beccabunga a pod.; nezatienené súvislou brehovou
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•

vegetáciou. Druh preferuje umelé kanále, ktoré sú početne zastúpené ako súčasť
vodohospodárskych systémov v inundáciách nížinných tokov.
Spolu s C. ornatum sa vyskytujú viaceré ohrozené druhy podobných stanovištných
nárokov, napr. Libellula fulva, Orthetrum anceps, O. brunneum, O. coerulescens,
Somatochlora flavomaculata a S. meridionalis.

Na základe hore uvedeného konštatujeme, že šidielko C. ornatum je (bolo) prehliadaným druhom s výskytom na novo vybudovaných kanáloch alebo antropogénne
podmienených vodných útvaroch bez špecifických nárokov na ich hydrologický režim. Pre ochranársky manažment šidielka je dôležité, že sa často jedná o kanále (obr.
3 až 5), ktoré sú buď vodohospodársky významné toky (lok. 12, kanál Búr), alebo sú
súčasťou systému na odvádzanie vnútrozemských vôd (lok. 6 až 11) a sú v správe
(v našom prípade) Správy povodia Ipľa. Ten zabezpečuje napr. kosenie brehov, bermy
a ochranných hrádzí, v prípade lok. 7 (Balog nad Ipľom, kanál Galamia) je medzihrádzový priestor vypásaný ovcami. Vzhľadom na podobné ekologické nároky spolu
s C. ornatum sa vyskytujúcich druhov (napr. Libellula fulva, Orthetrum coerulescens,
Somatochora meridionalis) plní šidielko C. ornatum aj funkciu dáždnikového druhu
(umbrella species). Súčasný manažment (kosenie) vyhovuje uvedeným druhom.
Významný rizikový faktor, vedúci až k zániku populácie je zapojenie brehového
porastu a zatienenie vodnej hladiny. Takto zanikla lokalita Dolné Semerovce (regulovaný Semerovský potok) po obnove jelšového brehového porastu, posledný výskyt
C. ornatum bol zaznamenaný v roku 1989. Až neskoršie výskumy (Holzinger &
Zimmermann 2016) potvrdili vysokú vernosť (filopatriu) miestu vyliahnutia (± 50 m),
len 1,5 % jedincov sa vzďaľuje až 500 m od miesta vyliahnutia. Vernosť stanovišťu
robí z C. ornatum zraniteľný druh. Ohrozujúcim faktorom môže byť zníženie prietoku z dôvodu dlhodobého zrážkového deficitu alebo odvedenie prietoku na závlahy
do záhradiek, čo vytvára podmienky pre nežiadúce šírenie porastov trsti obyčajnej
(Phragmites australis).
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