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ČMELE (HYMENOPTERA: BOMBINI) 
NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH V OKOLÍ ČANKOVA
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Tekovské múzeum v Leviciach, ul. Sv. Michala 40, 934 69 Levice.
E-mail: vladimir.smetana@muzeumlevice.sk

Abstract:
Smetana V. 2020: Bumble bees (Hymenoptera: Bombini) at selected localities 

near Čankov. Acta Musei Tekovensis Levice 12: 63 – 74.
 The article presents results of survey of bumble bees (Hymenoptera: Bombini) 

carried out in the south part of the cadastre of Čankov. It is situated in the Ipeľská 
pahorkatina hilly land in the surrounding of Levice town. Altogether 12 species 
of this important group of pollinators were found. Bombus pascuorum is the most 
numerous and higly dominant species in the surveyed area. Further, Bombus 
terrestris, B. lapidarius, B. hortorum and B. ruderarius also belong to the abundant 
species. Interesting is the occurrence of B. haematurus. Presence of B. barbutellus 
and B. bohemicus were confirmed during the survey. These cuckoo bumble bees 
a considered to be rare in the south parts of Slovakia.

 Bumble bees were recorded on 62 blooming plant taxa out of which Symphytum 
officinale, Chamaecytisus austriacus, Leopoldia comosa, Stachys recta, Colymbada 
scabiosa, Salvia nemorosa, Ballota nigra, Teucrium chamaedrys, Securigera varia 
and Pseudolysimachion spicatum were the most frequently visited. Bumble bees 
populations of the surveyed area reach the maximum of their frequency from 
mid–June to early July.

Key words: bumble bees, communities, trophic interactions, Čankov near Levice, 
Ipeľská pahorkatina hilly land, SW Slovakia.

ÚVOD

Údaje o výskyte vybraných skupín blanokrídlovcov v Leviciach a ich okolí 
nájdeme vo viacerých prácach. Smetana et al. (1992) sa venovali osám z podčeľadí 
Polistinae a Vespinae. Beláková & Smetana (1994a, 1994b) publikovali poznatky 
o včelách v blízkom okolí Levíc a o včelách (vrátane čmeľov) v okolí budovanej 
jadrovej elektrárne v Mochovciach. Nálezy ôs a kutaviek na lokalitách Hronskej nivy 
uverejnil Smetana (2013). Komplexnejšie poznatky o blanokrídlovcoch na vybraných 
lokalitách v Leviciach a ich okolí prináša štúdia Smetana et al. (2015).

V súvislosti s prípravou Monografie mesta Levice (Švoliková 2010) uskutočnili 
pracovníci prírodovedného oddelenia Tekovského múzea v Leviciach rekognoskačný 
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výskum dovtedy málo preskúmaných lokalít v extraviláne „veľkých“ Levíc. Niektoré 
z nich sa ukázali ako mimoriadne zaujímavé z floristického i entomologického aspek-
tu. Preto sa v nasledujúcom období stali predmetom detailnejšieho štúdia. Výskum 
rastlinstva a vybraných skupín entomofauny v okolí Čankova (v južnej časti jeho 
katastrálneho územia) sme uskutočnili v rokoch 2009, 2010, 2011 a 2013. Získané 
poznatky o flóre tohto územia publikovali Smetanová et al. (2015). Nálezy muráriek 
(Hymenoptera: Eumeninae) boli zahrnuté do súhrnnej práce o tejto skupine blanokríd-
lovcov v zbierkach Tekovského múzea (Smetana 2018). Súčasťou štúdia vegetácie 
bol aj výskum opeľovačov, ktoré sme zaznamenávali na kvetoch rastlín. Predkladaná 
práca prezentuje poznatky o čmeľoch (Hymenoptera: Bombini), ktoré majú pri opeľo-
vaní rastlín zvlášť veľký význam.

CHARAKTERISTIKA SKÚMANÉHO ÚZEMIA A JEDNOTLIVÝCH 
LOKALÍT

Čankov je v súčasnosti mestskou časťou Levíc. Nachádza sa približne 8 km 
od centra mesta východným smerom. Podľa geomorfologického členenia Slovenska 
(Mazúr & Lukniš 1978) patrí Čankov do oblasti Podunajská nížina, celku Podunaj-
ská pahorkatina a v rámci nej do oddielu Ipeľská pahorkatina. Celková charakteris-

Obr. 1. Krajina v okolí Čankova. Foto: Elena Smetanová
Fig. 1. Typical ladscape near Čankov. Photo: Elena Smetanová
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tika územia i navštevovaných lokalít je podrobne spracovaná už v spomenutej práci 
(Smetanová et. al. 2015), a preto ju uvádzame na tomto mieste v skrátenej forme.

Podľa klimatického členenia Slovenska (Lapin et al. 2002) patria Levice a ich oko-
lie do teplej klimatickej oblasti s viac ako 50 letnými dňami počas roka. V rámci nej sú 
súčasťou okrsku teplého, suchého s miernou zimou. Ročný úhrn zrážok sa pohybuje 
okolo 600 mm. Z fytogeografického hľadiska sa územie nachádza v oblasti panónskej 
flóry (Pannonicum), v obvode pramatranskej xerotermnej flóry (Matricum). Predsta-
vuje typickú, poľnohospodársky využívanú krajinu Ipeľskej pahorkatiny s navzájom 
izolovanými lesnými celkami. Nadmorská výška územia sa pohybuje od 160 do 258 
m n.m. V sieti stredoeurópskeho mapovania (Ehrendorfer & Hamman 1965) sa na-
chádza v mapovom poli 7878a. Štúdium čmeľov a ich spoločenstiev sme uskutočnili 
na nasledujúcich lokalitách:

Lokalita č. 1, Čankov
predstavuje pestrú mozaiku biotopov J od obce. Nachádzajú sa tu suchomilné 

trávnaté porasty (príležitostne kosené) na miestach bývalých polí a úhorov i opustené 
ovocné sady a vinice (s neveľkými enklávami trávnatých biotopov) postupne zarasta-
júce krovinami. V páse popri brehoch Čankovského potoka (tečie JZ smerom a napája 
rybník v Malom Kiari) sa nachádzajú periodicky zaplavované mokraďné biotopy. 

Obr. 2. Časť lokality č. 1, Čankov (mokrade). Foto: Elena Smetanová
Fig. 2. Part of the locality No. 1, Čankov (wetlands). Photo: Elena Smetanová
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Zo značnej časti sú tvorené trstinovými spoločenstvami a susedia s priľahlými okraj-
mi obrábaných polí. V malej miere sú prítomné aj vlhké biotopy lúčneho charakteru. 
Lokalita č. 2, Čankov – Balážka

je rozsiahlejším, relatívne zachovalým komplexom dubovo-cerového lesa nad-
väzujúcim na predošlú lokalitu. Má bohato vyvinuté krovinné i bylinné poschodie. 
Predmetom nášho výskumu bola jeho SZ a Z časť (na SZ svahoch Dolnej hory) 
v minulosti navrhovaná za Štátnu prírodnú rezerváciu (Jurkovič & Maglen 1981).

Lokalita č. 3, Dolná hora – 258 m
sa nachádza na širokom, plochom chrbte Ipeľskej pahorkatiny v bezprostrednom 

okolí kóty Dolná hora – 258 m n.m. Predstavuje neveľké plochy stepnej vegetácie s 
teplomilnými krovinami lemového charakteru. Susedí s okrajom lesného komplexu 
Balážka. Na južný okraj územia nadväzujú rozsiahle obhospodarované vinohrady, 
situované na J svahoch Dolnej hory. Na lokalite vystupujú k povrchu svetlé, sivé, 
masívne a vrstevnaté dolomity mladšieho triasu. Preto je napriek malej rozlohe floris-
ticky veľmi bohatá a zaujímavá (Smetanová et al. 2015).

Obr. 3. Lokalita č. 2, Čankov – Balážka. Foto: Elena Smetanová
Fig. 3. Locality No. 2, Čankov – Balážka. Photo: Elena Smetanová
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MATERIÁL A METÓDY

Údaje o skúmanej skupine opeľovačov sme získavali nedeštruktívnym spôsobom, 
formou kvantitatívnych terénnych zápisov s využitím diktafónu. Na študovaných 
lokalitách zaznamenávajú nielen zastúpenie jednotlivých druhov, ale tiež ich trofické 
interakcie so živnými rastlinami. Čmele sme determinovali priamo v teréne, v prípade 
potreby sme použili prácu Pavelka & Smetana (2000). Nomenklatúru jednotlivých 
druhov sme prevzali z práce Williams et al. (2008). Na určovanie živných rastlín sme 
využili početné kľúče, atlasy, internetové zdroje i pomoc špecialistov. Názvoslovie 
rastlín zohľadňuje prácu Marhold & Hindák (1998). Dokumentačný materiál vo for-
me záznamov a spracovaných protokolov z výskumu sa nachádza u autora príspevku.

VÝSLEDKY

A. Kvalitatívne a kvantitatívne zastúpenie čmeľov na skúmaných lokalitách
Na skúmaných lokalitách v okolí Čankova sme spolu zaznamenali 12 druhov 

čmeľov v celkovom počte 674 registrovaných indivíduí. Prezenciu zistených dru-
hov a ich kvantitatívne zastúpenie na jednotlivých lokalitách uvádzame v tab. č. 1. 

Obr. 4. Lokalita č. 3, Dolná hora – 258 m. Foto: Elena Smetanová
Fig. 4. Locality No. 3, Dolná hora – 258 m (a.s.l.). Photo: Elena Smetanová
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V stĺpci ∑ je uvedená sumárna hodnota pre celé skúmané územie.
Najhojnejším, mimoriadne vysoko dominantným čmeľom je v okolí Čankova 

Bombus pascuorum. Jeho jedince tvoria na skúmanom území viac ako 50 % z cel-
kového počtu registrovaných indivíduí všetkých prítomných druhov. Tento hylofilný 
eurytopný druh má neobyčajne širokú ekologickú valenciu a na Slovensku sa hojne 
vyskytuje od nížin až po hornú hranicu lesa. Početne vysoko sú na skúmanom území 
zastúpené tiež eremofilné eurytopné druhy B. terrestris a B. lapidarius. Relatívne 
častý je aj B. hortorum (hylofilný eurytopný druh) a B. ruderarius, charakteristický 
pre otvorené terény. Kvantitatívny podiel každého z ostatných prítomných druhov 
na celkovej skladbe spoločenstiev čmeľov nedosahuje 2 % (tab. č. 1).

Bombus haematurus je pontomediteránny druh čmeľa, ktorý bol na Slovensku 
po prvý krát zistený v roku 2003. Postupne sa šíri a v súčasnosti patrí v nížinných 
a pahorkatinných regiónoch západného Slovenska k pomerne častým druhom. Nálezy 

B. haematurus z lokality Dolná hora – 258 m publikovali (v rámci vyhodnotenia 
aktuálneho rozšírenia druhu na Slovensku) Šima et al. (2018).

Na skúmanom území sa podarilo zaznamenať aj 3 druhy pačmeľov (podrod 
Psithyrus). Bombus vestalis parazituje v hniezdach hostiteľského druhu B. terrestris 
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-    

 

 

         

         1  2    3       

Bombus Bombus terrestris                         

Bombus Bombus lucorum             –            

Bombus Pyrobombus hypnorum                                –          –             

Bombus Pyrobombus haematurus       –            –                        

Bombus Melanobombus lapidarius           

Bombus Thoracobombus pascuorum                             

Bombus Thoracobombus ruderarius             

Bombus Thoracobombus sylvarum                  –           

Bombus Megabombus hortorum                                 

Bombus Psithyrus barbutellus                –           –           

Bombus (Psithyrus bohemicus               –           –               

Bombus Psithyrus) vestalis             –           

Tab  1. 

 

 

-    

 

 

         

         1  2    3       

Bombus Bombus terrestris                         

Bombus Bombus lucorum             –            

Bombus Pyrobombus hypnorum                                –          –             

Bombus Pyrobombus haematurus       –            –                        

Bombus Melanobombus lapidarius           

Bombus Thoracobombus pascuorum                             

Bombus Thoracobombus ruderarius             

Bombus Thoracobombus sylvarum                  –           

Bombus Megabombus hortorum                                 

Bombus Psithyrus barbutellus                –           –           

Bombus (Psithyrus bohemicus               –           –               

Bombus Psithyrus) vestalis             –           



69

a je v teplejších oblastiach častým druhom. Zaujímavý je ale predovšetkým výskyt 
B. barbutellus. Tento vzácnejší pačmeľ cudzopasí v hniezdach B. hortorum a vy-
skytuje sa predovšetkým v chladnejších horských oblastiach. V teplých polohách 
nížin a pahorkatín je veľmi zriedkavý. Aj sociálny parazit druhu B. lucorum, pačmeľ 
B. bohemicus je oveľa hojnejší v chladnejších oblastiach.

Na lokalite č. 1, Čankov sme zaznamenali 9 druhov v počte 299 registrovaných 
indivíduí. Hoci i tu je dominancia B. pascuorum vysoká, nie je až tak výrazná ako 
na oboch ďalších lokalitách. Naopak, eremofilné prvky B. terrestris a B. lapidarius tu 
majú zo všetkých lokalít najpočetnejšie zastúpenie (tab. č. 1). Platí to aj o B. ruderarius 
a B. sylvarum, ktoré sú viazané predovšetkým na otvorenú krajinu. Bombus hypnorum 
je na skúmanom území vzácny, podarilo sa ho zaznamenať iba na tejto lokalite. Ide 
o hylofilný druh, v nížinách a pahorkatinách najčastejšie prítomný v intravilánoch 
miest a obcí. V parkoch, sadoch a záhradách.

Osobitné postavenie má na skúmanom území lokalita č. 2, Čankov – Balážka. 
Registrovali sme na nej iba 5 druhov v počte 81 jedincov. Na prvý pohľad je tu zrejmá 
mimoriadne vysoká dominancia B. pascuorum. Ostatné druhy čmeľov nájdeme v za-
pojených (i keď miestami rozvoľnených) dubových porastoch iba jednotlivo.

Najviac druhov – 11 (v celkovom počte 294 indivíduí) sme registrovali na 
lokalite č. 3, Dolná hora – 258 m. Hoci ide o lokalitu neveľkej rozlohy, iba na nej 
sa podarilo zaznamenať B. haematurus, B. barbutellus a B. bohemicus. Okrem 
B. pascuorum sú tu vysoko zastúpené hlavne B. terrestris a hylofilný eurytopný druh 
B. hortorum.

 B. Trofické interakcie čmeľov so živnými rastlinami
Na troch skúmaných lokalitách v okolí Čankova sme celkove registrovali 663 tro-

fických interakcií čmeľ – živná rastlina. Študované opeľovače sme zaznamenali 
na 62 taxónoch rastlín zo 17 čeľadí. Najviac z nich patrí do čeľadí Fabaceae – 18 
a Lamiaceae – 15. Do čeľade Asteraceae patrí 7, Scrophulariaceae 5, Boraginaceae 
a Dipsacaceae po 3, do ostatných čeľadí (Liliaceae, Caryophyllaceae, Hypericaceae, 
Rosaceae, Geraniaceae, Apiaceae, Plantaginaceae, Fumariaceae, Rubiaceae, Lythra-
ceae a Santalaceae) po 1 taxóne.

Druhy z čeľadí Lamiaceae a Fabaceae sú čmeľmi aj najčastejšie navštevované. 
Na rastlinách z čeľade Lamiaceae sme registrovali 28,1 % z celkového počtu zazna-
menaných interakcií, na druhoch z čeľade Fabaceae 22,5 %. Po nich nasledujú čeľade 
Boraginaceae – 18,5 %, Asteraceae – 11,7 %, Liliaceae – 7,0 % a Scrophulariaceae 
– 6 %. Pri ostatných čeľadiach sa hodnoty pohybujú v rozmedzí 0,15 – 1,7 %.

V tab. č. 2 prezentujeme jednotlivé druhy rastlín, ktorých podiel z celkového počtu 
registrovaných trofických interakcií je na skúmanom území vyšší ako 1 %. Jednotlivé 
lokality vyhodnocujeme samostatne, v stĺpci Σ udávame sumárnu hodnotu pre celé 
skúmané územie. Osobitne sa nevenujeme analýze trofických vzťahov jednotlivých 
druhov čmeľov, ale spracovávame túto skupinu opeľovačov ako jeden celok.

Na lokalite č. 1 sme registrovali 295 trofických interakcií. Čmele sme zazname-
nali na 31 druhoch rastlín z 11 čeľadí. Najvýznamnejším druhom pre tieto opeľovače 
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Symphytum officinale           –   

Chamaecytisus austriacus     –    –       

Leopoldia comosa        –       

Stachys recta         –       

Colymbada scabiosa        –       

Salvia nemorosa        –         

Ballota nigra                           

Teucrium chamaedrys    –    –         

Securigera varia        –         

Pseudolysimachion spicatum     –    –         

Jacea pratensis                     –     

Melampyrum cristatum    –    –         

Vicia tenuifolia        –         

Betonica officinalis             –     

Carduus acanthoides         –      –     

Clinopodium vulgare           –        –     

Lotus corniculatus         –      –     

Melilotus officinalis           –      –     

Ajuga reptans       –        –     

Medicago falcata      –     –         

Dianthus pontederae      –     –         

–  
 –          
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je tu bezpochyby Symphytum officinale (tab. 2). Hojne sa vyskytuje predovšetkým 
na zamokrených segmentoch pri Čankovskom potoku. Jeho kvety sú atraktívne dlhé 
obdobie, od začiatku mája až do septembra. Salvia nemorosa je dôležitá na such-
ších trávnatých stanovištiach. Hlavne na okrajoch opustených sadov a vinohradov, 
v úhorových štádiách fytocenóz a pod. Carduus acanthoides je charakteristický pre 
ruderalizované plochy na okrajoch polí. Leopoldia comosa a viaceré druhy z čeľadí 
Fabaceae, Asteraceae a Lamiaceae (tab. 2) sú čmeľmi navštevované predovšetkým 
na suchších trávnatých stanovištiach. Z druhov neuvedených v tabuľke sú pre čmele 
pomerne významné aj Lathyrus pratensis a Stachys palustris (oba po 2 % z celkového 
počtu interakcií zaznamenaných na tejto lokalite), ktoré sa podobne ako S. officinale 
uplatňujú na vlhších častiach lokality.

Na lokalite č. 2, Čankov – Balážka sme evidovali najmenej trofických interakcií 
čmeľov so živnými rastlinami – 79. Čmele tu navštevovali 22 druhov rastlín zo 7 če-
ľadí. Trofické interakcie sa značne odlišujú od interakcií zistených na lokalitách č. 1 
i č. 3. Čmeľom tu poskytujú peľ a nektár predovšetkým druhy lesných svetlín a ich 
okrajov v rozvoľnenej dubine. Okrem druhov uvedených v tabuľke č. 2 sú pre čmele 
veľmi významné tiež Prunella vulgaris – 7,6 % z celkového počtu evidovaných inte-
rakcií, Symphytum tuberosum – 6,3 %, Lembotropis nigricans – 5,0 % a Hypericum 

perforatum – 3,8 %.
Na lokalite č. 3, Dolná hora – 258 m sme zaznamenali 289 trofických interakcií. 

Čmele sme registrovali na 31 druhoch rastlín z 15 čeľadí. Neveľký stepný biotop 
s krovinami poskytuje pre aktívne opeľovače dostatok rozmanitých živných rastlín 
počas celého vegetačného obdobia s výnimkou neskorého leta a jesene. V trofických 
interakciách sa preto uplatňujú predovšetkým druhy viazané na takéto stanovištia. 
Okrem druhov uvedených v tabuľke č. 2 sú to aj Dianthus pontederae – 2,8 % z cel-
kového počtu interakcií, Astragalus onobrychis – 1,7 % a Knautia arvensis – 1,4 %. 
Je zaujímavé, že druh Leopoldia comosa tu navštevoval takmer výlučne B. pascuorum 
a klinček Dianthus pontederae iba čmeľ s najdlhším cuciakom (z prítomných druhov) 
B. hortorum.

C. Vývoj populácií čmeľov v priebehu vegetačného obdobia
Každú zo študovaných lokalít sme počas výskumu navštívili 10 krát, a to v roz-

ličných fázach vegetačného obdobia. Získali sme tak údaje potrebné k vyhodnoteniu 
vývoja populácií čmeľov v jeho priebehu. Ich prehľad uvádzame v tabuľke č. 3. 
Z týchto údajov je zrejmé, že maximálnu početnosť dosahujú na skúmanom území 
populácie čmeľov v pomerne skorých fázach vegetačného obdobia, v druhej polovici 
júna a začiatkom júla. Už v tomto období je na lokalitách prítomný veľký počet ro-
botníc a prevažná časť druhov má vyvinuté aj samčeky. Vtedy sú lokality zakvitnuté 
množstvom živných rastlín poskytujúcich čmeľom dostatok peľu a nektáru. Prítom-
nosť čmeľov zasa zaručuje ich spoľahlivé opelenie. Od druhej polovice júla sa počet 
indivíduí rýchlo znižuje.

 Pokles početnosti jedincov sa najvýraznejšie prejavuje na stepných biotopoch 
lokality č. 3. Pri dlhšie trvajúcich suchách je už v priebehu augusta na nej iba minimál-
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ne množstvo kvitnúcich živných rastlín atraktívnych pre aktívne opeľovače. Naopak 
na presvetlených miestach v uzavretých lesných spoločenstvách lokality č. 2 kvitnú 
ešte jednotlivo Ballota nigra, Clinopodium vulgare, Hypericum perforatrum, Jacea 
pratensis a iné druhy rastlín navštevované predovšetkým B. pascuorum. Na lokalite 
č. 1 sa v neskorom lete uplatňujú v potrave čmeľov niektoré ruderálne druhy (najmä 
Carduus acanthoides) a druhy viazané na vlhšie segmenty (Symphytum officinale, 
Stachys palustris, Lythrum salicaria, Mentha arvensis a pod.).

Získané poznatky sú ovplyvnené viacerými faktormi. Druhovým zložením 
populácií čmeľov na skúmaných lokalitách, geografickou polohou a nadmorskou 
výškou lokality, klimatickými a vegetačnými pomermi. Napriek tomu je posunutie 
maximálnej početnosti populácií čmeľov do tak skorých fáz vegetačného obdobia 
dosť prekvapujúce. Už aj vzhľadom k tomu, že takmer 80 % z celkového počtu re-
gistrovaných jedincov tvoria druhy čmeľov s pomalým vývojom populácií, Bombus 
pascuorum, B. terrestris a B. lapidarius. Nemožno samozrejme vylúčiť skutočnosť, že 
veľký vplyv na rýchlosť vývoja populácií čmeľov má prebiehajúca klimatická zmena.

ZÁVER

Na troch skúmaných lokalitách v katastrálnom území Čankova sme zistili 
12 druhov čmeľov v počte 674 registrovaných jedincov. Z hľadiska prítomnosti 
jednotlivých druhov tu vytvárajú typické spoločenstvá teplých pahorkatín južného 
Slovenska. V tejto súvislosti je ale prekvapujúca mimoriadne vysoká dominancia 
hylofilného druhu B. pascuorum, čo je zrejme podmienené jeho vysokou adaptabilitou 
na rozmanité stanovišťné podmienky. Ostatné hylofilné druhy sú (okrem B. hortorum) 
prítomné len v minimálnom počte jedincov. Vzácne sme zaznamenali tiež druhy 
pačmeľov (B. barbutellus, B. bohemicus), ktoré majú ťažisko rozšírenia vo vlhších 
a chladnejších oblastiach Slovenska. Početná prítomnosť uvedených eremofilných 
druhov a druhov viazaných na otvorené terény, je naopak pre pahorkatiny južného 
Slovenska charakteristická.

Poľnohospodársky využívaná krajina v okolí Čankova sa vyznačuje rozmanitými 
typmi stanovíšť a rastlinných spoločenstiev na nich. Preto sú tu aj trofické interakcie 
čmeľov so živnými rastlinami pomerne zaujímavé a mnohotvárne. Čmele sme regis-
trovali na 62 druhoch rastlín zo 17 čeľadí. Rýchly vývoj populácií čmeľov (na skúma-
nom území) v priebehu vegetačného obdobia pravdepodobne v značnej miere súvisí 
s prebiehajúcou klimatickou zmenou. Otvára sa tak priestor pre štúdium dopadov 
tohto fenoménu nielen na čmele, ale aj iné skupiny živých organizmov.
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