
zbere peľu sa na ne prichytí a tie ju potom prenesú do svojho 
hniezda. Len čo sa tam dostane, vlezie do jednej z buniek, zo-
žerie v nej uložené vajíčko alebo larvičku včely alebo čmeľa. 
To jej dá impulz na vyzlečenie doterajšieho chlpatého šatu 
a zmení sa larvu iného tvaru – beznohú a zavalitú, ktorá sa 
viackrát lieni a rastie. Až nakoniec sa zakuklí. Potom z kukly 
vylezie dospelý hmyz – imágo. Opúšťa hniezdo hostiteľa 
a ihneď prechádza do prírody, kde sa živí rastlinnou potra-
vou. 

Májka fialová pri pohľade zboku

Dospelé jedince sa najčastejšie vyskytujú na trávnatých 
miestach, kde sa živia listami bylín. Na jar dospelé jedince 
pobiehajú na trávnatých, slnkom vyhriatych miestach.

Dospelé jedince na trávnatom slnečnom mieste 

Podľa súčasnej legislatívy Slovenskej republiky patrí máj-
ka fialová k chráneným druhom národného významu, pričom 
spoločenská hodnota jedinca predstavuje 66,38 €. 

Je jedovatá – pri obrane vypúšťa zo zhybov nôh žltkavú, 
zapáchajúcu tekutinu obsahujúcu jedovatú látku kantaridín. 
Táto látka na ľudskej pokožke vyvoláva tvorbu pľuzgierov. 

V tejto časti seriálu dostanú priestor dva druhy hmyzu. Jeden 
z nich sa vyskytuje vzácne, druhý naopak – pri premnožení je 
veľmi nežiaducim škodcom.

Oba druhy patria v rámci triedy hmyz do radu chrobáky 
(Coleoptera). Ich predné krídla sú tvrdé, premenené na krov-
ky. Druhý pár krídel, ktorý sa nachádza pod krovkami, je bla-
nitý a slúži na lietanie. Predohruď je na chrbtovej strane roz-
šírená a tvorí tzv. štít viditeľný na základe kroviek. Ústne 
ústroje sú hryzavé.

Májka	fialová	(Meloe vilaceus)

Májka	fialová	je v rámci radu chrobáky zaradená do čeľade 
májkovité (Meloidae). Dorastá do dĺžky 10 až 32 mm. Farba 
jej tela je fialová a pozorovateľa upúta kovovým leskom. 
Zadnú časť hlavy má kríčkovito zúženú. Krovky má skráte-
né, trocha roztvorené. 

Májka fialová (Meloe vilaceus)

Pre májku fialovú, rovnako ako pre iných príslušníkov tej-
to čeľade, je charakteristický netypický vývin – tzv. nadpre-
mena (hypermetamorfóza). Z vajíčka sa liahne malá pohybli-
vá štíhla larva – triungulín. Má chlpaté telo i nohy a rýchlo sa 
pohybuje. Žije v kvetoch a tam striehne na včely a čmele. Pri 
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Pásavka	zemiaková	(Leptinotarsa decemlineata)

Slovenské rodové meno pásavky	zemiakovej sa vzťahuje na 
výrazný poznávací znak – desať pozdĺžnych čiernych pási-
kov, ktoré sa nachádzajú na žltých krovkách. Druhové meno 
súvisí s potravou, ktorou sa živí. Niekedy sa nazýva i pásav-
ka coloradská, pretože prvýkrát sa objavila v Colorade v USA 
na ľuľkovitej rastline príbuznej zemiakom.

Do európskych prístavných miest (Hamburg, Londýn) bola 
zavlečená v roku 1870. V čase prvej svetovej vojny sa rozší-
rila do Francúzska, zamorila západnú Európu a po druhej 
svetovej vojne sa dostala i k nám. V súčasnosti je tento ne-
bezpečný škodca zemiakov rozšírený takmer v celej Európe. 

Pásavka zemiaková (Leptinotarsa decemlineata)

V rámci radu chrobáky je tento druh hmyzu zaradený do 
čeľade liskavkovité (Chrysomelidae). Je najznámejším dru-
hom tejto čeľade. Rovnako ako pre ostatných zástupcov tejto 
čeľade, i pre pásavku zemiakovú je charakteristické oválne 
pologuľovité vypuklé telo.

Samček a samička sa navonok nelíšia

Pásavka zemiaková dorastá do dĺžky 6 až 15 mm. Samička 
kladie na spodnú stranu listov v kôpkach 1 mm veľké podlho-
vasté vajíčka žltej farby. Vyvíjajú sa z nich červenožlté larvy 
s čiernou hlavou a čiernymi bodkami po bokoch tela. 

Detail tela pásavky zemiakovej

Dorastená larva má dĺžku 15 mm, zalieza do pôdy, kde sa 
zakukľuje. Kukla má dĺžku 9 mm a je oranžovožltá. Celý vý-
voj pásavky zemiakovej, od znesenia vajíčka až po vyliahnu-
tie imága, trvá iba mesiac. U nás sa vystriedajú do roka dve 
až tri generácie. Prezimuje v pôde v štádiu imága. Z pôdy vy-
lieza na jar.

Larvy a imága od apríla do októbra požierajú najmä listy 
a vňať zemiakov, čím znižujú asimilačnú plochu listov a tvor-
bu hľúz. Tým spôsobujú značné straty poľnohospodárom.

Larva pásavky zemiakovej 

Ich prirodzenými biologickými nepriateľmi sú živočíchy, 
ktoré sa pásavkou zemiakovou živia. Z hmyzu sú to bystruš-
ky, lienky a bzdochy, z vtákov najmä jarabica a bažant. Pá-
savka zemiaková je tiež súčasťou potravy hrabavej hydiny – 
morky a perličky. 

Bojom proti pásavke zemiakovej a ostatným hmyzím škod-
com poľnohospodárskych plodín sa zaoberá poľnohospodár-
ska entomológia. Okrem štúdia škodlivého hmyzu má za úlo-
hu predchádzať škodám spôsobeným hmyzom, resp. snaží sa 
tieto škody zmierniť. 

Proti pásavke zemiakovej sa využívajú všetky tri formy 
boja – mechanický (zber a ničenie jedincov pásavky zemia-
kovej), biologický (požieranie živočíchmi spomenutými vyš-
šie) a chemický (prípravkami na ničenie hmyzu, insekticíd-
mi). 

Danica Božová 
Fotografie: autorka, Vladimír Boža st., Pixabay
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