
Dlhé nohy a nitkovité tykadlá – dobré poznávacie znaky  
bystrušky fialovej

Z ďalších druhov bystrušiek je na Slovensku najčastejšie 
spomínaná bystruška medená (Carabus cancellatus). Nie je 
však taká bežná ako bystruška fialová. Je menšia – meria 17 
až 26 mm. Nápadná je kovovo-medeným sfarbením tela. Žije 
väčšinou na poliach, kde sa živí larvami hmyzu a inými drob-
nými živočíchmi. Vyskytuje sa v strednej a severnej Európe. 
Patrí k chráneným druhom národného významu – spoločen-
ská hodnota jedinca predstavuje 66,38 €.

Bystruška	fialová (Carabus violaceus) patrí do radu chrobá-
ky (Coleoptera) a v rámci neho do rovnomennej čeľade bys-
truškovité (Carabidae), ktorá je jednou z najpočetnejších če-
ľadí – obsahuje až 25 000 druhov, pričom na Slovensku z nich 
žije asi 500. Z tohto počtu druhov bystrušiek je bystruška fia-
lová na Slovensku najbežnejšia. Jej druhové meno súvisí 
s modro-fialovým lesklým okrajom kroviek jej štíhleho sploš-
teného tela čiernej farby.

Meria 25 až 35 mm. Tvrdé krídla – krovky – sú zarastené 
a druhý pár krídel chýba. Nie je schopná lietať. Dobrým po-
znávacím znakom tohto živočícha sú tiež dlhé nohy a tenké 
nitkovité tykadlá.

Okrem zraku sa o prítomnosti bystrušky fialovej dá pre-
svedčiť i čuchom, pretože z análnych žliaz vystrekuje zapá-
chajúcu tekutinu. Cez deň sa väčšinou ukrýva pod kameňmi, 
kôrou stromov a rastlinnými zvyškami. 

Za súmraku a v noci vylieza z úkrytov za potravou. Vie 
rýchlo behať. Chytá hmyz, mäkkýše a iné drobné živočíchy. 
Ulovenú korisť natrávi vylúčenými tráviacimi šťavami a na-
pokon rozložené telo doslova vypije. Naša fotografia ju zo-
brazuje na love a pri konzumácii jedného z drobných článko-
nožcov.

Bystruška fialová sa vyskytuje pomerne hojne. Areál jej 
rozšírenia siaha od nížin až do vrchov. Žije na poliach, v le-
soch a preniká i do záhrad.

Je užitočná, pretože pochytá veľké množstvo škodlivého 
hmyzu. Larva bystrušky je tiež dravá. Má bezkrídle, podlho-
vasté článkované telo a ostré, dobre viditeľné čeľuste. Žije na 
podobných miestach ako dospelý hmyz.

Biológia – Hmyz okolo nás Biológia

Fialová obruba kroviek sa odrazila i v druhovom názve bystrušky fialovej (Carabus violaceus)

Bystruška Fialová (carabuS violaceuS)
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Bystruška fialová počas konzumácie drobného článkonožca

V prílohe príslušnej vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia SR sú okrem bystrušky medenej uvedené i ďalšie 
druhy bystrušiek, ktoré sú zaradené ku chráneným druhom 
európskeho, resp. národného významu. Ich zoznam sa nachá-
dza v nasledujúcich tabuľkách:

Chránené	druhy	národného	významu:

Slovenský	názov Latinský	názov	 Spoločenská	
hodnota

Bystruška zlatá Carabus auronitens 66,38 €
Bystruška lesklá Carabus obsoletus 66,38 €

Chránené	druhy	európskeho	významu:

Slovenský	názov	 Latinský	názov Spoloč.	
hodnota

Bystruška južná Carabus hungaricus 165,97 €
Bystruška potočná Carabus variolosus 66,38 €
Bystruška Zawadského Carabus zawadszkii 99,58 €

V literatúre sa môžete dočítať i zaujímavosti o bystruške 
lupeňovitej (Mormolyce phyllodes), ktorá žije na stromoch 
vo východnej Ázii. Tento 7 až 10 cm dlhý a veľmi ploský 
chrobák so štíhlou hlavou má ploské krovky, ktoré presahujú 
po bokoch bruško. Tvar jej tela pripomína husle, a preto býva 
označovaná aj ako „putujúce husle“.

Danica Božová
Fotografie: autorka (1, 2, 3, 6), Siga (4), B kimmel (5)

Bystruška medená (Carabus cancellatus)

Bystruška lupeňovitá (Mormolyce phyllodes)

Biológia – Hmyz okolo nás Biológia

Larva bystrušky fialovej je trochu dlhšia ako dospelý jedinec
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