Entomofauna carpathica, 2019, 31(2): 12‐24

K EKOLÓGII OBRÚBNICE PHYLLOMORPHA LACINIATA (VILLERS, 1789)
Miroslav KUPECa & Tomáš KIZEKb
a

b

Starohorská 60, 974 11 Banská Bystrica;
Trieda Hradca Králové 38, 974 04 Banská Bystrica; tomaskizek@centrum.sk

KUPEC, M. & KIZEK, T. 2019. On ecology Phyllomorpha laciniata (Villers, 1789).
Entomofauna carpathica, 31(2): 12‐24.
Abstract: The authors in this contribution present the most northerly occurrence of
golden egg bug (Phyllomorpha laciniata) within its area of distribution (Hontianske
Nemce, Slovakia,). This is only the second locality in Slovakia where it has been
recorded after its first discovery in 1995 (Gemerské Dechtáre, Slovakia). An abundance
of 100 to 120 specimens was recorded over a small area of 10 × 15 m. These bugs were
associated with Scleranthus annuus – a newly recorded host plant for the species. One
imago was observed in flight which gave the impression of floating like a dandelion
seed in the air.
Key words: Insecta, Hemiptera, Heteroptera, Coreoidea, Coreidae, Phyllomorphini,
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ÚVOD
Phyllomorpha laciniata (Villers, 1789) patrí k najpozoruhodnejším druhom
hmyzu v našej faune a to vďaka výzoru, ale aj spôsobu života. Pretože nepatrí k
dostatočne poznaným druhom, v nasledujúcom príspevku sme sa pokúsili
zhrnúť doterajšie poznatky o jej ekológii doplnené o vlastné pozorovania.
Okrem toho sme sa rozhodli, že pre osobitý vzhľad a jedinečnosť spôsobu života
tejto bzdochy si zaslúži, aby mala slovenské pomenovanie. Rodové meno
obrúbnica bolo v slovenskom jazyku zavedené, ale druhové ešte nie. Preto
navrhujeme obrúbnica ježovitá1. Habituálne sú pre tento druh typické ostne aj
laloky. Jej ostnatý vzhľad, až na malé výnimky, sa podpísal na pomenovanie v
rôznych národných jazykoch. V anglickom jazyku nesie meno golden egg bug,
podľa zlatisto lesklých, na slnku až žiarivých vajíčok.

1

Druhové vedecké pomenovanie laciniata (podľa lacinia – cíp, roh, útržok) je použité vo význame
rohatá, rozstrapkaná, strihaná, ostnatá, laločnatá. Slovenské pomenovanie druhu je inšpirované
vedeckým synonymickým druhovým názvom erinaceus (= jež), ktoré tejto obrúbnici v roku 1842
dal Herrich‐Schäffer. Aj vedecké pomenovanie rodu Phyllomorpha je zložené z dvoch slov:
phyllos – list; morphos – tvar.
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MATERIÁL A METODIKA
Na detekciu druhu sme sa na prieskumnej ploche 10 × 15 m rozhodli pre
vizuálne pozorovanie. Jednotlivé sektory prieskumnej plochy boli pomaly a
dôkladne postupne prehľadávané tak, aby sme mohli určiť relatívnu
abundanciu. Táto nedeštruktívna metóda vyhľadávania sa osvedčila. Smýkanie
pomerne nízkeho bylinného porastu s výčnelkami skál by bolo málo účinné,
nevhodné až zbytočné by bolo aj preosievanie detritu. Jedince sa pomerne
početne zdržovali na nízkych rastlinkách alebo na zemi. Relatívna početnosť
bola odhadnutá na základe piatich preskúmaných sektorov s plochou po 1 m2
(všetky na okraji plochy porastu hostiteľskej rastliny). Tri jedince sme odchytili a
konzervovali metódou suchých preparátov. Biotop a niektoré živé jedince boli
fotograficky dokumentované priamo na lokalite.

VÝSLEDKY
Celkové rozšírenie a poznámky k ekológii druhu v podmienkach Slovenska
Obrúbnica ježovitá (Phyllomorpha laciniata) je palaeomediteránny druh
bzdochy rozšírený v Zakaukazsku, Arménsku, Azerbajdžane, Gruzínsku, Iráne,
Turecku (európskej i ázijskej časti), Izraeli, Jordánsku, Ománe, Saudskej Arábii,
Sýrii, na Sinajskom polostrove, v časti severnej Afriky (Alžírsko, Egypt, Líbya,
Maroko, Tunisko), Albánsku, Grécku, Bulharsku, Rumunsku, Moldavsku,
Maďarsku, Ukrajine, Slovensku, ďalej v Taliansku, Portugalsku, Španielsku a
Francúzsku, a pokiaľ ide o bývalú Juhosláviu, jej rozšírenie sa v súčasnosti týka
Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Macedónska a Srbska (viď MOULET 1995,
2013; DOLLING 2006; AUKEMA et al. 2013). Táto teplomilná bzdocha je pôvodná v
oblasti Stredozemného mora a v Malej Ázii. Jej výskyt v strednej Európe je
známy od roku 1986, kedy bola nájdená na severe Maďarska v pohorí Mátra2. O
desať rokov neskôr bola nájdená i v Cerovej vrchovine na južnom Slovensku
(Gemerské Dechtáre, 29. apríl 1995, 2 ex., lgt., det. et coll. V. Franc). Druhý,
doposiaľ nepublikovaný nález z územia Slovenska je z roku 1999. Jeden jedinec

2

Výskyt druhu v Maďarsku sa datuje od vtedy, ako Dr. Imre Loksa 20. mája 1986 zadokladoval
dva exempláre samcov na Sárskom vrchu neďaleko Gyöngyösu. Niekoľko exemplárov z Karpatskej
kotliny (Kárpát‐medence) bolo historicky známych, takže druh bol zaradený do Fauna hungariae
(VÁSÁRHELYI 1983), ale bol uvedený len v hranatej zátvorke, keďže nálezy pochádzali z územia
mimo súčasného Maďarska. V publikácii Fauna Regni Hungariae (HORVÁTH 1897) je uvedená len
jedna lokalita (Regio banatica: Orsova) v Rumunsku. Výskyt v Maďarsku sa do roku 1986
považoval za pravdepodobný, najmä vzhľadom na prítomnosť viacerých hostiteľských rastlín
(VÁSÁRHELYI, 1986).
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bol nájdený na xeroterme v blízkosti Hontianskych Nemiec (25. sept. 1999, lgt.,
det. et coll. M. Kupec) na úpätí Štiavnických vrchov (obr. 1‐2), pričom výskyt
druhu sme opätovne potvrdili aj 8. júna 2019 (obr. 3). Relatívna početnosť na
ploche 150 m2 predstavovala 100 až 120 jedincov. Geologický podklad tu tvoria
andezitové tufity a tufy, ktoré sú miestami pokryté sprašovými hlinami. Kyslé až
neutrálne vulkanické andezitové alebo ryolitové podložie je predpokladom
výskytu nielen tohto druhu hmyzu, ale predovšetkým určuje charakter
rastlinného spoločenstva. Na základe dominancie sklerantu na prieskumnej
ploche s výskytom predmetnej bzdochy sme rastlinné spoločenstvo zaradili do
zväzu Scleranthion annui (obr. 4). Hostiteľskými rastlinami sú predovšetkým
niektoré druhy čeľade klinčekovité (Caryophyllaceae). Na Slovensku sme
obrúbnicu ježovitú zatiaľ pozorovali len na sklerante ročnom (Scleranthus
annuus). Tento druh klinčekovitej rastliny je z hľadiska poznania ekológie
predmetnej bzdochy novou hostiteľskou rastlinou (obr. 5‐6). Z Hontianskych
Nemiec je uvádzaný aj zriedkavejší sklerant mnohoplodý (Scleranthus
polycarpos) (SLEZÁK et al. 2012) a preto nie je vylúčené, že by mohla táto
zriedkavá bzdocha prežívať aj na ňom.

Obr. 1‐2. Obrúbnica ježovitá (Phyllomorpha laciniata), Hontianske Nemce,
25. sept.1999, lgt., det. et coll. M. Kupec. (foto T. Kizek)
Figs. 1‐2. The golden egg bug (Phyllomorpha laciniata), Hontianske Nemce,
25. Sept.1999, lgt., det. et coll. M. Kupec. (photo T. Kizek)
Rozmnožovacie obdobie obrúbnice ježovitej začína koncom mája a párenie
a kladenie vajíčok trvá až do augusta (obr. 7‐9). Vrchol reprodukčnej aktivity je
v júni (GARCIA‐GONZÁLEZ 2002). Párenie v priemere údajne trvá približne 20 až 30
hodín (KAITALA 1998) a niekedy dosahuje 48 hodín. GARCIA‐GONZÁLEZ a GOMENDIO
(2004) pozorovaním preukázali, že samčeky v prítomnosti súperov predlžujú
trvanie kopulácie za pomalého a postupného prenosu spermií.
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Entomofauna carpathica, 2019, 31(2): 12‐24

Obr. 3. Farba kresby na obrube žltkastého a ježatého tela môže varírovať od
okrovej cez hrdzavú až po čiernohnedú. (foto T. Kizek)
Fig. 3. Coloration of the flatten margins of yellowish and spiny body can vary
from ochreous, ferruginous to blackish‐brown. (photo T. Kizek)

Obr. 4. Pohľad na biotop s dominantným svetlozeleným porastom sklerantu
v júni 2019. (foto T. Kizek)
Fig. 4. Image of the biotop showing dominant lightgreen plants of the
German knotweed (Scleranthus annuus) in June 2019. (photo T. Kizek)
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Obr. 5‐6. Kvitnúci sklerant ročný (Scleranthus annuus) je nenápadný,
podobne ako na ňom žijúca bzdocha. (foto T. Kizek)
Figs. 5‐6. Flowering German knotweed (Scleranthus annuus) is inconspicuous
like the bug feeding on it. (photo T. Kizek)

Obr. 7‐8. Prečo nakladené vajíčka môžeme na ich tele pozorovať už počas
párenia? Vyplýva to z ovipozičného správania druhu. (foto T. Kizek)
Figs. 7‐8. Why we can observe eggs on their bodies yet during copulation? It
results from ovipositing behaviour of this species. (photo T. Kizek)
Samičky uchovávajú len malé množstvo spermií a preto dlhotrvajúca
kopulácia umožňuje nielen zvýšiť celkového množstvo prenesených spermií, ale
aj pravdepodobnosť, že samička položí vajíčko krátko po ukončení kopulácie.
Vajíčka najčastejšie kladie do „mobilného pôrodného hniezda“, ktoré zvyčajne
predstavuje predná časť chrbtovej strany tela jedincov vlastného druhu,
prevažne samčekov. Takéto ovipozičné správanie bolo pozorované aj v našich
podmienkach a z pohľadu živočíšnej ríše je výnimočné. Bolo pozorované, že
samčeky majú po kopulácii väčšiu ochotu prijímať vajíčka, ktoré sú nimi
splodené (GARCIA‐GONZÁLEZ 2002). Okrem toho samička môže klásť vajíčka aj na
rastliny, prípadne medzi fragmenty rastlinného detritu (PUTSHKOV 1962), kde sú
vystavené vysokej miere predácie a parazitácie, takže prežije iba asi 3% vajíčok
(REGUERA et GOMENDIO 2002). Parazitoidom na vajíčkach je drobná osička,
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vajíčkár Gryon bolivari (Giard, 1895) z čeľade vajíčkárovité (Scelionidae)
(CARRASCO et KAITALA 2009). Počas prieskumu sme zatiaľ nepozorovali žiadnych
predátorov, ktoré by lovili tento druh bzdochy. Pozorovaná bola len parazitácia
larvou roztoča, pravdepodobne z rodu Leptus (Acarina, Erythreidae) (obr. 10).
Táto skupina parazitických roztočov bežne napáda široké spektrum druhov
hmyzu, resp. článkonožcov.
Začiatkom júna 2019 sme v mladom poraste sklerantu pozorovali niekoľko
desiatok dospelých jedincov. Pri slnečnom a horúcom počasí sme ich nachádzali
často aj na rastlinách. Zatiaľ čo niektoré jedince už prenášali vajíčka, iné sa ešte
len párili. V podmienkach Krymu obrúbnica ježovitá začína znášať vajíčka
koncom mája (KIRITSHENKO 1916), v našich podmienkach v tomto čase nastáva
ešte len začiatok párenia. V podmienkach Cerdagne (juhozápadné Francúzsko)
boli imága, nymfy štvrtého instaru a vajíčka pozorované súčasne už v poslednej
dekáde júna. V tomto regióne sa generácie prekrývajú (MOULET 1995). Inkubácia
vajíčok trvá približne týždeň a nymfy, ktoré prekonávajú päť instarov, dorastú
za necelé dva mesiace. Nymfy sú po vyliahnutí samostatné, aj tie ktoré boli
vyliahnuté na dospelých jedincoch. Prvé vyvinuté dospelce sa objavujú v
auguste. Jedince sa väčšinou zdržujú na zemi, často pod plazivými výhonkami
bylín skromnej vegetácie, kde sa živia ich šťavami. Pri pohybe neraz
napodobňujú rozkývané suché lístky pri závane vetra. Zaujímavým faktom je, že
dospelé jedince, aj napriek ostitému skeletu, dokážu lietať. Jedného letiaceho
jedinca sme pozorovali priamo na lokalite. Let bol pomalý a pripomínal
vznášajúce sa púpavové semienko alebo snehovú vločku. Toto pozorovanie len
potvrdilo dôvod, prečo druhý, zadný pár blanitých krídiel má tento druh nielen
zachovaný, ale dobre vyvinutý. Samozrejme druh lieta len v prípade, keď nemá
na krídlach vajíčka. Dospelé jedince zimujú pod kameňmi, pod trsmi tráv
(PUTSHKOV 1962) a v listovej opadanke pod jednotlivými dubmi alebo na
okrajoch kriačin či lesa. Na jar sa objavujú na tom istom mieste, kde sa vyvinuli.
Ďalšie poznatky o hibernujúcich jedincoch publikovali COCHARD et MAUREL
(2017)3. Ďalšou pozoruhodnou vlastnosťou obrúbnice ježovitej je stridulácia,
ktorá je charakteristická aj pre niektoré iné druhy z čeľade obrúbnicovité
(Coreidae), napr. Centrocoris spiniger (Fabricius, 1781) a Spathocera laticornis
(Schilling, 1829). Zvuky produkujú rýchlo vibrujúcimi tykadlami a údajne
stridulujú aj nymfy. Ľudský sluch tieto zvuky nedokáže registrovať (PROTIĆ 2011).

3

Perrier v nepublikovanej práci (1937), z ktorej citujú COCHARD & MAUREL (2017), uvádza
septembrové pozorovania v regióne Midi‐Pyrénées (Stredné Pyreneje) (JZ Francúzsko) na skale
prekrytej trsmi vresu (Calluna) a tri nálezy pod kameňmi vo februári a októbri pod huňatými
ďatelinovcami (Dorycnium) a v októbri a novembri medzi zhlukmi suchých tráv na okraji
borievkového porastu.
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Obr. 9. Dokonalé mimikry kopulujúcich jedincov Phyllomorpha laciniata.
(Hontianske Nemce, 8. jún 2019; foto T. Kizek)
Fig. 9. Perfect mimicry of copulating individuals of Phyllomorpha laciniata.
(Hontianske Nemce, 8. June 2019; photo T. Kizek)

Obr. 10. Imágo parazitované červenou larvou roztoča z čeľade Erythreidae.
(foto T. Kizek)
Fig. 10. Imago of the golden egg bug with attached larva of mite belonging to
Erythreidae. (photo T. Kizek)
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DISKUSIA
Publikovaný prvonález obrúbnice ježovitej (Phyllomorpha laciniata) na území
Slovenska (FRANC 1997) zostal nepovšimnutý. Nenachádza sa v piatom zväzku
katalógu bzdôch Palearktického regiónu (DOLLING 2006) a opomenul ho aj
MOULET (2013) v dodatkoch a opravách k euro‐mediteránnym druhom
obrúbnicovitých (Coreidae) bzdôch, kde aktualizoval údaje o rozšírení po roku
1995. Faunistický údaj zo Slovenska sa po prvý krát objavuje až v šiestom zväzku
katalógu bzdôch Palearktického regiónu (AUKEMA et al. 2013), ktorý obsahuje
opravy a dodatky ku všetkých predchádzajúcim zväzkom. Každopádne vďaka
druhému nálezu (Štiavnické vrchy, Hontianske Nemce, 25. sept. 1999, lgt., det.
et coll. M. Kupec) sa poznanie o severnej hranici areálu rozšírenia posúva ešte
viac na sever. V tejto súvislosti by mohol nastať mylný dojem, že sa druh
postupne šíri vplyvom globálneho otepľovania. Globálne otepľovanie s
extrémnymi a náhlymi výkyvmi počasia síce pociťujeme už aj v strednej Európe,
ale v prípade tejto vzácnej a hlavne lokálnej bzdochy to neplatí. Vzhľadom na
špecifické nároky a ostrovčekovitý charakter jej rozšírenia ju k expanzívnym
druhom zrejme nikdy nezaradíme. Skôr sa prikláňame k rovnakým záverom, ku
ktorým, na základe dlhodobých skúseností podložených nálezmi vzácnych
druhov na hranici pozorovateľnosti v slovenskom Pannoniku, dospel vysoko
uznávaný český entomológ – Vladimír Balthasar: Nejčastěji se setkáváme s
názorem, že jde o recentní imigranty, o druhy, které v přítomné době, snad jen
několik málo roků před jejich zjištěním nebo přímo v současnosti, následkem
neobyčejně výhodných povětrnostních podmínek dospěly z jihu na naše území.
Nejprůkaznější námitkou proti „hypotéze“ o recentních imigrantech je však
skutečnost, že jde ve velkém počtu případů o druhy naprosto nevagilní,
namnoze i apterní, nebo jen o velmi chabé letouny, kteří svých leteckých
schopností využívají jen výjimečně a na velmi krátké vzdálenosti. V těchto
případech přirozeně domněnka o recentních imigrantech předem padá. Zbývá
tudíž jen jediné vysvětlení, a to, že jde v obrovské většině případů, ne‐li téměř
vesměs, o druhy, které jsou prastarou složkou naší fauny. V našem případě
termofilů a xerofilů slovenského Panonika jde o interglaciální, hlavně však o
raně postglaciální relikty, které přečkaly, byť i jen na malých, ale krajně
výhodných enklávách, nejen méně výhodné období subboreální, ale i pustošení,
které těmto druhům nepřinesly katastrofální změny klimatické nebo
geomorfologické, nýbrž člověk se svým hospodářstvím a všemi složkami
kultivační a civilisační činnosti (BALTHASAR 1960)4.
4

Podľa BALTHASARA (1960) ide celkove o druhy, väčšinou enklávovito dislokované relikty, ktoré sa
vyskytujú len v nepatrnom počte jedincov, pretože severná hranica ich rozšírenia svojimi
ohraničenými podmienkami nedovoľuje výraznejšie rozširovanie areálu. Následkom svojej
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Ďalšou diskutabilnou otázkou je, ktorá z hostiteľských rastlín je tou hlavnou.
Spočiatku sa za jedinú hostiteľskú rastlinu vo všeobecnosti viacerými autormi
považovala striebrenka Paronychia argentea. OLIVER (1909) ako prvý spochybnil
Jeannelove tvrdenie, keď vzhľadom na prítomnosť obrúbnice ježovitej
(Phyllomorpha laciniata) a absenciu uvedenej striebrenky na lokalite l’Ailier v
regióne Moulins, po prvý krát vyslovil domnienku hostiteľskej väzby aj na
sklerant (Scleranthus) a prietržník (Herniaria). Tento predpoklad sa potvrdil až o
mnoho rokov neskôr. Najprv KIRITSHENKO (1916) považoval za hlavnú živnú
rastlinu jej príbuznú striebrenku Paronychia cephalotes. Neskôr LINDBERG (1932)
rozšíril spektrum poznaných hostiteľských rastlín aj o ľadenec Lotus creticus
(mediteránny druh z čeľade Fabaceae). Oliverov predpoklad o prietržníku
(Herniaria) najprv potvrdil PUTSHKOV (1962) v podmienkach Ukrajiny, keď
uvádza ako hostiteľskú rastlinu prietržník Herniaria besseri a neskôr aj
VÁSÁRHELYI (1983), keď túto bzdochu uvádza na bližšie neurčenom prietržníku v
susednom Maďarsku. Pozoruhodný je jej výskyt na trávach z čeľade
lipnicovitých (Poaceae), pretože VÁSÁRHELYI (1983) uvádza proso (Panicum) a
GADALLA (1999) v Egypte Imperata cylindrica. Obrúbnica bola nájdená aj na
kalíškovci Cyathula uncinulata z čeľade láskavcovité (Amaranthaceae) (druh zo
subsaharskej Afriky). Z uvedených zistení je zrejmé, že výber hostiteľskej
rastliny závisí od aktuálnej ponuky vhodných druhov na danej lokalite a,
vzhľadom na extrémne teplé a suché podmienky, od fenologickej fázy, ak je na
lokalite druhov hostiteľských rastlín viac. Preferencia acidofilných
klinčekovitých druhov čeľade Caryophyllaceae rastúcich na suchých výhrevných
miestach je však zjavná. Uplynulo viac ako sto rokov, aby sa potvrdil Oliverov
predpoklad z roku 1909, že môže žiť aj na sklerante. Hoci jeho domnienku
aktuálne predpokladali aj COCHARD & MAUREL (2017)5, nám sa ju podarilo
preukázať. Na Slovensku sa v júni 2019 desiatky jedincov vyskytovali v poraste
sklerantu ročného (Scleranthus annuus). Je veľmi pravdepodobné, že sa
obrúbnica ježovitá bude vyvíjať aj na príbuznom a veľmi podobnom sklerante

neobyčajnej vzácnosti zostávajú po dlhý rad rokov pod hladinou pozorovania a len keď je súhra
biotických i abiotických faktorov mimoriadne priaznivá, zrazu sa objavia a potom sú uvádzané ako
nové druhy pre našu faunu. V týchto krátkych obdobiach, ktoré sú často obmedzené na jediné
výskytové obdobie (na jednu generáciu), sa vo väčšom počte môžu súčasne objaviť na viacerých,
od seba aj vzdialených lokalitách.
5
Vo Francúzsku na lokalite Peyre Hite [časť Stredných Pyrenejí (Midi‐Pyrénées) v Okcitánii], kde
bol, počas projektu koordinovaného organizáciou Nature Midi‐Pyrénées (v súčasnosti Nature en
Occitanie) nájdený jedinec Phyllomorpha laciniata (7 sept. 2016, Peyre Hite, commune d’Argut‐
Dessous; Haute‐Garonne). Vzhľadom na nadmorskú výšku cca 720 m n. m. autori usúdili, že
jedinec sa nemohol vyvinúť na Paronychia polygonifolia ani na P. kapela subsp. serpyllifolia, ktoré
sa vyskytujú až od 1200–1500 m n. m. do výšky viac ako 2000 m n. m., ale pravdepodobne na
sklerantoch (COCHARD & MAUREL 2017).
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mnohoplodom (Scleranthus polycarpos). Relatívnu početnosť na ploche
približne 150 m2 v júni 2019 hodnotíme ako veľmi priaznivú, pretože
predstavovala 1,5 až 1,25 indiv./m2. Napríklad v prirodzených populáciách v
Španielsku bola zistená početnosť jedincov výrazne nižšia, od 0,005 indiv./m2
do maximálne 0,265 indiv./m2. Uvedená početnosť bola údajne na ploche 400
m2 (GARCIA‐GONZÁLEZ 2002). Zvýšená koncentrácia jedincov v našich prírodných
podmienkach bola zrejme spôsobená priaznivými podmienkami na lokalite ako
aj vrcholom reprodukčného obdobia druhu.
Nepodarilo sa nám zistiť presnejšie údaje o natalite samičiek.
Experimentálne bolo pozorované, že počas piatich dní v závislosti od
podmienok jedna samička položila 5 až 12 vajíčok (GARCIA‐GONZÁLEZ 2002). Ako
už bolo uvedené v predchádzajúcej časti príspevku, jedince ako kooptované
nosiče vajíčok poskytujú vajíčkam väčšiu ochranu pred parazitoidmi
a predátormi než akú majú tie, ktoré boli nakladené na rastliny. Tento fenomén
bol opakovane diskutovaný v literatúre aj v súvislosti s prítomnosťou tŕňov na
tele (ZEH & SMITH 1985; REGUERA & GOMENDIO 1999; GARCIA‐GONZÁLEZ 2002;
GOMENDIO & GARCIA‐GONZÁLEZ 2005). Vysvetlením uvedeného problému by
mohlo byť pozorovanie v laboratórnych podmienkach, kde samičky mali
k dispozícii len hostiteľskú rastlinu, bolo pozorované, že na prítomnosť
parazitoida Gryon bolivari reagovali tak, že sa takejto ovipozícii úplne vyhli
(CARRASCO & KAITALA 2009). Lesklé vajíčka sú na statických a viditeľných
miestach pochopiteľne zraniteľnejšie ako tie, ktoré sú jedincami nosené a počas
dňa striedavo vystavované slnku. Doposiaľ však stále neexistuje jednoznačná
odpoveď na to, prečo sú vajíčka nápadné a jedince, ktoré ich ostňami čiastočne
chránia, nenápadné. Otázne je aj to, prečo sú nosené na chrbte a nie ukryté
pod telom alebo kdesi inde. Takéto rodičovské správanie zostáva i naďalej
nevysvetlené.

ZÁVER
Obrúbnica ježovitá (Phyllomorpha laciniata) bola na Slovensku celkovo zistená a
preukázaná na dvoch lokalitách. Hontianske Nemce v súčasnosti predstavujú
najsevernejšiu lokalitu výskytu. Jej výskyt je viazaný na klinčekovitú rastlinu –
sklerant ročný (Scleranthus annuus). Je to nový, zatiaľ nepoznaný druh
hostiteľskej rastliny pre tento druh. Populáciu tejto zaujímavej bzdochy na
Slovensku môžeme považovať za jedinečnú a treba jej venovať patričnú
pozornosť. Na lokalite, kde bola zistená, sme zatiaľ nepozorovali výraznejšie
sukcesné zmeny, ani osídľovanie inváznymi rastlinami. Ďalší monitoring bude,
na základe doterajších poznatkov z ekológie druhu, sústredený predovšetkým
na lokality s výskytom sklerantu ročného (Scleranthus annuus), ale aj sklerantu
mnohoplodého (Scleranthus polycarpos) a prietržníka holého (Herniaria
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glabra). Ich lokalizáciu floristicky podrobne spracovali ELIÁŠ (2012) a
PENIAŠTEKOVÁ (2012) v osobitnom zväzku Flóry Slovenska (GOLIAŠOVÁ &
MICHALKOVÁ 2012).
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