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Vespoidea: Scoliidae (žahalkovití)

Petr BOGUSCH

Department of Biology, University of Hradec Králové, Rokitanského 62, CZ-500 03 Hradec Králové, 
Czech Republic; e-mail: boguschak@seznam.cz

Abstract. Checklist of Scoliidae of the Czech Republic and Slovakia is presented 
here: 3 species are known from the Czech Republic (2 from Bohemia, 3 from 
Moravia), and 5 species from Slovakia. No changes in Czech and Slovak fauna 
were found since the publication of last checklist. 
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Introduction / Úvod

This family represents one of the smaller 
groups within the superfamily Vespoidea, 
classifi ed only in two subfamilies. Members 
of both of them occur in the Palaearctic regi-
on, but only Scoliinae in the central Europe 
(OSTEN 1999). Most of the species are distri-
buted in tropical and subtropical regions; all 
species occurring in central Europe have their 
northern distribution border in the Palaearctic 
region (BAŤA et al. 1938). 

Scoliidae are large insects, usually colour-
ful, hirsute and robust. Megascolia maculata 
(Drury, 1773) is the largest aculeate hyme-
nopteran species in Europe and one of the 
largest in the world. Both males and females 
are winged, males are slenderer with long 
antennae, female antennae are shorter and 
clubbed. Scoliidae were previously grouped 
with Tiphiidae, fi rst together to one family 
Scoliidae (CLAUSEN et al. 1932), later sepa-

Tato čeleď představuje jednu z druhově 
méně početných skupin v rámci nadčeledi 
Vespoidea. Čeleď je klasifikována pouze 
do dvou podčeledí; zástupci obou z nich žijí 
i v palearktické oblasti, ve střední Evropě se 
však vyskytují jen Scoliinae (OSTEN 1999). 
Většina druhů žije v tropických a subtropi-
ckých oblastech, všechny středoevropské 
druhy jsou teplomilné s centrem rozšíření 
ve Středomoří a střední Evropou prochází 
severní hranice jejich rozšíření (BAŤA et al. 
1938). 

Žahalkovití jsou velcí nebo středně velcí 
zástupci blanokřídlých, obvykle barevní, 
ochlupení a robustní. Patří mezi ně i největší 
druh žahadlových blanokřídlých v Evropě 
a jeden z největších druhů na světě, žahalka 
obrovská  (Megascolia maculata (Drury, 
1773)). Samci i samice žahalek jsou okřídlení, 
samci jsou štíhlejší a mají dlouhá tykadla, 
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rated but still thought to be most related 
(KROMBEIN et al. 1979). Recently, the group 
is mentioned to be more related to the true 
wasps – Vespidae (GOULET & HUBER 1993). 
The following character states are typical for 
Scoliidae: distal parts of wings have longitudi-
nal wrinkles, mesosternum and metasternum 
are divided by a transverse suture, and hind 
coxae are well-separated (OSTEN 1999).

Scoliidae are parasitoids of mature larvae 
of scarabaeid beetles; females search for 
larvae locating them by vibratory signals, 
paralyze the larva and lay eggs on its surface. 
Larvae feed usually in the soil on tissues of 
the scarabaeid larva (O’NEILL 2001). Hosts 
of species occurring in the Czech Republic 
and Slovakia are usually larger species of 
scarabaeids: in S. hirta (Schrank, 1781) gold 
beetles Cetonia aurata (Linnaeus, 1758), in S. 
sexmaculata (Müller, 1766) smaller species: 
Oxythyrea funesta (Poda, 1761), Anomala 
vitis (Fabricius, 1775), and Anisoplia aus-
triaca (Herbst, 1783). Our largest species, 
Megascolia maculata (Drury, 1773) parasiti-
zes in grubs of Oryctes nasicornis (Linnaeus, 
1758) (BAŤA et al. 1938). Adult wasps feed 
on nectar in fl owers. 

Five species in the Czech Republic and 
Slovakia are recently very rare and occur 
only in the warmest parts of both countries. 
They are quite easy to identify, so no research 
was made on them and publications on Czech 
and Slovak Scoliidae are only on faunistics; 
as the main study we can mention prodro-
mus of hymenopteran insects by BAŤA et al. 
(1938). LUKÁŠ (1997) published new data for 
Slovakia. 

tykadla samic jsou kratší a kyjovitá. Žahalky 
byly dříve řazeny do jedné čeledi společně s 
trněnkami – Tiphiidae (CLAUSEN et al. 1932), 
později byli Tiphiidae vyčleněni do samo-
statné čeledi a byli považováni za nejbližší 
příbuzné žahalek (KROMBEIN et al. 1979). 
V současnosti jsou žahalky řazeny spíše do 
příbuzenstva pravých vos – Vespidae (GOULET 
& HUBER 1993). Dalšími znaky typickými pro 
žahalky jsou: distální části křídel s podlouh-
lými vráskami, mesosternum a metasternum 
jsou rozdělené příčným švem, a bazální 
články zadních nohou jsou dobře oddělené 
(OSTEN 1999).

Žahalky jsou parazitoidi dospělých larev 
vrubounovitých brouků (Scarabaeoidea); 
samičky hledají larvy podle vibračních sig-
nálů, nalezenou larvu paralyzují a nakladou 
vajíčko na její povrch. Larvy žijí obvykle 
v zemi a živí se orgány larvy brouka (O’NEILL 
2001). Hostiteli našich druhů jsou zejména 
větší druhy vrubounovitých brouků: u žahalky 
žluté (S. hirta (Schrank, 1781)) zlatohlávek 
zlatý (Cetonia aurata (Linnaeus, 1758)), 
u žahalky šestiskvrnné (S. sexmaculata 
(Müller, 1766)) drobnější druhy zlatohlávků 
a listokazů: Oxythyrea funesta (Poda, 1761), 
Anomala vitis (Fabricius, 1775), Anisoplia 
austriaca (Herbst, 1783). Hostitelem našeho 
největšího druhu, žahalky obrovské (Mega-
scolia maculata) jsou larvy nosorožíka kapu-
cínka (Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758)) 
(BAŤA et al. 1938). Imaga se živí nektarem na 
květech rostlin. 

V České republice a na Slovensku se 
můžeme setkat celkem s pěti dobře rozpo-
znatelnými druhy, které jsou v současné 
době vzácné a vyskytují se jen v nejteplej-
ších oblastech obou republik. Proto není 
překvapivé, že se na studium žahalek nikdo 
nespecializoval a publikace českých autorů 
o žahalkách jsou výhradně faunistické; kom-
plexnější studií je pouze prodromus (BAŤA et 
al. 1938). Pro Slovensko publikoval nověji 
údaje o žahalkách LUKÁŠ (1997). 
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Information sources. Identifi cation keys for 
the central Europe: BOUČEK (1957); Europe: 
OSTEN (2000). Checklists: Czech Republic 
and Slovakia: BAŤA et al. (1938), PÁDR (1989); 
Palaearctics: OSTEN (1999). Red Lists: Czech 
Republic: STRAKA (2005); Slovakia: LUKÁŠ 
(2001).

Informační zdroje. Určovací klíče pro 
střední Evropu: BOUČEK (1957); pro celou 
Evropu: OSTEN (2000). Seznamy druhů: Čes-
ká republika a Slovensko: BAŤA et al. (1938), 
PÁDR (1989); Palearkt: OSTEN (1999). Červené 
seznamy: Česká republika: STRAKA (2005); 
Slovensko: LUKÁŠ (2001).

List of species / Seznam druhů

The table of species lists all species known 
from the territories studied, divided into hi-
gher taxonomic units, where family names are 
in bold caps, subfamily names in caps, genera 
in bold italics and species in italics. Most 
frequently used synonyms, and synonyms 
used in Czech and Slovak literature, are put 
under the correct species name, and indented 
with ‘=’. To fi nd other synonyms the main 
taxonomic study by OSTEN (1999) should be 
referred to. Presence of the species in Bohe-
mia, Moravia, and Slovakia is marked by ‘B’, 
‘M’, or ‘S’ letters; changes to the last checklist 
(PÁDR 1989) are in bold and described in detail 
in ‘Comments’. Doubtful or unlikely records 
are labeled with small letters ‘b’, ‘m’, or ‘s’ 
and usually commented (always if they are 
newly established). All commented species 
are marked by ‘*’. 

In ‘Comments’, all changes to the previous 
checklist are documented, appropriate studies 
cited, and complete faunistic records listed. 
These records are in the standard form used 
in faunistic and taxonomic studies (example: 
MORAVIA mer., Pouzdřany, Pouzdřanská 
step steppe NNR (7065), 10.v.2001, 1  
2 , P. Bogusch lgt. & coll., J. Macek det., 
J. Straka revid.). Faunistic records are sorted 
by map fi eld codes (fi rst by latitude), map 
fi eld codes are adopted from PRUNER & MÍKA 
(1996). 

Abbreviations used in ‘Comments’: coll. 
– collection, det. – identifi ed, lgt. – collector; 
mer. – meridionalis, southern; NNR – Natio-
nal Nature Reserve.

Tabulka druhů obsahuje výčet všech druhů 
známých ze studovaných území, rozděle-
ných dle vyšších taxonomických jednotek, 
kde tučně a velkými písmeny jsou uvedeny 
názvy čeledí, velkými písmeny názvy podče-
ledí, tučnou kurzívou názvy rodů a kurzívou 
názvy druhů. Nejčastěji používaná synonyma 
a synonyma používaná v české a slovenské 
literatuře jsou odsazena rovnítkem a uvede-
na pod platným jménem druhu. K nalezení 
dalších synonym doporučuji hlavní taxono-
mickou studii OSTENA (1999). Přítomnost 
druhu v Čechách, na Moravě a na Slovensku 
je označena písmeny ‘B’, ‘M’ a ‘S’; změny 
k předchozímu seznamu (PÁDR 1989) jsou 
zvýrazněny tučným písmem a podrobněji 
uvedeny v ‘Komentářích’. Nedoložené nebo 
nepravděpodobné údaje bez ověření jsou 
označeny malými písmeny ‘b’, ‘m’ a ‘s’ 
a obvykle komentovány (vždy pokud jsou 
jinak než v předchozím seznamu). Všechny 
komentované druhy jsou označeny hvězdič-
kou ‘*’. 

V ‘Komentářích’ jsou uvedeny všechny 
změny k předchozímu seznamu včetně citací 
příslušných publikací a faunistických údajů 
k novým nálezům. Tyto údaje jsou ve stan-
dardním formátu užívaném ve faunistických a 
systematických studiích (příklad: MORAVIA 
mer., Pouzdřany, Pouzdřanská step steppe 
NNR (7065), 10.v.2001, 1  2 , P. Bogusch 
lgt. & coll., J. Macek det., J. Straka revid.). 
Faunistické údaje jsou seřazeny podle čtverců 
(nejprve podle zeměpisné šířky), čtverce jsme 
převzali z PRUNERA & MÍKY (1996). 
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Zkratky použité v ‘Komentářích’: coll. 
– sbírka, det. – určoval, lgt. – sbíral; mer. 
– meridionalis, jižní; NNR – Národní přírodní 
rezervace.

SCOLIIDAE Latreille, 1802  

SCOLIINAE Latreille, 1802    

Colpa Dufour, 1841    
= Campsoscolia Betrem, 1933    
= Elis Fabricius, 1804    

C. quinquecincta (Fabricius, 1793)    S 
= C. continua Lepeletier, 1845    
= C. villosa Saussure & Sichel, 1864     
C. sexmaculata (Fabricius, 1781)  M S 
= C. interrupta (Fabricius, 1782)    

Megascolia Betrem, 1928    
M. maculata maculata (Drury, 1773)   m  S *
= Scolia fl avifrons (Fabricius, 1775)     
= Scolia haemorrhoidalis Eversmann, 1849

Scolia Fabricius, 1775     
S. hirta (Schrank, 1781)  B M S 
S. sexmaculata (O. F. Müller, 1766) B M S *
= S. quadripunctata Fabricius, 1775    

Comments / Komentáře

Megascolia maculata maculata (Drury, 1773)

Although many verbal records of observa-
tions of this conspicuous species in warmest 
parts of Moravia are known, we have not 
found any record in collections. Hence, we 
follow PÁDR (1989) and do not mention this 
species as a member of scoliid fauna of the 
Czech Republic. 

I když existuje mnoho ústních zmínek o 
pozorování tohoto nápadného druhu v jižních 
částech Moravy, nebyl nalezen žádný sbír-
kový exemplář. Proto stejně jako v PÁDROVĚ 
(1989) seznamu tento druh neuvádím jako 
příslušníka fauny žahalek České republiky. 

Scolia sexmaculata (O. F. Müller, 1766)
Material examined. MORAVIA mer., Pouzdřany (7065), Pouzdřanská step steppe NNR, 24.vi.2005, 2 ; Poštorná 
(7267), Boří Les railway station, 29.vi.2005, 2  1 ; both P. Bogusch lgt., det. & coll. 

This species was previously presented 
under a synonym S. quadripunctata Fabricius, 
1775, also in PÁDR (1989). We also present 
recent records from Moravia. 

Tento druh byl dříve uváděn pod syno-
nymem S. quadripunctata Fabricius, 1775, 
například i v PÁDROVĚ (1989) seznamu. Zde 
uvádím nové údaje o výskytu tohoto druhu 
na Moravě.
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