Entomofauna carpathica, 2018, 30(2): 1-24

ŠESTNÁSŤ DRUHOV MOTÝĽOV (LEPIDOPTERA)
NOVÝCH PRE FAUNU SLOVENSKA
Gabriel PASTORÁLIS1, František KOSORÍN2, Zdenko TOKÁR3, Ignác RICHTER4,
Jan ŠUMPICH5, Jan LIŠKA6, Aleš LAŠTŮVKA7, Zdeněk LAŠTŮVKA8, Branislav ENDEL9
1

Košická 22/39, SK – 94501 Komárno, e-mail: pastoralisg@gmail.com
J. Bottu 342, SK – 93529 Hronské Kľačany, e-mail: fkosorin@gmail.com
3
P. J. Šafárika 11, SK – 92701 Šaľa, e-mail: zdeno.tokar@gmail.com
4
SK – 97101 Malá Čausa 28, e-mail: ignac.richter@gmail.com
5
Entomologické oddělení, Národní muzeum, Cirkusová 1740, CZ – 193 00 Praha 9
– Horní Počernice, Česko, e-mail: jansumpich@seznam.cz
6
Lesní ochranná služba, VÚLHM v.v.i., Strnady 136, CZ – 156 04 Praha 5 – Zbraslav, Česko,
e-mail: liska@vulhm.cz
7
Slavíčkova 15, CZ – 796 01 Prostějov, Česko, e-mail: aleslastuvkaento@seznam.cz
8
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství, Agronomická fakulta
Mendelovy univerzity, Zemědělská 1, CZ – 613 00 Brno, Česko, e-mail: last@mendelu.cz
9
Nálepkova 1314/11, SK – 053 11 Smižany, e-mail: branislavendel@gmail.com
2

PASTORÁLIS, G., KOSORÍN, F., TOKÁR, RICHTER, I., ŠUMPICH, J., LIŠKA, J., LAŠTŮVKA, A., LAŠTŮVKA,
Z., ENDEL, B. 2018. Sixteen species of moths (Lepidoptera) new for fauna of Slovakia.
Entomofauna carpathica, 30(2): 1-24.
Abstract: The following sixteen species of Lepidoptera – Antispila petryi Martini, 1899;
Phyllocnistis asiatica Martynova, 1955; Rhigognostis incarnatella (Steudel, 1873);
Agonopterix paraselini Buchner, 2017; Metzneria subflavella Englert, 1957; Ptocheuusa
paupella (Zeller, 1847); Anarsia eleagnella Kuznetsov, 1957; Coleophora potentillae
Elisha, 1885; Scythris sinensis (Felder & Rogenhofer, 1875); Thiodia lerneana
(Treitschke, 1835); Cydia interscindana (Möschler, 1866); Aglossa caprealis (Hübner,
[1809]); Pseudobissetia terrestrellus (Christoph, 1885); Eilema caniola (Hübner, [1808]);
Chrysodeixis chalcites (Esper, 1789); Acontia candefacta (Hübner, [1831]) – have been
recorded as new to the fauna of Slovakia. Photographs of the adults, genitalia, larvae,
and habitat are provided.
Key words: Lepidoptera, Heliozelidae, Gracillariidae, Plutellidae, Depressariidae,
Gelechiidae, Coleophoridae, Scythrididae, Tortricidae, Pyralidae, Crambidae, Erebidae,
Noctuidae, faunistics, new records, Slovakia

ÚVOD
V článku uvádzame nálezy šestnástich druhov motýľov, ktoré sú v porovnaní
s posledným zoznamom motýľov Slovenska (PASTORÁLIS et al. 2013) nové pre
slovenskú faunu. U dvoch druhov (Scythris sinensis (Felder & Rogenhofer, 1875)
a Cydia interscindana (Möschler, 1866)) autori nemali k dispozícii imága, len ich
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fotografie, ktoré boli zverejnené na internetových stránkach FotoNet.sk
a Nahuby.sk. Pre každý druh prikladáme základné údaje o bionómii a aktuálne
zemepisné rozšírenie. Textová časť k jednotlivým druhom je doplnená
fotografiami imág, kopulačných orgánov väčšiny druhov, dvoch lariev a jednej
z lokalít.
Použitá klasifikácia a nomenklatúra motýľov je prevzatá z Fauna Europaea
(KARSHOLT & VAN NIEUKERKEN 2013).
Skratky: [0000] – mapovací štvorec Databanky fauny Slovenska; NP – Národný
park; PR – Prírodná rezervácia; GP – genitálny preparát

ZOZNAM DRUHOV
Heliozelidae
Antispila petryi Martini, 1899 – bronzovníček Petryho (obrázok 1)
NP Slovenský Kras, Plešivská planina –
Ďulová [7488], 10.VIII.2013, 1 ♂, J. Liška
leg., det. et coll.; Trnava pri Laborci
[7197], 27.VI.2015, 1 ♂, Z. Tokár leg.,
det. et coll.
Druh, opísaný Martinim v roku 1899,
bol neskôr považovaný za konšpecifický
s veľmi podobným bronzovníčkom A.
treitschkiella (Fischer von Röslerstamm,
1843). Až práca VAN NIEUKERKENA et al.
(2018) prinavrátila tomuto druhu
pôvodný status s poukázaním na
rozdielne živné rastliny a bionómiu
oboch druhov, ako aj odlišnosti v ich
morfológii, či výsledkoch DNA analýz.
Podľa autorov uvedenej práce A.
petryi žije na svíbu krvavom (Cornus
sanguinea L.) v jednej generácii od
apríla do júna, kým A. treitschkiella na
drieni obyčajnom (C. mas L.) a má
v roku dve generácie. Oba druhy sa
môžu odlíšiť aj podľa kresby na
predných krídlach, keď všeobecne
2

Obr. 1. Antispila petryi, kopulačný
orgán samca, GP 13347 Z. Tokár,
foto Ig. Richter.
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menší druh A. petryi má na ich hornom okraji trojuholníkovú škvrnu, kým
u väčšej A. treitschkiella je táto škvrna lichobežníková.
Znateľné rozdiely sa javia v stavbe samčích kopulačných orgánov. Hlavným
rozdielom je prítomnosť anellusu medzi valvami v tvare podkovy pri A. petryi
(obrázok 1), pričom u A. treitschkiella takýto anellus chýba. Horšie je to
s odlíšením samičiek, keďže v ich genitáliách nie sú viditeľné rozdiely.
A. petryi sa vyskytuje zriedkavejšie, než bežnejšia A. treitschkiella. V Európe
je lokálne rozšírený, ale s ohľadom na predchádzajúce nejasnosti s odlíšením
oboch druhov bude na podrobnejší prehľad o rozšírení A. petryi na Slovensku
potrebné preveriť starší materiál, určený ako A. treitschkiella.
Gracillariidae
Phyllocnistis asiatica Martynova, 1955 – listovníček ázijský (obrázky 2 – 3)
Kúty [7368], 1.IX.2012, kukly na Salix alba, IX.2012, 1 ♂, 4 ♀♀ ex pupa, Sekule
[7468], 16.IX.2012, kukly na Salix alba, IX.2012, 2 ♂♂, 3 ♀♀ ex pupa, A. Laštůvka
leg., det. et coll.
Z územia Slovenska bolo doteraz
známych 7 druhov rodu Phyllocnistis
Zeller, 1848 (PASTORÁLIS et al. 2013;
TOKÁR et al. 2015), z nich sa 3 vyvíjajú
na vŕbach (Salix sp.). Phyllocnistis
asiatica bol pôvodne popísaný z
Kazachstanu a Uzbekistanu ako
poddruh Phyllocnistis saligna (Zeller,
1839)
(MARTYNOVA
1955)
a
donedávna
od
neho
nebol
odlišovaný, resp. DE PRINS & DE PRINS
(2005) oba taxóny označili za
konšpecifické. Preto zatiaľ nie je
dostatočne známe rozšírenie tohto
druhu. Pri podrobnom štúdiu druhov
rodu Phyllocnistis na území Česka
bola
preukázaná
druhová
samostatnosť tohto taxónu, nájdené
boli morfologické, bionomické i
molekulárno-genetické
rozdiely.
Druh bol zistený na viacerých
miestach Čiech i Moravy ako nový
pre územie Európy (LIŠKA et al. 2018).

Obr. 2. Phyllocnistis asiatica, letná forma
imága (kresba A. Laštůvka).

Obr. 3. Phyllocnistis asiatica, zimná
forma imága (kresba A. Laštůvka).
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Rozpätie krídel je 5–6 mm. Od P. saligna a P. ramulicola Langmaid & Corley,
2007 sa líši menej výrazným pozdĺžnym prúžkom, ktorý sa u letnej generácie
takmer stráca; P. saligna a P. ramulicola ho majú v letnej aj jesennej generácii
rovnaký. Húsenica sa vyvíja na vŕbach, najmä vŕbe bielej (Salix alba L.), tiež na
introdukovanej S. melanopsis Nutt. Vytvára väčšinou spodnú mínu na liste, príp.
kratšiu na letoraste. Hodvábny kokón je umiestnený pod prehnutým okrajom
listu. V priebehu roka máva dve alebo viac generácií, imágo sa objavuje od
septembra do mája (prezimuje) a znovu v júli a auguste. Húsenice sa vyvíjajú v
júni a júli a následne v auguste a septembri. Obýva lužné lesy, brehové porasty,
skupiny zelene i parky.
Plutellidae
Rhigognostis incarnatella (Steudel, 1873) – molička červenkastá (obrázky 4 – 9)
Krompachy, 7.IV.1989, 1 ♂, 6.IV.1998, 1 ♂, 29.VI.1999, 1 ♂, F. Kuraj leg.; NP
Slovenský raj, 16.IV.1996, 1 ♂, A. Reiprich leg., Z. Tokár det. et coll.; Veľká Fatra
Mts., Majerova skala [7180], 7.VII.1991, 1 ♂, J. Skyva leg. et coll., J. Šumpich
det.; NP Nízke Tatry, Iľanovská dolina [6983], 1 ♀, 10.VI.2004, 26.V.2007, 1 ♂, 4 ♀,
8.VI.2007, 3 ♀, 13.VI.2010, 1 ♀, 2.7.2010, 1 ♀, 26.V.2012, 1 ♀, 7.-8.VI.2012, 1 ♂,
Ľubochňa [6880], 4.VI.2005, Iv. Richter leg., Iv. Richter et Ig. Richter coll., Z. Tokár det.
Je to druh so západopalearktickým rozšírením, v súčasnej dobe známy
z väčšiny krajín západnej, severnej a zo všetkých krajín strednej Európy (AGASSIZ
2013, LIŠKA & SKYVA 2000). Na Balkáne bol doposiaľ zistený len v Rumunsku
(AGASSIZ 2013). Je ľahko zameniteľný s niektorými ďalšími druhmi rodu
Rhigognostis Zeller, 1857, predovšetkým s R. annulatella (Curtis, 1832) a R.
schmaltzella (Zetterstedt, 1839). Spoľahlivé rozlíšenie niektorých jedincov je
možné len na základe znakov na kopulačných orgánoch, pričom samičky R.
schmaltzella a R. incarnatella sú prakticky nerozlíšiteľné ani pri použití tejto metódy.

Obr. 4. Rhigognostis incarnatella, Slovenský
raj, 16.IV.1996, imágo, ♂, 20 mm, foto
Z. Tokár.
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Obr. 5. Rhigognostis incarnatella, NP
Nízke Tatry, Iľanovská dolina, 26.V.
2007, imágo, ♀, 19 mm, foto Ig.
Richter.
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Obr. 6. Rhigognostis incarnatella,
kopulačný orgán, ♂, GP 18480
a foto J. Šumpich.

Obr. 7. Rhigognostis incarnatella, detail
apodemy v bazálnej časti valvy, GP
18480 a foto J. Šumpich.

Obr. 8. Rhigognostis incarnatella, detail konca aedeagu, GP 18480 a foto J.
Šumpich.

K rozlíšeniu oboch druhov môžu
prispieť aj poznatky o biotope, na
ktorom bol motýľ zistený. R.
incarnatella sa vyskytuje prevažne
v listnatých, prípadne zmiešaných
lesoch
v nižších
(teplejších)
polohách, kým R. schmaltzella je
Obr. 9. Rhigognostis incarnatella,
boreomontánny druh obývajúci
kopulačný orgán samičky, GP 28166
pôvodné,
napríklad
horské
IgR, foto Ig. Richter.
(chladnejšie) smrečiny. Okrem
niekoľkých
odlišných
detailov
v kresbe krídel je R. incarnatella obvykle pestrejšie zafarbená a má výraznejšiu
prímes červených šupiniek, kým R. schmaltzella je v zafarbení omnoho
nenápadnejšia, s prevahou hnedých a sivých odtieňov. Avšak takto sfarbené
exempláre nachádzame aj medzi exemplármi R. incarnatella a niektoré, hlavne
olietané jedince sú podľa kresby a zafarbenia prakticky nerozlíšiteľné. Živnou
rastlinou húsenice je zubačka cibuľkonosná (Dentaria bulbifera L.) (BENGTSSON
2011).
Vzhľadom na značnú habituálnu podobnosť týchto troch druhov, javí sa
potreba preveriť správnosť determinácie exemplárov zo Slovenska doteraz
určených, resp. publikovaných ako R. annulatella.
5
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Depressariidae
Agonopterix paraselini Buchner, 2017 – ploskáč smldníkový (obrázok 10)
NP Slovenský Kras, Jablonov nad Turňou, Hrušovská lesostep [7490], 350 m,
18.VI.2012, 1 ♂, J. Skyva leg. et coll., P. Buchner det., 18.VI.2012, 2 ♂, J. Liška
leg., det. et coll.; Bratislava, Devínská Kobyla [7867], 10.VII.1988, 1 ♂,
24.VII.1997, 1 ♂, J. Fajčík leg., J. Liška det. et coll.
Agonopterix paraselini je súčasťou komplexu druhov blízkych A. selini
(Heinemann, 1870), do ktorého sa radí tiež A. parilella (Treitschke, 1835) a ďalší
recentne popísaný druh A. lessini Buchner, 2017. Genetickú príbuznosť však
vykazujú aj A. alpigena (Frey, 1870), A. ferulae (Zeller, 1847), A. socerbi
Šumpich, 2012 a A. angelicella (Hübner, [1813]), pričom geneticky najviac
príbuzným druhom je posledne menovaný druh (BUCHNER 2017).
Imága majú rozpätie krídel 17 mm. Výskyt druhu bol doteraz zistený vo
Francúzsku, Švajčiarsku, Nemecku, Česku, Slovinsku a Turecku (BUCHNER 2017,
ŠUMPICH & LIŠKA in press). Druh je
v kresbe
krídel
aj veľkosťou
pomerne variabilný a nedá sa
spoľahlivo určiť bez dôkladného
vyšetrenia
kopulačného orgánu
samcov (viď v opise druhu). Kvôli
tomu dlho unikal pozornosti, aj keď
sa zdá, že druh je široko rozšírený
a na miestach svojho výskytu nie je
Obr. 10. Agonopterix paraselini, NP
vzácny. Preferuje otvorené suché
Slovenský kras, Jablonov nad
stanovištia
s výskytom
živnej
Turňou,
Hrušovská
lesostep
rastliny, ktorou je smldník jelení
18.VI.2012,
imágo,
foto
J.
Šumpich.
(Peucedanum cervaria L.).
Gelechiidae
Metzneria subflavella Englert, 1974 – psota žltkastá (obrázky 11 – 13)
Belianske kopce, PR Vŕšok (Vrch Dank) [8178], 27.VI.2017, 1 ♂, Z. Tokár leg.,
det. & coll.
Areál Metzneria subflavella v Palearktickej oblasti je pomerne rozsiahly, od
Portugalska na západe cez Turecko po Irán a cez Ukrajinu, Rusko po Mongolsko
na východe (ENGLERT 1974, ELSNER et al. 1999, CORLEY 2005, KARSHOLT 2013,
ÖZASLAN et al. 2016). V strednej Európe severná hranica rozšírenia druhu
6
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donedávna prechádzala Maďarskom, kde boli exempláre nájdené na viacerých
lokalitách.

Obr. 11. Metzneria subflavella, Belianske
kopce, Vrch Dank, 27.VI.2017,
imágo, 13 mm, foto Ig. Richter.

Obr. 13. Belianske kopce, Vrch Dank,
lokalita výskytu Metzneria subflavella
a Thiodia lerneana, foto Z. Tokár.

Obr. 12. Metzneria subflavella, kopulačný
orgán samca, GP 27282 a foto Ig.
Richter.

Motýle boli lovené od začiatku
apríla po koniec augusta.
Ako živné rastliny húseníc boli
zaznamenané Klasea baetica (Boiss.
ex DC.) Holub v Portugalsku (CORLEY
2005) a Centaurea stapfiana (Hand.Mazz.) Wagenitz v Turecku (ÖZASLAN
et al. 2016), na ktorých sa larva vyvíja
v kvetinových púčkoch a semenách.
Živnou rastlinou nášho motýlika na
Vrchu Dank (obrázok 13) je
pravdepodobne iný, príbuzný druhu
z čeľade Asteraceae.

Ptocheuusa paupella (Zeller, 1847) – psota blšníková (obrázky 14 – 15)
Komárno, časť Nová Osada, záhrada [8274], 28.V.2018, 1 ♂, G. Pastorális leg.,
det. et coll.
V Európe sa druh roztrúsene a v malom počte vyskytuje na nižšie položených
územiach od Britských ostrovov, Pyrenejského polostrova po strednú Európu a
južnejšie po Taliansko a Grécko. Doteraz nebol zistený v Škandinávii,
Pobaltských krajinách, Poľsku a vo východnej časti Európy vrátane Rumunska
a Bulharska (KARSHOLT 2013). Aktuálne bol publikovaný výskyt aj v Česku (LIŠKA
et al. 2018).
Rozpätie krídel motýľa je 10 mm. Podľa práce ELSNERA et al. (1999) sa
vyskytuje v dvoch generáciách na vlhkých, až močaristých lokalitách. Tomu
7
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zodpovedá aj to, že motýľ bol ulovený na svetlo v záhrade, ktorá je situovaná
medzi brehom rieky Váh a zavlažovacím kanálom.
Medzi živnými rastlinami húsenice sa uvádzajú niektoré druhy omanu (Inula
sp.) a blšník červienkový (Pulicaria dysentherica L.) (ELSNER et al. 1999).

Obr. 14. Ptocheuusa paupella, Komárno,
časť Nová Osada, imágo, 28.V.2018,
samec, 10 mm, foto Ig. Richter.

Obr.

15. Ptocheuusa paupella,
kopulačný orgán samca, GP
28102 IgR a foto Ig. Richter.

Anarsia eleagnella Kuznetsov, 1957 – psota hlošinová (obrázky 16 – 18)
Komárno, časť Nová Osada, záhrada [8274], 21.VI.2017, 1 ♀, G. Pastorális leg.,
det. et coll.
Tento druh má značne rozšírený areál, chýbal však zo strednej a západnej
Európy. V Palearktickej oblasti sa vyskytuje od južných oblastí Ruska,
Kazachstanu, Turkmenistanu cez Afganistan až po Irán. Smerom ďalej na západ
od Slovenska bol nájdený na Ukrajine a v Rumunsku (KARSHOLT 2013).
V Strednej Európe bol doteraz známy len z Maďarska (SZABÓKY et al. 2009). Tam
je miestami hojný, podľa Szabókyho (osobné oznámenie) mu na lokalite
Simontornya do monitorovacieho lapača za noc priletelo vyše 100 exemplárov.
Zavlečený bol aj na severoamerický kontinent.
Rozpätie krídel imág je 11–14 mm. Húsenica žije v dvoch generáciách od
polovice mája do polovice septembra na hlošine úzkolistej (Elaeagnus
angustifolia L.). Húsenice prvej generácie žijú v spradených mladých
terminálnych výhonkoch hlošiny, oproti tomu druhá generácia sa živí
vyžieraním plodov (Asadi et al. 2014). V tej istej práci nájdeme aj vyobrazenie
jednotlivých vývinových štádií motýľa. Pomerne rýchle šírenie druhu smerom
na západ je uľahčené častou výsadbou živnej rastliny pozdĺž cestných
komunikácií (napr. diaľníc) a pre prenikavú vôňu kvetov aj v okrasných parkoch
a sadoch.
8
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Obr. 16. Anarsia eleagnella, Komárno, časť
Nová Osada, 21.VI.2017, imágo,
samička, 11 mm, foto Ig. Richter.

Obr.

17. Anarsia eleagnella,
kopulačný orgán samca, GP
27280 IgR a foto Ig. Richter.

Obr. 18. Anarsia eleagnella, kopulačný orgán samičky, GP 27194 IgR a foto Ig. Richter.

Motýle sa dajú pomerne ľahko rozpoznať od ostatných stredoeurópskych
druhov rodu Anarsia Zeller, 1839 podľa takmer okrúhlej tmavosivej škvrny na
svetlosivej základnej farbe uprostred predného krídla.

Coleophoridae
Coleophora potentillae Elisha, 1885 – rúrkovček kávohnedý (obrázky 19 – 21)
Spišská Nová Ves, osada Hájik [7089], 26.V.2013, 1 ♂, B. Endel leg. et coll., Z.
Tokár det.; Suchá Hora [6684], 4.V.2018, 1 ♀, ex l. Vaccinium vitis-idaea, Ig.
Richter leg., cult., det. et coll.
Druh sa vyskytuje prevažne v severnejších krajinách (Škandinávia a Estónsko)
a južnejšie od Britských ostrovov, vo Francúzsku a štátoch Beneluxu, ďalej
smerom na východ v Nemecku, Česku, Poľsku, Maďarsku a Ukrajine (Fazekas et
al. 2012). Rozpätie krídel imág je 9–12 mm. Obdobie ich výskytu spadá na máj
a jún.
9
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Obr. 19. Coleophora potentillae, Spišská
Nová Ves, 26.V.2013, imágo, 12
mm, foto Ig. Richter.

TOLL (1962) uvádza ako živné rastlíny
húseníc
množstvo
rastlín
z čeľade
ružovitých: repík (Agrimonia sp.), túžobník
(Filipendula sp.), kuklík (Geum sp.), jahoda
(Fragaria sp.), krvavec (Sanguisorba sp.),
nátržnica
(Comarum
sp.),
nátržník
(Potentilla sp.), slivka (Prunus sp.), ruža
(Rosa sp.), ostružina (Rubus sp.) a tavoľník
(Spiraea sp.). PITKIN et al. (2018) uvádzajú
ešte hloh (Crataegus sp.), brezu (Betula sp.)
a devätorník (Helianthemum sp.). COENON et
al. (1984) nachádzali vaky na ostružine
(Rubus sp.). Motýľ z prvej lokality bol
nájdený večer na slatinnej lúke pri potoku.
Je to pomerne prekvapivý nový nález pre
blízke okolie Spišskej Novej Vsi, ktoré bolo
v minulosti dobre preskúmané.
Ďalší exemplár C. potentillae bol
vychovaný z vaku nájdeného na brusnici
(Vaccinium vitis-idea L.) na rašelinisku pri
Suchej Hore.

Obr. 20. Coleophora potentillae,
kopulačný orgán samca, GP
13294 Z. Tokár, foto Ig. Richter.

Obr. 21. Coleophora potentillae,
Suchá Hora, vak húsenice
na Vaccinium myrtillus, foto
Ig. Richter.

Scythrididae
Scythris sinensis (Felder & Rogenhofer, 1875) – tmavomôľka žltobruchá
(obrázok 22)
Ivanka pri Dunaji [7869], 26.VII.2017, 1 ex., foto J. Snehota, F. Kosorín det.
10
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Scythris sinensis je prevažne východopalearktický druh, ale vyskytuje sa aj
v severnej Amerike. V posledných rokoch sa šíri smerom z východnej do
strednej a západnej Európy. Vo východnej Európe sa vyskytuje na Ukrajine, v
Rusku, Bielorusku, v pobaltských
krajinách a Moldavsku (BENGTSSON
2013). Zo strednej Európy sú
k dispozícii údaje z Nemecka, ale len
starší údaj z Brandenburgu z roku
1980 (GAEDIKE & HEINICKE 1999),
ďalej z Maďarska (FAZEKAS 2008),
Poľska (MALKIEWICZ & DOBRZAŃSKI
2011), známy je tiež z Veľkej Británie
(DAVIS 2012). Húsenice žijú na
rastlinách čeľade Chenopodiaceae,
konkrétne na dvoch najbežnejších
Obr. 25. Scythris sinensis, Ivanka pri
druhoch
–
mrlíku
bielom
Dunaji, 26.VII.2017, imágo, foto J.
Snehota.
(Chenopodium album L.) a lobode
konáristej (Atriplex patula L.)
(LANDRY et al. 2013). Motýľ sa vyskytuje v dvoch generáciách od apríla do
septembra, pričom je zaujímavé, že imága prvej generácie sú jednofarebne
čierne, ale v druhej generácii sa objavujú na predných krídlach výrazné žlté
škvrny. Identifikácia druhu je viac-menej jednoduchá, pretože výrazne
žltooranžovo sfarbené tergity abdómenu sa nevyskytujú u žiadneho v Európe
známeho druhu rodu Scythris Hübner, 1825.
Druh bol identifikovaný len na základe fotografie (obrázok 22), ktorá bola
zhotovená na lokalite Šúrsky potok pri Ivanke pri Bratislave a uverejnená na
serveri FotoNet.sk. Dokladový exemplár nie je k dispozícii. Podľa autora
fotografie fotený exemplár odpočíval na kotúči poľnom (Eryngium campestre L.).
Tortricidae
Thiodia lerneana (Treitschke, 1835) – obaľovač hrdzavý (obrázky 23 – 24)
Belianske kopce, PR Vŕšok (Vrch Dank) [8178], 31.V.2018, 1 ♂, G. Pastorális leg.,
det. et coll.
V Európe sa druh vyskytuje prevažne v južných krajinách od Španielska po
Rumunsko, na Balkáne však okrem Bulharska nebol zistený. Bola nájdená aj
izolovaná populácia v Litve a južnom Rusku (AARVIK 2013) a taktiež na
poloostrove Krym (BIDZILYA et al. 2003). Motýľ bol ulovený za súmraku
šmýkaním sieťkou po vegetácii na stráni Vrchu Dank (obrázok 13).
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Obr. 23. Thiodia lerneana, imágo,
Belianske kopce, Vrch Dank,
31.V.2018, imágo, 16 mm, foto Ig.
Richter.

Obr. 24. Thiodia lerneana, kopulačný
orgán samca, GP 28103 a foto Ig.
Richter.

Rozpätie krídel je 14–18 mm, náš exemplár má rozpätie 16 mm. Ich základné
zafarbenie tvoria hnedé a červenkasté šupinky bez výraznejšej kresby, preto
krídla celkove pôsobia hrdzavým dojmom. Imága sa objavujú už koncom mája
ale vyskytujú sa hlavne v júni. Ostatné vývojové štádiá, ako aj živná rastlina
húsenice doteraz nie sú známe (RAZOWSKI 2003).

Cydia interscindana (Möschler, 1866) – obaľovač stredomorský (obrázok 25)
Limbach [7769], 16.X.2016, 1 ex., foto L. Gembeš, F. Kosorín det.
Tento druh bol popísaný z Andalúzie. Z Európy druh uvádza RAZOWSKI (2003)
zo stredomorských krajín – Španielska, Portugalska, Francúzska a Talianska.
Ďalej sú známe nálezy z Belgicka (COENEN 1981, DE PRINS 2016) a z roku 2005 zo
Švajčiarska (SwissLepTeam 2010). Novšie bol výskyt tohto obaľovača
publikovaný v Maďarsku (TAKÁCS & SZABÓKY 2015) a v roku 2016 bol
zaznamenaný ako nový druh aj pre faunu Rakúska (Lepiforum.de 2017).
Úhľadný motýlik, ktorý sa ľahko determinuje aj podľa vonkajších znakov, má
v rozpätí krídel 10-12 mm. Larválny vývoj prebieha podľa RAZOWSKÉHO (2003) na
borievke červenej (Juniperus oxycedrus L.), ktorá sa vo voľnej prírode vyskytuje
len v Stredomorí. Predpokladáme, že exempláre zaznamenané v krajinách
mimo Stredomoria boli sem introdukované spolu s rastlinami borievok
červených. Tieto boli vysadené ako okrasné kríky do záhrad a vyliahnuté imága
vyleteli neskôr do okolia. Je pravdepodobné, že na vhodných biotopoch sa
tento druh udrží trvalo, lebo živné rastliny borievky červenej sa ľahko
udomácňujú v okrasných záhradách a parkoch. V Maďarsku v Budapešti
(Rákoscsaba) feromónový lapač umiestnený na jabloni (Malus domestica Miller)
na kontrolu početnosti obaľovača jablčného (Cydia pomonella L.) prilákal 16
samcov tohto druhu, pričom v okolí neboli zistené žiadne kríky borievky
12
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červenej, ale asi 15 metrov od lapačov rástli staršie kríky borievky obyčajnej
(Juniperus communis L.). Na kríkoch ale neboli nájdené žiadne požerky od
húseníc (TAKÁCS & SZABÓKY 2015).
Na Slovensku jediný exemplár
tohto druhu bol fotografovaný
v záhrade
rodinného
domu
v Limbachu v Malých Karpatoch
(obrázok 25). Podľa oznámenia
autora
fotografie
(Ladislav
Gembeš) sa priamo v záhrade ani
v okolí nenachádza borievka
červená, ale sú tam vysadené
Obr. 25. Cydia interscindana, Limbach,
kríky borievky obyčajnej.
16.X.2016, imágo, foto L. Gembeš.

Pyralidae
Aglossa caprealis (Hübner, [1809]) – vijačka teplomilná (obrázok 26)
Komárno, [8274], v byte, 30.VIII.2018, 1 ♂, G. Pastorális leg., det. et coll.
Je to termofilný druh, ktorý má v Európe značné rozšírenie najmä v južných
krajinách. Najsevernejšie bol jeho výskyt potvrdený na britských ostrovoch
a v Dánsku (NUSS et al. 2013). V strednej Európe sa vyskytuje vo všetkých
krajinách, nedávno bol zistený aj v Česku (LIŠKA et al. 2015). V Maďarsku jeho
výskyt nebol potvrdený už
niekoľko desaťročí, GOZMÁNY
(1963) už vtedy udával len „starý
údaj“ z Budapešti. V súčasnosti
zaznamenaný výskyt v Česku a na
Slovensku pravdepodobne súvisí
s otepľovaním v rámci celkových
klimatických zmien.
Húsenica sa vyvíja na rôznych
odumretých rastlinných zvyškoch,
ako napr. slama, kukurica
Obr. 29. Aglossa caprealis, Komárno,
a podobne (GOZMÁNY 1963).
30.VIII.2018, imágo, samec, 17 mm,
foto Ig. Richter.
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Crambidae
Pseudobissetia terrestrellus (Christoph, 1885) – vijačka hákovitá (obrázky 27 – 30)
Hronské Kľačany [7777], 3.VI.2017, 1 ♀; 13.VI.2017, 1 ♂ a 1 ♀; 20.VI.2017, 1 ♀
a 1 ♂; 23.VI.2017, 1 ♀, F. Kosorín leg., det. & coll.
Výskyt tohto prevažne mediteránneho druhu bol v posledných rokoch
uvádzaný z viacerých okolitých krajín. Druh bol popísaný zo Strednej Ázie
z okolia Ašchabadu. Nájdený bol aj v Malej Ázii, Iráne a severnej Afrike
(BŁESZYŃSKI 1965). Následne druh expandoval na sever a západ a nález
z Rumunska z roku 1965 bol označený ako nový pre Európu (BŁESZYŃSKI 1965).
Ďalej sa druh uvádza z Grécka, Bulharska, Talianska a Španielska (SLAMKA 2008)
a v poslednej dobe aj z Maďarska (FAZEKAS & LÉVAI 2011).

Obr. 27. Pseudobissetia terrestrellus,
Hronské Kľačany, 20.VI.2017,
imágo, 26 mm, foto F. Kosorín.

Obr. 28. Pseudobissetia terrestrellus,
kopulačný orgán samca, GP 3844 a
foto F. Kosorín.

Izolovaný nález v Rakúsku (Burgenland v r. 2005) bol najsevernejšou
lokalitou v Európe do roku 2011 (RIST 2011). Neskôr zaznamenal prekvapivý
nález v južnom Dánsku M. Andersen (BUHL et al. 2012). Najnovší údaj o výskyte
druhu v južnom Nemecku pochádza od G. Nowaka (WOLF 2015). Expanziu
druhu smerom na severozápad považujú odborníci jednak za následok
globálneho otepľovania a jednak rozširovania pestovania kukurice (Zea mays
L.), ako jednej z najčastejších živných rastlín húseníc.
Imága majú rozpätie krídel 21–39 mm, predné krídla sú sivej až sivo žltej
farby, s drobným čiernohnedým poprášením, hlavne v centrálnej časti krídel.
Zadné krídla sú bielosivo lesklé s miernym vykrojením tesne pred vrcholom.
Pyskové hmatadlá sú nápadne dlhé. Samička má pozoruhodné hákovité
zakončenie abdómenu, ktoré je dobre viditeľné aj voľným okom, vďaka
ktorému sa dá spoľahlivo odlíšiť od podobných druhov rodu Chilo Zincken,
1817. Toto hákovité zakončenie u samíc slúži pravdepodobne na narušenie
povrchu živnej rastliny pred samotným kladením vajíčok.
14
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Motýle sa v južných krajinách Európy a v severnej Afrike vyskytujú v dvoch
generáciách od mája do októbra (SLAMKA 2008). V strednej Európe boli
pozorované len v jednej generácii od mája do júla (BŁESZYŃSKI 1965).

Obr. 29. Pseudobissetia terrestrellus,
kopulačný orgán samca, aedeagus,
GP 3844 a foto F. Kosorín.

Obr. 30. Pseudobissetia terrestrellus,
kopulačný orgán samičky, GP
3848 a foto F. Kosorín.

Najnovšie výskumy preukázali, že P. terrestrellus sa v súčasnosti vyvíja len na
kukurici. Pred jej dovezením z Ameriky medzi živné rastliny mohli patriť trstina
(Phragmites sp.), pálka (Typha sp.), ryža (Oryza sativa L.), chrastnica
trsťovníkovitá (Phalaris arundinacea L.) a ďalšie druhy vysokých tráv (FAZEKAS &
LÉVAI 2011). Natíska sa otázka, či nehrozí potenciálne nebezpečenstvo, že sa
tento druh stane škodcom na kukurici podobne ako vijačka kukuričná (Ostrinia
nubilalis Hb.). Potvrdzuje to aj najnovší vývoj populácie P. terrestrellus
v Maďarsku, kde sa na miestach prvonálezov tento druh v nasledujúcich rokoch
stal hojným. Vyskytli sa prípady, že za jednu noc priletelo do monitorovacej
pasce aj 30–40 exemplárov, prevažne samíc.
FAZEKAS & LÉVAI (2011) v článku uvádzajú, že nálezy z Maďarska majú výrazne
odlišnú stavbu kopulačných orgánov (najmä u samcov) oproti tým, ktoré uvádza
vo svojom opise BŁESZYŃSKI (1965) a preto by sa všetky palearktické populácie
mali podrobiť komplexnej revízii.
Erebidae
Eilema caniola (Hübner, [1808]) – lišajníkovec žltohlavý (obrázky 31 – 34)
Hronské Kľačany [7777], 23.VI.2017, 1 ♂, F. Kosorín leg., det. et coll.; Rožňava
[7389], 4.IX.2016, 1 ♀, A. Makara det., cult et foto.
Lišajníkovec Eilema caniola je holo-mediteránny element, ktorý sa vyskytuje
predovšetkým v krajinách Stredomoria včítane väčších ostrovov, ale nájdený
bol aj vo východnom Írsku a južnom Anglicku. Postupné šírenie druhu v Európe
je podrobne uvedené v práci MEINEKEHO (2015). Nedávno bol jeho výskyt
prvýkrát zistený aj v Česku (SITEK & VACULA 2010).
15
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Obr. 31. Eilema caniola, dorastená
húsenica, foto A. Makara.

Obr. 32. Eilema caniola, Hronské Kľačany,
23.VI.2017, imágo, 33 mm, foto F.
Kosorín.

Zo Slovenska sme zaznamenali dva nálezy. Prvý je z Rožňavy, kde v roku
2016 jedna samica priletela na svetlo na balkón na 7. poschodí panelového
domu. Na druhý deň nakládla vajíčka (20 kusov) a po 5 dňoch sa vyliahli
húsenice. Ako potrava slúžil mach zoškrabaný zo stromov, ktorý je na obrázku
31. vidieť aj s dorastenou húsenicou. Podľa osobného oznámenia p. Andreja
Makaru zakuklenie nastalo 21.X.2016,
teda o 36 dní od vyliahnutia húseníc.
Ďalší exemplár priletel v júni
nasledujúceho roku na svetlo v
záhrade rodinného domu v Hronských
Kľačanoch.
E. caniola patrí medzi druhy, ktoré
si v prírode v pokojnej polohe rolujú
krídla okolo tela do tvaru rúrky, čím sa
odlišuje od druhov, ktoré majú krídla
strechovito rozložené nad telom.
Obr. 33. Eilema caniola, detail hlavy
Tento rozdiel nám ale nepomôže pri
a krčného goliera (Patagia), foto
vypreparovaných jedincoch (obrázok
A. Makara.
32). V prirodzenej polohe aj u
preparovaných jedincov je E. caniola najviac podobná E. complana (Linnaeus,
1758). Tá má obdĺžnikovitejšie predné krídla a žltá páska na hornom okraji je
široká po celej dĺžke. U E. caniola je táto páska užšia a postupne sa stráca. Oba
druhy majú žltú alebo oranžovú hlavu i golier. Zadné krídla E. complana sú sýto
žlté, u E. caniola skôr bledo žlté až sivožlté.
U vypreparovaných jedincov sú predné krídla tvarom trochu podobné na E.
lurideola ([Zincken], 1817), ale tento druh ich má kratšie a širšie, so širšou
a výraznejšou prednou žltou páskou a zadné krídla má tiež jasno žlté. Pri veľmi
olietaných exemplároch sa ale nezaobídeme bez porovnania kopulačných
orgánov. Určenie podľa nich je bezproblémové hlavne u samcov (obrázok 34).
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Samčie genitálie E. caniola (obr.
37) sú natoľko výrazne odlišné od
ostatných zástupcov rodu Eilema
Hübner, 1819, že by sa tento druh mal
podľa názoru niektorých odborníkov
zaradiť do samostatného rodu
(DUBATOLOV & ZOLOTUHIN 2011).
Je pozoruhodné, že v niektorých
krajinách, do ktorých sa tento druh
rozšíril (napr. do Maďarska), sa
v priebehu niekoľkých málo rokov stal
najpočetnejším zástupcom z rodu
Eilema.
Obr. 34. Eilema caniola, kopulačný orgán
samca, GP 3847 a foto F. Kosorín.

Noctuidae
Chrysodeixis chalcites (Esper, 1789) – mora rajčinová (obrázok 35)
Nováky [7277], skleník s rajčinami, 7–8.XII.2017, ∞ ex. (niekoľko desiatok
exemplárov v štádiu húsenice, kukly aj imága), Ig. Richter leg., det. & coll.;
Okolie Trenčína [7174], skleník s rajčinami, XII. 2016 – V. 2017, veľké množstvo
húseníc, V. Psota leg., Z. Laštůvka det. et coll. (3 dokladové kusy, 2 ♂, 1 ♀).
Je to mediteránny druh s ťažiskom výskytu v južnej Európe a severnej Afrike,
ale jeho výskyt bol nedávno hlásený aj zo severnej Ameriky (Wikipedia). Do
strednej Európy sa dostal dovozom
sadeníc
rajčín,
pravdepodobne
z Holandska.
Rozpätie predných krídel je 33–36
mm. Počet živných rastlín húsenice je
značný, vyvíjajú sa na rôznych bylinách,
ako sú hadinec obyčajný (Echium
vulgare L.), zeler (Apium sp.), černica
(Rubus sp.) ale aj na rajčine (Solanum
sp.), jahode (Fragaria sp.) a tabaku
(Nicotiana sp.). Preto je druh vnímaný
Obr. 35. Chrysodeixis chalcites,
ako škodca. Imága sa vo voľnej prírode
Nováky, 7-8.XII.2017, imágo, foto
vyskytujú vo dvoch generáciách od júna
Ig. Richter.
do októbra (Wikipedia).
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Acontia candefacta (Hübner, [1831]) – morička ambróziová (obrázky 36 – 37)
Plešivec, južné svahy Plešivskej planiny [7488], 17.VIII.2018, 2 ♂, G. Elsner a Z.
Laštůvka leg., det. & coll. (po 1 ex.); Rožňava [7389], 17.VIII.2018, 1 ex.,
2.IX.2018, 1 ex, A. Makara leg., det. et coll. (foto Lepiforum.de).
Acontia candefacta, pôvodom nearktický druh, bola v Európe vysadená ako
potenciálny biologický regulátor ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia
L.). Bola dovezená z južnej Kanady a Kalifornie v rokoch 1967–1969 do
Všeruského inštitútu pre ochranu
rastlín v Leningrade. Väčší počet
generácií bol odchovaný v umelých
podmienkach a pravdepodobne v
roku 1969 (literárne zdroje presný
dátum neuvádzajú) boli potomkovia
jedincov z južnej Kanady vysadení v
okolí Krasnodaru (KOVALEV  RUNEVA
1970, POLTAVSKY  ARTOKHIN 2006,
POLTAVSKY et al. 2008). V miestach
Obr. 36. Acontia candefacta, Plešivec,
vysadenia vznikol väčší počet
južné svahy Plešivskej planiny,
pozvoľne sa rozvíjajúcich populácií,
imágo, foto Z. Laštůvka.
ale šírenie bolo spočiatku zrejme len
pomalé, pretože od začiatku 70. do polovice 90. rokov nebola druhu v literatúre
venovaná pozornosť. Až na prelome storočia bol zaznamenaný na ďalších
miestach južného Ruska a JV Ukrajiny (Doneck, Rostov, Lugansk) (KLJUCHKO et al.
2004, POLTAVSKY  ARTOKHIN 2006) a po roku 2000 došlo k jeho pomerne
rýchlemu šíreniu v páse stepí a teplých nív
veľkých riek smerom na západ až do
Panónie, čím kopíruje rozsiahly sekundárny
súvislý areál ambrózie palinolistej. V
Rumunsku bol prvýkrát zaznamenaný v
roku 2008 (SZÉKELY et al. 2011), v Bulharsku
a Srbsku v roku 2009 (BESHKOV 2010,
STOJANOVIĆ et al. 2017). Z Maďarska ho
prvýkrát uvádza SZEŐKE (2012) a rýchlo
nasledovali nálezy na rade ďalších miest
(KELEMEN et al. 2014). Zistenie druhu na
južnom Slovensku, zvlášť v podunajskej
oblasti, tak bolo možné očakávať. Celý
Obr. 37. Acontia candefacta,
priebeh doterajšieho šírenia A. candefacta
húsenica, foto D. Horváth.
vo vzťahu k výskytu ambrózie prehľadne
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analyzujú a zhŕňajú STOJANOVIĆ et al. (2017). Ďalšie šírenie smerom na západ
môže spomaliť vlhkejšie oceánske podnebie, ale v Severnej Amerike je druh
široko rozšírený od juhu Kanady až po severné Mexiko.
Morfológiu všetkých vývojových štádií, ako aj bionómiu podrobne popisujú
už KOVALEV & RUNEVA (1970). Acontia candefacta je morfologicky ľahko
rozpoznateľná. Svojím sfarbením pripomína druh Acontia lucida (Hufnagel,
1766), ale je asi o tretinu menšia. V Európe je ako hostiteľská rastlina doteraz
známa iba ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia L), ale ROBINSON et al.
(2010) v databáze hostiteľských rastlín motýľov uvádzajú tiež lopúch (Arctium
sp.), palinu (Artemisia sp.) a astru (Aster sp.). Ak by druh v Európe začal využívať
aj tieto alebo iné hostiteľské rastliny z čeľade Asteraceae, mohol by sa ďalej
výraznejšie šíriť nezávisle od výskytu ambrózie. Motýle sa objavujú od mája do
septembra, najpočetnejšie v auguste, najmenej v dvoch, snáď aj viac
generáciách. Zeleno alebo zeleno hnedo sfarbená húsenica len s dvoma pármi
panôžok pripomína húsenicu piadivky alebo húsenice môr z podčeľade
Plusiinae. Prezimujúcim štádiom je kukla.
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