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Abstract: Rhinoceros beetles Pentodon idiota (Herbst, 1789) is recorded from the CHKO 
Latorica the rare time. Specimens were observed in surrounding of the village Beša and 
Čičarovce (South East Slovakia). 
 
 
Nosorožtek Pentodon idiota (Herbst, 1789) je na území Slovenskej republiky 
vzácne sa vyskytujúcim druhom chrobáka z tribusu Pentodontini. Pentodontini 
zahŕňajú okolo sto rodov, ktorých zástupcovia sa vyskytujú prevažne v trópoch 
a subtrópoch. U nás je to jediný zástupca tohto tríbusu (KRÁL 1993). Oproti 
príbuznému nosorožtekovi obyčajnému (Oryctes nasicornis), zástupcovi tríbusu 
Oryctini u nás, je o polovicu menší, tmavohnedo až čierno sfarbený, s vysoko 
klenutým štítom a krovkami bez výrazného rohu na hlave, ponášajúci sa na 
chrobákov rodu Geotrupes (HŮRKA 2005). Na hlave má priečnu, na koncoch 
silnejšie zdvihnutú lištu. Ostro ohraničený hrbolček je dobre viditeľný zvlášť u 
čerstvo vyliahnutých imág. Dosahuje veľkosť 15 – 26 mm. 

Samičky kladú oválne vajíčka krémovej farby veľké 3 mm od mája do 
polovice júla. Z nich sa po troch týždňoch liahnu bledožlté larvy, dorastajúce do 
veľkosti 60 mm. Tie sa kuklia v zemi v ochrannom kokóne v hĺbke až 15 cm. Fáza 
kukly trvá takmer tri týždne. Celkový vývoj tohto nosorožteka je dvoj až 
trojročný. Dospelé imága prezimujú v kokónoch a na povrch vyliezajú v máji 
alebo júni nasledujúceho roku (GABZDIL 2008 ). 

Zasolené lokality Bešianskeho poldra v CHKO Latorica, ktorý sa vodou riek 
Latorice a Laborca napĺňa sporadicky počas "veľkej vody", sa v čase sucha stáva 
útočiskom slanomilnej entomofauny ktorá tu nachádza výborné podmienky k 
životu dospelcov i vývojových štádií. 

Nosorožtek Pentodon idiota je teplomilný a slanomilný pontický druh 
prirodzene slaných, nížinných biotopov s centrom výskytu v južnej a 
juhovýchodnej Európe zasahujúci do Malej Ázie. V podmienkach našej prírody 
sa s ním stretávame iba vzácne na podobných lokalitách juhozápadného 
Slovenska  (JUREŇA et al. 2008).  
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Na lokalite v okolí obcí Beša a 
Čičarovce bol Pentodon idiota 
zaregistrovaný už v roku 2003, v 
poslednej dekáde mája v 
odpoludňajších hodinách, kedy boli 
pozorované jednotlivé exempláre 
preliezajúce v tráve a na úsekoch 
pokrytých viatym pieskom. V júni 
boli jednotlivé imága pozorované aj 
po zotmení. Zvyšky chrobákov boli 
rozjazdené kolesami áut rybárov. 

Prvé údaje o tomto u nás 
vzácnom nosorožtekovi z tejto 
oblasti uvádza prof. J. Roubal  s 
pred 100 rokov (ROUBAL 1936). 
Nálezy v Slovenskom krase sú staré 
50 rokov a sú značne vzdialené 
(ENDRŐDI 1985, KRÁL & SOUČEK 1987, 
KRÁL & VITNER 1993). Naopak 
bohatší výskyt Pentodon idiota 
autor zaznamenal aj neďaleko 
CHKO Latorica, hneď za hranicami v 
Maďarsku a na Ukrajine, kde ho 

Obr. 1a-b. / Fig. 1a-b. Pentodon idiota. 
(foto / photo R. Hergovits) 
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uvádzajú ako škodcu na poliach kukurice, slnečnice, pšenice a iných 
poľnohospodárskych plodín. Škodia nielen dospelé chrobáky, ale aj ich larvy. 
Dospelé imága prehryzavajú koreňové partie rastlín, larvy vyhryzavajú hlboké 
chodby v plodoch, napr. v cukrovej repy. Poškodené, napadnuté polia poznáme 
podľa zvädnutých a zosychajúcich listov rastlín. Vzhľadom k vzácnosti a 
sporadickému výskytu tohto chrobáka sú škody ním spôsobené na 
poľnohospodárskych plodinách u nás zanedbateľné (GABZDIL 2009). 

Ďalšie exempláre nosorožteka Pentodon idiota boli opakovane zaznamenané 
už 28. apríla 2020 na totožnej lokalite v rozbahnenom teréne po nedávnom daždi.  
 
MATERIÁL: Slovakia, Beša env., 20.V.-6.VI.2003, 28.-30.IV.2020, viac exemplárov, 
observ. R. Gabzdil. 
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