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Abstract:
Šima P. & Miklis M. 2015: Report on box tree moth findings – Cydalima 

perspectalis (Walker, 1895) in the Podunajská pahorkatina hill land and 
Tribeč mountains (Slovakia). Acta Musei Tekovensis Levice 10: 75 – 80.

 Authors present new findings of box tree moths (Cydalima perspectalis) from 
western part of Slovakia. Detailed information about the collected specimens 
are provided. Actual distribution of the species in Slovakia was compiled from 
available data and presented in the map.
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ÚVOD

 Vijačka krušpánová - Cydalima perspectalis (Walker, 1859) patrí do nadčeľade 
vijačiek (Lepidoptera: Pyraloidea), v rámci ktorej je začlenená do čeľade Crambidae 
a podčeľade Spilomelinae (Laštůvka & Liška 2011). Pôvodným areálom rozšírenia 
tohto druhu motýľa je východná Ázia (Slamka 2013). V roku 2006 bol prvýkrát za-
vlečený do juhozápadného Nemecka, odkiaľ sa postupne rozšíril do okolitých krajín. 
V súčasnosti je motýľ registrovaný v devätnástich krajinách Európy (Mally & Nuss 
2010, Bella 2013, Proklov & Karayeva 2013, Kulfan et al. 2014, Pérez–Otero et 
al. 2014). 
Prvá zmienka o výskyte C. perspectalis z územia Slovenska bola publikovaná v roku 
2011 (Šumpich 2011), no k dôkladne zdokumentovanému potvrdeniu výskytu došlo 
až o rok neskôr (Pastorális et al. 2013). V súčasnosti je na našom území badateľná 
výrazná expanzia tohto motýľa, predovšetkým v južných častiach západného Sloven-
ska. Jeho výskyt je však hlásený aj zo severnejších oblastí, ako napríklad z Nového 
Mesta nad Váhom a z Košíc (J. Kulfan 2015, pers. comm.; Ľ. Panigaj 2015, pers. 
comm.). 
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Predložená správa má prispieť k dokonalejšiemu poznaniu rozšírenia tohto inváz-
neho druhu motýľa na našom území.

MATERIÁL A METÓDY

Údaje o výskyte C. perspectalis v sledovanom území sme získali klasickými 
entomologickými metódami. Časť motýľov bola nazbieraná počas dňa a časť po-
mocou lákania imág na silné svetlo. Ako zdroj svetla nám slúžila 125 W ortuťová 
výbojka (OSRAM). Nazbieraný biologický materiál bol usmrtený, vypreparovaný 
a determinovaný podľa odbornej literatúry (Slamka 2013). Dokladové exempláre sa 
nachádzajú v zbierke prvého autora. Lokality výskytu sme z hľadiska geomorfolo-
gickej príslušnosti začleňovali podľa mapy geomorfologických jednotiek Slovenska 
(Mazúr & Lukniš 1980). Systematické zaradenie druhu a nomenklatúra boli prevzaté 
z práce Laštůvka & Liška (2011).

Informácie potrebné k vytvoreniu mapy rozšírenia C. perspectalis na území 
Slovenska sme získali od známych lepidopterológov, ako aj písomným oslovením 
autorov fotografií predmetného druhu, ktorí uverejnili svoje fotografie na dostupných 
webových stránkach. Potvrdené miesta výskytu sme následne zakreslovali do prís-
lušných štvorcov mapy Slovenskej republiky s vyznačenou sieťou Stredoeurópskeho 
mapovacieho systému.

Keďže sa jedná o habituálne ľahko určiteľný druh, prakticky s iným u nás žijúcim 
motýľom nezameniteľný, bolo možné s veľkou spoľahlivosťou obe uvedené metódy 
získavania informácií využívať a akceptovať. 

VÝSLEDKY 

 Záznamy o nálezoch C. perspectalis zo sledovaného územia:

Podunajská pahorkatina: podcelok Žitavská pahorkatina, Nitra – 28. X. 2014, DFS 
7674b, 151 m n.m., 48°19‘06“ s. z. š., 18°06‘31“ v. z. d., 1 ex. ♂, exemplár bol od-
chytený v záhrade rodinného domu, pozorovaný požer na Buxus sempervirens, leg. M. 
Miklis, det. et coll. P. Šima. 

Tribeč: podcelok Jelenec, Kostoľany pod Tribečom – 08. VIII. 2014, DFS 7575d, 
350 m n.m., 48°25‘09“ s. z. š., 18°15‘14“ v. z. d., 1 ex. ♀, 1 ex. ♂, leg., det. et coll. 
P. Šima, oba exempláre boli prilákané na svetlo vo večerných hodinách, v priebehu 
inventarizačného výskumu motýľov na lokalite CHA Kostolianske lúky. S najväčšou 
pravdepodobnosťou sa jednalo o jedince zaletené z nižšie položenej obce, kde rastie 
živná rastlina motýľa.
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DISKUSIA A ZÁVER

Prvé exempláre C. perspectalis boli v pohorí Tribeč zaznamenané v roku 2014. 
Jednalo sa o pozorovaný výskyt požerkov húseníc na kroch Buxus sp. v intraviláne 
mesta Nitra (Zobor, ul. Radová a ul. Moskovská, leg. H. Ivanová) (J. Kulfan, 2015, 
pers. comm.). Ďalšie nálezy z Nitry a jej okolia (Podunajská pahorkatina a Tribeč) boli 
zaznamenané taktiež v roku 2014. Predpokladáme však, že motýľ sa do sledovaného 
územia dostal už o čosi skôr (pravdepodobne v roku 2013), ale až v roku 2014 sa vďa-
ka svojej bionómii a rýchlemu populačnému rastu dostal nad prah pozorovateľnosti. 

C. perspectalis (Obr. 1), vytvára v našich podmienkach 2 až 3 generácie za rok 
(Kulfan et al. 2014). Vajíčka, ktoré sú asi 1 mm veľké, kladú samičky v zhlukoch 
na spodnú časť listov hostiteľskej rastliny (Székely et al. 2011). Húsenice žijú často 
vo väčších spoločenstvách v spradených listoch a konároch. Živia sa listami rastlín 
rodu Buxus spp., na území Európy najmä na Buxus sempervirens. Pri premnožení 
môžu húsenice spôsobovať holožery v rôznych zárastoch krušpánov, akými sú napr. 
živé ploty, dekoratívne záhradky rodinných domov, ale aj verejná zeleň miest a obcí. 
Ku kukleniu dochádza medzi spradenými listami, zimujúcim štádiom je húsenica 
(Obr. 2, Obr. 3). 

Vzhľadom na charakter a dynamiku doterajšieho šírenia sa druhu v Európe 
a na Slovensku, je možné predpokladať, že sa C. perspectalis bude v dohľadnej dobe 
vyskytovať takmer na celom území našej krajiny. Súčasný stav rozšírenia na Sloven-
ska je znázornený na mape (Obr. 4).
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Obr. 1. Cydalima perspectalis (Walker, 1859) – imágo, 09.VI.2012, Bratislava
  Foto: R.Štefanovič
Fig. 1. Cydalima perspectalis (Walker, 1859) – imago, 09.VI.2012, Bratislava
  Photo: R.Štefanovič
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Obr. 2. Cydalima perspectalis (Walker, 1859) – kukla, 26.V.2012, Bratislava
  Foto: R.Štefanovič
Fig. 2. Cydalima perspectalis (Walker, 1859) – pupa, 26.V.2012, Bratislava
  Photo: R.Štefanovič 
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Obr. 3. Cydalima perspectalis (Walker, 1859) – larva, 12.V.2012, Bratislava
  Foto: R.Štefanovič
Fig. 3. Cydalima perspectalis (Walker, 1859) – larva, 12.V.2012, Bratislava
  Photo: R.Štefanovič

Obr. 4. rozšírenie Cydalima perspectalis (Walker, 1859) na území Slovenska
Fig. 4. distribution of Cydalima perspectalis (Walker, 1859) in Slovakia


