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Abstract:
Šima P. 2020: Saturniid moths and Hawk moths (Lepidoptera: Saturniidae
et Sphingidae) at the „Kvitnúci ostrov“ garden colony near the town of Nové
Zámky. Acta Musei Tekovensis Levice 12: 53 – 62.
This study brings new data and information on occurrence of Saturniid moths and
Hawk moths (Lepidoptera: Saturniidae et Sphingidae) at the selected study site
– The „Kvitnúci ostrov“ garden colony nearby the Nové Zámky town. During
the period of nearly 25 years of observations we recorded 2 species of Saturniid
moths and 11 species of Hawk moths. The most interesting species of the studied
moth groups were: Saturnia pavoniella, Saturnia pyri, Hyles euphorbiae, Hyles
gallii and Hyles livornica. Beside the named species, a record of Daphnis nerii
from Nové Zámky town is mentioned. Detailed faunistic data are given to all
recorded species.
Key words: Sphingidae, Saturniidae, Nové Zámky, the „Kvitnúci ostrov“ garden
colony.
ÚVOD
Doterajším výsledkom dlhoročného faunistického výskumu záhradkárskej osady
„Kvitnúci ostrov“ pri Nových Zámkoch je zistenie prítomnosti 545 druhov nočných
motýľov (Richter & Šima 2015, Šima & Richter 2018). Deponovaný biologický
materiál a písomné záznamy, obohatené o recentné výskytové dáta, sú aj naďalej
zdrojom nových a zaujímavých informácií o faune motýľov okolia Nových Zámkov.
Cieľom predkladaného príspevku je sumarizovať a zverejniť získané údaje o motýľoch čeľade okáňovitých (Saturniidae) a čeľade lišajovitých (Sphingidae) zistených
na študovanej lokalite. Nadväzujeme tak na naše už v minulosti publikované výsledky,
ktoré takýmto spôsobom dopĺňame a rozširujeme.
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CHARAKTERISTIKA SKÚMANEJ LOKALITY
Študovaná lokalita, záhradkárska osada „Kvitnúci ostrov“, sa nachádza v južnej
časti západného Slovenska v oblasti Podunajská rovina, v časti Martovská mokraď
(Mazúr & Lukniš 1980). Je situovaná asi 5 km juhozápadne od mesta Nové Zámky,
v nadmorskej výške 113 m. Na celkovej, približne 5,2 hektárovej ploche záhradkárskej
osady sa nachádza veľké množstvo rekreačných záhrad s výmerami len zriedkakedy
presahujúcimi 350 – 400 m2. V mape Databanky fauny Slovenska sa sledované územie nachádza v kvadráte 8074. Podrobný opis lokality a jej okolia bol podaný v staršej
práci (Šima, 2004).
MATERIÁL A METODIKA
Biologický materiál a výskytové údaje sme získavali na území záhradkárskej
osady „Kvitnúci ostrov“ a v jej bezprostrednom okolí v priebehu rokov 1995 až 2020.
K lákaniu hmyzu sme používali predovšetkým silný svetelný zdroj (125 W ortuťová
výbojka, najčastejšie OSRAM HQL (MBF–U), P.R.C. f 718), ktorý bol umiestnený
pred bielym plátnom. Odchytené jedince boli ďalej spracovávané štandardnými entomologickými metódami. Niektoré údaje sme získali determináciou nedospelých štádií
(larvy a kukly, resp. kokóny). V jednom prípade bola použitá metóda feromónového
vábenia samcov pomocou čerstvo vyliahnutej neoplodnenej samičky.
Druhovú príslušnosť zaznamenaných jedincov sme zisťovali na základe habituálnych znakov imág, lariev (húseníc) a kokónov, pričom bola využívaná odborná
literatúra (napr. Fajčík 2003, Macek et al. 2007 a iné).
Pri vyhotovení systematického zoznamu zistených druhov sme sa riadili taxonomickým indexom Fauna Europaea (Karsholt & van Nieukerken 2013).
ZOZNAM ZISTENÝCH DRUHOV
Predkladaný systematický zoznam obsahuje názov taxónu, dátum(y) odchytu,
prípadne pozorovania, počet, pohlavie jedincov (ak je známe) a iniciály mena pozorovateľa alebo osoby, ktorá jedinca odchytila. V prípade, že boli exempláre odchytené/
pozorované autorom článku, žiadne meno za súborom údajov neuvádzame. Text článku obsahuje nasledovné skratky a znaky: leg. = zberateľ; det. = určil; ex. = jedinec;
e. l. = jedinec vychovaný z larvy; kukly = pupa; obs. = pozoroval; ♀ = samica; ♂ =
samec; MŠ = Martina Šimová, JP = Juraj Pečimút, PŠ = Peter Šima.
Zoznam je doplnený aj o údaje, ktoré pochádzajú z intravilánu Nových Zámkov,
teda nie priamo zo záhradkárskej osady „Kvitnúci ostrov“. V takýchto prípadoch je
miesto nálezu uvedené ako „intravilán mesta Nové Zámky“. Taxón registrovaný výlučne len v intraviláne Nových Zámkov nie je započítaný do zoznamu registrovaných
druhov záhradkárskej osady „Kvitnúci ostrov“.

54

SUPERFAMILIA: BOMBYCOIDEA
Familia: Saturniidae
Subfamilia: Saturniinae
Tribus: Saturniini
1. Saturnia pavoniella (Scopoli, 1763) – 24.IV.1996, 2 ♂♂. Oba samce boli zaznamenané vábením na neoplodnenú samičku vychovanú z húseníc pochádzajúcich
z obce Nová Vieska (V.1995 e. l., mladé húsenice nájdené pri železničnej trati na
listoch Rubus caesius). Klietka so samičkou bola umiestnená na korune protipovodňovej hrádze rieky Nitra v podvečerných hodinách. Samce prileteli pomerne
rýchlym kľukatým letom priamo k samičke kde dochádzalo ku kopulácii.
2. Saturnia pyri (Denis & Schiffermüller, 1775) – 06.V.1995, 3 ♀♀, 4 ♂♂;
25.V.1995, 11 ♂♂; 06.V.1996, 1 ♂; 25.I.2020, 3 ex. – pupa) na Juglans regia.
Poznámka: S týmto druhom sa môžeme pomerne často stretnúť aj v intraviláne
mesta Nové Zámky (11.VI.2016, 1 ♀, leg. MŠ, det. PŠ; 26.V.2016 1 ♀; 11.V.2017
1 ♂; 21.VI.2019 larva, leg. MŠ., det. PŠ).
Familia: Sphingidae
Subfamilia: Macroglossinae
Tribus: Macroglossini
3. Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758) – 09.VIII.1997, 1 ♂; 17.V.2000, 1 ♀;
04.VI.2000, 1 ♂; 22.VII.2000, 1 ♂; 09.V.2001, 1 ♂; 13.VIII.2004, 1 ♂;
03.VII.2005, 5 ♂; 26.VII.2008, 3 ♂.
4. Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758) – 06.V.1995, 2 ex.; 10.V.1998, 1 ♂;
29.V.1999, 1 ♂; 29.IV.2000, 1 ♂; 04.V.2000, 2 ♂; 27.IV.2001, 1 ♂.
5. Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758) – 08.VIII.1997, 1 ♂; 12.VI.2001, 2 ♂♂.
6. Hyles gallii (Rottemburg, 1775) – 12.VI.2001, 1 ♂.
7. Hyles livornica (Esper, 1780) – 23.V.2009, 1 ♂.
• Daphnis nerii (Linnaeus, 1758) – 20.VIII.2018, 1 ex. – larva, leg. JP, det. PŠ.
Larva posledného instaru bola pozorovaná a odchytená na okrasnej rastline
Nerium oleander vo dvore súkromného domu v intraviláne mesta Nové Zámky.
8. Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758) – 03.VI.1996, 1 ex.; 03.IV.2010,
1 ex.; 30.III.2011, 1 ex., obs. pozorovaný za letu ako saje nektár z kvetov Lamium
purpureum; 26.X.2013, 1 ex.; 22.III.2014, 1 ex., obs. pozorovaný za letu ako saje
nektár z kvetov Lamium maculatum.
Subfamilia: Smerinthinae
Tribus: Smerinthini
9. Laothoe populi (Linnaeus, 1758) – 06.V.1995, 1 ex.; 25.V.1995, 3 ex.; 01.VI.1995,
1 ex.; 31.VI.1995, 4 ex.; 23.VII.1995, 1 ♂; 29.VII.1995, 1 ex.; 17.VII.1998,
3 ex.; 18.VI.2000, 1 ♂; 08.VIII.2000, 1 ♂; 18.VIII.2000, 1 ♂; 26.VII.2008, 1 ♂;
23.V.2009, 9 ♂♂.
10. Mimas tiliae (Linnaeus, 1758) – 25.V.1995, 1 ♂; 04.VI.1999, 1 ♂; 04.V.2000,
2 ♂♂; 04.V.2001, 1 ♂; 30.IV.2006, 1 ♂. V intraviláne mesta Nové Zámky –
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24.IV.2016, 1 ex. (Obr. 2).
11. Smerinthus occelata (Linnaeus, 1758) – 25.V.1995, 3 ex.; 01.VI.1995, 1 ex.;
18.VIII.1995, 1 ♂; 12.VII.1997, 1 ♂; 05.VI.1999, 1 ♂; 08.VIII.2000, 1 ♂;
03.VII.2005, 1 ♂.
Subfamilia: Sphinginae
Tribus: Acherontiini
12. Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758) – 29.VI.1995, 1 ex.; 30.IX.2000, 1 ♂; 02.VIII.2003; 1 ♂,12.X.2019, 1 ex., larva, obs. (Obr. 1).

Obr. 1 Agrius convolvuli, húsenica pred kuklením, 12.X.2019 (Foto: P. Šima)
Fig. 1 Agrius convolvuli, caterpillar before pupation, 12.X.2019 (Photo: P. Šima)
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Tribus: Sphingini
13. Sphinx ligustri (Linnaeus, 1758) – 29.VII.1995, 1 ex.; 08.VIII.1996, 1 ♂;
12.VII.1997, 1 ♂; 03.VII.2005, 1 ♂; 18.VII.2000, 1 ♂; 24.VII.2000, 1 ♂.

Obr. 2 Mimas tiliae exemplár nájdený v meste Nové Zámky, 24.IV.2016 (Foto: P. Šima)
Fig. 2 Mimas tiliae, specimen found in the Nové Zámky town, 24.IV.2016 (Photo: P. Šima)
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KOMENTÁR K ZAUJÍMAVÝM A INAK VÝZNAMNÝM DRUHOM
Saturnia pavoniella (Scopoli, 1763) – tento taxón sa na juhu západného Slovenska
vyskytuje pomerne často, i keď bol zaznamenaný na lokalite len v jednom prípade.
Na našom území bol v minulosti zamieňaný za jemu podobný, avšak oveľa vzácnejší
druh Eudia pavonia (Pastorális et al. 2013a, Pastorális et al. 2013b). Biotopové
nároky i doba výskytu oboch druhov sú veľmi podobné a na základe morfologických
znakov sú pomerne ľahko zameniteľné.
Saturnia pyri (Denis & Schiffermüller, 1775) – jeden z najväčších autochtónnych
motýľov Európy a náš najväčší motýľ. Na lokalite, ako aj na území celého južného
Slovenska je pomerne hojný. Okrem vyšších polôh sa vyskytuje prakticky na celom
našom území (Hrubý 1964). Údaj z Nových Zámkov bol prvý krát uvádzaný v r. 1989
(Reiprich & Okáli 1989). Je univoltinný, na miestach výskytu lietajú imága od mája
do júna. V prvej májovej dekáde je občas možné pozorovať dospelce aj v intraviláne
mesta Nové Zámky, v mestských parkoch, lesoparku, záhradách rodinných domov
a predzáhradkách bytoviek. Húsenice sa vyskytujú od mája do augusta, živia sa
listami rozličných, najmä ovocných drevín. Pred kuklením menia farbu zo zelenej
na hnedozelenú, kuklia sa v pevných zámotkoch, najčastejšie pri päte stromov
(Obr. 3, 4). V Červenom (ekosozologickom) zozname motýľov Slovenska je radený
medzi zraniteľné druhy (Kulfan & Kulfan 2001).

Obr. 3 Húsenica Saturnia pyri na výhonku Prunus sp., 10.VII.2016 (Foto: P. Šima)
Fig. 3 Caterpillar of Saturnia pyri on a twig of Prunus sp., 10.VII.2016 (Photo: P. Šima)
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Obr. 4 Detailný pohľad na zámotok Saturnia pyri na kmeni orecha vlašského (Juglans regia),
25.I.2020 (Foto: P. Šima)
Fig. 4 Detailed view on a Saturnia pyri cocoon on a trunk of walnut (Juglans regia), 25.I.2020
(Photo: P. Šima)
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Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758) – lokálny druh lišaja, ktorý sa na vhodných
lokalitách môže vyskytovať hojnejšie. Na študovanej lokalite nie je bežný, za celú
dobu výskumu sme tento druh zaznamenali len pri dvoch príležitostiach v celkovom
počte 3 exempláre. Motýľ sa u nás vyskytuje od mája do septembra. Húsenice môžeme nájsť na listoch a súkvetiach mliečnikov (Tithymalus spp.), predovšetkým však
na T. cyparissias (Fajčík 2003). Druh je registrovaný v Červenom zozname motýľov
Slovenska, kde je vedený v kategórii zraniteľných druhov (Kulfan & Kulfan 2001).
Hyles livornica (Esper, 1780) – za celé obdobie rokov 1995 až 2020 sme tento
druh zaznamenali len jeden krát. Ide o migrujúci druh, ktorý k nám vzácne priletúva
z južných oblastí. Polyfágna húsenica sa živí listami viniča (Vitis vinifera), lipkavcov
(Galium spp.) a iných rastlín (Fajčík 2003).
Daphnis nerii (Linnaeus, 1758) – vzácny migrant, na naše územie príležitostne zalietava v letných mesiacoch z južných oblastí. Xerotermofil, na Slovensku bol zaznamenaný na viacerých lokalitách južného Slovenska (Hrubý 1964, Reiprich & Okáli
1989). Húsenica žije od júla do septembra, živí sa listami oleandra (Nerium oleander).
Ako potravný zdroj údajne využíva aj zimozeleň (Vinca minor) a listy iných rastlín
(Reiprich 2001, Fajčík 2003, Macek et al. 2007).
DISKUSIA A ZÁVER
Najstaršie zmienky o nálezoch motýľov z čeľadí Saturniidae a Sphingidae v meste
Nové Zámky je možné nájsť v treťom zväzku Dodatkov k Prodromu Lepidopter
Slovenska (Reiprich & Okáli 1989). Žiaľ, iné publikované zdroje výskytových
údajov z Nových Zámkov a jeho okolia sme i napriek značnému vynaloženému úsiliu
v súboroch domácich prác nedokázali zistiť.
Zástupcovia čeľade okáňovitých (Saturniidae) sú na území Slovenska reprezentované 5 druhmi, pričom dva z nich, Saturnia pyri a Saturnia pavoniella boli potvrdené
aj z nami sledovanej lokality. Intenzívnejším výskumom by sa mohol v budúcnosti
potvrdiť aj výskyt druhu S. pavonia, nakoľko sa biotopové nároky S. pavoniella
a S. pavonia na našom území prekrývajú. Výskyt ďalších okáňov našej fauny je
na lokalite „Kvitnúci ostrov“ málo pravdepodobný, najmä kvôli ich trofickým ako
aj biotopovým nárokom. V priebehu rokov 1995 až 2020 sa nám podarilo na lokalite
zistiť celkovo 11 druhov lišajov (Sphingidae). Okrem Hyles euphorbiae, Hyles gallii
a Hyles livornica, patrili všetky zistené druhy medzi pomerne hojné a rozšírené druhy
fauny lišajov Slovenska. Výskyt ďalších druhov je na lokalite pravdepodobný, no bude
sa spravidla jednať výlučne o migrujúce druhy, prípadne o druhy s dennou aktivitou.
Okrem už spomínanej záujmovej lokality sme uviedli aj niekoľko údajov z pozorovaní a odchytov z mesta Nové Zámky. Výskytový údaj jedného zo zoogeografického
hľadiska významného druhu (D. nerii), pochádza práve z intravilánu Nových Zámkov.
Prezentované výsledky síce predstavujú významnú časť druhového spektra okáňov a
lišajov záujmového územia, nemôžeme ich v žiadnom prípade považovať za úplné
a konečné. Je pravdepodobné, že pri budúcich výskumoch a prieskumoch sa bude
zoznam druhov lokality i naďalej rozširovať.
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