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Abstract:
Šima P. 2013: The moths (Lepidoptera: Cossidae, Drepanidae, Lasiocampidae, 

Brahmaeidae, Notodontidae et Arctiinae) of the „Kvitnúci ostrov“ gardening 
colony nearby Nové Zámky town. Acta Musei Tekovensis Levice 9: 42 – 49.

 In the period of the years 1994 – 2010, entomofaunistic survey of the „Kvitnúci 
ostrov“ gardeninig colony nearby Nové Zámky have been conducted. During 
the duration of our survey 58 species of moths of the Cossidae, Drepanidae, 
Lasiocampidae, Brahmaeidae, Notodontidae families and Arctiinae subfamily 
have been recorded. Among the recorded moths we recognised some interesting 
and rare species, such as Lemonia dumi, Thumatha senex, Diaphora mendica, 
Arctia villica and Euplagia quadripunctaria. 

Key words: Lepidoptera, Moths, Nové Zámky, The „Kvitnúci ostrov“ gardening 
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ÚVOD

 Z pohľadu entomofaunistického výskumu patrí záhradkárska osada „Kvitnúci 
ostrov“ medzi najlepšie preskúmané lokality bezprostredného okolia mesta Nové 
Zámky. Výsledky systematického výskumu niektorých vybraných čeľadí motýľov už 
boli priebežne spracované a následne publikované. Od roku 2004 až po súčasnosť (rok 
2012) bolo zo skúmanej lokality zistených a publikovaných celkom 100 druhov čeľade 
Pyralidae (Šima 2004), 162 druhov čeľade Noctuidae (Šima 2008) a 119 druhov čeľade 
Geometridae (Šima 2010). Postupným spracovaním biologického materiálu nadobud-
nutého zo sledovanej lokality v rokoch 1994 - 2010 sme získali ďalšie, nové poznatky 
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o druhovom zastúpení nočných motýľov. Zoznam zistených druhov motýľov z čeľadí 
drevotočovitých (Cossidae), srpokrídlovcovitých (Drepanidae), priadkovcovitých 
(Lasiocampidae), brahminovitých (Brahmaeidae), chochlatkovitých (Notodontidae), 
ako aj motýľov z podčeľade spriadačov (Arctiinae) predkladáme v tejto práci.
 Útržkovité poznatky o rozšírení zástupcov už vyššie spomínaných čeľadí a jednej 
podčeľade z mesta Nové Zámky nachádzame v Prodrome lepidopter Slovenska 
(Hrubý 1964) a v jeho dodatkoch (reipricH & Okáli 1988, 1989). Jedná sa spolu o 11 
druhov; Zeuzera pyrina a Cossus cossus z čeľade Cossidae (reipricH & Okáli 1988), 
Habrosyne pyritoides z čeľade Drepanidae (reipricH & Okáli 1989), Philudoria 
potatoria a Dendrolimus pini z čeľade Lasiocampidae (Hrubý 1964, reipricH & Okáli 
1989), Pheosia tremula a Pterostoma palpina z čeľade Notodontidae (reipricH & 
Okáli 1989), Phragmatobia fuliginosa, Spilosoma lubricipeda, Hypantria cunea 
a Diaphora mendica z podčeľade Arctiinae (Hrubý 1964, reipricH & Okáli 1989).
 Z malého počtu publikovaných druhov je zrejmé, že mesto Nové Zámky, ako aj 
jeho blízke okolie, nepatrilo medzi najatraktívnejšie lokality entomofaunistického 
výskumu. Týmto krátkym príspevkom prinášame nové poznatky o druhovej diverzite 
fauny lepidopter bezprostredného okolia mesta Nové Zámky.

CHARAKTERISTIKA SKÚMANEJ LOKALITY

 Záhradkárska osada „Kvitnúci ostrov“ je lokalizovaná v južnej časti západného 
Slovenska, v oblasti Podunajskej roviny, v časti Martovská mokraď (mazúr & lukniŠ 
1980). Lokalita leží juhozápadne od mesta Nové Zámky v nadmorskej výške 113 m, 
v sieti mapovacích štvorcov Databanky fauny Slovenska sa nachádza v kvadrá-
te 8074. Klimatická charakteristika, fytogeografické členenie ako aj iné podrobnosti 
o predmetnej lokalite boli publikované v našom prvom príspevku (Šima 2004). Z tohto 
dôvodu sa podrobnejšiemu opisu územia nebudeme venovať. Fotografie študovanej 
lokality sú na obr. 1 a obr. 2.

MATERIÁL A METODIKA

 Výskum motýľov, ktorého výsledky publikujeme v tejto práci, bol realizovaný 
v rokoch 1994 až 2010. K odchytu motýľov dochádzalo predovšetkým vo večerných 
a nočných hodinách, pričom sme využívali klasickú metódu odchytu pomocou 
silného svetla (125 W ortuťová výbojka). Počas denných hodín, resp. denného svitu 
sme motýle odchytávali len výnimočne, pričom sa jednalo vždy o druhy s dennou 
aktivitou. Získané exempláre boli usmrtené octanom etylnatým, po preparácii boli 
determinované na základe viditeľných morfologických znakov, sfarbenia a kresieb. 
K určovaniu bola použitá odborná literatúra (Fajčík 2003, macek et al. 2007). 
Slovenské názvoslovie čeľadí sme vo väčšine prípadov prevzali z práce A. Reipricha 
(reipricH 2000). Problematickým sa nám videlo pomenovanie čeľade Brahmaeidae, 
nakoľko slovenský názov tejto čeľade nie je ošetrený a publikovaný v žiadnom 
slovenskom lepidopterologickom diele. Riešenie sme videli v prevzatí a v úprave 
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názvu zaužívaného v zahraničí. Čeľaď Brahmaeidae sme teda v našej práci nazvali 
ako čeľaď brahminovité (po česky brahminovití, po anglicky Brahmin moths). Číslami 
uvedenými pred latinskými názvami druhov označujeme počty zistených druhov 
v rámci konkrétnej čeľade, resp. podčeľade. Pri podčeľadi Arctiinae – spriadače, 
uvádzame v zozname aj čeľaď Erebidae, do ktorej je táto podčeľaď v súčasnosti 
zaradená. 
 Dokladový materiál je deponovaný v súkromnej zbierke autora. V zozname 
zistených druhov boli motýle zoradené podľa aktuálneho taxonomického systému 
uvedeného v práci autorov Laštůvka & Liška (2011). 

ZOZNAM ZISTENýCH DRuHOV

 V období rokov 1994 – 2010 sme na študovanej lokalite zistili celkom 58 druhov 
nočných motýľov patriacich do čeľadí drevotočovitých (Cossidae), srpokrídlovcovitých 
(Drepanidae), priadkovcovitých (Lasiocampidae), brahminovitých (Brahmaeidae), 
chochlatkovitých (Notodontidae) a do podčeľade spriadačov (Arctiinae). Zaznamenané 
druhy uvádzame v nasledujúcom zozname:

Familia: Cossidae - Drevotočovité
Subfamilia: Zeuzerinae 
1. Phragmataecia castaneae (Hübner,1790) − 3.6.1996, 25.6.2000, 16.5.2001, 

6.6.2002
2. Zeuzera pyrina (linnaeus, 1761) − 12.7.1997, 20.7.1998, 15.6.2002
Subfamilia: Cossinae
3. Cossus cossus (linnaeus, 1758) − 9.6.1996, 4.6.2000

Familia: Drepanidae – Srpokrídlovcovité
Subfamilia: Drepaninae 
1. Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767) − 14.9.2000 
2. Sabra harpagula (esper, 1786) − 8.5.2000
3. Cilix glaucata (scOpOli, 1763) − 24.5.1996, 11.4.2000, 12.5.2000, 4.5.2001
Subfamilia: Thyatirinae
4. Thyatira batis (linnaeus, 1758) − 6.5.1996, 9.8.1997 
5. Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766) − 8.8.1996, 9.4.1999, 9.5.2001, 16.5.2001 
6. Tethea ocularis (linnaeus, 1767) − 18.8.1995, 24.5.1996, 27.4.2001, 30.4.2001, 

9.5.2001, 16.5.2001
7. Tethea or (Denis & scHiffermüller, 1775) − 21.5.1997, 27.6.1997, 27.4.2001, 

30.4.2001, 4.5.2000

Familia: Lasiocampidae - Priadkovcovité
1. Lasiocampa trifolii (Denis & scHiffermüller, 1775) − 20.8.2000
2. Macrothylacia rubi (linnaeus, 1758) − 6.5.1996, 29.4.1999, 17.5.2000
3. Phyllodesma tremulifolia (Hübner,1810) − 28.4.1996, 27.4.1997, 18.5.1997, 
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29.4.1999, 21.4.2000, 28.6.2000, 4.7.2000, 25.4.2001
4. Gastropacha populifolia (Denis & scHiffermüller, 1775) − 18.8.1995, 8.8.1996, 

4.6.2000, 18.8.2000, 9.5.2001
5. Odonestis pruni (linnaeus, 1758) − 20.7.1996, 20.7.1998, 1.6.2000, 24.7.2000

Familia: Brahmaeidae – Brahminovité
1. Lemonia dumi (linnaeus, 1761) − 28.10.1994

Familia: Notodontidae – Chochlatkovité
Subfamilia: Pygaerinae
1. Clostera curtula (linnaeus, 1758) − 15.5.1999, 19.4.1997, 18.8.2000, 16.4.2001, 

22.4.2006
2. Clostera anachoreta (Denis & scHiffermüller, 1775) − 20.4.1996, 28.4.1996, 

4.5.2001
Subfamilia: Notodontinae
3. Notodonta dromedarius (linnaeus, 1767) − 3.5.2003, 13.8.2004 
4. Notodonta tritophus (Denis & scHiffermüller, 1775) − 21.5.1996, 21.4.2000 
5. Notodonta ziczac (linnaeus, 1758) − 29.7.1995, 17.5.2000, 27.4.2001, 30.4.2006
6. Drymonia dodonaea (Denis & scHiffermüller, 1775) − 13.5.2005
7. Drymonia querna (Denis & scHiffermüller, 1775) − 18.7.1999, 9.7.2001
8. Pheosia tremula (clerck, 1759) − 8.5.1995, 6.5.1996, 21.4.2000, 8.8.2000
9. Pterostoma palpina (clerck, 1759) − 30.4.1997, 4.5.2000, 27.4.2001, 30.4.2006
10. Ptilophora plumigera (Denis & scHiffermüller, 1775) − 3.11.2000, 16.11.2002, 

5.11.2005
11. Ptilodon capucina (linnaeus, 1758) − 30.4.1997, 17.5.2000, 29.4.2004, 29.4.2005
12. Ptilodon cucullina (Denis & scHiffermüller, 1775) − 10.5.1997, 15.5.1999, 

4.6.2000
13. Gluphisia crenata (esper, 1785) − 6.5.1996, 4.5.2000, 24.5.2000
14. Cerura erminea (esper, 1783) − 28.6.2000
15. Furcula furcula (clerck, 1759) − 6.5.1995, 12.5.2000, 18.8.2000
16. Furcula bifida (braHm, 1787) − 6.5.1995, 6.5.1996, 12.7.1997, 11.8.2000, 

18.8.2000, 27.4.2001, 16.5.2001, 22.4.2006
17. Dicranura ulmi (Denis & scHiffermüller, 1775) − 28.4.1996, 23.4.2004, 

16.4.2005
Subfamilia: Phalerinae
18. Phalera bucephala (linnaeus, 1758) − 12.7.1997, 24.7.2000, 8.8.2000, 30.6.2001
Subfamilia: Heterocampinae
19. Stauropus fagi (linnaeus, 1758) − 25.7.2004, 27.5.2005
20. Spatalia argentina (Denis & scHiffermüller, 1775) − 18.5.1997, 20.7.1998

Familia: Erebidae 
Subfamilia: Arctiinae 
Tribus: Lithosiini
1. Thumatha senex (Hübner, 1808) − 17.7.2004
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2. Miltochrista miniata (fOrster, 1771) − 21.6.2006, 9.9.2010
3. Cybosia mesomella (linnaeus, 1758) − 19.5.2001
4. Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766) − 1.6.1999, 12.5.2000, 24.5.2000, 11.8.2000, 

27.5.2005, 9.9.2010
5. Lithosia quadra (linnaeus, 1758) − 15.6.1999, 25.5.2000, 1.6.2000, 4.6.2000, 

9.9.2010
6. Eilema sororcula (Hufnagel, 1766) − 21.4.2000, 29.4.2000, 16.5.2001, 22.4.2006
7. Eilema lutarella (linnaeus, 1758) − 3.6.1996, 9.8.1997, 18.8.2000, 28.9.2000
8. Eilema pygmaeola (DOubleDay, 1847) − 18.8.2000
9. Eilema complana (linnaeus, 1758) − 9.7.1997, 9.8.1997, 4.7.2000, 28.9.2000, 

14.10.2000
10. Eilema lurideola (zincken, 1817) − 9.6.2000
11. Setina roscida (Denis & scHiffermüller, 1775) − 8.8.1999 
Tribus: Syntomini
12. Amata phegea (linnaeus, 1758) − 12.5.1999, 17.5.1999
13. Dysauxes ancilla (linnaeus, 1767) − 4.6.2000, 21.6.2000, 25.6.2000, 14.9.2000, 

 30.6.2001
Tribus: Arctiini
14. Phragmatobia fuliginosa (linnaeus, 1758) − 29.6.1995, 9.9.1995, 29.4.2000
15. Spilosoma lubricipeda (linnaeus, 1758) − 18.5.1997, 21.5.1997, 20.7.1998, 

22.5.1999, 1.6.2000
16. Spilosoma luteum (Hufnagel, 1766) − 18.5.1997, 21.5.1997, 15.5.1999, 4.5.2000, 

21.8.2001
17. Hyphantria cunea (Drury, 1773) − 23.5.1996, 25.4.1998, 10.5.1998, 26.3.1999, 

15.5.1999, 22.5.1999, 4.4.2000, 21.4.2000, 9.7.2000, 30.4.2001, 4.5.2001
18. Diaphora mendica (clerck, 1759) − 13.5.2005
19. Diacrisia sannio (linnaeus, 1758) − 10.5.2000, 11.8.2000, 26.4.2002
20. Arctia caja (linnaeus, 1758) − 8.8.1996
21. Arctia villica (linnaeus, 1758) − 9.6.1996, 1.6.1999, 1.6.2000, 30.6.2001
22. Euplagia quadripunctaria (pODa, 1761) − 25.7.2004

POZNÁMKY K NIEKTORýM ZAuJíMAVýM A VZÁCNYM DRuHOM

Lemonia dumi (linnaeus, 1761) – druh je podľa Fajčíka (Fajčík 2003) v strednej Eu-
rópe lokálny, miestami vzácny. Obľubuje teplé a mokré trávnaté stanovištia, akými 
sú lúky a pastviny. Húsenica žije na listoch púpavy (Taraxacum spp.), jastrabníka 
(Hieracium spp.), štiavcov (Rumex spp.), skorocelov (Plantago spp.) a iných 
rastlín (reipricH 2001, Fajčík, 2003). Na sledovanej lokalite je veľmi vzácny. 
Doposiaľ sme v študovanom území zaznamenali iba jednu samicu. V poludňajších 
hodinách lietala nízko nad bylinným porastom pri hrádzi rieky Nitry neďaleko 
záhradkárskej osady. 

Thumatha senex (Hübner, 1808) – lokálny druh, vyskytuje sa na bahnistých stano-
vištiach a bahnistých lúkach (Fajčík 2003). Húsenica žerie machorasty (Musci), 
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lišajníky (Lichenes) a jelše (Alnus spp.) (reipricH 2001). Motýľ druhu T. senex 
je na sledovanej lokalite veľmi vzácny, zaznamenaný len v jednom prípade. Z veľ-
mi podobnej lokality, no v okolí Komárna, zaznamenal tento druh aj pastOrális 
(1985). Jednalo sa o lokalitu Komárno – Nová Osada, ktorá je situovaná asi 1,5 km 
od Komárna pri rieke Váh. V blízkosti lokality bola záhradkárska osada, hrádza 
rieky Váh a topoľový les s bohatým podrastom.

Diaphora mendica (clerck, 1759) – druh je v strednej Európe rozšírený, v teplejších 
oblastiach sa vyskytuje na trávnatých a krovitých stanovištiach, lesných okrajoch, 
v záhradách a podobne (Fajčík 2003). Húsenica je polyfágna, žije na rôznych 
druhoch rastlín (reipricH 2001).V študovanom území je tento motýľ vzácny. 

Arctia villica (linnaeus, 1758) – lokálny a nehojný, na kvetnatých a krovitých stanovištiach 
teplejších polôh (Fajčík 2003). Húsenica je polyfágna, žije na rozličných bylinách 
(reipricH 2001). V záhradkárskej osade „Kvitnúci ostrov“ sa vyskytuje pravidelne, 
no vzácne. Výskyt druhu bol publikovaný aj z Komárna (pastOrális 1985).

Euplagia quadripunctaria (pODa, 1761) – v priestore strednej Európy je lokálne roz-
šírený, často hojný na rúbaniskách, lesných okrajoch, na krovitých stanovištiach 
najmä teplejších oblastí. Na lokalite je veľmi vzácny. Nároky tohto druhu však nie 
sú nijak výnimočné, húsenica je polyfágna, imágo s dennou aktivitou.

ZÁVER

 V priebehu entomofaunistického výskumu realizovaného v rokoch 1994 až 2010 
sme v záhradkárskej osade „Kvitnúci ostrov“ pri meste Nové Zámky zaznamenali 
celkom 58 druhov z vybraných skupín nočných motýľov. Z celkového počtu zistených 
druhov patrili 3 druhy do čeľade drevotočovitých (Cossidae), 7 druhov do čeľade srpo-
krídlovcovitých (Drepanidae), 5 druhov do čeľade priadkovcovitých (Lasiocampidae), 
1 druh do čeľade brahminovitých (Brahmaeidae), 20 druhov do čeľade chochlatkovi-
tých (Notodontidae) a 22 druhov patrilo do podčeľade spriadačov (Arctiinae). Až 9, 
z celkového počtu 11 druhov, ktoré boli zo študovaných skupín motýľov v minulosti 
pre mesto Nové Zámky publikované (Hrubý 1964, reipricH & Okáli 1988, 1989), 
sme v priebehu nášho výskumu potvrdili aj z lokality „Kvitnúci ostrov“. 
 Niektoré nami zistené druhy patria medzi veľmi vzácne až vzácne, a to nielen 
z pohľadu lokálneho, ale i z pohľadu územia Slovenskej republiky, či dokonca 
z perspektívy priestoru strednej Európy. Aj v súvislosti s našimi predchádzajúcimi 
výsledkami je preto možné konštatovať, že záhradkárska osada „Kvitnúci ostrov“ 
patrí k lepidopterologicky významným lokalitám okolia mesta Nové Zámky. Spolu 
s druhmi publikovanými v tejto práci, registrujeme v súčasnosti zo skúmanej lokality 
celkom 439 druhov nočných motýľov. Z dôvodu prehĺbenia poznatkov a získania 
nových informácií o druhovom zastúpení fauny lepidopter záujmového územia, by 
bolo vhodné vo výskumoch pokračovať aj v budúcnosti.
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Obr. 2 Detailný pohľad na záhradkársku osadu “Kvitnúci ostrov”. V pravej  časti fotografie 
je viditeľná časť Dlhého kanála.         (Foto: Šima 2012)

 Fig. 2 Detailed view on the „Kvitnúci ostrov“ gardening colony. A part of  the Dlhý kanál 
channel could be seen on the right part of the photograph.   (Photo: Šima 2012)


