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Abstract: The author states the occurrence of butterflies (Rhopalocera) in 
north-eastern Slovakia (Ondavská vrchovina highlands). The individuals were 
observed in summer and autumn months in years 2009–2010 (May to October) 
in the surrounding of village Duplín. Totally were observed 1 600 individuals 
belonging to 47 species of day-active butterflies. The faunistic data helps to 
spread knowledge of butterflies in the territory of north-eastern Slovakia (pri-
marily for Iphiclides podalirius, Maculinea arion, Polyommatus daphnis, Lycaena 
dispar etc.).
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ÚVOD

Literárne pramene týkajúce sa výskytu denných 
(heliofilných) motýľov z územia Slovenska bo-
li sumarizované viacerými autormi. Staršie pub-
likované i nepublikované údaje do roku 1960 zhr-
nul Hrubý (1964), do roku 1975 uvádza Reiprich 
(1977) a ďalšie faunistické údaje do roku 1985 
zhrnuli Reiprich & Okáli (1988, 1989a, b). Nako-
niec bibliografiu lepidopterologickej literatúry do 
roku 1995 zostavil Okáli (1997). Napriek tomu 
komplexnejšie faunisticko-ekologické údaje so za-
meraním na osídlenie motýľov v rôznych typoch 
biotopov zo sledovaného územia severovýchodné-
ho Slovenska (napr. Ondavskej a Laboreckej vrcho-
viny) sú nedostatočné a majú charakter jednotli-
vých nálezov, alebo úplne absentujú (Abafi-Aigner 
1912; Jablonkay & Varga 1975; Chromý 1984; Pa-
nigaj 1984, 1993; Jászay & Panigaj 1987; Petrašo-
vič & Reiprich 1992).

Hlavným cieľom práce je zmapovanie a doplnenie 
údajov výskytu denných motýľov zo sledovaných 
území obcí východného Slovenska so zameraním 
predovšetkým na intravilán a extravilán v ich bez-

prostrednom okolí. V prvej časti príspevku preto 
uvádzam údaje o výskyte motýľov s dennou akti-
vitou (Hesperioidea, Papilionoidea) získané odchy-
tom v severovýchodnej časti Ondavskej vrchoviny 
v okolí obce Duplín.

MATERIÁL A METODIKA

Záujmové územie okolia obce Duplín (DFS 6795d, 
49˚14‘ N, 21˚37‘ E, 195 m n. m.) je situované na se-
verovýchode Slovenska, orograficky patrí do oblas-
ti Nízkych Beskýd, celku Ondavská vrchovina (kód 
orografického celku – 740).

Prieskum bol zameraný na získanie údajov o vý-
skyte motýľov s dennou aktivitou (skupina Rhopa-
locera) klasickými entomologickými metódami t.j. 
odchytom pomocou motyliarskej sieťky alebo ob-
serváciou v priebehu mesiacov máj až október v ob-
dobí rokov 2009–2010. Počas dvoj-trojhodinového 
odchytu v doobedňajších hodinách, za polojasného 
až jasného počasia pri teplotách vzduchu 20–35 ˚C 
boli zaznamenávané aktívne jedince jednotlivých 
druhov na viacerých vytypovaných stacionároch:
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(A) – extenzívne kosený trávnatý porast na okraji 
dubovo-hrabového lesa (tzv. „Strečok“) a extenzív-
ne využívaného poľa (obrázok 1) nachádzajúci sa 
severovýchodne od obce.

(B) – intravilán obce: zmes habitatov značne naru-
šených ľudskou činnosťou predovšetkým: ruderá-
ly, záhrady a agrocenózy s rôznou intenzitou vyu-
žívania.

(C) – okraj odvodňovacieho kanála (obrázok 2): lí-
niový krovinatý porast okraja odvodňovacieho ka-
nála dĺžky približne 270 m a šírky 4–5m prevažne 
s trávnatým spoločenstvom a menším podielom 
Caltha palustris, Typha latifolia, Prunus spinosa a 
Rosa sp. 

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Počas prieskumu bolo celkovo zaznamenaných 1 
600 jedincov 47 druhov motýľov s dennou aktivi-
tou (skupina Rhopalocera) patriacich do 6 čeľadí. 
Napriek tomu prehľad jednotlivých druhov v da-
nej oblasti môžeme považovať len za predbežný a 
v skutočnosti neodráža celkové spektrum motýľov 
s dennou aktivitou. Odôvodňujem si to najmä tým, 
že mnohé druhy si vyžadujú habitatovo a ekolo-
gicky špecifickejšie nároky na prežívanie. Rovna-
ko aj spôsob obhospodarovania a termín kosenia 
lúčnych porastov v rámci sezóny môže významne 
ovplyvniť diverzitu a abundanciu motýľov (Bar-
tušová & Panigaj 2004). Rovnako aj Deván (2009) 
upozorňuje na možný vplyv vytrácania sa motýľov 
a iných zástupcov bezstavovcov vplyvom intenzív-
neho kosenia prídomových trávnikov v intravilá-
noch obcí.

Čeľaď súmračníkovité (Hesperidae) – 4 sp. (63 
ex.): 

Carterocephalus palaemon – 1 ex.: 10.5.2009 – 1 
ex. (B).

Thymelicus sylvestris – 12 ex.: 26.6.2010 – 4 ex. 
(A); 18.7.2010 – 3 ex. (C), 5 ex. (A).
Thymelicus lineola – 20 ex.: 23.7.2009 – 5 ex. (A); 
1.8.2009 – 3 ex. (A); 18.7.2010 – 5 ex. (A), 7 ex. (C).
Ochlodes venatus – 30 ex.: 23.5.2009 – 6 ex. (A); 
1.8.2009 – 6 ex. (A); 2.8.2009 – 4 ex. (B); 15.8.2009 
– 5 ex. (B); 22.8.2009 – 1 ex. (A); 26.6.2010 – 1 ex. 
(A); 8.8.2010 – 7 ex. (A).

Čeľaď vidlochvostovité (Papilionidae) – 2 sp. 
(12 ex.)

Papilio machaon – 3 ex.: 15.8.2009 – 1 ex. (A); 
18.7.2010 – 2 ex. (A).
Iphiclides podalirius – 9 ex.: 23.7.2009 – 2 ex. (A); 
1.8.2009 – 3 ex. (A); 18.7.2010 – 4 ex. (A).

Čeľaď mlynárikovité (Pieridae) – 9 sp. (360 
ex.): 

Leptidea sinapis – 19 ex.: 23.7.2009 – 3 ex. (A); 
15.8.2009 – 2 ex. (A), 1 ex. (B); 1.5.2010 – 3 ex. (A); 
2.5.2010 – 6 ex. (B); 18.7.2010 – 1 ex. (C), 3 ex. (A).
Pieris brassicae – 30 ex.: 23.7.2009 – 15 ex. (A); 
1.8.2009 – 8 ex. (A); 15.8.2009 – 1 ex. (A); 19.9.2009 
– 5 ex. (A); 18.7.2010 – 1 ex. (C).
Pieris rapae – 144 ex.: 19.4.2009 – 4 ex. (A); 
23.7.2009 – 2 ex. (A); 1.8.2009 – 42 ex. (A); 
2.8.2009 – 3 ex. (B); 15.8.2009 – 25 ex. (A), 16 ex. 
(B); 22.8.2009 – 20 ex. (A); 19.9.2009 – 20 ex. (A); 
26.6.2010 – 1 ex. (A); 18.7.2010 – 2 ex. (C); 8.8.2010 
– 6 ex. (A), 2 ex (C); 8.10.2010 – 1 ex. (A).
Pieris napi – 93 ex.: 19.4.2009 – 5 ex. (A); 23.5.2009 
– 24 ex. (A); 23.7.2009 – 1 ex. (A); 2.8.2009 – 5 ex. 
(B); 15.8.2009 – 1 ex. (A); 19.9.2009 – 20 ex. (A); 
1.5.2010 – 1 ex. (A); 26.6.2010 – 7 ex. (A); 18.7.2010 
– 5 ex. (A), 5 ex. (C); 8.8.2010 – 10 ex. (A), 2 ex. (C); 
8.10.2010 – 2 ex. (A), 5 ex. (B).
Pontia daplidice –2 ex.: 26.6.2010 – 1 ex. (C); 
18.7.2010 – 1 ex. (C).
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Obrázok 1. Extenzívne kosený trávnatý porast na 
okraji dubovo-hrabového lesa obce Duplín – Ondavská 
vrchovina.

Obrázok 2. Okraj odvodňovacieho kanála v extraviláne 
obce Duplín – Ondavská vrchovina.



Anthocharis cardamines – 19 ex.: 19.4.2009 – 3 ex. 
(A); 23.5.2009 – 6 ex. (A); 2.5.2010 – 10 ex. (B).
Colias hyale – 12 ex.: 23.5.2009 – 1 ex. (A); 
19.9.2009 – 4 ex. (A); 18.7.2010 – 4 ex. (A); 8.8.2010 
– 1 ex. (C); 8.10.2010 – 2 ex. (B).
Colias crocea – 9 ex.: 1.8.2009 – 3 ex. (A); 15.8.2009 
– 1 ex. (A); 19.9.2009 – 5 ex. (A).
Gonepteryx rhamni – 32 ex.: 23.7.2009 – 23 ex. (A); 
1.8.2009 – 1 ex. (A); 19.9.2009 – 1 ex. (A); 1.5.2010 – 
1 ex. (A); 18.7.2010 – 6 ex. (A).

Čeľaď ohniváčikovité (Lycaenidae) – 10 sp. 
(270 ex.): 

Lycaena dispar – 13 ex.: 23.5.2009 – 6 ex. (A); 
1.8.2009 – 4 ex. (A); 15.8.2009 – 1 ex. (A); 26.6.2010 
– 1 ex. (C); 18.7.2010 – 1 ex. (A).
Lycaena virgaureae – 2 ex.: 18.7.2010 – 2 ex. (A).
Thecla betulae – 1 ex.: 15.8.2009 – 1 ex. (A).
Everes argiades – 81 ex.: 23.5.2009 – 9 ex. 
(A); 1.8.2009 – 26 ex. (A); 2.8.2009 – 10 ex. (B); 
15.8.2009 – 7 ex. (A), 12 ex. (B); 22.8.2009 – 10 ex. 
(A); 18.7.2010 – 4 ex. (A), 1 ex. (C); 8.8.2010 – 2 ex. 
(A).
Maculinea arion – 7 ex.: 18.7.2010 – 7 ex. (A).
Plebeius argus – 39 ex.: 23.5.2009 – 11 ex. (A); 
23.7.2009 – 10 ex. (A); 15.8.2009 – 1 ex. (A); 
19.9.2009 – 1 ex. (A); 26.6.2010 – 3 ex. (A); 8.8.2010 
– 13 ex. (A).
Plebeius idas – 1 ex.: 8.8.2010 – 1 ex. (A).
Aricia agestis – 5 ex.: 1.8.2009 – 5 ex. (A).
Polyommatus icarus – 120 ex.: 23.5.2009 – 6 ex. 
(A); 23.7.2009 – 9 ex. (A); 1.8.2009 – 22 ex. (A), 14 
ex. (B); 15.8.2009 – 8 ex. (A), 14 ex. (B); 22.8.2009 
– 15 ex. (A); 19.9.2009 – 20 ex. (A); 26.6.2010 – 1 ex. 
(A), 1 ex. (C); 8.8.2010 – 5 ex. (A); 8.10.2010 – 4 ex. 
(A), 1 ex. (B).
Polyommatus daphnis – 2 ex.: 18.7.2010 – 1 ex. 
(A); 8.8.2010 – 1 ex. (A).

Čeľaď babôčkovité (Nymphalidae) – 14 sp. (369 
ex.): 

Inachis io – 85 ex.:19.4.2009 – 1 ex. (A); 23.7.2009 
– 15 ex. (A); 1.8.2009 – 1 ex. (A); 2.8.2009 – 5 ex. 
(B); 22.8.2009 – 1 ex. (A); 19.9.2009 – 35 ex. (A); 
1.5.2010 – 5 ex. (A); 1.5.2010 – 1 ex. (B); 18.7.2010 
– 15 ex. (A), 2 ex. (C); 8.8.2010 – 1 ex. (B); 8.10.2010 
– 2 ex. (A), 1 ex (B).
Aglais urticae– 2 ex.: 1.8.2009 – 1 ex. (A); 8.8.2010 
– 1 ex. (B).
Vanessa atalanta – 9 ex.: 23.7.2009 – 1 ex. (A); 
1.8.2009 – 1 ex. (A); 15.8.2009 – 1 ex. (B); 18.7.2010 
– 1 ex. (A); 8.8.2010 – 2 ex. (A); 8.10.2010 – 2 ex. (A), 
1 ex. (B).
Vanessa cardui – 74 ex.: 23.5.2009 – 7 ex. (A); 
15.8.2009 – 5 ex. (A); 23.7.2009 – 30 ex. (A); 1.8.2009 

– 21 ex. (A); 2.8.2009 – 5 ex. (B); 15.8.2009 – 1 ex. 
(B); 19.9.2009 – 5 ex. (A). 
Polygonia c-album – 21 ex.: 23.7.2009 – 4 ex. (A); 
1.8.2009 – 4 ex. (A); 2.8.2009 – 3 ex. (B); 15.8.2009 
– 1 ex. (B), 19.9.2009 – 1 ex. (A); 8.8.2010 – 5 ex. (A), 
1 ex. (C), 1ex. (B); 8.10.2010 – 1 ex. (A).
Araschnia levana – 113 ex.: 19.4.2009 – 10 ex. 
(A); 23.5.2009 – 15 ex. (A); 23.7.2009 – 5 ex. (A); 
2.8.2009 – 5 ex. (B); 15.8.2009 – 25 ex. (A), 15 ex. 
(B); 22.8.2009 – 18 ex. (A); 2.5.2010 – 5 ex. (A); 
26.6.2010 – 1 ex. (A); 18.7.2010 – 13 ex. (A); 8.8.2010 
– 1 ex. (B).
Argynnis paphia – 8 ex.: 15.8.2009 – 1 ex. (A); 
22.8.2009 – 3 ex. (A); 18.7.2010 – 1 ex. (A); 8.8.2010 
– 3 ex. (A). 
Argynnis adippe– 3 ex.: 23.7.2009 – 1 ex. (A); 
1.8.2009 – 1 ex. (A); 22.8.2009 – 1 ex. (A).
Issoria lathonia – 4 ex.: 2.8.2009 – 1 ex. (B); 
19.9.2009 – 1 ex. (A); 8.10.2010 – 2 ex. (A).
Brenthis daphne – 2 ex.: 18.7.2010 – 1 ex. (A); 
23.7.2009 – 1 ex. (A).
Boloria selene – 2 ex.: 1.8.2009 – 1 ex. (A); 8.8.2010 
– 1 ex. (B).
Boloria dia – 4 ex.: 15.8.2009 – 3 ex. (A); 22.8.2009 
– 1 ex. (A).
Melitaea phoebe – 10 ex.: 1.8.2009 – 1 ex. (A); 
2.8.2009 – 1 ex. (B); 15.8.2009 – 4 ex. (A), 3 ex. (B); 
8.8.2010 – 1 ex. (A).

Melitaea athalia – 32 ex.: 23.5.2009 – 10 ex. (A); 
1.8.2009 – 5 ex. (A); 2.8.2009 – 1 ex. (B); 15.8.2009 – 
4 ex. (B), 26.6.2010 – 6 ex. (A); 18.7.2010 – 6 ex. (A).

Čeľaď očkáňovité (Satyridae) – 8 sp. (525 ex.): 

Melanargia galathea – 1 ex.: 18.7.2010 – 1 ex. (C).
Minois dryas – 23 ex.: 23.7.2009 – 5 ex. (A); 
1.8.2009 – 1 ex. (A); 2.8.2009 – 6 ex. (B); 15.8.2009 
– 1 ex. (A); 18.7.2010 – 4 ex. (A); 8.8.2010 – 6 ex. (A).
Erebia medusa – 25 ex.: 23.5.2009 – 25 ex. (B).
Maniola jurtina – 289 ex.: 23.7.2009 – 45 ex. 
(A); 1.8.2009 – 35 ex. (A); 2.8.2009 – 21 ex. (B); 
15.8.2009 – 35 ex. (A), 19 ex. (B); 22.8.2009 – 5 ex. 
(A); 26.6.2010 – 10 ex. (A), 13 ex. (C); 18.7.2010 – 
45 ex. (A), 25 ex. (C); 8.8.2010 – 34 ex. (A), 2 ex. (C).
Aphantopus hyperanthus – 82 ex.: 23.7.2009 – 22 
ex. (A); 1.8.2009 – 25 ex. (A); 2.8.2009 – 7 ex. (B); 
18.7.2010 – 8 ex. (A), 17 ex. (C); 8.8.2010 – 2 ex. (A), 
1 ex. (B).
Coenonympha pamphilus – 98 ex.: 23.5.2009 – 29 
ex. (A); 23.7.2009 – 5 ex. (A); 1.8.2009 – 37 ex. (A); 
2.8.2009 – 6 ex. (B); 15.8.2009 – 5 ex. (A); 22.8.2009 
– 5 ex. (A); 26.6.2010 – 1 ex. (A), 1 ex. (C); 18.7.2010 
– 2 ex. (C); 8.8.2010 – 7 ex. (A).
Coenonympha glycerion – 6 ex.: 23.5.2009 – 6 ex. 
(A).
Pararge aegeria – 1 ex.: 22.8.2009 – 1 ex. (A).
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Porovnaním odchytov na jednotlivých stanoviš-
tiach bol zistení kvantitatívny, ale najmä kvalitatív-
ny rozdiel v počte odchytených druhov a jedincov. 
Tento rozdiel bol spôsobený najmä rôznou intenzi-
tou odchytu (na stanovišti (A) bol uskutočnený in-
tenzívnejší odchyt v porovnaní so stanovišťami (B) 
a (C)). Pre všetky tri stanovištia bolo zaznamena-
ných 9 spoločných druhov (Leptidea sinapis, Pieris 
rapae, P. napi, Colias hyale, Everes argiades, Polyom-
matus icarus, Inachis io, Maniola jurtina, Aphantopus 
hyperanthus, Coenonympha pamphilus). Pre stano-
vište (A) a (B) bolo spoločných 22 druhov (Ochlo-
des venatus, Leptidea sinapis, Pieris rapae, P. napi, 
Anthocharis cardamines, Colias hyale, Everes argia-
des, Polyommatus icarus, Inachis io, Aglais urticae, 
Vanessa atalanta, V. cardui, Polygonia c-album, Ara-
schnia levana, Issoria lathonia, Boloria selene, Melita-
ea phoebe, M. athalia, Minois dryas, maniola jurtina, 
Aphantopus hyperanthus, Coenonympha pamphilus). 
Prevažná väčšina druhov a jedincov bola odchyte-
ná najmä na stanovišti (A), teda na okraji dubovo-
-hrabového lesa a poľného resp. záhradkársky ob-
hospodarovaného územia, kde boli zaznamenané 
viaceré významné druhy.

Z prehľadu odchytených druhov motýľov bola če-
ľaď Hesperidae prezentovaná štyrmi druhmi, pri-
čom najpočetnejším bol Ochlodes venatus, ktoré-
ho výskyt je ubiquistický s výnimkou smrekových 
monokultúr a rozsiahlych agrocenóz (Beneš et al. 
2002, Slamka 2004). 

Čeľaď Papilionidae bola zastúpená dvoma druh-Papilionidae bola zastúpená dvoma druh-
mi, pričom väčšiu expanziu druhov vplyvom útlmu 
poľnohospodárstva uvádza aj Beneš et al. (2002), 
Slamka (2004). Výskyt oboch druhov bol potvrde-
ný len v letných mesiacoch (júl, august).

Čeľaď Pieridae patrila k najpočetnejším denným 
motýľom, ktorých výskyt bol potvrdený počas celé-
ho vegetačného obdobia až do neskorej jesene. Naj-
početnejšími druhmi boli mlynáriky rodu Pieris, 
ktoré tvorili stálu zložku fauny motýľov v agrárnej 
krajiny, čo je v zhode aj s literárnymi údajmi (Beneš 
et al. 2002, Slamka 2004). 

Z čeľade Lycaenidae bolo zaznamenaných deväť 
druhov, pričom najpočetnejší bol výskyt Polyom-
matus icarus a Everes argiades, ktoré zároveň pat-
ria k druhom adaptovaným na najrôznejšie typy 
otvorených bezlesných biotopov vrátane poľnohos-
podárskej krajiny a intravilánov miest a obcí. Rov-
nako početné sú i na ruderálnych stanovištiach, 
suchších zošliapaných lúkach a poľných cestách 
(Beneš et al. 2002, Slamka 2004). Z faunistického 
hľadiska bol významný najmä odchyt modráčika 
čiernoškvrného (Maculinea arion), ktorý je podľa 
vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykoná-
va zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a kra-
jiny v znení vyhlášky č. 492/2006 Z.z. zaradený do 
prílohy č. 6A a 4B. Podľa klasifikácie IUCN je druh 
zaradený do kategórie ohrozenia VU (vulnerable 
– zraniteľný). V rámci medzinárodných dohovo-

rov je zaradený v prílohe č. II Dohovoru o ochrane 
voľne žijúcich organizmov a prírodných biotopov 
(Bern2) a v prílohe č. IV Smernice rady č. 92/43/
EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov 
a voľne rastúcich rastlín (HD4). Druh bol súčasne 
zaznamenaný aj v okolí mesta Stropkov (27.6.2010 
– 1 ex., 17.7.2010 – 1 ex.) a obce Tokajík (24.7.2009 
– 2 ex.; vlastné nepubl. údaje). Údaje tak prispievajú 
k celkovému rozšíreniu poznatkov o lokalitách vý-
skytu druhu nielen na území Ondavskej vrchoviny 
ale aj z územia Slovenska. Výskyt druhu z územia 
Ondavskej vrchoviny uvádza aj Panigaj (1984): jed-
nu samičku odchytenú v okolí Gaboltova 16.7.1980 
dvoch samcov z okolia Bardejova.

Rovnako významný bol aj odchyt Polyommatus da-
phnis, ktorého výskyt je podľa Beneša et al. (2002) 
a Slamka (2004) na Slovensku lokálny a najviac je 
ohrozený rekultiváciou, zalesňovaním a zarasta-
ním vhodných biotopov spolu s ich fragmentáciou.

Čeľaď Nymphalidae patrila k druhovo najpočetnej-Nymphalidae patrila k druhovo najpočetnej-
šej skupine motýľov, ale výskyt jednotlivých dru-
hov bol s výnimkou Inachis io, Vanessa cardui, Ara-
schnia levana a Melitaea athalia skôr len ojedinelý. 
Výskyt M. phoebe na území Slovenska je len lokálny 
najmä na juhu krajiny. Kým v Českej republike resp. 
na Morave sa považuje M. phoebe za vyhynutý druh, 
na Slovensku bolo naopak zaznamenané zvýšenie 
jeho početnosť oproti minulosti (Beneš et al. 2002, 
Slamka 2004). 

Čeľaď Satyridae tvorila stálu zložku lepidoptero-Satyridae tvorila stálu zložku lepidoptero-
fauny poľnohospodárskej krajiny. Väčší výskyt 
druhov Maniola jurtina a Coenonympha pamphilus 
je v zhode s ich nárokmi na biotopovú väzbu (Beneš 
et al. 2002, Slamka 2004).

Treba podotknúť, že okrem Maculinea arion a Poly-
ommatus daphnis, boli zaznamenané aj iné druhy 
zaradené do Červeného zoznamu SR: napr. Iphicli-
des podalirius, Lycaena dispar, ktoré sú chránené 
medzinárodnými dohovormi a vyhláškou Minister-
stva životného prostredia.
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