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abstract: The author states the occurrence of butterflies (Rhopalocera) from 
Eastern Slovakia. Individuals were observed over spring to autumn during the 
years 2008 – 2011. A total of  2 152 individuals belonging to 59 species of but-
terflies were observed. The faunistic data help to spread knowledge of butter-
flies’ distribution in the territory of Eastern Slovakia (especially for Iphiclides 
podalirius, Polyommatus daphnis, Phengaris (Maculinea) arion, Glaucopsyche 
alexis, Lycaena dispar, Plebejus argyrognomon and Melitaea phoebe from Volovs-
ké vrchy Mts, Košická kotlina basin, Spišsko–šarišské medzihorie Mts, Šarišská 
vrchovina Mts, Ondavská vrchovina Mts, Beskydské predhorie Mts).
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Úvod

Výskumom motýľov na území Slovenska sa v mi-
nulosti zaoberali a v súčasnosti zaoberajú viacerí 
lepidopterológovia. Množstvo publikovaných ako 
i nepublikovaných údajov si preto podnietilo sna-
hu o ich sumarizovanie (Scopoli 1772, Frivaldsz-
ký 1865, Horváth & Pável 1876, Abafi–Aigner et 
al. 1896, Hrubý 1964, Reiprich 1977, Reiprich & 
Okáli 1988, 1989a, b, Okáli 1997). 

Štúdiom tejto lepidopterologickej literatúry z úze-
mia Slovenska bolo zistené, že z mnohých oblas-
tí boli publikované iba sporadické nálezy, kým z 
iných naopak nie sú takmer žiadne údaje. Relatív-
ne dobre preskúmaných oblastí je preto veľmi má-
lo a najčastejšie to boli buď faunisticky atraktív-
ne územia (napr. Vysoké Tatry, Východné Karpaty, 
Muránska planina, Slovenský raj, Slovenský kras a 
pod.), alebo bol realizovaný cielený výskum na ma-
loplošných chránených územiach. Z výsledkov re-
vízie vyplynulo, že v súčasnosti na Slovensku ne-
máme takmer žiadny relevantný zdroj informácií 
ani o približnom stave fauny našich motýľov, čo 

podnietilo aj snahu o celoplošné mapovanie motý-
ľov (Kalivoda & Víťaz 2011a).

Hlavným cieľom príspevku je uvedenými údaj-
mi doplniť poznatky o výskyte denných motý-
ľov (Rhopalocera) z viacerých lokalít východného 
Slovenska.

MateriáL a Metodika

Údaje uvedené v príspevku majú charakter jedno-
razových odchytov so zameraním na získanie úda-
jov o výskyte motýľov s dennou aktivitou (skupina 
Rhopalocera) v období rokov 2008 – 2011 z území 
viacerých orografických celkov (Volovské vrchy, 
Košická kotlina, Spišsko–šarišské medzihorie, Ša-
rišská vrchovina, Ondavská vrchovina, Beskydské 
predhorie). Napriek krátkodobosti odchytov boli 
použité klasické entomologické metódy t.j. odchyt 
pomocou entomologickej sieťky na motýle alebo 
pozorovaním. V niektorých prípadoch ak to bolo 
možné bola uskutočnená metóda odchytu pomo-
cou transektovej líniovej metódy podľa odporúča-
ní Pollarda (1977). Odchytené ako aj pozorované 
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obrázok 2. Biotop odchytu v agrocenóze v okolí topoľového vetrolamu v extraviláne obce Šebastovce (Košická kot-
lina), (foto: A. Čanády, 24.10.2010).

obrázok 1. Biotop odchytu na mezofilnom trávnatom poraste v okolí pútnického kostolíka sv. Anny pri Poproči 
(Volovské vrchy), (foto: A. Čanády 26.4.2009). 
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letiace resp. sediace jedince boli determinované 
priamo v teréne, zároveň boli jedincom zašuchané 
krídelné šupiny aby sa vyhlo opätovnému spočíta-
niu. Údaje o výskyte druhov boli zaznamenané do 
terénneho protokolu a len v nevyhnutnom prípa-
de boli ťažko určiteľné druhy odoberané k ďalšie-
mu laboratórnemu spracovaniu a determinované 
pomocou určovacích kľúčov a atlasov (napr. Jakšić 
1998, Bělín 1999, Slamka 2004, Laštůvka 2008). 
Zozbieraný materiál je deponovaný na Katedre zo-
ológie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

výSLedky a diSkuSia

Počas prieskumu bolo celkovo zaznamenaných 
2 152 jedincov 59 druhov motýľov s dennou akti-
vitou (skupina Rhopalocera) patriacich do 6 čeľadí. 
V prehľade okrem údajov o zemepisných súradni-
ciach sú uvedené aj kódy databanky fauny Sloven-
ska – DFS a kódy geomorfologických jednotiek (na-
pr. Volovské vrchy – 070). Pri druhu Pontia daplidice, 
niektorí autori uvádzajú dva samostatné druhy P. 
daplidice a P. edusa, podľa ktorých sa P. daplidice vy-
skytuje v juhozápadnej Európe (západná časť Fran-
cúzska, Španielsko a Portugalsko), severnej Afrike 
a na Blízkom Východe. V ostatnej časti pôvodného 
areálu, teda aj na Slovensku a v Čechách sa vysky-
tuje P. edusa (cf. Laštůvka & Liška 2011). Naopak, 
niektorí autori uvádzajú tieto dva taxóny iba ako 
poddruhy v rámci druhu Pontia daplidice (e.g. Be-
neš et al. 2002, Kalivoda & Víťaz 2011b). Vzhľa-
dom na uvedenú nejednotnosť v názoroch, ako aj na 
fakt, že najistejšie odlíšenie oboch taxónov je mož-
né len pomocou molekulárnych analýz uvádzam pri 
uvedenom prehľade druh ako P. daplidice sensu la-
to (s.l.). Rovnako do čeľade Nymphalidae boli zahr-
nuté aj druhy pôvodne uvádzané pod samostatnou 
čeľaďou Satyridae, v súčasnosti na základe moleku-
lárnych analýz priraďované len do podčeľade Saty-
rinae v rámci čeľade Nymphalidae (e.g. Wahlberg 
et al. 2009, Kodandaramaiah & Wahlberg 2009, 
Laštůvka & Liška 2011).

volovské vrchy (070)

Poproč (DFS 7291d, 48˚43‘11,3‘‘N, 21˚00‘34,6‘‘E)

Odchyt uskutočnený dňa 26. 4. 2009 od 14:30 do 
15:30 hod. na mezofilnej kvetnatej lúke obklopenej 
lesným porastom pri pútnickom kostolíku sv. Anny 
(obr. 1). Celkovo bolo zaznamenaných 68 jedincov 
3 čeľadí. 

Hesperidae: Erynnis tages (2 ex.)
Pieridae: Leptidea sinapis (4 ex.), Pieris rapae (23 
ex.), P. napi (13 ex.), Anthocharis cardamines (6 ex.), 
Gonepteryx rhamni (8 ex.)
Nymphalidae: Boloria dia (1 ex.), Polygonia c–album 
(3 ex.), Inachis io (1 ex.), Araschnia levana (1 ex.), 
Aglais urticae (1 ex.), Pararge aegeria (4 ex.)

Košice – Sever – Bankov (DFS 7293, 48˚44‘27,5‘‘N, 
21˚12‘33,1‘‘E)

Odchyt uskutočnený na mezofilnej kvetnatej lúke 
na okraji bukovo–dubového lesa s prímesou ďal-
ších druhov v dňoch 29. 6. 2008, 20. 5. 2009, 1. 7. 
2009, 17. 8. 2009, 10. 7. 2010. Odchyty boli uskutoč-
nené v doobedňajších hodinách od 9:00 do 11:00 
hodiny. Celkovo bolo zaznamenaných 480 jedincov 
4 čeľadí.

29. 6. 2008 (51 ex.)
Lycaenidae: Satyrium acaciae (2 ex.), Lycaena vir-
gaureae (6 ex.)
Nymphalidae: Melitaea aurelia (5 ex.), Maniola jur-
tina (15 ex.), Pararge aegeria (8 ex.), Melanargia ga-
lathea (15 ex.)

20. 5. 2009 (167 ex.)
Hesperidae: Ochlodes venatus (6 ex.), Pyrgus malvae 
(5 ex.)
Pieridae: Leptidea sinapis (2 ex.), Pieris rapae (21 
ex.), Colias hyale (4 ex.)
Lycaenidae: Cupido argiades (24 ex.), Polyommatus 
icarus (28 ex.), Plebejus argus (15 ex.)
Nymphalidae: Coenonympha pamphilus (19 ex.), C. 
glycerion (6 ex.), Erebia medusa (25 ex.), Lasiomma-
ta maera (12 ex.)

1. 7. 2009 (151 ex.)
Hesperidae: Thymelicus sylvestris (3 ex.)
Pieridae: Leptidea sinapis (3 ex.), Pieris rapae (12 
ex.), P. napi (14 ex.) 
Lycaenidae: Lycaena virgaureae (6 ex.), Cupido ar-
giades (13 ex.), Glaucopsyche alexis (2 ex.), Celastri-
na argiolus (5 ex.), Polyommatus daphnis (2 ex.)
Nymphalidae: Melitaea aurelia (6 ex.), Vanessa car-
dui (7 ex.), Araschnia levana (9 ex.), Maniola jurtina 
(24 ex.), Melanargia galathea (20 ex.), Aphantopus 
hyperantus (23 ex.), Brintesia circe (2 ex.)

17. 8. 2009 (158 ex.)
Pieridae: Leptidea sinapis (3 ex.), Pieris rapae (25 
ex.), P. napi (18 ex.), P. brassicae (5 ex.), Colias hya-
le (2 ex.)
Lycaenidae: Polyommatus icarus (21 ex.), Cupido ar-
giades (5 ex.), Plebejus argus (4 ex.), Thecla betulae 
(1 ex.), Neozephyrus quercus (1 ex.)
Nymphalidae: Argynnis paphia (7 ex.), A. aglaja (1 
ex.), Maniola jurtina (35 ex.), Lasiommata maera (8 
ex.), Minois dryas (15 ex.), Coenonympha pamphilus 
(5 ex.), Pararge aegeria (4 ex.)

10. 7. 2010 (120 ex.)
Hesperidae: Thymelicus sylvestris (1 ex.)
Pieridae: Leptidea sinapis (1 ex.), Pieris napi (10 ex.), 
Gonepteryx rhamni (3 ex.)
Lycaenidae: Celastrina argiolus (2 ex.), Cupido argia-
des (2 ex.), Phengaris (Maculinea) arion (1 ex.), Saty-
rium acaciae (1 ex.)
Nymphalidae: Argynnis paphia (5 ex.), A. aglaja (2 
ex.), Melitaea athalia (13 ex.), Vanessa atalanta (3 
ex.), Nymphalis antiopa (1 ex.), Inachis io (2 ex.), 



154 Čaňády A.: Butterflies of Eastern Slovakia

Maniola jurtina (37 ex.), Aphantopus hyperantus (11 
ex.), Melanargia galathea (25 ex.)

Podľa Panigaja (1992) územie Volovských vrchov 
bolo v minulosti dosť málo skúmané, čo bolo spô-
sobené tým, že územie je obklopené lepidoptero-
logicky atraktívnejšími územiami napr. Slovenský 
raj, Slovenský kras, Muránska planina a podobne. 
Napriek tomu, z daného územia bolo publikovaných 
niekoľko prác zhrnutých v prácach (Hrubý 1964, 
Reiprich 1977, Reiprich & Okáli 1988, 1989a, b).

Medzi významnejšie zaznamenané druhy patrili 
viaceré ohrozené motýle ako sú P. daphnis, Ph. (M.) 
arion alebo G. alexis.

košická kotlina (400)

Bukovec (DFS 7292d, 48˚43’9,6’’N, 21˚08’46,7’’E)

Odchyt uskutočnený dňa 2. 5. 2009 od 14:30 do 
15:30 hod. na mezofilnej kvetnatej lúke nad obcou 
Bukovec. Celkovo bolo zaznamenaných 5 jedincov 
2 čeľadí. 

Hesperidae: Carterocephalus palaemon (2 ex.)
Pieridae: Leptidea sinapis (2 ex.), Anthocharis carda-
mines (3 ex.),

Košice – Botanická záhrada (DFS 7293c, 
48˚44‘8,4‘‘N, 21˚14‘18,9‘‘E)

Odchyt uskutočnený dňa 11. 6. 2008 na mezofil-
nej kvetnatej lúke v časti lesopark od 9:00 do 11:00 
hod. počas slnečného počasia. Celkovo bolo zazna-
menaných 67 jedincov 2 čeľadí.

Pieridae: Leptidea sinapis (1 ex.), Pieris rapae (5 ex.), 
P. brassicae (5 ex.)
Nymphalidae: Melitaea athalia (7 ex.), Coenonym-
pha pamphilus (21 ex.), C. glycerion (5 ex.), Maniola 
jurtina (23 ex.)

Šebastovce (DFS 7393b, 48˚39‘13,8‘‘N, 
21˚14‘54,9‘‘E)

Odchyt uskutočnený v agrocenóze (extravilán ob-
ce) v dňoch 4. 9. 2008, 21. 5. 2009, 21. 7. 2009, 7. 
8. 2009, 18. 8. 2009 v doobedňajších hodinách na 
okraji topoľového vetrolamu (obr. 2). V okolí vet-
rolamu bola v sledovaných obdobiach pestovaná 
kukurica siata (Zea mays), hrach siaty (Pisum sa-
tivum), repka olejná (Brassica napus), lucerna sia-
ta (Medicago sativa). Celkovo bolo zaznamenaných 
658 jedincov 6 čeľadí.

4. 9. 2008 (166 ex.)
Pieridae: Pieris rapae (25 ex.), P. napi (15 ex.), P. 
brassicae (8 ex.), Pontia daplidice s.l. (6 ex.), Colias 
hyale (2 ex.), C. crocea (4 ex.)
Lycaenidae: Polyommatus icarus (29 ex.), Cupido ar-
giades (20 ex.)
Nymphalidae: Melitaea phoebe (6 ex.), Vanessa car-
dui (10 ex.), Araschnia levana (16 ex.), Inachis io (7 
ex.), Coenonympha pamphilus (18 ex.)

21.5.2009 (172 ex.)
Hesperidae: Ochlodes venatus (6 ex.)
Pieridae: Pieris rapae (35 ex.), P. napi (20 ex.), P. 
brassicae (22 ex.), Antocharis cardamines (1 ex.)
Lycaenidae: Polyommatus icarus (42 ex.), Lycaena 
dispar (6 ex.), Satyrium pruni (2 ex.)
Nymphalidae: Melitaea athalia (12 ex.), Vanessa car-
dui (8 ex.), Coenonympha pamphilus (13 ex.), C. gly-
cerion (5 ex.)

21. 7. 2009 (190 ex.)
Hesperidae: Ochlodes venatus (8 ex.), Pyrgus malvae 
(5 ex.)
Papilionidae: Iphiclides podalirius (1 ex.)
Pieridae: Pieris rapae (24 ex.), P. napi (22 ex.), Lepti-
dea sinapis (3 ex.)
Lycaenidae: Polyommatus icarus (18 ex.), Cupido ar-
giades (15 ex.)
Riodinidae: Hamearis lucina (5 ex.)
Nymphalidae: Melitaea athalia (12 ex.), Vanessa car-
dui (21 ex.), Maniola jurtina (26 ex.), Pararge aege-
ria (7 ex.), Aphantopus hyperantus (23 ex.)

7. 8. 2009 (24 ex.)
Hesperidae: Ochlodes venatus (3 ex.)
Pieridae: Pieris rapae (5 ex.), P. napi (1 ex.), P. brassi-
cae (1 ex.), Pontia daplidice s.l. (1 ex.)
Lycaenidae: Polyommatus icarus (1 ex.), Thecla be-
tulae (1 ex.)
Nymphalidae: Melitaea phoebe (4 ex.), Vanessa car-
dui (5 ex.), Araschnia levana (1 ex.), Maniola jurtina 
(1 ex.)

18. 8. 2009 (106 ex.)
Pieridae: Pieris rapae (21ex.), P. napi (12 ex.), P. 
brassicae (5 ex.), Pontia daplidice s.l. (5 ex.)
Lycaenidae: Polyommatus icarus (20 ex.), Cupido ar-
giades (1 ex.), Lycaena tityrus (4 ex.)
Nymphalidae: Inachis io (1 ex.), V. atalanta (1 ex.), 
Araschnia levana (11 ex.), Coenonympha pamphilus 
(5 ex.), Maniola jurtina (20 ex.)

Grajciar – časť Haniska (DFS 7493b, 
48˚35‘44,4‘‘N, 21˚15‘49,4‘‘E)

Odchyt uskutočnený dňa 21. 7. 2009 v agrocenóze 
pozdĺž topoľového vetrolamu. Odchyt bol uskutoč-
nený v priebehu asi 12:05 – 12:55 hod., ktorých bo-
lo odchytených 28 jedincov patriacich k 3 čeľadiam. 
Hesperidae: Ochlodes venatus (6 ex.)

Pieridae: Pieris rapae (5 ex.), P. napi (5 ex.), P. bras-
sicae (1 ex.), Pontia daplidice s.l. (1 ex.), Colias hyale 
(1 ex.)
Nymphalidae: Vanessa cardui (1 ex.), V. atalanta (1 
ex.), Polygonia c–album (1 ex.)

Seňa (DFS 7493b; 48˚35‘8,6‘‘N, 21˚15‘10,5‘‘)

Odchyt uskutočnený dňa 7.9.2008 v agrocenóze 
známom z historických záznamov ako „Boží vrch 
– Isten domb“. Biotop predstavuje zvlnený terén 
zarastený predovšetkým agátmi, trnkami a iný-
mi krovinami spolu s ruderálnymi rastlinami čím 
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môže vytvárať vhodný „nášľapný kameň“ („step-
ping stone“) uprostred poľnohospodársky využí-
vanej krajiny. Odchyt bol uskutočnený v priebehu 
10:00 – 11:45 hod. za teplého (31°C) a slnečného 
počasia. Odchytených bolo 111 jedincov patriacich 
k 4 čeľadiam. 
Hesperidae: Ochlodes venatus (7 ex.)
Pieridae: Pieris rapae (15 ex.), P. napi (23 ex.), Colias 
crocea (6 ex.)
Lycaenidae: Lycaena dispar (2 ex.), Polyommatus 
icarus (24 ex.)
Nymphalidae: Coenonympha pamphilus (21 ex.), Ma-
niola jurtina (13 ex.)

Budimír (DFS 7993d, 48˚47‘29,6‘‘N, 21˚18‘28,6‘‘ 
– 10. 8. 2009; 48˚47‘48,6‘‘N, 21˚18‘43,2‘‘ – 11. 7. 
2011):

10. 8. 2009: Odchyt v agrocenóze pri topoľovom 
vetrolame pred obcou zo smeru Košice – Prešov. V 
okolí vetrolamu bola v sledovanom období pestova-
ná kukurica. Celkovo bolo zaznamenaných 154 je-
dincov 5 čeľadí.

Hesperidae: Ochlodes venatus (5 ex.)
Papilionidae: Iphiclides podalirius (1 ex.)
Pieridae: Pieris rapae (30 ex.), P. napi (5 ex.), Lepti-
dea sinapis (1 ex.), Pontia daplidice s.l. (5 ex.)
Lycaenidae: Polyommatus icarus (20 ex.), Cupido ar-
giades (19 ex.), Plebejus argus (1 ex.)
Nymphalidae: Vanessa cardui (5 ex.), Araschnia le-
vana (25 ex.), Issoria lathonia (1 ex.), Coenonympha 
pamphilus (25 ex.), C. glycerion (5 ex.), Maniola jurti-
na (4 ex.), Lasiommata maera (2 ex.)

11. 7. 2011: Odchyt od okraja lesa smerom ku za-
stavanej časti obce na lúčnom biotope. Celkovo bolo 
zaznamenaných 98 jedincov 4 čeľadí.

Hesperidae: Ochlodes venatus (1 ex.), Thymelicus li-
neola (2 ex.)
Pieridae: Pieris rapae (13 ex.), P. napi (20 ex.), P. 
brassicae (4 ex.), Pontia daplidice s.l. (2 ex.)
Lycaenidae: Polyommatus icarus (3 ex.), Celastrina 
argiolus (1 ex.)
Nymphalidae: Argynnis paphia (1 ex.), Araschnia le-
vana (2 ex.), Inachis io (4 ex.), Polygonia c–album (1 
ex.), Nymphalis antiopa (1 ex.), Coenonympha pam-
philus (2 ex.), Maniola jurtina (22 ex.), Lasiommata 
megera (1 ex.), Aphantopus hyperantus (8 ex.), Mela-
nargia galathea (5 ex.), Pararge aegeria (ex.)

Orografický celok Košická kotlina predstavuje úze-
mie tvorené nivnými plochami povodia Hornádu a 
Torysy, pričom habitaty v okolí veľkých miest sú 
silne ovplyvnené antropogénym zásahom. Väčši-
nu územia tvorí poľnohospodárska krajina, pričom 
prirodzené lokality sa vyskytujú iba miestne. Kra-
jinný ráz spôsobuje, že územie slúži aj ako vhodný 
biokoridor pre mnohé teplomilné taxóny smerom 
na sever. Okolie veľkých miest ako aj značná rozloha 
územia umožnila, že územie Košickej kotliny pred-
stavuje najviac preskúmané územie z východného 

Slovenska. Prevažná väčšina týchto údajov je star-
šieho dáta, preto boli práce sumarizované viacerý-
mi autormi (Hrubý 1964, Reiprich 1977, Reipri-
ch & Okáli 1988, 1989a, b, Okáli 1997, Tamásová 
2011). Na základe týchto prác medzi najčastejšie 
vyskytujúce a opakujúce sa lokality odchytu patria 
najmä Košice, Prešov a Moldava nad Bodvou. Medzi 
ďalšie skúmané lokality patrili oblasti v údolí Hor-
nádu a Torysy, ako aj okolia obcí Podhradík, Fintice, 
Prešov – Solivar alebo Herľany. Sumarizovaním vý-
sledkov bolo celkovo zaznamenaných pre Košickú 
kotlinu 152 druhov denných motýľov patriacich do 
68 rodov, 6 čeľadí z 32 lokalít. 

Výsledky odchytov uvedené v príspevku rozširu-
jú poznatky z územia juhovýchodne od Košíc pre-
dovšetkým z územia poľnohospodárskej kraji-
ny. Odchytené druhy patria vo väčšine prípadov k 
ubikvistickým, ktoré sú nenáročné a dobre prispô-
sobené aj silne pozmenenej krajine (e.g. Beneš et al. 
2002, Kalivoda & Víťaz 2011b). Pre mnohé druhy 
naopak vetrolamy resp. iné typy krajinnej zelene 
predstavujú tzv. nášľapné kamene „stepping sto-
nes“, ktoré môžu slúžiť ako refúgia resp. biokorido-
ry (e.g. Forman 1995, Beneš et al. 2002, Baum et al. 
2004, Uezu et al 2008 etc.).

Spišsko–šarišské medzihorie (690)

Hanigovce (DFS 6892a, 49˚10‘50,3‘‘N, 
21˚01‘56,0‘‘E):

Odchyt uskutočnený dňa 20. 7. 2008 na mezofilnej 
kvetnatej lúke počas cesty na Nový hrad (Hanigov-
ský hrad). Celkovo bolo zaznamenaných 63 jedin-
cov 3 čeľadí.

Lycaenidae: Lycaena virgaureae (2 ex.),
Nymphalidae: Melitaea aurelia (2 ex.), Polygonia c–
album (4 ex.), Argynnis aglaja (1 ex.), Maniola jurtina 
(2 ex.), Melanargia galathea (13 ex.), Coenonympha 
pamphilus (24 ex.), Aphantopus hyperantus (15 ex.)

Kapušany (DFS 6993c, 49˚03‘4,3‘‘N, 21˚19‘14,6‘‘E)

Odchyt uskutočnený dňa 16. 8. 2009 na mezofilnej 
kvetnatej lúke počas cesty na Kapušianský hrad-
ný vrch.Celkovo bolo zaznamenaných 86 jedincov 
3 čeľadí.

Pieridae: Pieris rapae (15 ex.), P. brassicae (5 ex.)
Lycaenidae: Polyommatus icarus (12 ex.), Cupido ar-
giades (10 ex.)
Nymphalidae: Melitaea athalia (6 ex.), M. phoebe 
(6 ex.), Inachis io (4 ex.), Polygonia c–album (1 ex.), 
Araschnia levana (5 ex.), Coenonympha pamphilus (8 
ex.), Maniola jurtina (9 ex.), Pararge aegeria (5 ex.)

Šarišská vrchovina (700)

Ovčie (DFS 7091b, 48˚57‘8,8‘‘N, 20˚58‘19,2‘‘E)

Odchyt uskutočnený dňa 11. 10. 2008 na mezofilnej 
kvetnatej lúke pri pútnickom kostolíku sv. Anny. 
Celkovo bolo zaznamenaných 17 jedincov 2 čeľadí. 
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Pieridae: Pieris rapae (6 ex.), P. napi (5 ex.), Colias 
hyale (5 ex.)
Nymphalidae: Vanessa atalanta (1 ex.)

Obidva orografické celky (Špišsko–šarišské medzi-
horie a Šarišská vrchovina) patria k nedostatočne 
preskúmaným územiam, v literatúre nachádzame 
iba niekoľko údajov o výskyte denných motýľov 
(Fulín & Panigaj 1985, Panigaj 1985, Richter 
1985). 

Vzhľadom na krátkosť ako aj jednorazový charak-
ter odchytov, boli zaznamenané len bežné predo-
všetkým ubikvistické resp. mezofilné druhy, čo bo-
lo aj v zhode s habitatmi odchytov.

ondavská vrchovina (740)

Tokajík (DFS 6896c, 49˚6‘16,5‘‘N, 21˚42‘19,9‘‘E)

Odchyt uskutočnený v intraviláne obce nad záhrad-
kami neďaleko obecného cintorína dňa 24. 7. 2009 
počas teplého a slnečného počasia. Biotop odchytu 
predstavoval mezofilný trávnatý porast s typickou 
vegetáciou. Celkovo bolo odchytených 183 jedincov 
patriacich k 6 čeľadiam.

Hesperidae: Erynnis tages (1 ex.), Thymelicus syl-
vestris (5 ex.), Th. lineola (3 ex.) 
Papilionidae: Iphiclides podalirius (2 ex.) 
Pieridae: Pieris rapae (21 ex.), P. napi (5 ex.), P. bras-
sicae (1 ex.)
Riodinidae: Hamearis lucina (1 ex.)
Lycaenidae: Polyommatus icarus (18 ex.), Plebejus 
argus (15 ex.), Maculinea arion (2 ex.)  
Nymphalidae: Vanessa cardui (20 ex.), Inachis io (1 
ex.), Melitaea athalia (5 ex.), Maniola jurtina (25 ex.), 
Aphantopus hyperantus (30 ex.), Coenonympha pam-
philus (5 ex.), Minois dryas (22 ex.), Melanargia ga-
lathea (1 ex.)

Zborov (DFS 6693 b, 49˚21‘26,9‘‘N, 21˚18‘6,3‘‘E)

Odchyt uskutočnený v extraviláne obce dňa 21. 8. 
2009 pod hradným vrchom. Biotop odchytu pred-
stavoval vlhkomilný trávnatý porast s typickou 
vegetáciou spolu s výskytom ostríc (Carex sp.) na 
niektorých častiach čo nasvedčuje na výskyt slatín 
(cf. Dostál 1981) na okraji dubovo–hrabového lesa 
s prímesou jedle a smreka obkolesujúcom hradný 
kopec. Celkovo bolo odchytených 40 jedincov pat-
riacich k 4 čeľadiam.

Papilionidae: Papilio machaon (1 ex.) 
Pieridae: Pieris rapae (7 ex.), P. napi (5 ex.)
Lycaenidae: Polyommatus icarus (1 ex.), Cupido ar-
giades (1 ex.), Lycaena dispar (1 ex.)
Nymphalidae: Vanessa atalanta (6 ex.), Araschnia 
levana (5 ex.), Argynnis adippe (1 ex.), Polygonia c–
album (1 ex.), Maniola jurtina (5 ex.), Coenonympha 
pamphilus (1 ex.), Pararge aegeria (5 ex.)

Vyškovce (DFS 6796a, 49˚15‘18,6‘‘N, 21˚40‘5,5‘‘E)

Odchyt uskutočnený v intraviláne obce dňa 
22.5.2011 na trávnatom spoločenstve v záhrad-
kách a okraji obecnej cesty. Celkovo bolo odchyte-
ných 16 jedincov patriacich k 4 čeľadiam.

Papilionidae: Papilio machaon (2 ex.) 
Pieridae: Pieris rapae (2 ex.), P. napi (2 ex.), Leptidea 
sinapis (1 ex.)
Lycaenidae: Polyommatus icarus (1 ex.), Cupido ar-
giades (1 ex.),
Nymphalidae: Melitaea athalia (3 ex.), Coenonym-
pha pamphilus (2 ex.), Erebia medusa (2 ex.)

Potoky (DFS 6795d, 49˚15‘29,6‘‘N, 21˚37‘42,1‘‘E)

Odchyt uskutočnený v intraviláne obce dňa 26. 
8. 2011 na mezofilnom trávnatom poraste nad 
cerkvou sv. Paraskievy. Celkovo bolo odchytených 
66 jedincov patriacich k 4 čeľadiam.

Papilionidae: Papilio machaon (1 ex.) 
Pieridae: Pieris rapae (17 ex.), P. brassicae (3 ex.), 
Colias hyale (2 ex.)
Lycaenidae: Polyommatus icarus (10 ex.), Cupido ar-
giades (4 ex.), Lycaena dispar (1 ex.), L. virgaureae (1 
ex.), Plebejus argus (1 ex.)
Nymphalidae: Melitaea athalia (5 ex.), Boloria dia (2 
ex.), Inachis io (3 ex.), Araschnia levana (2 ex.), Ar-
gynnis paphia (1 ex.), Coenonympha pamphilus (8 
ex.), Maniola jurtina (5 ex.)

Beskydské predhorie (760)

Hanušovce nad Topľou (DFS 6595c, 49˚02‘64,8‘‘N, 
21˚52‘74,9‘‘E)

Odchyt uskutočnený dňa 18. 6. 2010 v extravilá-
ne obce na ruderálnom trávnatom spoločenstve 
pri šrotovisku MAVEBA s. r. o. Odchyt v priebehu 
13.55–14:05 hod., pričom bolo odchytených len 5 
jedincov patriacich k 3 čeľadiam.

Pieridae: Pieris rapae (1 ex.)
Lycaenidae: Polyommatus icarus (1 ex.), Plebejus ar-
gus (1 ex.)
Nymphalidae: Melitaea athalia (1 ex.), Maniola jur-
tina (1 ex.)

Bystré (DFS 6595c, 49˚01‘16,0‘‘N, 21˚32‘56,2‘‘E)

Odchyt uskutočnený dňa 18. 6. 2010 v extraviláne 
obce na mezofilnom trávnatom poraste pri okra-
ji zmiešaného dubovo–hrabového lesa s prímesou 
iných druhov pod horou Poloma na ľavej strane rie-
ky Topľa pri minerálnom prameni – kyselka „Šče-
vica“ (resp. Šťavica v turistických mapách). Odchyt 
v priebehu 14:30 – 15:00 hod., počas ktorých bolo 
odchytených len 6 jedincov patriacich k 3 čeľadiam.

Pieridae: Pieris rapae (1 ex.)
Lycaenidae: Polyommatus icarus (1 ex.), Plebejus ar-
gus (1 ex.)
Nymphalidae: Melitaea athalia (1 ex.), Polygonia c–
album (1 ex.), Maniola jurtina (3 ex.)
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Poznámka: doplnok k faune motýľov okolia ob-
ce duplín: 8. 8. 2010 Plebejus argyrognomon (1 ex.): 
stanovište (A) cf. Čanády 2011a. Zároveň bol aj v 
roku 2012 (7. 6. 2012) potvrdený výskyt Parnassius 
mnemosyne (2 ex.) na okraji poľa a dubovo-hrabo-
vého lesa.

Rovnako aj Ondavská vrchovina a Beskydské pred-
horie patria k veľmi málo preskúmaným oblastiam 
z lepidopterológického hľadiska. Uvedené výsledky 
dopĺňajú už publikované údaje o denných motýľoch 
z územia Ondavskej vrchoviny (celkovo bolo potvr-
dených 52 druhov zo skupiny Rhopalocera (cf. Ča-
nády 2011a, b). Medzi významnejšie z faunistické-
ho ako aj ochranárskeho hľadiska patria viaceré 
jedince druhov M. arion, P. daphnis, P. argyrogno-
mon, L. dispar, I. podalirius a P. machaon (cf. Čanády 
2011a, b). Výskyt ostatných druhov bol v súlade s 
ich biotopovými nárokmi (Beneš et al. 2002, Slam-
ka 2004, Kalivoda & Víťaz 2011b).
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