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PHYCITODES LACTEELLA (ROTHSCHILD, 1915) 
(LEPIDOPTERA: PYRALIDAE) – NOVÝ DRUH  
PRE FAUNU SLOVENSKA

František Kosorín

Jána Bottu 342, SK – 93529 Hronské Kľačany, Slovakia [fkosorin@gmail.com]

Abstract: Phycitodes lacteella (Rothschild, 1915) is recorded as a new for the 
fauna of Lepidoptera of Slovakia. 
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ÚVOD

Týmto príspevkom upozorňujem na pozoruhod-
ný nález vijačky Phycitodes lacteella (Rothschild, 
1915) na Slovensku. V prácach Pastorális (2012) 
a Pastorális et al. (2013) tento druh  nie je zo Slo-
venska ešte uvádzaný.

VÝSLEDKY

Phycitodes lacteella (Rothschild, 1915) (Pyralidae)

Hronské Kľačany (štvorec Databanky fauny Slo-
venska 7777), 2. 9. 2012, 2 ♀♀, F. Kosorín  lgt., det. 
& coll. (obr. 1).

Ťažisko výskytu tohoto druhu spadá do oblasti juž-
nej Európy, s výnimkou štátov bývalej Juhoslávie 
okrem Macedónska. Ďalej sa vyskytuje v severnej 
Afrike a preniká aj do Turecka a do strednej Ázie.

V strednej Európe je táto vijačka celkovo považova-
ná za vzácny druh, bola zistená v Maďarsku – Pécs, 
Hódmezővásárhely (Slamka 1995) a nedávno aj 
v Rakúsku – Vorarlberg (Huemer 2013). V Českej 
republike a v Poľsku zatiaľ nebola nájdená. Z Ne-
mecka pochádzajú len staršie údaje, druh sa po ro-
ku 1980 nepodarilo potvrdiť (Gaedike & Heinicke 
1999).

Zaujímavý je aj výskyt v severských štátoch Eu-
rópy. Prvý nález zo Švédska publikoval Svensson 

(2002): samica bola nájdená vo svetelnej pasci 
v meste Uppsala 18. 9. 2001 a ďalšie tri exempláre 
10. až 13. 9. 2010. Z južného Fínska boli publikova-
né nasledujúce nálezy: 1 exemplár 15. 9. 1998 a pri-
bližne 50 exemplárov na jeseň v roku 2001 (Svens-
son 2002).

Dva exempláre samíc prileteli 2. 9. 2012 na svetlo 
v záhrade rodinného domu v Hronských Kľačanoch 
po extrémnych horúčavách v auguste 2012.

Hlavný letový interval výskytu dospelých imág spa-
dá na mesiace júl a august, exempláre pozorované 
severnejšie, kde sa druh pravdepodobne nevysky-
tuje trvalo, sú prevažne zo septembra. Z predchá-
dzajúcich údajov vyplýva, že druh v horúcich ro-
koch migruje na sever do strednej Európy, prípadne 
až do Škandinávie. Údaje o húsenici a živnej rast-
line nie sú zatiaľ známe, pravdepodobne sa podľa 
Slamku (1995) vyvíja na astrovitých (Asteraceae).

Aby nedošlo k chybným záverom, pre značnú po-
dobnosť s niektorými inými druhmi rodu Phycito-
des, som motýle determinoval  na základe porovna-
nia genitálií (obr. 2), vypreparovaných imág (obr. 3), 
a následnou konzultáciou s Františkom Slamkom. 

Nakoľko motýle neboli ulovené na prirodzenej lo-
kalite, ale v intraviláne obce obklopenej intenzív-
ne obhospodarovanou poľnohospodárskou pôdou 
a prileteli za zdrojom umelého osvetlenia, nepriná-
šam žiadne údaje o bionómii a habitate.
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Kosorín F: Phycitodes lacteella new for the fauna of Slovakia

Obrázok 1. Samica Phycitodes lacteella (Rothschild, 1915).

Obrázok 2. Phycitodes lacteella (Rothschild, 1915),  
samičie genitálie.

Obrázok 3. Samica Phycitodes lacteella (Rothschild, 
1915) (rozpätie krídel 15 mm).


