
157

THAYENSIA (ZNOJMO) 2019, 16: 157–162.                                                                                      ISSN 1212-3560

NÁLEZ STUŽKONOSKY ŽLUTÉ 
CATOCALA NYMPHAGOGA (ESPER, 1787)

(LEPIDOPTERA: EREBIDAE) 
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Abstract: Catocala nymphagoga (Esper, 1787) is a mediterranean moth species which occurs in 
xerophilous oak forests. The record from the Králův stolec locality obtained during a lepidoptero-
logical research in the Podyjí National Park is presented and commented. 
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ÚVOD

Stužkonoska žlutá – Catocala nymphagoga (Esper, 1787), aktuálně řazená do čeledi 
Erebidae, patří mezi středně velké motýly s noční aktivitou, s výrazně aposematicky 
žlutě zbarvenými zadními křídly v kontrastu s nenápadně černošedě zbarvenými 
předními křídly s krycí kresbou. Jako většina druhů stužkonosek, přes den sedí na 
kmenech stromů, skalách apod., kde dokonale splývá krycím zbarvením předních 
křídel s podkladem (krypse). Při ohrožení uplatňuje strategii zmatení útočníka – po 
bleskovém odhalení křiklavě zbarvených zadních křídel odlétá prudkým letem. Jde 
o holo-mediteránní druh rozšířený v jižní a jihovýchodní Evropě, severní Africe 
a Malé Asii. Jako příležitostný migrant zalétá i mimo oblast běžného rozšíření (Goa-
ter et al. 2003). Zjištěn byl i například i ve Velké Británii, Polsku, Bělorusku (Kar-
sholt & Nieukerken 2013). V našich zemích je výskyt uváděn jako zcela ojedinělý 
na jižní Moravě (Laštůvka 2011), v Čechách dosud zjištěn pouze na jedné lokalitě 
u Sezimova Ústí (Zima in NDOP 2019), v teplých oblastech Slovenska je častější 
(Hrubý 1964, Reiprich & Okáli 1989, Fajčík 1998). Druh vázaný na xerotermo-
filní lokality 2. stupně (lesostepi, xerofilní doubravy) (Macek et al. 2008). Výskyt 
je monovoltinní, s letovou periodou od května do srpna. Housenky žijí na jaře na 
listech dubu (Quercus spp.) (Goater et al. 2003).
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METODIKA

Výzkum probíhal na území Národního parku Podyjí v souladu s rozhodnutím Sprá-
vy NP Podyjí. Byla použita metoda lovu na světelný zdroj, kdy bílé plátno umístěné 
přímo na zábradlí dřevěného vyhlídkového altánu „Králův stolec“ (obr. 1) bylo 
osvětleno směsovou výbojkou 220V/160 W, zdrojem elektrické energie byla přenos-
ná elektrocentrála. Lokalita se nachází v katastrálním území Znojmo-Hradiště, asi 
2,4 km jihovýchodně od obce Mašovice. Altán je umístěn na skále na hraně údolí, 
vysoko nad řekou, s dobrým výhledem do velké části Dyjského kaňonu (obr. 2). 
Lesní porosty v okolí mají charakter řídké acidofilní doubravy, na svahu se řídké 
zakrslé porosty mnohde již blíží lesostepi, kdy mezi stromy bez úplného korunového 
zápoje jsou přítomny i plošky teplomilných trávníků. Typologicky je v bezprostřed-
ním okolí vyhlídky přítomen lesní typ 1Z1 – Zakrslá doubrava s ostřicí nízkou na 
slunných svazích a hřbetech s vystupujícím podložím – Quercetum (Q), jižně přiléhá 
0Z1 – reliktní bor na skalách a skalnatých svazích – Querceto-Pinetum (Qpi) a se-
verně se pak nachází 1C1 – suchá habrová doubrava lipnicová ve slunných polohách 
– Carpineto-Quercetum (CQ) (ÚHÚL 2019).

VÝSLEDKY A DISKUSE
Materiál: Moravia mer., Národní park Podyjí, Mašovice env., Králův stolec (7162), 48° 50’ 38” N, 
16° 00’ 13” E, 9. 7. 2018, 1 ♂, P. Dítě leg., det. et coll. (obr. 3).

Obr. 1. Lokalita Králův stolec v Národním parku Podyjí (foto P. Dítě).
Fig. 1. Location Králův stolec in Podyjí National Park (photo P. Dítě).
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V českých zemích byl druh zjištěn v první polovině 20. století pouze dvakrát. Prv-
ní nález publikuje Skala (1912–13) z Mikulova, další pak Janovský et al. (1985) 
z Náměšti na Hané, 8. 7. 1941, Kudla lgt. Z území Národního parku Podyjí byl 
ve 20. století publikován pouze jeden nález, konkrétně z lokality Šobes 1. 7. 1995 
(Böhm 1996, Vítek 1998, obr. 4). Další recentní nálezy pak uvádí i Nálezová data-
báze ochrany přírody, například i z okolí nedalekého Mikulova (Pouzdřanská step 
9. 6. 2018, obr. 5; Vojtíšek in NDOP 2019). Uvedený nález Catocala nymphagoga 
na lokalitě Králův stolec tak poukazuje na recentní šíření tohoto druhu v České re-
publice a další nálezy lze nejspíše očekávat. 

SUMMARY
Catocala nymphagoga (Esper, 1787) is a Holo-Mediterranean moth species living mainly in south 
and south-east Europe and only very rarely in the Czech Republic. To catch the sample, the method 
of an illuminated white sheet was used. The lamp was located near the observation gazebo Králův 
stolec in Podyjí National Park. In the Czech Republic, the records of C. nymphagoga are sporadic, 
in the 20th century all of them are from the Moravian region. There is only one record from Podyjí 
National Park from 1995. This record of C. nymphagoga from Králův stolec near Mašovice, GPS 

Obr. 2. Pohled z Králova stolce do údolí Dyje (foto P. Dítě).
Fig. 2. The wiew from Králův stolec to Dyje valley (photo P. Dítě).



160

Obr. 3. Catocala nymphagoga z lokality Králův stolec, 9. 7. 2018, Petr Dítě lgt., det. et coll. (foto 
P. Dítě).
Fig. 3. Catocala nymphagoga from Králův stolec, 9th July 2018, Petr Dítě lgt., det. et coll. (foto 
P. Dítě).

Obr. 4. Catocala nymphagoga z lokality Šobes, 1. 7. 1995, Stanislav Böhm lgt., det. et coll. (foto 
S. Böhm).
Fig. 4. Catocala nymphagoga from Šobes, 1st July 1995, Stanislav Böhm lgt., det. et coll. (photo 
S. Böhm).
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48° 50’ 38” N, 16° 00’ 13” E, dated 8th July 2018 along with other data from NDOP (from Moravia 
and one from Bohemia too) points to a recent expansion of this species in the Czech Republic and 
indicates that some other records can be expected. 
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