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Motýľ so stočeným cuciakom v pokoji

Cuciak motýľa v pokoji stočený ako hodinové pero

Krídla sú ich najkrajšou a najnápadnejšou ozdobou. Oba 
páry sú blanité. Sú pokryté drobnými šupinkami, ktoré sa 
prekrývajú ako škridly na streche. Všimnúť si to môžeme pri 
pozorovaní pod mikroskopom. 

Šupinky krídel motýľov sa prekrývajú ako škridly na streche

V súčasnosti vedci opísali takmer 140 000 druhov motýľov, 
ktoré sú rozšírené okrem morí a polárnych oblastí takmer po 
celom svete. Niektoré z nich vzhľadom pripomínajú lietajúce 
kvety. 

Ich telo sa podobne ako u všetkých druhov hmyzu skladá 
z troch hlavných častí – hlavy, hrude a bruška. Vonkajšiu 
kostru spevňuje chitín. Na hlave majú dve veľké zložené oči, 
dva páry rozlične utváraných tykadiel a ústne orgány preme-
nené na dlhý a tenký cuciak. V pokoji je cuciak špirálovito 
stočený do tvaru hodinového pera na spodnej strane hlavy. 
Pri cicaní nektáru ho motýľ rozvinie a vsunie do kvetu. Jeho 
dĺžka je veľmi premenlivá, ale niektoré druhy ním dosiahnu 
i do veľmi hlbokých a úzkych kvetov. 

Dlhý cuciak motýľa pri pohľade zboku

Dlhý cuciak motýľa pri pohľade spredu

Z hrude motýľov vyrastajú tri páry končatín a dva páry krí-
del. Nohy umožňujú iba pomalý pohyb. Háčikovité pazúriky 
na konci posledného chodidlového článku slúžia najmä na 
zachytenie na rastlinách. Motýle majú na nohách aj chuťové 
orgány. V brušku je uložené srdce, črevo a pohlavné orgány. 
Ich potravu tvoria najmä sladké rastlinné šťavy.

Motýle – lietajúce Kvety
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Týmto šupinkám vďačia motýle za svoju často prekrásnu 
farbu a vzorku krídel. Šupinky, podobne ako celý povrch tela 
motýľov, pokrýva tenká voskovitá vrstva, ktorá do určitej 
miery odpudzuje vodu. 

V rámci zoologického systému sa rad motýle (Lepidoptera) 
delí na dva podrady – jarmokrídle (Jugata) a uzdokrídle (Fre-
nata). Táto klasifikácia vychádza zo spôsobu zopnutia pred-
ných a zadných krídel pri lietaní. Krídla jarmokrídlych motý-
ľov za letu spája výrastok zvaný jarmo (jugum). Je to malý 
lalôčik na zadnom konci predného krídla, ktorý vidličkovito 
objíma okraj zadného krídla, ktorý sa prípadne zachytáva ešte 
aj o štetiny. Patrí sem len nepatrný počet druhov – menej ako 
1 %. Krídla uzdokrídlych motýľov spája za letu útvar z jednej 
alebo viacerých štetín nazývaný uzdička (frenulum). Je 
umiestnený na báze predného okraja zadného krídla a zachy-
táva sa o príchytné retinakulum (chumáčik jemných bŕv ale-
bo hrubší háčik) na prednom krídle. Do tohto podradu patrí 
vyše 99 % všetkých motýľov. Tento podrad sa ďalej delí na 
množstvo čeľadí. 

Podľa obdobia letovej aktivity sa motýle rozdeľujú na den-
né a nočné. Toto umelo vytvorené delenie, ktoré nemá nič 
spoločné s ich zaradením do zoologického systému, je však 
veľmi zjednodušené, pretože viaceré druhy nočných motýľov 
lietajú aj cez deň a naopak, niektoré denné sú aktívne i v noci. 
Okrem obdobia letovej aktivity existuje medzi dennými 
a nočnými motýľmi niekoľko rozdielov:

Denné motýle Nočné	motýle
Telo štíhle mohutnejšie
Farba	krídel	 pestrejšia menej pestrá
Poloha	krídel	
pri	odpočinku

rovno kolmo nad 
telom 

zložené strechovito 
nad telom alebo cel-
kom naplocho rozlo-
žené do plochy

Tykadlá dlhé a tenké, 
vláknité s valče-
kovitým alebo 
vretenovitým po-
sledným článkom 

kratšie, obrvené, píl-
kovité, pierkovité, 
hrebienkovito rozvet-
vené pripomínajúce 
list paprade

V Európe žijú z denných motýľov napr. vidlochvosty, mly-
náriky, perlovce, babôčky, modráčiky a súmračníky. Z noč-
ných motýľov sa tu vyskytujú spriadače, mory, mníšky, očká-
ne, priadkovce, lišaje, piadivky a obaľovače. 

Motýle majú nepriamy vývin s úplnou premenou (vajíčko, 
larva, kukla, dospelý jedinec – imágo). Samička znáša vajíč-
ka na miesta, kde majú larvy zabezpečenú potravu. Larvy 

motýľov sa nazývajú húsenice a na dospelého motýľa sa vô-
bec nepodobajú. Majú hryzavé ústne orgány, živia sa rastlin-
nou potravou a sú veľmi pažravé. Ich hlavnou úlohou je pri-
jímanie potravy potrebnej na rast a uskladnenie rezervných 
látok na ďalší vývin. Aby mohli ďalej rásť, musia sa viackrát 
zvliekať. Keď dorastú, prestanú prijímať potravu, zvyčajne 
opúšťajú živnú rastlinu a vyhľadajú si miesto na zakuklenie. 
Kukly sú väčšinou múmiovité. Po istom čase sa z nich vyvi-
nú nové jedince – imága. Denné motýle sa liahnu z kukiel 
zvyčajne ráno, nočné neskoro popoludní alebo večer. 

Húsenice babôčky osikovej

Motýle majú veľa prirodzených nepriateľov medzi hmyzo-
žravými vtákmi, cicavcami vrátane netopierov, jaštericami, 

Tykadlá denného motýľa                     Tykadlá nočného motýľa

Lišaj smrťkový (Acherontia atropos), známy aj pod názvom  
lišaj smrtihlav, je nočný motýľ
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žabami, pavúkmi i parazitickým hmyzom (napr. lumky,  
lumčíky). Nebezpečenstvo im hrozí i od dravého hmyzu 
(modlivky, vážky, húseničiar). Húsenice, kukly i dospelé je-
dince motýľov sa pred nimi snažia chrániť maskovaním – bý-
vajú dobrými príkladmi pre mimikry. 

Význam motýľov je veľký v pozitívnom i negatívnom 
zmysle. Opeľujú rastliny, poskytujú surovinu (napr. priadka 
morušová hodváb) a v niektorých tropických krajinách Ázie 
a Afriky húsenice motýľov slúžia domorodcom ako potrava. 
Viaceré druhy motýľov sú nebezpečnými škodcami poľných, 
záhradných i lesných kultúrnych rastlín. Ich húsenice spôso-
bujú škody ožieraním listov, kvetov i plodov. Mole v ľud-
ských príbytkoch poškodzujú látky organického pôvodu i po-
traviny. 

Väčšinu milovníkov prírody pútajú najmä dospelé jedince, 
ktoré svojou krásou často poskytujú nádherné „umelecké“ 
zážitky. Ľudia v rôznych krajinách sveta motýle v prírode 
nielen pozorujú, ale niektorí ich aj zbierajú, preparujú a ukla-
dajú do špeciálnych škatúľ. Dokonca existujú i obchodníci 
s motýľmi a burzy, kde možno kúpiť nové prírastky do zbier-
ky zo všetkých krajín. Táto forma záľuby v zbieraní motýľov 
však väčšinou nemá nič spoločné s vedou. Často spôsobuje 
úbytok motýľov mnohých druhov a výrazne prispieva k ich 
vyhynutiu. 

V 23. čísle nášho časopisu ste sa mohli dozvedieť informá-
cie o vzácnom jasoňovi červenookom, ktorý je zaradený me-
dzi chránené druhy európskeho významu. V nasledujúcich 
riadkoch i ďalších číslach budú predstavené niektoré druhy 
motýľov, s ktorými sa pri potulkách prírodou môžete stretnúť 
aj vy. 

Vretienka	obyčajná	(Zygaena filipendulae)

Vretienka	obyčajná	 je zaradená do skupiny nočné motýle. 
Patrí do rovnomennej čeľade vretienkovité (Zygaenidae). 
Táto čeľaď tvorí medzi nočnými motýľmi výnimku – ich dru-
hy majú vyvinuté kyjačikovité tykadlá, ktorými pripomínajú 
denné motýle.

Vretienka obyčajná (Zygaena filipendulae)

Rozpätie krídel vretienky obyčajnej dosahuje 3 až 4 cm. 
Predné krídla sú čierne s modrozeleným kovovým leskom 
a šiestimi karmínovočervenými škvrnami. Tieto červené 
škvrny predstavujú výstražné sfarbenie pre hmyzožravé živo-
číchy. Zadné krídla majú karmínovočervenú farbu s čiernym 
lemom. 

Vretienka obyčajná lieta cez deň – od júna do septembra, 
južne od Álp už od mája. Na lúkach často navštevuje fialové 
kvety bodliakov a nevädzí, kde cicia nektár. Pri vyrušení 
padá na zem a predstiera, že je mŕtva. Nocuje v skupinách na 
stonkách rastlín, v pokoji skladá krídla strechovito. 

Samička kladie v skupinách vajíčka na hornú stranu listov 
živnej rastliny. Húsenica tohto motýľa je krátka a hrubá. Má 
krémovú farbu s čiernymi škvrnami. Žije na ľadenci rožka-
tom, zriedkavejšie i na vičenci a ranostaji. Zakukľuje sa vo 
vretenovitom pergamenovitom žltkastom zámotku na ston-
kách bylín, čo sa odráža i v jej slovenskom rodovom názve.

Patrí k najhojnejším európskym druhom motýľov. Žije 
v celej Európe, v horách vystupuje až do nadmorskej výšky 
2 000 m n. m. Pozorovať ju môžeme v otvorených kvetnatých 
biotopoch. Žije na chudobných lúkach, úhoroch a okrajoch 
lesov.

Má jednu generáciu. Prezimuje v štádiu húsenice, niekedy 
i dvakrát. 

Vretienka	ranostajová	(Zygaena ephialtes)

Vretienka	ranostajová	je príbuzným druhom vretienky oby-
čajnej. Od nej sa odlišuje farbou krídel – predné krídla má 
modročierne s 5 – 6 bielymi, červenými alebo žltými škvrna-
mi. Rozpätie krídel má rovnaké ako predchádzajúci druh. 

Vretienka ranostajová na prasličke

Húsenica vretienky ranostajovej sa živí ranostajom pes-
trým, čo sa odráža i v jej slovenskom druhovom názve.  
Vyskytuje sa miestami veľmi hojne na lesných lúkach a pri 
okraji lesov na trávnatých porastoch.

Danica Božová 
Fotografie: autorka, Vladimír Boža st.
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