
Babôčka	pávooká	(Inachis io)

Na červených krídlach babôčky	pávookej	s rozpätím 5,5 až 
6 cm sa nachádzajú typické znaky – krásne sfarbené okrúhle 
fľaky, ktoré pripomínajú pestro sfarbené oká na pávom perí. 

Babôčka pávooká (Inachis io)

V predchádzajúcom čísle časopisu sme sa začali venovať mo-
týľom. V tomto čísle si predstavíme zástupcov denných mo-
týľov, ktoré sme počas (nielen) letných prázdnin mohli často 
pozorovať pri potulkách prírodou. 

Babôčka	osiková	(Nymphalis antiopa)	

Babôčka	 osiková	 je predstaviteľkou rovnomennej čeľade 
babôčkovité (Nymphalidae). Motýle tejto čeľade majú na 
rozdiel od iných motýľov vyvinuté iba štyri končatiny, preto-
že prvý pár končatín je zakrpatený. Pre túto čeľaď je typická 
i ďalšia vlastnosť – spôsob letu, ktorý tvoria tiahle, nízke vl-
novky v priamej línii.

Charakteristickým znakom babôčky osikovej sú zamatovo 
tmavohnedé krídla so širokým žltým okrajom a pásom mod-
rých škvŕn na zadných i predných krídlach. Rozpätie jej krí-
del dosahuje 6 až 6,5 cm. 

Babôčka osiková (Nymphalis antiopa) 

Dospelé jedince môžeme pozorovať počas lietania od polo-
vice júla do konca septembra a po prezimovaní znova od 
marca do júna. Sadajú na kvety, ale cicajú i vytekajúcu 
miazgu z poranených stromov, šťavu zrelých plodov a vodu 
z vlhkej pôdy. Samčeky vyčkávajú na samičky pozdĺž les-
ných ciest. Vajíčka kladú v tesných radoch okolo konárov. 
Z každého vajíčka sa vyvinie čierna húsenica s čiernymi  
tŕňmi a radom hrdzavočervených škvŕn na chrbte. Tie žijú 
v skupinách v hniezde upradenom na vŕbach, brezách a iných 
listnatých stromoch. Živia sa vŕbou rakytovou, topoľom, 
brestom a brezou. Z húsenice sa vyvíja kukla hnedosivej far-
by, ktorá je zavesená na rastlinách dole „hlavou“.

Motýle babôčky osikovej majú počas roka jednu generáciu. 
Prezimujú v štádiu imága v bútľavých stromoch a hromadách 
brvien. Vzhľadom na to, že migrujú, možno sa s nimi stretnúť 
takmer v akomkoľvek biotope. Rozšírené sú v celej Európe 
okrem severnej Škandinávie. Žijú v lesoch alebo na krovina-
tých, málo výslnných svahoch od nížin až do hôr. Vystupujú 
až do nadmorskej výšky 2 000 metrov nad morom. Zdržiava-
jú sa najmä na okrajoch lesných ciest v blízkosti potokov. Vy-
hýbajú sa narušenému prostrediu. 

Motýle – babôčky

Húsenice babôčky osikovej žijú v skupinách
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Tento charakteristický znak sa odráža i v slovenskom dru-
hovom názve tohto motýľa. Toto nádherné sfarbenie nemá 
iba estetickú funkciu, ale najmä ochrannú – jeho úlohou je 
vystrašiť nepriateľa.

Spodná strana krídel babôčky pávookej je hnedá – vidno ju 
vtedy, keď chce byť nenápadná a odpočíva so spojenými 
krídlami. Kresbu pripomínajúcu pávie oči vtedy vôbec nevid-
no, babôčka trochu pripomína suchý list. Aj táto taktika slúži 
ako obranný mechanizmus pred nepriateľom, ale iným spô-
sobom – nemá nepriateľa vystrašiť, ale využíva maskovanie. 

Babôčka pávooká lieta od konca júna do októbra, po prezi-
movaní od marca do júna. Sadá na kvety bodliakov, lopúchov 
či ďateliny, ale i iných rastlín. Živí sa nektárom z rozličných 
kvetov, ale často sadá i na opadané prezreté ovocie, ktoré ju 
láka výraznou vôňou. V horských oblastiach sa uskromní 
i s kvetmi kamzičníka a starčeka.

Babôčka pávooká na fialovom kvete

Koncom leta prestáva čulo poletovať a rozhliada sa po 
vhodnom mieste, kde môže prečkať zimu. Prezimuje v štádiu 
imága zalezená v rôznych škárach, chránených dutinách stro-
mov, na povalách, kôlňach či v pivniciach rodinných domov.

Skoro na jar, keď začína hriať slnko, dospelý jedinec – imá-
go – vylieza zo svojho úkrytu. Po zimnom oddychu začína 
s rozmnožovaním a kladením vajíčok. Zhluky vajíčok kladie 
na spodnú stranu živných rastlín – pŕhľavy alebo chmeľu. 
Z vajíčok sa liahnu čierne húsenice s nápadnými bielymi 
škvrnami a čiernymi tŕňmi, ktoré žijú 
spoločne na pŕhľave alebo na chmeli. 
Potom sa zakukľujú. Farba kukly závi-
sí od miesta výskytu. Ak je toto miesto 
pod kameňmi, v štrbinách v zemi alebo 
v popukaných stenách, potom kukly 
majú hnedosivú farbu a zlaté škvrny. 
Ak sa húsenice zakuklia priamo na 
rastline, potom z nich vzniknú kukly 
žltozelenej farby, ktoré sú zavesené.

Areál výskytu babôčky pávookej siaha naprieč celým euro-
ázijským kontinentom od západnej Európy až po Japonsko. 
V Európe žije všade okrem severnej Škandinávie, vystupuje 
až do nadmorskej výšky 2 000 metrov nad morom. Na podne-
bie nie je príliš citlivá, bez problémov prežíva i v horských 
oblastiach. Žije takmer všade – pozorovať ju môžeme v ní-

žinných oblastiach v záhradách i na horských lúkach, v par-
koch, sadoch, na okrajoch lesov s hustou vegetáciou, na vlh-
kých lúkach a v krovinách. Dokonca je odolná i voči nepriaz-
nivým vplyvom ľudskej činnosti a zásahom do prírody, ktoré 
by populácie iných druhov zmenšili. Niektoré ľudské zásahy 
jej však ubližujú. Okrem hromadnej zástavby jej škodia i zá-
hradkári, ktorí si pestujú úhľadné anglické trávniky a pravi-
delne ich kosia. Pritom nepokosený trávnik – to je pre babôč-
ku pávookú raj na zemi.

Babôčka pávooká má počas roka jednu až dve generácie. 
Patrí medzi najdlhšie žijúce motýle, avšak prežije iba jednu 
zimu – každý rok hľadá zimovisko iná generácia.

Babôčka	admirálska	(Vanessa atalanta)

Rozpätie krídel babôčky	admirálskej dosahuje 5 až 6 cm. 
Ich farba je čiernohnedá. Na oboch pároch tmavých krídel má 
oranžovo až červeno sfarbené pruhy. Tým, že sú tieto pruhy 
umiestnené do kruhu, sa babôčka chráni pred nepriateľmi – tí 
si jej krídla mýlia s otvorenou tlamou nejakého predátora. 
Predné krídla má na koncoch vyšperkované výraznými biely-
mi škvrnami. K pestrosti prispievajú na okrajoch oboch párov 
krídel i drobné svetlomodré škvrnky. 

Vrchná strana krídel babôčky admirálskej

Spodná strana predných krídel je pestrofarebná, na zadných 
krídlach nevýrazne sivohnedo mramorovaná. Toto sfarbenie 
slúži babôčke admirálskej na maskovanie – keď pristane na 
kmeni stromu a zavrie krídla, je takmer neviditeľná. 

V pokoji prekrýva babôčka admirálska pestrofarebnú hornú stranu 
predných krídel nenápadne sfarbenou spodnou stranou zadných krídel
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Na Slovensko prilieta v máji. Domáce populácie môžeme vi-
dieť lietať od júla do októbra. Časť populácií na jeseň odlieta. 

Aktívna je najmä cez deň. V chladnejšom počasí si rada po-
sedí na zemi alebo na kmeni stromu, aby sa aspoň trochu 
ohriala. Živí sa nektárom rôznych kvetov i vytekajúcou miaz-
gou stromov. Často, najmä na jeseň, cicia na spadnutom ovo-
cí a hostí sa jeho sladkou šťavou. Pri cicaní máva krídlami. 

Populácie babôčok admirálskych na našom území zaklada-
jú motýle, ktoré tiahnu z juhu, a druhá generácia zas na jeseň 
odlieta späť do tepla. Samice kladú malé zelené vajíčka s tvr-
dým obalom na vrcholky hostiteľských rastlín, najmä na žih-
ľavu a bodliak. Z vajíčka sa vyvinie čierna húsenica so žltý-
mi bodkami a krátkymi tŕňmi. Žije jednotlivo v pŕhľave, 
v hniezde tvorenom opradenými listami. Postupne zvlieka 
tesnú kožu a hľadá vhodné miesto na zakuklenie. Kukla má 
kužeľovitý tvar, je sivohnedá so zlatolesklými škvrnami, za-
vesená na spodnej strane listov.

Babôčka admirálska je rozšírená v celej Európe, Ázii, se-
vernej Afrike aj Amerike. Žije i na Novom Zélande. Počas 
teplého leta je schopná zaletieť až k polárnemu kruhu. Vystu-
puje až do nadmorských výšok 2 000 metrov nad morom. Žije 
väčšinou v lesnatej krajine, svetlých lesoch, parkoch a záhra-
dách. Na Slovensku ju môžeme pozorovať na lúkach, na okra-
ji riedkych lesov, v alejach stromov, záhradách i sadoch, do-
konca i pri potulkách pod najvyššími horskými vrcholmi.

Má dve až tri generácie. V južnej Európe imága zimujú, 
zvyčajne v bútľavých stromoch a odľahlých budovách, ba 
niekedy i v králičích norách a iných úkrytoch. V strednej Eu-
rópe a severných oblastiach však nedokážu prežiť zimu. 

Babôčka	pŕhľavová	(Aglais urticae)

Charakteristickým znakom babôčky	pŕhľavovej sú oranžo-
vočervené krídla s čiernymi škvrnami. Pred koncom pred-
ných krídel sa nachádza malá biela škvrna. Na vonkajších 
okrajoch krídel púta pozornosť celý rad modrých škvŕn. 
Spodná strana krídel je hnedá, na predných krídlach sú široké 
pieskovo sfarbené časti. Rozpätie krídel dosahuje 4 až 5 cm. 

Babôčka pŕhľavová (Aglais urticae)

Lieta od polovice mája do konca septembra, po prezimova-
ní znova už od konca februára do mája. Sadá na kvety, vajíč-
ka kladie v kôpkach na spodnú stranu mladých listov.

Húsenica je čierna so žltými pozdĺžnymi pásikmi a hrubý-
mi chlpmi. Žije iba na pŕhľave, čo sa odráža i v slovenskom 

rodovom názve. Až do prvého zvliekania žije v skupinách, po 
zvliekaní jednotlivo. Zakukľuje sa blízko živnej rastliny na 
stonkách iných rastlín. Kukla sivohnedej farby so zlatolesklý-
mi škvrnami je zavesená. 

Babôčka pŕhľavová je rozšírená v celej Európe, od morské-
ho pobrežia až do nadmorskej výšky 3 000 metrov nad mo-
rom. Žije v záhradách, parkoch, na medziach a úhoroch – 
všade, kde sa nachádza živná rastlina. 

Má dve až tri generácie, vo vyšších polohách iba jednu. 
Prezimuje v štádiu imága na dobre chránených miestach, čas-
to v pivniciach, kôlňach a na povalách. 

Babôčka	zubatokrídla	(Polygonia c-album)

V literatúre sa môžete stretnúť i so slovenským názvom ba-
bôčky	zubatokrídlej – babôčka	ríbezľová. Jej charakteris-
tickým znakom sú silno zúbkované okraje krídel, čo sa odrá-
ža i v slovenskom druhovom názve. Na vrchnej strane majú 
krídla červenohnedú farbu s tmavohnedými až čiernymi škvr-
nami, na spodnej strane hnedo mramorovanú. Na zadnom 
krídle sa nachádza biela škvrna v tvare písmena C, čo súvisí 
i s latinským druhovým menom. Nepravidelný tvar krídel 
a kresba na spodnej strane je viditeľná, keď motýľ sedí so 
zloženými krídlami. Rozpätie krídel dosahuje 4,5 až 5 cm.

Babôčka zubatokrídla (Polygonia c-album) na kvete rastliny

Babôčka zubatokrídla lieta od polovice júna do októbra, po 
prezimovaní od marca do polovice mája. Sadá na kvety, ale 
i na vytekajúcu miazgu a plody.

Samička kladie vajíčka jednotlivo na listy. Tŕňmi vyzbroje-
ná húsenica má čiernu farbu s oranžovými pásikmi. Na zad-
nom konci má veľkú bielu škvrnu, vďaka ktorej, najmä v mla-
dosti, výzorom pripomína vtáčí trus. Žije jednotlivo na vŕbe 
rakytovej, pŕhľave, chmeli, černici, ríbezli, breste a lieskovci. 
Kukla je štíhla, sivohnedá, zavesená.

Za rok má dve generácie. Prezimuje v štádiu imága v hus-
tej vegetácii, ale severne od Álp prezimuje iba ojedinele. 
Väčšina jedincov sa na zimu sťahuje na juh. Pri sťahovaní 
využíva vzdušné prúdy. Zvyčajne sa sťahuje jednotlivo.

Babôčka zubatokrídla je rozšírená v celej Európe okrem se-
vernej Škandinávie, vystupuje až do nadmorskej výšky 
1 900 metrov nad morom. Žije na okrajoch lesov, lesných čis-
tinkách, v krovinatých porastoch, často i v záhradách. 

Danica Božová 
Fotografie: autorka, Vladimír Boža st., Hansoi (5)
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