
Vidlochvost	feniklový	(Papilio machaon)

Vidlochvost	feniklový	(Papilio machaon) je zástupcom rov-
nomennej čeľade vidlochvostovité (Papilionidae).

Patrí medzi najväčšie druhy denných motýľov v strednej 
Európe. Jeho prítomnosť je takmer nemožné si nevšimnúť. 
Mimoriadne veľká nápadnosť tohto motýľa je spôsobená jed-
nak rozpätím krídel, ktoré je 6 až 8 cm, ale i výraznou čierno-
žltou kresbou. Na zadných krídlach sa nachádza niekoľko 
modrých škvŕn pri vonkajšom okraji a výrazná červená škvr-
na pri zadnom rohu. Zadné krídla sú pretiahnuté do dlhého 
vidlicovitého výbežku, podľa ktorého sa nazýva celá čeľaď. 
Ľudovo sa volá i „lastovičí chvost“.

Pozorovať počas letu ho môžeme od apríla do októbra. 
Často lieta na veľké vzdialenosti, navštevuje kvety a cicia 
nektár. 

Samčeky sa často zhromažďujú na vrcholoch rastlín, kde 
očakávajú samičky na párenie. Tento jav sa nazýva tzv. vr-
cholový efekt, hilltoping. Samičky kladú vajíčka jednotlivo 
na stonky, listy a stopky kvetov živných rastlín.

Húsenica je najskôr čierno-biela a pripomína vtáčí trus. Ne-
skôr je zelenkastá s oranžovými škvrnami. Nemá chlpy. Za 
hlavou má vidlicovitú vysúvateľnú žľazu, ktorú vystrkuje pri 
vyrušení. Vylučuje z nej sekrét, ktorý nepríjemne zapácha, 
čím chce odpudiť rušiteľa. Žije jednotlivo na mrkve obyčaj-
nej, fenikli obyčajnom, rasci lúčnej alebo na iných mrkvovi-
tých rastlinách. Aktívna je cez deň. Kukla je zelená alebo 
hnedá, prilepená na stonkách rastlín zadným koncom, vyzerá 

akoby stála. Túto polohu jej zabezpečuje hodvábny opasok 
obopínajúci na bokoch telo.

Vidlochvost feniklový je rozšírený v celej Európe okrem Ír-
ska. Vyskytuje sa od morských pobreží až do nadmorskej 
výšky 2 000 m n. m. Združuje sa na lúčnych stepných a le-
sostepných stanovištiach.

Za rok má dve až tri generácie, vo vyšších polohách iba 
jednu. Prezimuje v štádiu kukly na stonkách rastlín, často 
v blízkosti živnej rastliny alebo priamo na nej. 
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Vidlochvost feniklový pri pohľade zospodu
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Vidlochvost	ovocný	(Iphicledes podalirius)

Vidlochvost	 ovocný	 (Iphicledes podalirius) je príbuzný 
s predchádzajúcim druhom a má rozpätie krídel 6 až 7,5 cm. 
Sfarbenie tohto druhu je bledšie, žltkasté až takmer biele. 
Čierna kresba vytvára pretiahnuté pásy rôzneho tvaru. Na 
zadných krídlach sa nachádzajú zreteľne dlhšie výbežky 
a modročierne oči pri okrajoch. Na zadnom okraji sa nachá-
dza tehlová škvrna okolo modrého oka.

Biológia Biológia

Lieta od apríla do konca augusta. Preletuje nad pomerne 
veľkým územím. Navštevuje kvety, z ktorých cicia nektár. 
Často sa necháva unášať vzdušnými prúdmi. Podobne ako 
u predchádzajúceho druhu, i samčeky vidlochvosta ovocného 
sa často zhromažďujú na vrcholoch, kde očakávajú samičky 
na párenie. Samičky kladú vajíčka jednotlivo na horné alebo 
spodné strany listov. 

Húsenica vidlochvosta ovocného je mimoriadne tučná. Má 
zelenú farbu s hnedými škvrnami a žltými pásmi na chrbte 
a bokoch. Preto je vo vegetácii ťažko viditeľná. Pri podrážde-
ní podobne ako húsenica vidlochvosta feniklového vysúva 
z hrudnej oblasti vidlicovitú pachovú žľazu. Žije jednotlivo 
na trnkách, hlohu, višni mahalebke, hruške obyčajnej i planej 
a na niektorých ovocných stromoch – slivkách a jabloniach. 
Zakukľuje sa na konároch živných rastlín. 

Vidlochvost ovocný je rozšírený v južnej i strednej Európe. 
Severne od Álp sa však vyskytuje iba miestami v teplejších 
oblastiach. V horách vystupuje do nadmorskej výšky 1 600 m 
n. m. Lieta najmä nad skalami s bohatým rastlinstvom a kro-
vinami. Zdržiava sa v lesostepných oblastiach na suchých 
stanovištiach, ale i na poliach, záhradách a okrajoch lesov. 

Má jednu až dve generácie. Prezimuje v štádiu kukly. Kuk-
ly prezimujúcej generácie sú na rozdiel od letnej generácie 
hnedé. 
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 Vidlochvost ovocný (Iphicledes podalirius)

Vidlochvost ovocný na kvete
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