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PRVNÍ nález DIACHRYSIA ZOSIMI (HÜBNER, 1822)
(lepidoptera: NOCTUIDAE) na znojemsku
FIRST Record of DIACHRYSIA ZOSIMI (HÜBNeR, 1822)
(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) in the znojmo district
Petr D í t ě
Na hrázi 67, CZ–671 81 Znojmo; ditepetr@seznam.cz
Abstract: A new record of Diachrysia zosimi (Hübner, 1822) from the Dlouhý vrch locality near
Hnanice, obtained during a lepidopterological exploration of Podyjí National Park, is presented and
commented. This finding is the first record for the district of Znojmo.
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Úvod
Motýl kovolesklec totenový Diachrysia zosimi (Hübner, 1822), řazený do čeledi
Noctuidae, se vyskytuje v nížinách až horách a stanovištně je vázán na mokřadní
louky, slatiny, rašeliniště, okraje podmáčených lesů, poříční nivy a úvaly. Publikován je i výskyt na suchých exponovaných křovinatých stráních, jako jsou např.
na Slovensku Kováčovské kopce (Fajčík 1998). Druh je bivoltinní (v horách a na
severu areálu monovoltinní), za příznivých podmínek trivoltinní, s letovou periodou od května do srpna, případně až října. Housenky žijí od června do května (malé
housenky přezimují) na krvavci totenu (Sanguisorba officinalis), příležitostně tolii
bahenní (Parnassia palustris). Na suchých biotopech je jako další možná živná rostlina udáván i krvavec menší (Sanguisorba minor) (Fajčík 1998). Jde o palearktický
druh s těžištěm výskytu v mírném pásu Asie (Macek 2008). Rozšíření v Evropě jde
od Polska, severní Itálie přes Bulharsko a Ukrajinu po jižní Sibiř. Do střední Evropy
proniká z východu, na území České republiky se vyskytuje ojediněle. Motýl nebyl
doposud na seznamu druhů zjištěných na území Národních parků Podyjí a Thayatal
(Vítek 1998, Šumpich 2011) a ani z ostatního území okresu Znojmo dosud žádný
údaj publikován nebyl.
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Metodika
Prezentovaný nález byl získán v rámci výzkumu motýlů na území Národního parku
Podyjí a jeho ochranného pásma v souladu s rozhodnutím správy NP Podyjí SZ NPP
1152/2013/3. Motýli s noční aktivitou byli loveni za použití přenosného světelného
lapače s 12V UV – bílou aktinickou zářivkou 8W na lokalitě Dlouhý vrch v ochranném pásmu Národního parku Podyjí (obr. 1), těsně při jeho jihovýchodní hranici,
v katastrálním území obce Hnanice. Dle jednotné lokalizace nálezových dat na území Národního parku Podyjí jde o biolokalitu číslo 86 Daníž (Stejskal 2011). Lapač
byl umístěn na okraji zalesněného kopce, v místě kde část svahu je stržena a obnažené skalnaté podloží z navětralých granitoidů se drolí ve štěrk až písek, místy je
podloží i sprašové. Pod svahem se nachází květnatá louka, částečně zarůstající keři,
přecházející v občasně sečenou louku, sloužící jako příležitostná pastvina pro koně.
Tato louka již sousedí s vinohradem. Lesní porost Dlouhého vrchu v místě nálezu
motýla má charakter teplomilné doubravy, místy bez úplného korunového zápoje
s travnatými ploškami. Svah má charakter xerofilního biotopu s porostem např.
kavylu Ivanova, louka pod ním představuje již částečně posun k biotopům mezofilním. V blízkém okolí (stovky metrů) se pak nacházejí již jednoznačně mezofilní až
hygrofilní biotopy kolem potoka Daníž a jeho nepravidelného přítoku. V okolí místa
nálezu se z živných rostlin motýla vyskytuje pouze Sanguisorba minor.

Obr. 1. Světelný lapač na lokalitě Dlouhý vrch, v pozadí mezofilní až hygrofilní lokality podél přítoku Daníže (foto P. Dítě).
Fig. 1. Light trap at the Dlouhý vrch locality with views of mesophilic to hygrophilic habitats
around the inflow of the Daníž stream in the background (photo P. Dítě).
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Obr. 2. Doklad D. zosimi z lokality Dlouhý vrch, 3. – 6. 6. 2018, Petr Dítě lgt., det. et coll. (foto
Z. Mačát).
Fig. 2. Documentary specimen of D. zosimi from Dlouhý vrch locality, from 3 to 6 June 2018, Petr
Dítě lgt., det. et coll. (photo Z. Mačát).

Výsledky a diskuse
Materiál: Diachrysia zosimi (Hübner, 1822) Moravia mer.: Hnanice env., Dlouhý vrch (7161),
GPS 48° 48’ 18” N, 15° 58’ 26” E, 3. – 6. 6. 2018, 1 ♂, P. Dítě leg., det. et coll. (obr. 2).

V našich zemích je výskyt druhu uváděn jako zcela ojedinělý s těžištěm na území
Moravského termofytika. Výskyt shrnuje Šumpich et al. (2009), z 20. století zde
všechny nálezy pocházejí z území Moravy, jmenovitě z Lednice (1953, 1954),
Olomouce (1953, 1959), Uherského Hradiště (1952), Lidéřovic (1956), Hodonína
(1966, 1970) a Moravského Písku (1972). Později se zdálo, že druh z území Česka
vymizel. Další nálezy byly publikovány až z první dekády 21. století z Mohelna
(2004) a Lanžhota (2008) coby potvrzení výskytu, případně projev nového šíření
(Šumpich et al. 2009). Motýl nebyl doposud na seznamu druhů zjištěných na území
Národních parků Podyjí a Thayatal (Vítek 1998, Šumpich 2011) a ani z ostatního
území okresu Znojmo dosud žádný údaj publikován nebyl. Uvedený nález motýla
Diachrysia zosimi je prvním záchytem druhu nejen v Národním parku Podyjí (myšleno včetně jeho ochranného pásma) a na Znojemsku, ale i v širším regionu jihozápadní Moravy, kdy nejbližší výskyt je udávám z Mohelna (Šumpich et al. 2009).
Zároveň jde o první publikovaný nález pro Českou republiku v tomto desetiletí a potvrzení výskytu po 10 letech.
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Summary
Diachrysia zosimi is a rare moth species living mainly in the temperate parts of Asia, usually
occurring in lowlands and mountains (Macek 2008). In Europe, this species is spread across Poland, Northern Italy, Ukraine and Siberia. To catch the sample, the method of a light trap with
12V white actinic fluorescent lamp was used. The trap was located at the edge of the forested hill
Dlouhý vrch. Under the hill, there is a herb-rich meadow, partly covered in bushes, verging on
a periodically mown meadow, which serves as a pasture for horses. In the nearby area (hundreds
of metres) there are mesophilic to hygrophilic habitats around the inflow of the Daníž stream. This
record of D. zosimi from Dlouhý vrch near Hnanice, GPS 48° 48’ 18” N, 15° 58’ 26” E, dated from
3 to 6 June 2018 is the first for Znojmo District and simultaneously the first sample presented for
the Czech republic in this decade. In the Czech Republic, the records of D. zosimi are sporadic,
summarized by Šumpich et al. (2009), in the 20th century all of them from the Moravian Region, the
last from Lanžhot in 2008.
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