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P Ř E D M L U V A .

Základem spisku tohoto jest část Schlechtendulova a Wimschova spisu, jedna
jící o denních a večerních motýlech; tu upravil jsem podle seznamu Nickerlova 
z knihy Braunovy ̂ Bergovy, pak Heinemanmvy, srovnávaje ovšem neustále sku
tečné exempláře s popisy podanými. Co sbírek soukromých i školských bylo mi 
přístupno — a z téch zvlášté dokonalou sbírku školy u sv. Petra jmenovati sluší — 
všech užil jsem, abych za správnost popisů ručiti mohl. Názvosloví české přijato 
jest z knihy „Motýlové“ od prof. J. Kliky. Vzácné rady i pomoci dostalo se 
mi od pt. pp. prof. dra. V. Kotála v Praze, pak dra. V. Kurse a J. Zuvače v Kutné 
Hoře, začež vzdávám jim tuto srdečné díky.

V knížce této nalezne čtenář popisy všech druhů, jež Nickerle v seznam svůj 
pojal aneb o nichž ze spisů jiných známo jest, že v Čechách a na Moravě se vy
skytly. Kdo nezabýval se posud určováním motýlův a chce se tomu naučiti bez 
cizí pomoci, musí učiti se na některém motýli známém, na př. na pavím oku 
denním. Nalezne tedy jméno babočky na str. 15., a postupně přehlédne čísla 3 a 
(t j. 1. oddělení odst. 3.) 2 a, l a  v klíči druhovém, pak v klíči rodovém po
č. 12b, 11b, 5b, 4a, 2a, la . Abych tuto cestu ulehčil, poznamenal jsem při
každém rodu číslice, jež pochod analytický naznačují a z nichž popis rodu 
i druhu poříditi lze. Neradím nikomu, ba varuji každého upřímně, aby neurčoval 
motýle podle obrazů malovaných. Vice prospějí obrazy typické, jež v této knize 
i v jiných učebnicích se nalézají. Nejvíce užitku vydá ovšem sbírka rodová, již 
p. V. Frič v Praze ochotně po návrhu mém uvolil se obstarávati; kdo by tudíž
mohl 7 zl. na sbírku si dopřáti, at požádá druhů tuto vyjmenovaných: Papilio
Podalirius L., Parnassius Apollo L., Leucophasia sinapis L., Aporia crataegi L., 
Pieris napi L., Anthocharis Daplidice L., Colias Hyale L., Gonopteryx rhainmi L., 
Vanessa C album L., Melitaea Cinxia L., Argynnis Aglaia L., Limenitis populi L., 
Apatura íris L., Satyrus Briseis L., Erebia Medusa L., Arge Galathea L., Pararge 
Megaera L., Maniola Dejanira L., Epinephele Janira L., Coenonympha Arcania L., 
Nemeobius Lučina L., Lycaena Áriou L. a Coridon L., Polyomnatus Dorilis Hufn., 
Thecla betulae L., Syrichthus malvarum 111., Hesperia comma L.; pak: Acherontia 
Atropos L., Sphinx pinastri L., Smerinthus populi L., Macroglossa bombyliformis O., 
Pterogon oenotherae Esp., Ino pruni W. V., Zygaena Minos W. V., Sesia conopi-



6 Předmluva.

formiB Esp., Trochilia apifonnis L., Syntomis Phcgea L., Naclia anclilla L., Thyris 
fenestrella Scop.

Kde by kdo motýle chytati měl anebo housenky sbírati, toho několika slovy 
pověděti nelze. Některé rody ukazují zvláštní náklonnost k jedinému dfuhu 
rostlin; tak Vanessa vyhledává bodláčí, kopřivy a listnaté stromy; Melitaea čer
nýš, květel a chrastavec; Argynnis fialky a ostružiny; Limenitis, Neptis a Apa- 
tura zimolez, tavolník a topol; Satyridae trávy; Pieridae zeliny motýlokvěté, 
řešetlák, krušinu a trnky; Polyomnatus šťovíky; Lycaena trávy a motýlovité; 
Sphingidae svlačec, svízelovité a vrbovky; Sesiidae větve, kmeny a kořeny; Zy- 
gaenidae motýlovité; Naclia lišejníky. Obšírnější údaje nalezne čtenář u popisu 
každého druhu zvláště. Na konec podotýkám, že nezbytnou pomůckou k určování 
motýlů jest velmi dobrá lupa.

V Trase 1. prosince 1882.

:kz. s .



M o t ý l o v é ,

řecký Lepidoptera, t. j. šupinckřídlí, mají čtyři stejná blánovitá křídla, místy nebo 
zcela předrobnými šupinkami pokrytá, srostlé články hrudní a ssavé ústroje ústní.

Mimo známé znaky z knih učebných jest 
třeba znáti tvar tykadel a soustavu žilek na 
křídlech.

Tykadla (t) nejsou nikdy zlomená; podle 
tvaru jsou pak: mtovitá, štčtinovitá, šídlovitá, 
kyjovitá (t), udovitá, vřrfenovitá pilovitá, soub 
kovaná, spcřená, hřehcnitá a j.

Nejvíce žilek ve křídlech běží z kořene 
na vnější pokraj; u kořene můžeme jich 
nejméně 5 napočítati, a to: žilku přední, 
jež na předním kraji (horníhTTlmdla] SC 
táhne zároveň s žilkou podružnou (pp), pak 
vnější žilku středovou (mj), vnitřní žilku stře
dovou (svt) a jednu nebo vice žilek zad
ních (0 ).

Žilky středové rozvětvují se však za 
středem křídla, takže na pokraji napočisti 
lze vice žilek nežli na kořeni. Tu pak ozna
čují se tímto způsobem:

Zadní žilky křídel mají číslo 1; je-li 
jich vice, pak číslují se 1 a, 1 b, 1 c atd. 
Větévky vnitřní žilky středové značíme čí
slicemi 2, 3 a 4; číslicí 6, 7 atd. označeny 
jsou větévky vnější žilky středové a pak 
žilka podružná.

Pohlédneme-li do středu křídla, zříme 
tam plochu žilkami neprostoupenou (si), již 
zoveme buňkou střední. Tato buňka táhne 
se někdy až na pokraj křídla (ot), někdy 
zase omezena bývá žilkou příčnou (p), z níž 
jež je vždy označena číslicí 5 a jež počítá i

1)1 makadla. il , 2. pár noh, s 1. článkem 
v chodidle rovným holeni. 113 3. pár noh, 
s 1. článkem kratším holeně. 7,11 zakrnělé 
nožky 1. párn. o  oko. s  sesák. t  tykadla. 
|) příčná žilka pp  podružná žilka, s t  střední 
buňka, o t  otevřená střední bniíka. sv j stře 
dová žilka vnější, s v t  středová žilka vnitřní. 
7, zadní žilky. 1—12 čísla žílek na před
ním křídle, l a —8 čísla žilek na zadním 

křídle. J  a —V I jména buněk.

po případě vybíhá žilka pomocná (5),
;e vždy, i když jí na. křídle není.



8 Úvod,

Podélné žilky zavírají e pokrajem křídla buňky, jež také číslujeme. Buňky
mezi zadním krajem a 2. žilkou jsou Ia, I b  ; mezi 2. a 4. žilkou buňky II
a III atd. V rozboru rodu Satyrus, Pararge a j. důležitost tohoto číslování čte
nář pozná.

Tak rozdělena jsou křídla po délce; na přič (kolmo) dělíme je ve tři pole: 
vnitřní (při těle), střední a vnější (po kraji).

Jako přední křídla, tak i zadní jsou žilkami prostoupena, jichž se počítá 
jen do osmi.

Křídla mají po kraji třepení a pak úzkou tmavou čáru, již zoveme obrubou. 
Na předním křídle rozeznáváme kraj přední (od těla až k 6), kraj vnější (od S k i )  
a vnitřní (od 1 k tělu); na zadním křídle kraj přední (od těla k 8). vnější (od 8 
ke 2) a vnitřní (od 2 k tělu). Rohy přední jsou u 8, zadní u 1 nebo 2. Ostatní 
znaky ze smyslu samého i z obrázků jsou srozumitelný.
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Hlavní rozdelení motýlův.

1. Tykadla kyjovitá nebo paličkovitá, Krídla široká, v klidu vzpřímená. Tělo
štíhlé se hřbetem vyklenutým. — Létají za dne.

Rhopalocera (Diurna, Papiliones) A. 
Tykadla na konci vždy tenká, bez paličky, ovšem někdy u prostřed stlustlá 

nebo speřená. 2.
2. Tykadla u prostřed stlustlá, ke konci tenší, vřetenovitá, skoro trojhranná.

Křídla úzká, a to přední dlouhá, zadní kratší, v klidu střechovitě na tělo 
složená. Hruď poněkud vyklenutá, obabol čupřinou chlupův obrostlá, —- 
Létají v soumraku a za šera, zhusta pak v letu ssají z květů šťávy.

Crepusculariae (Sphinges) B. 
Tykadla nitovitá, štětinovitá, někdy hřebenitá nebo speřená, často jen vroub

kovaná. Křídla — mají-li jich — v klidu na polo rozestřená, nebo trochu 
sklopená, nebo střechovitě složená, neb i kolem těla sbalená. Létají v noci.

Phalaenae (Nocturna).
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Rhopalocera. Motýlové denní.

E o z b o x  r o d - v i - v .

1. První článek tykadel bez štětičky chlupôv. Zadní holené o 2 ostnech. Tělo
štíhlé (obr. 3. na příloze); křídla v klidu na sebe složená, kolmo stojící. 
Všecky žilky zadních křídel rovně silné. (I. P a p i l i o n i d a e . )  2. 

První článek tykadel se štětičkou černých, odstávavých chlupôv. Zadní holeně 
se 2 ostny na konci a se 2 po straně. Tělo zavalité. (Obr. G. na str. 32.) 
Pomocná žilka zadních křídel velmi slabá, nezřetelná. (II. H e s p e r i -  
d a c.) 20.

2. Zadní křídla při těle vykrojená, tak že bokó zadečku se nedotýkají. (Obr. 2.
na příloze.) Zadní žilka— la  — tvoří vnitřní kraj. Křídla veliká; střední 
buňka zadních křídel zavřená. Přední nohy úplně vyvinuté, s holeněmi 
vnitř listovitě rozšířenými. (Equitidae.) 3.

Zadní křídla při těle nevykrojená, tak že záhyby svými boky zadečku takřka 
objímají, (z v náčrtu.) 4.

3. Zadní křídla celokrajná, zaokrouhlená. Kraj předních křídel široký, lysý, bez
šupin. Makadla se zřetelným konečným článkem. ParHiissius. 21.

Zadní křídla s dlouhou ostruhou při žilce 4. Makadla krátká s nezřetelným 
článkem konečným. Papilio- 20-

4. Přední nohy nedokonalé, zakrnělé, (zn v náčrtu.) 5.
Přední nohy vyvinuté. 17.

5. Přední křídla s 1—3 žilkami na kořeni nadmutými. (Viz náčrt.) Příčná žilka na
křídlech zadních jest téže tloušťky jak ostatní. Křídla zaokronhlená, druhdy 
zoubkovaná, hlinožlutá, hnědá až i černá, se světlejšími skvrnami a pá
skami, nejčastěji s oky po kraji. (Salyridae.) G.

Přední křídla bez nadmutých žilek. 11.
6. 3 žilky na předních křídlech nadmuté. Oči lysé. Křídla hlinožlutá nebo hnědá,

zaokrouhlená, celokrajná; zadní jen při vnitřním úhlu trochu vykrojená.
Coenonyiíipha. 9.

2 žilky nadmuté. (Viz náčrt.) 7.
Jen 1 žilka nadmutá. 9.



A . Bhopalocera. 13

7. Oči hustě obrostlé. Kyj tykadel zřetelně oddělený, zakrnělé nožky dosti
dlouhé. Přední křídla s velikým okem bíle tečkovaným v hubce páté. (Náčrt.)

Pararge. 8.
Oči lysé. 8.

8. Střední holeně jsou mnohem kratší než chodidlo (»„ v náčrtu) a mají na
konci rohovitý osten. Vnitřní polovice křídel beze skvrn. Veliké (41 až 
74 mm.) druhy se světlou, vice méně zřetelnou stužkou po křídlech a často 
s velikým okem na líci předních křídel. Křídla někdy zelenavě třpytivá; 
na rubu světle a tmavě smývaná s krajem zubatým. Satyrus. 12.

Střední holeně rovnají sc délkou cclcmu chodidlu. (n3 v náčrtu.) 2!adní křídla 
jsou ve vnitřním úhlu mělce vykrojena. Epinephele. 13.

9 Oči lysé. 10.
Oči obrostlé. Tykadla znenáhla a slabě stlustlá. Přední křídla s 5 černými 

oky bez teček. Maniola. 7.
10. Křídla černě a bíle kostkovaná. Tykadla znenáhla a slabě stlustlá; přední

nohy přemaliuké, ukryté. Střední holeně kratší nežli půl chodidla.
Arge. 10.

Křídla černá s rezavou páskou po kraji, jež jest často ve skvrny rozdělena 
a černými oky bez teček nebo s tečkami zdobena. Přední křídla mívají na 
líci 1—2, zadní 3—5 ok. Kyj tykadel zřetelně oddělený; střední holeně 
rovnají se délkou chodidlu. Erebia. 11.

11. Příčná žilka na zadních křídlech zřetelná; makadla shora sotva patrná. Oči
bíle obroubené. 6. a 7. žilka na zadních křídlech vycházejí ze společného 
stvolu. (Obr. 7. na str. 32.) (Erycinidae.) Ňemeobius. 22.

Příčná žilka na zaduích křídlech nezřetelná nebo docela schází, (ot v náčrtu.) 
Křídla zaokrouhlená, druhdy nepravidelně zejkovaná. <>. a 7. žilka nevychází 
ze společného stvolu, nýbrž přímo ze žilky střední. (Nymphalidae.) 12.

12. Kraj předních křídel zaokrouhlený nebo mírně vlnitý. (Obr. 3. v příloze.) Oči
lysé. 13.

Kraj předních křídel hluboce vykrajovaný nebo zejkovauý, také zadní křídla 
často cípatá. (Obr. 1. na str. 16.) Tykadla končí se náhle obdélným nebo 
vejčitým kyjem. Oči hustě obrostlé. Vanessa. 1.

13. Tykadla jako vlas tenká končí se náhle krátkým kulovitým kyjem. 14. 
Tykadla silná, znenáhla stlustlá v kyj podlouhlý. 15.

14. Rub křídel beze stříbrných nebo perletových skvrn a páskův. Holeně a nohy
po hřbetě nemají ostnův. Makadla (m v náčrtu) štětinovitými chloupky po
rostlá. Střední buňka zadních křídel otevřená. Křídla červenožlutá, černě 
skvrnitá; zadní na rubu se 3 světle žlutými páskami, černě obroubenými. 
Páska po kraji ze skvrn měsíčných. Melitaea. 2.

Rub křídel skoro vždy se skvrnami nebo páskami stříbrolesklými. (Obr. 3.
na příloze.) Nohy i po hřbetě ostnité. Makadla přiléhavými chloupky po
rostlá. Střední buňka zadních křídel zavřená. Křídla červenožlutá; skvrny 
a žílky černé. Argynnis. 3.

15. Makadla (m v náčrtu) přímo v před čelící, porostlá odstávavými chloupky.
Střední buňka zadních křídel otevřená. Křídla, zvláště zadní, zoubkovaná, 
třepení bíle a černě kostkované. Na líci černý nebo černohnědý s bílou
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stužkou ua všech křídlech, jež jest ua předních křídlech ve skvrny roz
členěna, na zadních černými žilkami přetržena. 16.

Makadla koncem k sobě skloněná, jemně zašpičatělá, husté porostlá přilé
havými šupinkami. Střední buňka všech křídel otevřeuá. Třepení křídel 
krátké. Na líci černý, někdy duhově třpytivý (sameček), přední křídla 
s bílými nebo žlutými skvrnami, zadní křídla s bílou nebo žlutou páskou. 
Na rubu mají přední křídla dosti velké oko ve 2. buňce. Ajpatura. 6.

16. Přední křídla rozměrův obyčejuých, jich střední buňka zavřená. Vnější pokraj
široký, poněkud vlnitý, v délce skoro vnitřnímu roven. (Obr. 1. na str. 32.)

Limienitis. 4.
Přední křídla protáhlá, se střední buňkou jen na polo zavřenou (na zad

otevřenou). Vnější pokraj úzký, zaokrouhlený, mnohem kratší vnitřního.
Neptis. 5.

17. Přední nohy tak veliké jako střední a zadní, bez listovitého rozšíření. Křídla
bílá nebo žlutá, s černými nebo červenožlutými skvrnami. (Pieridae.) 18. 

Přední nohy menší nežli střední a zadní. 23.
18. Střední buňka sahá do polovice křídla. 19.

Střední buňka dosahuje sotva čtvrtiny křídel, jež jsou dlouhá a útlá; tělo štíhlé 
a dlouhé. 8.—11. žilka předních křídel vycházejí ze žilky 7.; na zadních 
křídlech 6. a 7. na společném stvolu. Leucopliasia. 15.

19. Na křídlech převládá barva bílá. 20.
Na křídlech převládá barva žlutá (běložlutá, zelenavě žlutá, pomerančová). 22.

20. Holeně pokryté šupinkami bílými a jemnými ostny bělavými. 21.
Holeně i chodidla porostlé silnými ostnitými štětinkami černými. Tykadla 

končí se znenáhla tenkým kyjem. Třepení po kraji křidel sotva patrné; 
kraj křídel prosvitavý. (Obr. 1. na str. 25.) Áporia. 17.

21. Příčná žilka bez černé skvrny; roh předního křídla na líci černý, na rubu
žlutavý. Rub zadních křídel žlutavě poprášen. Pieris. 18.

Na příčné žilce černá skvrna. Zadní křídla ua rubu bílá nebo žlutá, zeleně 
skvrnitá. Anthocharis. 19.

22. Přední i zadní křídla s cípem končitým. (Obr. 1. na příloze.) Ze střední buňky
předních křídel ústí se 2 žilky do předního kraje. Conopteryx. 14.

Křídla zaokrouhlená; skvrna na příčné žilce předních křídel černá; na rubu 
zadních světlá, dvojitá, v podobě 8. Aspoň přední křídla černě lemovaná; 
třepení a tykadla zcela nebo dílem růžová. Colias. 16.

23. Makadla s hora málo patrná. Tykadla tenká končí se náhle vejčitým kyjem.
Oči bíle obroubené. (Obr. 7. na str. 32.) (Erycinidae.) Nemeobius. 22. 

Makadla nad hlavu čnějící. Tykadla černá, bíle kroužkovaná, končí se tupým 
kyjem. Oči obroubené bílými šupinkami. (Lycaenidae) 24.

24. Křídla na rubu s černými skvrnami, z nichž aspoň jedna ve střední buňce
sc nalézá. 7. žilka předních křídel ústí se do rohu nebo do předu křídla. 25. 

Křídla na rubu bez černých skvrn, přečasto s bílými příčnými čiarami nebo 
zelená; na líci černohnědá. Samičky mívají červenožlutou skvrnu na příčné 
žilce; 7. žilka ústí se do vnějšího kraje křídla předního. Tliecla. 25.

25. Křídla na líci modrá nebo hnědá, po rubu bělavá nebo hnědavě šedá: ve
střední buňce nejsou nikdy 3 černé skvrny řadou. (Obr. 5. na str. 32.)
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Zadní krídla mezi 2. a 5. žilkou jsou všude rovně dlouhá. Lycaena. 23 ' 
Křídla na líci ohnivě červená, zlatolesklá nebo hnědá, červeně nebo hnědé 

skvrnitá, na rubu žlutavá Přední křídla mají na rubu ve střední buňce 
3 černé skvrny řadou a po kraji aspoň 1 řadu černých skvrn. (Obr. 2.,
3., 4. na str. 32.) Zadní křídla na žilce 2. a 3. u* jdelší, někdy s ostruhou.

Polyomnatus 24.
26. Zadní holeně mají jen 2 ostny na konci. ťarterocephalus. 26.

Zadní holeně se 4 ostny. 27.
27. Střední holeně nejsou štětinovitymi ostny porostlé. Křídla tmavohnědá beze

žlutých skvrn, konečný článek makadel skloněný. Syrichthus. 28.
Střední holeně se štětinovitými ostny. Křídla hlinožlutá nebo hnědavá, místy 

žlutá; konečný článek makadel přímý. Hesperia. 27.

lE S o z f b o r  d .r ix l i . - ů . - v .

I. Papilionidae. Praví motýlové denní.

A. Nymphalidae.

I. Vanessa Fabr. Babočka. Eckflugler.
A. la ,  2b, 4a , 5b, 11b, 12b.*)

1. Na 4. žilce zadních křídel jest cíp. (Obr. 1. na str. 16.) 2.
Zadní křídla bez cípu. 9.

2. Cíp zřetelný. Rub bez bílých žilek a příčných čar. 3.
Cíp velmi tupý. Na rubu bilé žilky, ve střední buňce jemné, bilé čárky 

příčné. Na líci bud černý s bílou nebo žlutou páskou skvrnovou — buď 
červenožlutý, černě skvrnitý s několika bělavými skvrnami po kraji. („Land- 
karte“, „Nctzfalter“.) Nejmenší z baboček; 31—405 mm.**) V květnu 
a v červnu. Housenka na kopřivách. V. Levana L., b. síťkovaná.

Od července do října: V. P rorsa, L.
3. Všecka křídla mají v předních rozích veliká pestrá oka. ( „Pfatienaugeu.)

(Obr. 1. na str. 16.) Hnedočervený; pokraj černošedý. 52—58 mm. Od 
března až do října. — Housenka na kopřivách a na chmeli.

V. lo  L., b. paví oko.
Křídla bez ok. 4.

4. Lem křídel jednobarevný, červenohnědý, velmi zhusta tmavší prouhou od
dělený. 5.

Lem křídel sírožlutý, široký, jemně černě tečkovaný, jakoby poprášený; před 
ním páska černá se řadou modrých skvrn. Tmavě červenohnědý. (nTramr- 
mantel“.) 63—77 mm. Od dubna do června, od července do října. Hou
senka na topoli, vrbě, bříze a j. V. Antiopa L., b. osyková.

*) Motýlové tito poletují v zahradách, polích, lesích, ssají šťávy z květů, z ovoce i ronící se 
šťávy stromové.

**) Rozpětí křídel.
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5. Vnitřní pokraj předního křídla přímý. 6.
Vnitřní pokraj předního křídla vykrojený. Křídla hluboce zejkovaná, hnědo-

žlutá, tmavohnědě a černě skvrnitá, na rubu tmavá, s bílým C prostřed 
zadního křídla. 43—48 mm. Od března do října. — Housenka na rybízu
a angreštu, chmeli a lísce. Y. C album L., b. bilé C.

6. V černé pásce na pokraji křídla zadního jsou modré skvrny měsíčné. 7.
V černé pásce na pokraji zadního křídla jsou světlejší skvrny měsíčné. Na 

líci červenožlutý, tmavohnědě skvrnitý; v předu bělavá skvrna. Na rubu 
rezavě mramorovaný s tmavou, šedou stužkou klikatou; u prostřed zadních

křidel bilé V. 68 mm. V červenci. — 
Housenka na bříze a vrbě.

V. V album  W. V., b. bilé V.
7. Vnitřní pole zadních křídel daleko za 

střed černé. Na líci světle cihlový 
(„Jcleiner Fuchs“) ; přední křídla se 
3 černými skvrnami v předu a se 3 
skvrnami ve středu; po kraji modré 
skvrny měsíčné. V rohu předních kří
del bílá skvrna; 54 mm. Od února do 
října. — Housenka na kopřivě.

V. urticae Z., b. kopřivová. 
Zadní křídla mají pouze v předu černou 

skvrnu. 8.
8. Přední křídla mají v předu 3, za nimi 

pak 4 černé skvrny trochu menší. 
Skvrna v robu jest žlutavá jako přední 
pokraj. Holeně hnědavé. 68 mm. Od 
července do září. — Housenka na jil
mech, višních a j.

V. poly chloros L., b. jilmová. 
Přední křídla mají v předu 3 černé 

skvrny, z nichž skvrna při těle má 
podobu dvou kulatých skvrn v sebe 
splynulých; za nimi pak 3—4 černé 
skvrny. Skvrna v rohu žlutavě bílá. 

Povšechné zbarvení křídel jest světlejší, než u druhu předešlého. Holeně 
světle žluté. 50—58 mm. V červenci. — Housenka na vrbách.

V. xanthom elas Esp., b. vrbová.
9. Aksamitově černý. Přední křídla v rohu bíle skvrnitá se světle červenou 

příčnou stužkou; na pokraji zadních křídel se táhne široká páska červená, 
černě tečkovaná („Admirál“). 56—66 mm. V červenci a v srpnu. — Hou
senka na kopřivě a chmeli. Y. A talanta L., b. admirál.

Cihlově červený, s černými skvrnami a žilkami. Rohové pole předních křídel 
černé, bíle skvrnité. 56—66 mm. V červenci a v srpnu. — Housenka na ko
přivě, bodláčí, chmeli, slezu, řebříčku a j. Y. cardui L.t b. bodláková.

1. Vaneaea Io L. 2. Epinephele Jan ira  L.
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2. Melitaea Fábr. Hnčdásek. Scheckenfalter.
A. 1 a, 2b, 4a , 6b, 11b, 12a, 13a, 14a.*)

\

1. Vnitřní pole zadních křídel na rubu světle žluté, beze skvrn. 2.
Vnitřní pole zadních křídel na rubu světle žluté, se 4—5 černými skvrnami. 6.

2. Na líci dvojbarevný. Páska na pokraji zadních křídel skládá se z poloměsíč-
ných skvrn, jež jsou na rubu provázeny tmavšími skvrnami měsíčnými. 
Obruba dvojitá. 3.

Na líci trojbarevný; poloměsíčné skvrny pásky krajové jsou jednoduché. 5.
3. Mezi měsíčky a střední páskou na rubu zadních křídel řada černých, žlutě

obroubených teček ve tmavém, silně ohnutém oblouku. Prostora mezi pá
skami pokrajními červenožlutá; zadní křídla na líci většinou černá. Velmi 
proměnlivý. 36—43 mm. V červnu a v červenci. — Housenka na jitrocelů, 
černýši a j. M. IMctynna Esp., hn. rozrazilový.

Mezi měsíčky a střední páskou na zpodu zadních křídel není ve tmavém ob
louku černých teček. Střední páska černou čarou rozdělená. Prostora mezi 
páskami pokrajními světle žlutá. 4.

4. 34—40 mm. Makadla bledožlutá, jen na konci druhdy začervenalá. Od května
do července. — Housenka na rozrazilu, jitrocelů a černýši.

M. Athalia Esp. hn. jitrocelový. 
26—30 mm. Makadla na vnější straně červenožlutá, jen na kořeni světle 

žlutá. V srpnu. — Housenka na černýši.
M. Aurélia Nich, hn. černýšovy.

5. Zadní křídla mají na líci širokou, červenožlutou pásku beze skvrn, jež jen
tmavými žilkami jest přetržena; po obou její stranách jest řada bělo- 
žlutých skvrn. Na rubu pomerančový; střední páska rozdělena jest slabou 
podélnou čarou černou. Přední křídla samečků hojně bledožlutě skvrnitá; 
samičky mají u rohu skrácenou řadu běložlutých skvrn. 38— 50 mm. 
V červnu a v červenci. — Housenka na jasanu a na osyce.

M. M aturna L., hn. osykový. 
Zadní křídla na líci se širokou, cihlově červenou páskou, černě skvrnitou 

a žilkami přetrženou; po obou její stranách páska z bledožlutých skvrn. 
Po rubu červenožlutý s bledožlutými páskami. Mezi nerozdělenou střední 
páskou a mezi skvrnami poloměsíčnými řada černých teček na žluté půdě. 
36—45 mm. V květnu a červnu. — Housenka na chrastavcích, na jitroceli, 
rozrazilu a j. M. Auritlia Eotk, hn. chrastavcový.

6. Zadní křídla mají na rubu hned při kraji souvislou čáru černou, jež krajové
skvrny měsíčné‘zřetelně oddaluje od temuější pásky středové. 7.

Zadní křídla nemají na rubu hned při kraji souvislé čáry. Za černou obrubou 
třepení jsou 2 řady obloukovitých černých čárek, pak řada červenožlutých 
skvrn bez černých teček v každé buňce; pak následují 2 souvislé čáry, ob 
loučky proti sobě obrácené, načež za nimi jsou střídavě 2 pásky sírožluté 
a 2 pomerančové. 32—38 mm. V červnu a v červenci. Housenka na řekáuku 
(Centaurea scabiosa) a divizně. M. Phoebe W. V., hn. diviznový.

*) Poletují na  lesních lakách  a  ve  světlých hájích. Housenky žijí na  podzim společně v sá předku. 

Motýlové. Anal. klít, 4 2
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7. Mezi měsíčky a střední páskou jest ěervenožlutá půda černými žilkami pře- 
trhána; na ní pak v každé buňce po černé tečce. Na líci kalně červeno- 
žlutý, černými žilkami protkaný. 38—45 mm. Y květnu a v červnu. — Hou
senka na jitrocelů, jestřábníku, rozrazilu a j.

M. Cinxia L., hn. kostkovaný.
Mezi měsíčky a střední páskou půda ěervenožlutá, bez černých žiilek i teček. 

Na líci nejsou žilky černý. Bud jasně cihlový (sameček), bud kalně čer- 
venožlutý, mnohdy zelenavě poprášený (samička). 38—50 mm., Od června 
do srpna. — Housenka na rozrazilu, květelu, pelyňku, jitrocelů a j. níz- 

4 kých bylinách. M. Didyina O., hn. Jcvětelový.

3. Argynnis Fabr. Perletovec. Ferlmutterfalter.
A. la ,  2b , 4a , 6 b , 11b, 12a, 13n, 14b.*)

1. Vnější kraj předního křídla přímý nebo mělce vykrojený. 2.
Vnější kraj předního křídla zaokrouhlený. 6.

2. Zadní křídla na rubu modrozelená (der „Jáger“), se 3 vlnitými širokými
pruhy stříbrnými na přič, z nichž prostřední je souvislý. Přední křídla na 
rubu hlinožlutá 8 rohem zeleně skvrnitým. 76—78 mm. V červenci 
a v srpnu. — Na malinníku a fialce. A. Paphia L., p. stříbropásek.

Zadní křídla na rubu se stříbrnými skvrnami a páskami ze skvrn. Největší 
rozpětí 54 mm. 3.

3. černé skvrny vnější řady na líci jsou měsíčkovité a dotýkají ses svými rohy
(aspoň na zadních křídlech) vnitřní obruby, zavírajíce tak malé skvrny 
půdy základní. 4.

Uerné skvrny vnější řady na iíci jsou zaokrouhleny a nedotýkají se vnitřní 
obruby. Na rubu světle žlutý s několika malými stříbrnými skvrnami v rohu 
předního křídla, pak s velikými, stkvělými skvrnami perleťovými a řadou 
rezavě hnědých ok, stříbrem tečkovaných na křídlech zadních. 45 mm. Od 
května do října. — Na fialkách. A. Latonia L., p. malý.

4. Zadní křídla na rubu se zřetelnými oky, stříbrem tečkovanými. 5.
Zadní křídla na rubu bez ok, zelenavá, u kraje světle žlutá, se mnoha řa

dami stříbrných skvrn zeleně obroubených. Přední křídla na rabu s černými 
skvrnami, páskami a klikatými čarami, jež letopočtu 1576, 1558, 1556, 
1518 se často podobají. (Obr. 3. na příloze.) 45 mm. Od června do srpna. — Na 
fialkách. A. Aglaia L., p. veliký.

5. Zadní křídla na rubu žlutohnědá, v poli vnějším bledě hlinožlutá ; mnoho stří
brných nebo světle žlutých skvrn. 54 mm. V červnu a v červenci. — Hou
senka na fialkách. A. Niobe L., p. maceškový.

Zadní křídla bledě hlinožlutá, zřídka hnědě poprášená; pole vnitřní nikdy 
tmavší, se stříbrným i nebo bledými skvrnam i. 54 mm. Od června, do srpna. — 
Housenka na fialkách. A. Adippe L., p. prostřední.

6. Střední buňka zadních křídel na rubu s černou, žlutě obroubenou skvrnou. 7. 
Střední buňka na rubu zadních křídel bez černé skvrny. 8.

*) Poletují nejvíce ve světlých lesích; housenky žijí na fialkách, zejména na druzích V. tri- 
color a caninn.
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7. Prostora inezi skvrnou u těla a páskou u prostřed cihlová, světlý pás mezi
středem a oky pokraj nimi beze stříbra. Skvrna u těla, skvrna v pásce 
prostředni a měsíčky (7) stříbrné; oka černá. 40 mm. V květnu a červnu, 
pak v srpnu. — Housenka na fialkách. A. Euphrosyne L., p. fialkový. 

Prostora mezi skvrnami u těla a páskou střední žlutohnědá, světlý pás aspoň 
z části stříbrný (12 stříbrných skvrn). 40 mm. Od května do srpna. — 
Housenka na fialkách. A. Seleue W. V., p. dvanáctitečný.

8. Ve střední pásce na rubu zadních křídel stříbrné skvrny. 36 mm. V květnu,
pak v červenci a v srpnu. — Housenka na fialkách.

A. Dia L., p. nejmenší. 
Střední páska na rubu zadních křídel bez stříbrných skvrn. 9.

9. Světlý pás s obláčky hnědými (jen místy fialovými), spodní polovice u kraje
světle žlutá. Ve vnějším poli několik (nejčastěji 6) modrobílých ok. 36 mm. 
V červenci. — Housenka na kopřivách, tavolníku a totenu.

A. Ino Rott., p. kopřivový. 
Světlý pás a spodní polovice středního pole s fialovými (červcnavými) obláčky. 

Ve vnějším poli 6 ok s tečkami bělomodrými. 45 mm. V červnu. — Hou
senka na fialkách a malinníku. A. Daphne W. V., p. ostružinový.

4. Limenitis F. Bělopásek. Eisvogel.
A. l a ,  2 b ,  4 a ,  6b , 11b, 12a, 13b, 16a, 16a.

1. V rozpětí 81 mm. (Obr. 1. na str. 32.) Na líci po kraji (zvláště na zadních
křídlech) řada pomerančových skvrn měsíčných. V červnu a v červenci. — 
Housenka na topoli a osyce. L. populi L., b. topolový.*)

V rozpětí nejvíce 54 mm.; na líci není pomerančových skvrn měsíčných. 2.
2. Na rubu po kraji 2 řady okrouhlých, černých skvrn. 43—50 mm. V červnu

a v červenci. — Housenka na zimolezu. L. Sibylla L., b. zimot esový.
Na rubu po kraji jen jediná řada okrouhlých, černomodrých skvrn. 47—54 mm. 
Od června do srpna. — Housenka na zimolezu.

L. Camilla Fabr., b. kosíhstový.

5. Neptis Fabr. (Limenitis F .) Bělopásek. Eisvogel.
A. la ,  2b , 4 a , 6b, 11b, 12a, 13b, 15a, 16b.

1. Křídla na líci tmavohnědá, se širokou bílou páskou a několika skvrnami 
v přední buňce střední; po kraji není bílých skvrn. Na rubu hnědý s páskou 
bílou, černými žilkami přetrženou. 48—56 mm. V červnu a v červenci. — 
Housenka na tavolníku vrbolistém. Jí. Lucilta W. V., b. tavolníkový.

6. Apatura F. Batolec. ScMUerfalter.
A. la ,  2b , 4a , 6b , 11b, 12a, 13b, 16b.

Střední páska na zadních křídlech přímá, jen u samiček na 4. žilce s ostrým 
zubem ke kraji namířeným. Oko na líci předních křídel nezřetelné, na rubu

*) Před desátou hodinou ranní poletuje nízko mezi topoli a dá se přilákati na starý, zapácha
jící sýr; v pozdějších hodinách vyhledává větSí výfie.

2*
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modré, černě obroubené, na zadních křídlech černé, červeně obroubené 
(„Blauschiller“), 58—81 mm. V červenci a v srpnu. — Housenka na vrbě, 
olši, jasanu. A. Íris  L , b. duhový.*)

Střední páska na zadních křídlech prohnutá, vnitř vyhloubená, vně bez zubu. 
Oko na líci předních křídel (ve 2. buňce) zřetelné. 58—63 mm. V červenci, 
pak v srpnu. — Housenka na vrbě, osyce a topoli.

A. Ília  W. V., b. červený.

li
B. Satyridae.

7. Maniola Sčhr. (HippareMa O.) Okáč. BUndauge.,
A. l a ,  2 b ,  4 a ,  6a, 6 c, 9 a , 10a.

Hnědý; na křídlech řada velikých, žlutě obroubených ok, jež na líci jsou bez 
teček, na rubu s tečkami. Na předním křídle bývá jich 5 (horní jsou menší), 
na zadním 4. Po rubu táhne se úzká, bílá páska klikatá. 43—52 mm. 
V červnu a v červenci. — Housenka na jilku a j. travách.

M. D ejanira L., o. jilkový.

8. Pararge Hub. (HippareMa O.) Okáč. Auge.
A. 1 a, 2 b, 4 a, 6 a, 6 b, 7 a.

1. Zadní křídla na rubu s černými, bíle tečkovanými oky, jež jsou dvojitě žlutě
a hnědé obroubena. 2.

Zadní křídla na rubu se světlejšími tečkami v setřených, tmavších skvrnách. 
Černohnědý, žlutě skvrnatý. Přední křídlo má 1 oko, zadní 3—4. 36—41 mm. 
Od dubna do června, pak od července do září. — Housenka na pýru.

P. Egeria L., o. pýrový.
2. Vnitřní pole předních křídel na líci žlutohnědé s příčnými prouhami tmavo

hnědými. Hlinožlutý s hnědými páskami. Na předním křídle dvě oka: veliké 
černé s bílou tečkou, a menší vedle (zvláště na rubu). (5, 6, 7 v náčrtu.) 
Zadní křídla se 4—5 oky. (Obr. na str. 21.) 38—45 mim. V květnu 
a v červnu, pak od července do října. — Housenka na lipnicii.

P. Megaera L., o. sedni.
Vnitřní pole předních křídel na líci tmavohnědé; přední křídla s jedním okem, 

zadní se 2—3 menšími v červenožlutých skvrnách. 43—50 mm. V červenci. — 
Housenka na lipnici, kostřavě, ječmínku a j.

P. Maera L., o. ječmínkový.

9. Coenonympha Hub. (HippareMa O.) Okáč. Bandauge.
A 1 .  Qk 4 .  K « C „XX. * a, & u, i  c*| u a, vn.

1. Zadní křídla na rubu bez ok i bez čáry kovově lesklé, jen někdy s jemnými, 
bílými tečkami. Hlinožlutý, po krajích šedohnědé poprášený. Přední křídla

*) Ve světlých lesích; rádi sedají jak běláskové kolem louží a snášejí se též na zvířecí výkaly 
po cestách lesních.
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mají na líci v rohu oko bez tečky, často setřelé. 20—31 mm. Od května 
do září. — Housenka na oháňce a jiných travách.

C. Pamphylus L., o. oháňkový.
Zadní křídla na rubu s oky. 2.

2. Oka na rubu křídel jednoduše obroubená, a to kroužkem žlutým nebo čer-
venavě žlutým. 3.

Oka na rubu křídel dvojitě obroubená: kroužkem žlutým a hnědým. Na líci 
hlinožlntý se širokým lemem hnědým. Zadní křídla mají na rubu po kraji 
čáru jak olovo lesklou a dále širokou žlutobílou pásku, kteroužto oko 
v předu od ostatní řady ok jest odděleno. 31—36 mm. Od června do srpna.— 
Housenka na strdivce brvité.

3. Po kraji zadních křídel na rubu
táhne se čára lesklá jak olo
vo. 4.

Kraj zadních křídel na rubu bez 
čáry kovově lesklé; oka černá, 
bíle tečkovaná. Hlincžlutý; na 
líci předních křídlech l—2 černé 
skvrny bez teček, na zadních 
2—3 oka v setřelých kruzích 
žlutých. 34—38 mm. Od května 
do července.

C Davus L., o. stříbrooký.
4. červenožluté kroužky, jimiž oka

jsou obehnána, splývají v sebe 
v buňce 1 c, 2, 3 a 4  Na líci 
tmavohnědý, se řadou ok bez teček na křídlech zadních. 29—34 mm. Od 
června do srpna. C. Hero L ., o. hnědý.

Žluté kroužky sebe se nedotýkají. Na líci tmavě hlinožlutý; u samiček střed 
křídel světlejší. 29—34 mm. Od června do srpna. Housenka na travách.

C. IpMs W. V., o. třeslicový.

10. Arge Hub. (Melanargia Meig,, Hipparchia O.) Okáč. Damenbrett.
A. l a ,  2b , 4 a , 6 a ,  6c , 9 a ,  10a.

Křídla černě a bíle skvrnitá, kostkovaná, s velikou bílou skvrnou v buňce 
střední. Zadní křídla na rubu se řadou černých, žlutavě obroubených ok 
na pokraji, jež v buňce 4  je přerušena. 45—50 mm. Od června do srpna. — 
Housenka na travách. A. Galathea L., o. kostkovaný.

II. Erebia Boisd. (Hipparchia O.) Okáč. Bergauge.
A. l a ,  2b , 4 a ,  6 a ,  6c , 9 a ,  10b.*)

1. černohnědý, na rubu světlejší. Na líci i na rubu řada tečkovaných okvčer- 
venožlutých kroužcích („Kuhauge“), kteréž zřídka v pásku splývají. 38 až

C. Arcania L., o. strdivkový.

Pararge Megaera L.

*) VžtSinj v krajinách horských.
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43 mm. V květnu a v červnu. — Housenka na travách, prosu krvavém
(rose) a j. E. Medusa W. V., o. rosičkový.

Hnědý, s tečkovanými oky v rezavě hnědé pásce. 2.
2. Kávově hnědý. Na každém křídle v rezavé pásce 2—3 černá oka bíle tečko

vaná, z nichž 2 první spojena jsou. Zadní křídla na rubu hnědá; v šedé 
pásce (jež na 4. žilce do vnitř trochu se zahýbá) jsou bilé tečky, temně 
(často černě) obroubené („ Waldteufel"). 54 mm. Od července do září. — 
Housenka na travách, zvi. kluběnce. E. Medea E sp , o. Jduběnkový.

Tmavohnědý, s černobílým třepením. V rezavé pásce 3—4 černá oka bíle 
tečkovaná. 3.

3. Zadní křídla mají na rubu světlou, bíle omezenou pásku, jež na 4. žilce
zubovitě ke kořeni vybíhá. Vnější kraj předních křídel skoro přímý. 48 až 
50 mm. V červenci a v srpnu. — Housenka na travách.

E. Ligea L., o. černohnědý. 
Zadní křídla mají na rubu pásku o málo světlejší nežli jest půda křídla; 

páska tato jest na straně vnitřní jen od 4. až k 8. žilce bíle omezena. 
Vnější kraj předních křídel velmi zaokrouhlený. 40—45 mm. V červenci. — 
Housenka na travách. E. Euryale Esp., o. rudopásný.

12. Satyrus F. (Hipparchia O.) Okáč. Waldauge,
A. I a, 2 b, 4 a, 5 a, 6 b. 7 b, 8 a. *)

1. Oka na líci předních křídel modře tečkovaná. Motýl černohnědý, samička
trochu světlejší; stužky na líci křídel není. 47—56 mm. V červeuci a v srpnu. 
Housenka na ovse a j. travách. S. Phaedra £., o. ovsový.

Oka na předních křídlech bíle tečkovaná nebo bez teček. 2.
2. Přední kraj předního křídla mnohem světlejší než ostatní půda křídel. 3. 

Přední kraj není (neb jest nepatrně) světlejší nežli půda křídel. Přední křídla
s 1—2 oky, bíle tečkovanými nebo bez teček. 4.

3. Přední křídla mají napřed kraj žlutobílý; na rubu bez bílých teček ve 3.
a ve 4. buňce. Černohnědý. Páska na předním křídle, tlustými, černými 
žilkami přetrhaná, má 2—3 oka bíle tečkovaná. Zadní křídla s otřelou 
páskou světlou; sameček má mimo ni ještě oko. 45—59 mm. Od července 
do září. — Houseuka na pěchavě, kluběnce a j. travách.

S. Briseis L., o. skalní.
Přední křídla mají napřed kraj fialově šedý; ve 3.—4. buňce aspoň 2 bilé 

tečky směrem ke kraji. Černohnědý. Samička světlejší, s bílou páskou 
jen naznačenou. Přední křídla se 2 oky, nejčastěji bez teček, mezi nimi 
2 světlé tečky ve 3. a ve 4. buňce. 40—47 mm. V srpnu a v září. — Miluje 
krajiny písečné. S. Statiliuus Hufn., o. písečný.

4. Páska na líci hlinožlutá. Zadní křídla mají ve 2. buňce malé oko, aspoň bíle
tečkované na rubu. Černohnědý. Páska silnjmi, tmavými žilkami přetrhaná, 
se 2 oky na předních křídlech. 45—56 mm. V červenci a v srpnu. — Hou
senka na travách. S. Scmele L., o. metlicový.

Páska na líci bílá, bělavá, často hnědě poprášená. 5.

*) Sedají po kameních, skalách a stromech. V letu zdá se, jakoby křídla jejich byla zejkována



A . Uhopaíocera. L  Papiíionidae. 12., 13 , 14. 23

ď. Páska na předním křídle nepřetržitá. 6.
Páska ve skvrny rozdělená; nejhořejší skvrna rozdělena jest okem bez tečky 

na tré. Černohnědý. 58—75 mm. V červenci a v srpnu. — Housenka na 
jilku, na sveřepu a tomce vonné. S. Circc F., o. voňavkový.

6 Zadní křídla mají na líci ve 2. buňce maličké oko bíle tečkované. Páska u sa
mečků jest hnědě poprášena. Černohnědý. 54—75 mm. V červenci a v srpnu. —
U lesů („ Waldportieru). —  Housenka na medyňku.

S. H ennione L., o. medyňkový. 
Zadní křídla na lící bez ok. Páska čistě bílá. 41—59 mm. V červenci a v srpnu.

S. Alcyone W. V., o. bělopásný, atlas.

13. Epinephele Hub. (HippareMa O.) OMč. Grasauge..
k . 1 a, 2 b, 4 a, 6 a, 6 b, 7 b, 8 b.

1. Na rubu předních křídel ve 3. a v 5. buňce oka nebo bilé tečky. Na líci černo
hnědý se 2—3 setřelými (často chybějícími) oky na každém křídle. Na 
rubn žlutošedý, v předu se 3, vzadu s 5 velkými oky bíle tečkovanými 
a žlutě obroubenými. 36—43 mm. Od července do srpna. — Housenka na 
lipnici a prosíčku. E. Hyperanthus L., o. prosíčkový.

Na rubu předních křídel ve 3. buňce není oka ani tečky. 2.
2. Na rubu zadních křídel aspoň ve 2. a v 5. buňce bud malé očko, bud černé

nebo bilé tečky. 3.
Rub zadních křídel bez ok i bez teček. 4.

3. Na líci tmavohnědý; na předních křídlech jednoduché oko s úzkou žlutou
obrubou. (Obr. 2. na str. 16.) 38 mm. Od června do září. — Housenka 
na travách. E. Ja n ira  L., o. luční, sameček.

Na líci červenožlutý se širokou hnědou obrubou. Přední křídla s dvojitým 
okem dvojnásob tečkovaným; mimo torná sameček širokou pásku hnědou 
na předních křídlech 34—40 mm. V červenci a v srpnu. — Housenka na 
lipnici. E. Tithonus L., o. lipnicový.

4. Na předních křídlech hlinožlutá páska nebo hlinožluté skvrny. 5.
Na líci šedohnědý, s tečkovaným okem bez obruby na předních křídlech. 

38 mm. V červenci. — Housenka na travách.
E. Lyeaon Bott., o. šedohnědý, sameček.

5. Přední křídla se 2 černými, netečkovanými oky ve 2. a v 5. buňce. Tmavě
hnědošedý. 40 mm. V červenci. E. Lyeaon Bott., o. šedohnědý, samička. 

Přední křídla s dvojitým okem jednoduše tečkovaným ve 4. a v 5. buňce 
společně. 45 mm. Od června do září. E. Ja n ira  L., o. luční, samička.

C. Pieridae.

14. Gonopteryx Leach. (Mhodocera Boisd., Colias O.) Žlutásek. Citronenfalter.
k . l a ,  2 b, 4b, 17 a, 18 a, 19 b, 22.

Křídla jako list zašpičatělá ( „Fliegendes Blattu). (Obr. 1. na příloze.) Žlutý 
(sameček), nebo zelenavě bílý (samička); skvrna na příčné žiilct pomeran
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čová, na rubu bíle očkovaná. 45—54 mm. Od března do června, pak od 
července do září. — Housenka na krušině a řešetláku.

G. rhamni L., il. řešetlákový.

15- Leucophasia Steph. (Pontia O.) Bělásek. Senfweissling.
A. l a ,  2 b , 4 b ,  17a, 18b

Bily. Roh předních křídel na líci černavý; zadní křídla na rubu se 2 setřelými, 
šedým'' páskami příčnými na půdě zelenavě bilé. 36—40 mm. Od květpa 
do srpna. — Housenka na hrachoru, štírovníku a j.

L  s in a p is  L ., b. hrachorový.

16. Colias F. Žlutásek. Gelbling.
A. la ,  2b , 4 b , 17a, 18a, 19b, 22b.

1. Černý lem křídel beze světlých skvrn. 2 
černý lem křídel žlutě skvrnitý. 5.

2. Žilky při kraji jsou aspoň z části žluté. 3.
Žilky i při kraji černé. 4.

3. Všecka křídla pomerančová („der Postillonu), černý lem křídel předních široký,
do třetiny předního kraje se prostírající. 40—47 mm. Od července do 
října. — Housenka na čilimníku, vičenci a j.

C. Edusa F., il. čilimníkový, sameček. 
Křídla citrónově žlutá s nádechem pomerančovým; černohnědý lem křídel 

předních nízký, jen do pětiny předního kraje se prostírající. 40—42 mm.
V ornnil l^hw unfliam a TP.onn X l  a ie r l* n 1 myw*as o/iamo//)!*v uapuu. v u t  j o v i u v u i v  4/1/.

4. Na líci bud citrónově nebo sírově žlutý (sameček), bud zelenavě bílý (sa
mička). Zadní křídla mají na rubu ve střední buňce malou, čtyřrohou 
skvrnu stříbrnou, jež jest hnedočervené obroubena. 40—47 mm. V červenci 
a v srpnu. — Housenka na šiše (Empetrum) a borůvce bařinné (Vaccinium 
uliginosum). C. Pallaeno L„ il. borůvkový.

Na líci jasně pomerančový, často fialově třpytivý; skvrna na rubu zadních 
křídel s tečkou stříbrnou. 40—47 mm. V červenci.

C. M yrmidone Esp., il. barvoměnný, sameček.
5. Všecka křídla bud sírově žlutá (sameček), bud zelenavě bílá (samička). Vnější

pokraj křídel se řadou skvrn oddělených černými žilkami. Skvrna na zad
ních křídlech ve střední buňce dvojitá, na líci pomerančová, na rubu čer- 
venavě perleťová, dvojmo hnědě obroubená (v podobě 8). 38—47 mm.
V květnu a v červnu, pak od července do září. — Housenka na vice, čičo- 
rečce a j. C. Hyale L., il. čičorečkový.

Aspoň přední křídla pomerančová. 6.
6. Všecka křídla jasně pomerančová, s velmi širokým černým lemem. Žluté

skvrny jsou daleko od sebe. 40—48 mm. Od července do října,
C. E lusa  L., il. čilimníkový, samička. 

Přední křídla bledé pomerančová, živěji zbarvená nežli zadní. 7.
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7. Přední křídla bledě pomerančová, živěji zbarvená nežli spodní, se širokým 
černým lemem. Stříbrné skvrny na rubu zadních křídel nejsou Bplynulé. 
40—48 mm. Od června do srpna.

C. M yrmidone Esp., SI. barvoměnný, samička.
Přední křídla s nádechem pomeran

čovým ; v úzkém černohnědém le
mu jsou skvrny světle žluté. Stří
brné skvrny na rubu zadcích kří
del splynulé. 40—42 mm. V srpnu.
C. Chrysotheme Esp., SI. úsko- 

lemý, samička.

17. Aporia H ůl. Bělásek. (Pontia O.,
Pieris H. S.) Baumweissling.

A. la ,  2b , 4 b , 17a, 18a, 19a, 20b.

Bílý. Všecky žilky černé, taktéž ob
ruba a skvrny, vnější pokraj kří
del téměř průhledný. („Glasflii- 
gel*, obr. vedle.) Samička má střed 
předních křídel jemně poprášený.
54—63 mm. — Housenka na hru
šni, jabloni, švestce a j.

A. crataegi L., b. ovocný.

18. Pieris Schr. (Pontia O.)
Bělásek. Weissling.

A. l a ,  2b, 4b , 17a, 18a, 19a, 20a, 2 ta .

1. Aspoň roh předního křídla černý. 2.
Na líci bílý, jediné žilky přičernalé.

Zadní křídla na rubu žlutá, pouze 
při žilkách černě (nebo šedozeleně) 
poprášená. 40—50 mm. Od dubna 
do října. — Housenka na řepce.

P. napi Z., b, řepkový.
2. V rozpětí 52—59 mm. Roh předního křídla na líci temně černý, bíle poprá

šený (sahá až ke 3. žilce); na rubu 2 černé skvrny u prostřed (u samičky 
také na líci), a černá pruha do vnitř. Zadní křídla na rubu žlutá, černě po
prášená, na líci s černavou skvrnou v předu. V květnu a v červnu, pak od 
srpna do října. — Housenka na zelí a jiných křížokvětných.

P. brassicae L., b. eelný.
V rozpětí 43—52 mm. Roh předního křídla na líci bledě černý (sahá jen k 5. 

žilce); sameček má mimo to malou skvrnu bledě černou, samička dvě. Zadní 
křídla na rubu jemně černě poprášená. V květnu a v červnu, pak od července 
do září. — Housenka na zelí a j. křížokvětných. P. rapae L., b. řepový.



26 A. Bhopaloccra I. Papiíionidae 19., 20 , 21.

19. Anthocharis Boisd. (Pontia O.) Bělásek. Waufalter, Aurorafálter.
A. la ,  2b , 4b , 17a, 18a, 19a, 20a, 21b.

Bílý. Roh předního křídla na líci černý, bíle skvrnitý, na rubu zelený. Zadní 
křídla na rubu zelená s velikými, bílými skvrnami. Skvrna na příčné žilce 
veliká, čtyřrohá. 43—50 mm. Od dubna do června, pak od srpna do října. — 
Housenka na strmokýlu, hulevníku a j. křížokvětých.

A. Daplidice L., b. resedkomj.
Bílý. Roh u předních křídel černý a malá skvrna na příčné žilce. Zadní

křídla na rubu zelené mramorovaná. Sameček má vnější půli předních 
křídel na líci pomerančovou („A u r o r a fa ltc r “). 30—45 mm. Od dubna  do
června. — Housenka na strmobýlu, hulevníku, řeřiše, řeřišnici a j.

A. cardamines L., b. řeřichový.

D. Equitidae.

20. Papilio L. Otakárek. Edelfalter.
A. 1 a, 2 a, 3 b.

Světle žlutý s černým pokrajem; křídla černě žíhaná. Ostruha dlouhá,
černá, jen na konci žlutá. Zadní křídla s modrými měsíčnými skvrnami ve
vnějším pokraji a s černým, modře skvrnitým a žlutavě obroubeným okem 
při vnitřním kraji. 68—79 mm. V květnu a v červnu, pak v červenci 
a v srpnu. — Housenka na slívě, trnce, hrušni a j.

P. Podaliriuts L., o. ovocný.
Žlutý. Předuí křídla mají předek, vnitřní pole a' žilky černé. (Obr. 2. na 

příloze.) V černé obrubě všech křídel jsou žluté skvrny měsíčné, mimo 
to modré setřelé skvrny na křídlech spodních. Konec ostruhy černý 
(„Schwalbenschwanse); oko na vnitřním pokraji červené, modře obroubené. 
G7—84 mm. V červnu a v červenci, pak v září a v říjnu. — Housenka na 
kmínu, kopru, fenyklu, mrkvi, bedrníku a j. okoličnatých.

P. Machaon L ., o. fenyklový.

21. Parnassius Lotr. (Doritis Fabr.) Jasoň. Alpenfalter.
A. 1 a, 2 a, 3 a.

Bílý, černě skvrnitý a poprášený. Přední křídla s 5 černými skvrnami (3 velké, 
2 malé), zadní s černým pokrajem vnitřním a se 2 velikými, červenými 
oky, černě obroubenými, druhdy s bílou tečkou. 67—84 mm. Od června do 
srpna. — Housenka na rozchodníku a netřesku.

P. Apollo L., j. íervenooký.
Bílý, černě žilkovaný, se 2—3 černými skvrnami na křídlech předních 

a s černou prouhou na vnitřním kraji křídel zadních. Bez červených ob.
49—57 mm. V květnu a v červnu. — Housenka na dymnivce; ve dne 
skrývá se pod listím. P. Mneinosyue L., j .  dymnivkový.

v

V
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E. Erycinidae.

22. Nemeobius Steph. (Hipparchia O.) Okáč, Perlauge.
A. l a ,  2 b ;  4 a ,  6 b , Í l a  (4b, 17b, 23a).*)

Červenožlutý, černě žilkovatý a skvrnitý, se řadou černých teček na pokraji 
všech křídel. (Obr. 7. na str. 32.) Zadní křídla na rubu mají 2 světlé pásky 
skvrnové a černé, dole bíle obroubené tečky po kraji. 25—31 mm. Od 
dubna do června. — Housenka na šfovíku, petrklíči a j.

N. Lučina L., o. petrklíčový.

F. Lycaenidae.

23. Lycaena F . Modrásék. BUluling.

1. Narubu předních křídel v poli vnitřním (na kořeni) 1—2 oka, z nichž druhé
vždy v buňce 1 b se nalézá. 2.

Na rubu předních křídel není ok v poli vnitřním, nýbrž jen řada ok nebo 
řada černých teček za středem. 8.

2. Zadní křídla na rubu bez pomerančové pásky i skvrn. 3.
Zadní křídla — na mnoze i přední křídla — mají na rubu po kraji pome

rančovou pásku nebo řadu pomerančových skvrn. 4
3. Střední skvrna na rubu zadních křídel černá, bíle obroubená. Na líci krásné

modrý. Křídla se širokým černým lemem, na předních přečasto černá 
skvrna na příčné žilce a pak řada skvrn. 34—40 mm. Od června do října.

L. Arion L., m. černoskvrnný. 
Střední skvrna na rubu zadních křídel veliká, srdčitá, čistě bílá. Oko v 6. 

buňce zadních křídel jest v přímé čáře s oky v buňce 5. a 7 , a od obou 
rovně vzdáleno. Na rubu zadních křídel jsou červené skvrny pokrajné 
i bíle obroubená oka velmi výrazně a ostře vyznačeny. Na líci fialové 
modrý (sameček) nebo hnědý, jen zamodraly, se řadou pomerančových 
skvrn na všech křídlech (samička). Na rubu modrošedý. 25—31 mm. Od
května do září. — Housenka na jehlici a kručince.

L. Icarus Iiott., m. jehlicový.
4. Třepení při žilkách, aspoň na předních křídlech, tmavě kostkované. 5. 

Třepení křídel beze skvrn, jen někdy a to nepatrně na zadních křídlech při
žilkách úzkými čárkami rozdělené. 3.

5. Na rubu zadních křídel mezi řadou ok a červenými skvrnami bílá setřelá
prouha na žilce čtvrté. 6.

Zadní křídla nemají této setřelé prouhy. 7.
6. Na líci zadních křídel 6 černých, vně bíle obroubených teček při černém

lemu. -Modravý, do stříbrná měňavý; přední křídla se širokým černým 
lemem, zadní s užším (sameček) — nebo: hnedy; na předních křídlech 
s černou skvrnou ve středu, s černým lemem žilkami přetrženým a skvr
nami po kraji zadních křídel vnitř červené lemovanými (samička). Na

*) Podobá se velice M elitaeám ; poletuje ve světlých lesích.
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rubu křídel zadních objímá řada černých skvrn bílou, srdčitou skvrnu 
středuí. Třepení zahnědlé. 29—36 mm. V červenci, pak v srpnu. — Hou
senka ua vikvici a j. motýlovitých. L. Corydon Scop., m. vikvicový.

Na líci zadních křídel není skvrn po kraji. Krásně modrý, lesklý, s uzoučkým, 
černým lemem (sameček) — nebo: hnědý, jen zamodralý, s pomerančovou 
páskou velmi zřetelnou a tečkami na zadních křídlech bíle olemovanými 
(samička). Na rubu světle huědošedy; přední křídla s okrouhlou skvrnou 
střední a 7 tečkami kol ní, z nichž nejzazší při sobě stojí; zadní křídla 
se 3 skvrnami v poli vnitřním. Třepení čistě bilé, černě kostkované. (Obr.
5. na str. 32.) 27—31 mm. Od května do července. — Housenka na jeteli 
a kručince. L. Bellargus Rott,, m. jetelový.

7. Na rubu skoro bílý; oka neobroubená, skvrny pomerančové souvislé. Na líci
bud černomodrý, tmavomodře poprášený (sameček), bud jen ua kořeni 
modře poprášený (samička). 22—28 mm. Y červenci. — Housenka na roz- 
chodníku. L. Battus W. V., m. roechodnikový.

Na rubu šedý s oky zřetelně obroubenými a skvrnami oddělenými. Na líci 
z červena modrý se širokým černým lemem (sameček) — nebo černavý, ua 
kořeni modrý (samička). Na příčné žilce všech křídel černá skvrna. 20 až 
23 mm. V květnu, pak v srpnu. L. Bylas W. V., m. černočárný.

8. Žilka 2 zadních křídel s ostruhou; na rubu 2 pomerančové skvrny nad ostru
hou. Na líci modrý, černě olemovaný (sameček) — nebo hnědý (samička); 
ua rubu světle modrý. 25—31 mm. V květnu, pak v červenci a v srpnu. — 
Housenka na štírovníku. L. Tiresias Rott., m. štírovnikový.

Zadní křídla bez ostruhy, někdy jen při žilce 2. a 3. zoubkovaná. 9.
9. Na rubu zadních křídel bílá podélná prouha jdoucí z kořene; oka na před

ních křídlech mnohem větší nežli na zadních. Na líci leskle blankytný se 
širokým černým lemem (sameček) nebo tmavohnědý (samička). 29—36 mm. 
Od června do srpna. — Housenka ua ligrusu, kopýšníku a j.

L. Damou W. V., tn. ligrusový. 
Na rubu zadních křídel není podélné prouhy bilé jdoucí z kořene 10.

10. Na rubu křídel zadních — ua mnoze i předních — po kraji pomerančové skvrny
nebo pomerančová páska. 11.

Na rubu zadních křídel není ani skvrn ani pásky pomerančové, jen černě 
tečkovaná oka nebo černé skvrny. 17.

11. Na rubu zadních křídel aspoň v zadním rohu oka stříbrně tečkovaná. Oči
lysé. 12.

Na rubu zadních křídel není ok stříbrem tečkovaných. 14.
12. Na rubu zadních křídel jest v buňce 1 b, 1 c, 2, 3, 4, 5 i 6 po tečce po

merančové. Na rubu tmavě blankytný, černě olemovaný a bíle obroubený 
(sameček), nebo černohnědý (samička). 13.

Na rubu zadních křídel jest jen v buňce 1 c, 2 a 3 po tečce pomerančové. 
Křídla na líci tmavé fialová (sameček), nebo černohnědá, na kořeni modře 
poprášená (samička); na rubu popelavá se dvojí řadou černých teček po 
kraji. 30—32 mm. V červnu a v červenci. — Housenka na klikvě.

L Optilete Kn,, m. stříbroskvrnný.
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13. Přední holeně s malým rohovitým drápkem. Na líci široce černě lemovaný
(sameček); pomerančová páska všech křídel zřetelná (samička). 22—32 mm. 
Od června do srpna. — Housenka na čilimníku, ligrusu, kručince a j.

L. Aegon W. V. m. čilimníkový. 
Přední holeně bez rohovitého drápku. Přední křídla velmi úzce olemovaná 

(sameček); pomerančová páska nezřetelná (samička). Zadní skvrny na zad
ních křídlech veliké. 29—34 mm. V červnu, pak v červenci. — Housenka 
na komonici, kručince a j. L. Argus L., m. obecný.

14. Třepení při žilkách aspoň na předních křídlech tmavě kostkované. 6 
Třepení křídel nekostkcvanc, jen zřídka na zadních křídlech málo temněji

zbarvené. 15.
15. Na rubu zadních křídel mezi červenými skvrnami a řadou ok bílá setřelá

prouha při 4. žilce. 16.
Na rubu zadních křídel není prouhy setřelé při 4. žilce. Oka předních křídel 

o něco větší; černé a červené skvrny na rubu bledé a otřelé. 22.
16. Oko v 6. buňce zadních křídel mnoho do vnitř pošinuto, oku v 7. buňce velmi

blízko. Na líci tmavohnědý s pomerančovými skvrnami pokrajními a tře
pením bílým; na rubu šedý nebo hnědý. 26—30 mm. Y květnu, pak v srpnu.

L. Medon Hufn., m. tmavohnědý. 
Oka v 5., 6. a 7. buňce zadních křídel v čáře přímé, takže v 6. a 7. oko 

není sblíženo. Střední skvrna na rubu zadních křídel velká, srdčitá, čistě 
bílá. Na líci leskle modrý s třepením bílým (sameček), nebo hnědý s ne
patrnou černou obrubou (samička); na rubu šedý nebo rudošedý. 31—36 mm. 
Y červnu a v červenci. — Housenka na komonici.

L. Dorylas W. V., m, komonicový.
17. Rub zadních křídel na kořeni i v poli středním daleko za střed zeleně nebo

modře poprášen. Křídla na líci modrá, černě obroubená (sameček) nebo 
hnědá, jen na kořeni modrá (samička). 29 —36 mm. Od května do čer
vence. — Housenka na kozinci, komonici a kručince.

L Cyllarus Hufn., m koeincorý. 
Zadní křídla na rubu buď zcela nic nepoprášená, nebo jen pramálo na 

kořeni. 18.
18. Oko v 6. buňce na rubu zadních křídel jest kořeni blíže nežli oko v 7.

buňce. 19.
Oko v 6. buňce na rubu zadních křídel jest od kořene dále nežli oko v 7. 

buňce. 20.
19. Třepení při žilkách temněji zbarvené, aspoň na předních křídlech. Na líci

z červena modrý; lem předních křídel buď úzký, jen v rohu širší (same
ček), buď velmi široký, černý (samička). 25—34. V dubnu a v květnu, pak 
v červenci a v srpnu. — Housenka na krušině.

1. Argiolus L., m. krušinový. 
Třepení beze skvrn. Na líci hnědý (samička), nebo hnědý, řídko modře po

prášený (sameček); na rubu světle šedý s jedinou řadou ok. Nejmenší 
motýl denní. 20—24 mm. Housenka na čičorečce a komonici.

L. minima Fiissl., m. nejmenší.
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20. Zaduí křídla, na mnoze i přední na rubu po kraji s temnými skvrnami neb
oky. 21.

Rub zaduích křídel bez tmavých skvrn i bez ok při kraji. 24.
21. Řada ok na rubu předních křídel s krajem rovnoběžná, jen u předního

kraje poněkud zahnutá. Na líci z červena modrý, úzce olemovaný (sameček), 
nebo tmavomodrý, v předu a po kraji šíře lemovaný (samička). Na rubu 
světle šedý. 36 — 44 mm. V červnu a v červenci. Housenka na žanovci.

L. Jo las O., m. měchýřníkový. 
Řada ok na rubu předních křídel nejen v předu, nýbrž i u kraje vnitřního 

ke kořeni zahnutá. Tmavé skvrny vnitřní řady skvrn po kraji křídel zad
ních jsou okrouhlé, očkované, vnější řada měsíčkovitá. 22.

22. Měsíčky řady vnější ke kořeni vyduté, ke kraji vypuklé. 23.
Měsíčky řady vnější ke kořeni vypuklé, ke kraji vyduté. Na líci blankytný 

(sameček), nebo tmavomodrý se zadními křídly při 2. a 3. žilce zoubkova
nými (samička). 36—38 mm. V květnu a v červnu.

L. Daphttis W. V., tn. hnědoskvrnný.
23. Na líci z červena modrý, úzce lemovaný, bez řady skvrn (sameček) — nebo:

černohnědý, jen na kořeni řídko modře poprášený, s nezřetelnou skvrnou 
ve středu i řadou skvrn po kraji. Na rubu předních křídel řada ok silně 
zahnutá. 32—38 mm. V červenci. L. Diomedes Bkh., m. lemovaný.

Na líci světle modry (sameček) nebo tmavomodrý (samička); černý lem široký 
a černá řada skvrn vždy patrná. Na rubu předních křídel řada ok málo 
prohnutá. 34—10 mm. V červenci. L. Etipheinus Hub., m. očkovaný.

24. Jím rubu huědošedý nebo popclsvý, nn kořeni modře poprášený. Oko v buňce
6. zadních křídel ke kořeni pošinuto. Na líci fialově modrý s úzkým, čer
ným lemem (sameček), nebo hnědý (samička). 28—30 mm. V květnu, pak 
v červenci a srpnu. L. sem iargus Bot t., m. lesní.

Na rubu tmavohnědý, na kořeni nepoprášený. Oka v 5., 6. a 7. buňce ve přímé 
čáře. Na líci tmavohnědý, jen u samečků modře poprášený. 32—36 min. 
V červenci. — Housenka v plodech totenu krvavého.

L. Areas Holt., m. bahní.

24. Polyomnatus Latr. Ohniváček. Feuerfalter.

1. Rub předních křídel má také oko na kořeni v buňce lb . Na líci jsou přední
křídla červenožlutá, černě skvrnitá, zadní černá s červenou páskou po kraji; 
sameček jest modře třpytivý, samička má skvrny modře obroubené. Rub 
červenožlutý. 22—28 mm. V květnu a v červnu. — Housenka na hadím ko
řeni. P . Hclle W. V., o. rdesnový.

Rub předních křídel nemá v buňce 1 b oka. 2.
2. Na rubu zadních křídel dvě řady černých skvrn po kraji, mezi nimi pak vice

méně souvislé a patrné skvrny pomerančové. 3.
Na rubu zadních křídel není skvrn po kraji; žilka 2. zoubkovaná. 7.

3. Na rubu předních křídel 1 řada černých skvrn po kraji. 4.
Na rubu předních křídel 2 řady černých skvrn po kraji. 6.
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Na rubu předních křídel stojí oka řady střední po dvou. Zlatolesklý, modře 
třpytivý (sameček), nebo hnědý s pomerančovými skvrnami po kraji zadních 
křídel (samička). 32 -36 mm. Y červnu a v červenci. — Housenka na šťovíku.

P. Alciphron Rott., o. modrólesklý.
Na rubu předních křídel všecka oka ve vzdálenosti rovné, jen oko v buňce

3. jest druhdy poněkud pošinuto. 5.
Zlatolesklý; beze skvrn i modravého třpytu (sameček), nebo s černými 

skvrnami a černě poprášenými zadními křídly (samička). 36—38 mm.
V červenci. — Housenka na hadím kořeni a ua šíovíku.

P. Hippothoé L., o. černočárný.
Ohnivě červený, zlatolesklý, po kraji modře třpytivý s černou skvrnou střední 

(sameček), nebo hnědý, na předních křídlech místy zlatolesklý (samička). 
32—38 mm. V červnu a v červenci. — Housenka do konce máje na šťovíku.

P. Eurydice Rott., o. modrolemý.
Křídla lesklá, zlatožlutá; přední modře třpytivá (sameček), nebo černoskvrnná 

(samička), zadní černě poprášená. Oko na rubu s bílou obrubou. 26—32 mm.
V červenci a v srpnu. — Housenka na janovci (vítečníku).

P. Thersamon Esp., o. janovcový.
Na líci černohnědý, nejčastěji s černožlutými skvrnami po kraji a se střední 

skvrnou, jež ze spodu prosvitá (sameček), nebo na předních křídlech ohnivě 
promíšený s krajem červeně a černě skvrnitým (samička). Na rubu žluto
hnědý, oka žlutě obroubená. 2 7 -29  mm. Od května do srpna.

P. Dorilis Hufn., o. černoskvrnný.
Na rubu zadních křídel setřelé tečky; šedý, bez bílých teček. Na líci zlato

lesklý, černě lemovaný a skvrnitý. Zadní křídla černá, se zoubkovanou, zlato- 
červenou páskou po kraji. (Obr. 4 na str. 32.) 27—32 mm. Od dubna do
září. — Housenka na šťovíku. P. Phlacas L., o. černókřidJý.

Na rubu zadních křídel žlutý s řadou bílých oček. Na líci buď krásně zlato
lesklý („Dukatenfalter“), černě obroubený, zadní křídla se skvrnami po kraji 
(sameček), nebo zlatolesklý, černě skvrnitý (samička). (Obr. 2. a 3. na str. 32.) 
29—36 mm. Od června do srpna. — Housenka na šťovíku a celíku.

P. virgaurcae L., o. célikový.

25. Thecla F. OstruMček. Zipfelling.
A. l a ,  2 b, 4 b, 17 b, 23 b, 24 b.

Zadní křídla mají při 2. žilce cíp. 2.
Zadní křídla bez cípu. Na rubu zelený, zhusta s bílými čárkami a tečkami; 

na líci hnědý. 27—32 mm. Od dubna do června. — Housenka na kručince, 
ostružníku, kopýšníku a janovci. Th. rnbi L., o. ostružinníkový.

Na rubu šedý nebo |njědý. 3.
Na rubu pomerančový s bílými klikatými čarami, bělavou páskou na zadních 

křídlech a tmavším okrajem. Na líci hnědý; na předním křídle buď černá 
skvrna na příčné žilce, na zadním dvojitá žlutá skvrna u přívěsku (same
ček), buď přední křídla s velikou ledvino vitou skvrnou pomerančovou a se 
zřetelnými skvrnami na rubu (samička). 34—38 mm. Od července do 
září. — Housenka na slívě a trnce. Th. betulae L., o. březový.



3. Na líci není modrých skvrn. 4
Na líci černohnědý; ve vnitřním poli předních křídel bud modrá, třpytivá 

skvrna až ke středu se táhnoucí (u samečků), aneb jen modrá skvrna ve 
vnitřním poli {u samiček). 31—34 mm. V červenci a v srpnu. — Housenka 
na dubě. Th. quero is  L., o. dubový.

32 A Ilhopalocera. I. Papilionidae. 86.

6 7 4 8

i  Limenitis populi L. —  2, 3 Polyomnatns virgaureae L. — 4. Polyomnatns Phlaeas  L. —
5 Lycaena Bellargus L . — 6. Hesperia comma L. — 7. Nemeobius Lučina L.

4. Zadní křídla mají na rubu v široké červené pásce při kraji černé okrouhlé
tečky, jež jsou do vnitř bíle olemovány. 29—36 mm. V červnu a v čer
venci. — Housenka na trnce, švestce a j. Th. pruni L., o. švestkový. 

Zadní křídla mají na rubu červené skvrny nebo červenou pásku při kraji, 
jež jest obroubena vnitř černými skvrnami měsíčnými. 5.

5. Buňka 1 c. na rubu zadních křídel má modrou skvrnu při kraji. 27—36 mm.
V červenci. — Housenka na krušině. Th. spioi Schiff., o. trnkový.

Buňka l c. na rubu zadních křídel jest červenou skvrnou opatřena. 6.
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6. Bílá čára příčná na rubu jest souvislá a tvoří na zadních křídlech podobu W.
29—36 mm. V červnu a v červenci. — Housenka na jilmu.

Th. W  album Knoch., o. jilmový (bilé W). 
Bílá čára na rubu zadních křídel není souvislá, nýbrž žilkami v řadu čárek 

přervána. 7.
7. Bílá čára na rubu zadních křídel není v buňce 1 c ke kořeni zlomena; na

líci u zadního rohu několik červenožlutých skvrn. 25—28 mm. V červnu 
a v červenci. — Housenka na trnce. Th. acaciae Fabr., o. kapinicový. 

Bílá čára na rubu zadních křídel jest v buňce 1 c zlomena. Samičky mají 
na líci předních křídel velikou, žlutočervénou skvrnu. 31—34 mm. V červnu 
pak v červenci. — Housenka na doubí. Th. ilicis Esp., o. česvinový.

II. Hesperidae. Soumračníci, lipíři.

26. Carterocephalus Led. (Hesperia O.) Soumračnik. Dickhopf.
A. lb ,  26 a.

Na líci fialově černý se zlatožlutými, čtyrrohými skvrnami. 24—29 mm. 
V květnu a v červnu. — Housenka na jitrocelů a travách.

C. Paniscus Sule., s. jitrocelový. 
Na líci zlatožlutý s okrouhlými, černými skvrnami, jež u samiček větší jsou.

26—29 mm. V červenci a v srpnu. — Housenka na travách.
€. silvius Knoch., s. elaloilutý.

27. Hesperia Latr., Soumračník. Dickkopf.
A. l b ,  26b, 27b.

1. Zadní křídla na rubu vice méně zřetelně světle skvrnitá. Tykadla s ostrou,
ohnutou špičkou. 2.

Zadní křídla na rubu beze skvrn. Konec tykadla zakulacený. 3.
2. Zadní křídla a roh předních křídel na rubu zelené, bíle skvrnitá. (Obr. 6.

na str. 32.) 25—31 mm. V červenci a v srpnu. — Housenka na travách, či- 
čorečce a j .  H. comma L., s. čárkovaný.

, Na rubu světle žlutý. Zadní křídla a roh předních křídel zelenavé se žlutými
skvrnami setřelými. 29—32 mm. Od května do července. — Housenka na
travách. H. silvanus Esp.,, s. rezavý.

3. Na líci červenožlutý, beze skvrn, při kraji hnědavý. 4.
Na líci žlutohnědý; přední křídla se řadou setřelých žlutých skvrn. 25 až 

27 mm. V červenci a v srpnu. H. Actaeon Esp., s. Slutoskvrnný.
4. Kyj tykadla na konci rezavý. Na rubu žlutošedě poprášený; vniitřní pokraj

zadních křídel živě červenožlutý. 25—27 mm. Od června do srpna. — Hou
senka na travách. H. thaum as Eufn., íí. metlicový.

Kyj tykadla na konci černý. Na rubu žlutošedě poprášený; vnitřní pokraj 
zadních křídel bledě žlutý. 25—27 mm. Od června do srpna. — Housenka 
na travách. H. lineola O., s. čáreSkovaný.

Motýlové, Anml. klič. 3
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28. Syrichthus Boisd. (Hcsperia O.) Soumračník. Dickkopf.
A 1 a, 26a  27b.

L. Třepení černé a bíle kostkované. 2.
Třepení tmavé, nekostkované. Na líci hnědočerný s páskami šedě popráše

nými; po rubu žlutošedý, s bílými tečkami na kraji. 24—28 mm. V květnu 
v červnu, pak v červenci a v srpnu. — Housenka na mačce a štírovníku.

S. Tages L„, s. matkový.

2. Přední křídla se skvrnami jako sklo průzračnými. Pásky na zadních křídlech
setřelé; na rubu předních křídel po kraji řada malých, světlých skvrn. 3. 

Přední křídla bez průhledných skvrn. 4.
3. V rozpětí 27—31 mm. Na líci šedohnědý, s malými úzkými skvrnami prů

hlednými v buňce střední a ve 2. i 3. předních křídel. Po rubu šedý. — 
V květnu, pak v červenci a v srpnu. — Housenka na slezech.

S. lualvarům El., s. slezový. 
V rozpětí 31—35 mm. Na předních křídlech velké skvrny průsvitné podoby 

měsíčné ve 2. a 3. buňce, pak rezavá skvrna v buňce 1 a. Na rubu šedý, 
s černou skvrnou ve vnitřním úhlu křídel předních. V červenci.

S. altheae Hub., s. měsíčkový.
4. Řada skvrn za středem předních křídel jest i v buňce 4. a 5. zřetelná. 5.

Ve 4. a 5. buňce předních křídel scházejí skvrny v řadě za středem nebo
jsou nezřetelný. Po kraji křídel bilé skvrny; na rubu zadních křídel bílá 
klikatá páska. Zadek barvy skořicové. 25 min. V květnu a v červnu, pak 
v srpnu a v září. S. Sao Hub., s. skořicový.

F. Slr.rnv u n 'i  nj

Skvrny zaduích křídel na mnoze velmi nezřetelné, vždy tmavší nežli na 
křídlech předních. Zadní úhel křídel zadních vytáhlý; střední skvrna na 
rubu zadních křídel u kořene přímo utata. Kyj tykadel vespod rezavý. 
29 mm. V červnu a v červenci. — Housenka na vítodu.

S. alveus Hub., s. bělopásný.
6. Třepení zadních křídel jen při kořeni černě kostkované, v rohu čistě bilé.

Skvrny olivové šedých křídel zadních černě olemované. 29 - 36 mm. Od
května do července. S. carthami Hub., s. proskurníkový.

Třepení i v rohu kostkované. Přední křídla na černavě šedém rubu mají po 
kraji bilé podélné prouhy; rub zadních křídel olivově zelený nebo skoři
cový s hnědožlutýini žilkami. 26—30 mm. V dubnu a květnu, pak v čer
venci a v srpnu. — Housenka na jahodníku a ostružinníku.

S. alvťolus Hub., s. jahodníkový.
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ZE3 1 x o p a . l © c e x a , _

E q u i t i d a e  26.
E r y c i n i d a e. 27. 
H e s p e r i d a e .  33. 
L y c a e n i d a e .  27.

Pozn.jPíBmo drobnčjší znafí syn on ym a.

N y i n p h a l i d a e .  
P a p i í i o n i d a e .
P i e r i d a e .  23. 
S n t y r i d a e .  20.

15.
15.

Anthocliaris Boisd.
Bellidict* Hiib. “  Daptidice L. 
Gardami ue5 f̂cr-2íít.
Daplidice L. 26.

Apatura Fabr.
Ília W. V. 20. 
íris L. 20.

Aporta Hiib.
crataegi L. 25.

Arge Hub.
Galathea L. 21.

Argynnis Fabr.
Adippe L. 18.
Aglaia L. 18.
Dia L. 19.
Euphrosyne L. 19.
Ino Rott. 19.
Latonia L. 18.
Niobe L. 18.
Paphia L. 18.
Selene W. V. 19. 

Carterocephalus Led.
Brontes Hb. ~  Paniscus Sulz.
Paniscus Sulz. 33.
Palaemnn Pall. —  Paniscus Sulz.

Coenonympha Hiib.
Arcania L. 21.
Davus L. 21.
Hero L. Ipbís W. V.
Hero L. 21.
Iphis W. V. 21.
Nephele Hub. “  Pamphylus L,

Pampbylus L. 21.
Tipbon Bottb. — Davus L.
Tullia Hiib. —  Davus L.

Colias Ochs.
Chrysotheme Esp. 24., 25. 
Edusa Fabr. 24.
Eleetra Lew. —  Edusa Fabr. 
Europome Esp. —  Palaeno L.
Hyale Esp. Hiib. —  Edusa L.
Hyale L. 24.
Myrmidone Esp. 24., 25.
Palaeno Esp., W. Y. ~  Hyale L.

» Pallaeno L. 24-
Philomene Hiib. —  Palaeno L. 
rhamni L, v. Gonopteryx. 

Doritis F-, v. Parnassius.
Epinephele Hiib.

Amaryllis Bkh. ~  Tithonus L. 
Eudora Ocli9. Hiib. z= Lyeaon Rott. 
Herse Hiib. ”  Tithonus L.
Hyperanthus L.^22.
Janira L. 23.
Jurtina Hiib. rz: Janira L.
Lyeaon Rott. 23.
Pamphylus Hufn. — Janira L.
Tithonus L 23.

Erebia Boisd.
Aetbiops Esp. —  Medea Esp.
Euryale Esp. 22.
Ligea Esp. —  Medusa W. V,
Ligea L. 22.
Medea Esp 22.
Medea Hbst, — Medusa W. V.
Medusa W. V. 22.

3*
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Gonopteryx Leach.
rhamni L. 23.

Hesperia. Viz též S y r lc h th u s  ii Cartero- 
c ep lta lu s

Actaeon Esp. 33. 
comma L. 33.
linea Ochs. Hub. H, —  thamnas Hufn.
lineola Ochs. 33. 
silvanus Esp. 33.
Thaumas Hufn. 33.

Hipparchia viz A r g e ,  C oenonym p ha, E pi- 
n e p h e le ,  E reb la , M aniofa , P a ra rg e ,  
Satyru s.

Leucophasia Steph.
sinapis L. 24.

Limeuitis Fabr.
Camilla Fabr. 19.
lucilla Esp. z z  populi L 
lucilla W. V., viz N e p tis .
popnli L. 19.
Sibylla Fiissl. ~  populi L.
Sibylla L. 19.

Lycaena Boisd.
Acis Ochs., H. 8. z z  semiargus Rottb.
Acis Hiib. —  Argiolus L.
Adonis O., H. S., Hiib. z z  Belargus Rott.
Aegon W. V. 29.
Alcon Hufn. zz Diomedes Bkh.
Alexis Ochs., Hiib., H. S. ~  Icarus Rott. 
Alsus Fabr., Ochs., Hiib., H. 8. —  minima 

Fiissl.
Alsus Esp. z z  Aegon W. V.
Amyntas O., Hiib., H. 8. — Tiresias Rott.
Arcas Rott. 30.
Argiades Pall. —  Tiresias Rott.
Argiolus Hb. ~  semiargus Rott.
Argiolus L. 29.
Argulus Bgst. ~  Argiolus L.
Argus L. 29.
Arion L. 27.
Baton Bgst. z z  Hylas W. V.
Battus W. V. 28.
Bellargus Rott. 28.
Bellargus Schk. — Corydon Scop.
Cyllarus Hufn. 29.
Corydon Scop. 28.
Damon W. V. 28.
Dapbnis W. V. 30.
Diomedes Bkh. 30.
Dorylas W. V. 29.
Erebus Kb ., O. H. 8. — Areas Rott,
Eupbemus Hiib. 30.
Hylas Esp. r z  Dorylas W. V.
Hylas W. V. 28.
Icarus Rott. 27.
Jolas Ochs. 30.
Jolaus Hiib. — Jolas O.
Medon Hufn. 29. 
minima Fiissl. 29.
Optilete Kn. 28.

Orion Pall. = :  Battus W. V.
semiargus Rottb. 30.
Telephii Esp., Bkh. ~  Battus W V.
Tiresias Rottb. 28.

Mauiola Schrk.
Achtne Scop. =  Dejanira L.
Dejanira L. 20.

Melanargia Melg , viz Arge.
Meiitaea Fabr.

Artemis Fabr. z z  Aurinia Rottb.
Artemis Hiib., Ochs. z z  Aurinia Rottb.
Athalia Esp. 17.
Atbalia Hiib. =  Aurélia Nick.
Aurclia Nick. 17.
Aurinia Rottb. 17.
Cinxia Hiib. ~  Didyma Esp.
Cinxia L. 18.
Dictynna Esp. 17.
Didyma Esp. 18.
Maturna Esp. ~  Aurinia Rottb.
Maturna L. 17.
Phoebe W. V. 17.
pilosellae Esp. n  Cinxia L.

Nemeobius Steph.
Lučina L. 27.

Neptis Fabr.
lucilla W. V. 19.

Papilio L
Machaon L. 26.
Podalirius L. 26.

Pararge Hiib.
Dejanira L. viz Maniola.
Egciia L. 20.
Maera L. 20.
Megaera L. 20.

Parnassius Latr.
Apollo L. 26.
Mnemosyne L. 26.

PieriS Schr., viz též Aporia, Leucophasia, 
Anthocharls 

brassicae L. 25. 
napi L. 25. 
rapae L. 25.

Polyomnatus Latr.
Alciphron Rottb. 31.
Amphidamas Esp. =  Helle W. V.
Circe O., Hb., H. 8. z z  Dorilis Hufn. 
Chryseis O., Hiib., H. 8. ~  Enrydice Rott.
Dorilis Hufn. 31.
Eurydice Rottb. 31.
Helle W. V. 30.
Hipponoe O., H. 8. =  Alciphron Rott. 
Hippothoe Esp. ~  Eurydice Rott,
Hippothoe L. 31.
Phlaeas L. 31.
Tbersamon Esp. 31.
virgaureae Fiissl. ~  Phlaeas L.
virgaureae L. 31.
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Pontia O., vis Pieris.
Rhodorera Boisd., v ík  Gonopteryx. 
Satyrus Latr.

Alcyone W. V. 23.
Briseis L. 22.
Circe Fabr. 23.
Dryas Scop. ~  Phí.edra L.
Fauna Hb —  Statilinus Hufn.
Hermione L. 23.
Hermione minor Esp. — Alcyone W. V.
Phaedra L. 24.
Proserpina Hb., O., H. 8. —  Circe F.
Semele L. 24.
Statilinus Hufn. 24.

Syricbthus Boisd.
alceae Esp. =  malvarum IU.
altheae Hub. 34 
alveus Hub. 34. 
alveolus Hub. 34. 
carthami Hub. 34.
gemina Led. —  altheae Hub. 
malvae Hiib. —  malvarum IU. 
malvae L. = : alveolua Hub.
malvarum III. 34.
Sao Hub. 34.

8ertoriua Ocha. =  Sao Hiib.
Tages L 34".

Theela Fabr. 
acaciae L. 33. 
betulae L. 31. 
ilicis Bkh. 33. 
pruni L. 32. 
quercus L. 32. 
rubi L. 31. 
spini W. V. 32.
W. album Kn. 33. 

Yanessa Fabr.
Antiopa L. 15.
Atalanta L. 16.
C album L. 16. 
cardui L. 16.
Io L. 15.
L album Eap. ~  V album W.
Levana L. 15. 
polychloros L. 16.
Prorsa L. 15. 
urticae L. 16.
V album W. V. 16. 
xanthomelas Esp. 16.



Crepasculariae. Motýlové večerní.

□= 3 o z f b o r  r o d . i j . 'v .

1. Křídla většinou zcela šupinkami pokrytá (obr. 1. na str. 41.), nebo jeu
průhlednými skvrnami opatřená (obr. 1. na str. 49.); jsou-li křídla z části 
jako sklo průhledná, pak zadní mnohem kratší uežli přední (obr. 2. na 
str. 41.). Zadek tlustý. 2.

Křídla většinou zcela průhledná s tmavým třepením, jen někdy tmavě obrou
bená; zadní o málo kratší nežli předuí. Jednoduché oči veliké, zřetelné. 
Tykadla vřetenovitá; zadek protáhlý, štíhlý (obr. 1. na str. 48.), se svě
tlejšími páskami. Nohy dlouhé, obrvené. Motýlové podobní včelám, vosám, 
lumkům, mouchám a j. 11.

2. Motýlové bez jednoduchých oček. 3.
Motýlové s patrnýn i jednoduchými očky. Křídla kovové lesklá, skvrnitá; 

přední táhlá, v rohu zaokrouhlená, se 2 zadními žilkami, zadní většinou 
červená, se 3 zadními žilkami. Tykadla hued od kořene znenáhla stlustlá 
(obr. 2. na str. 49.), aneb teprve na konci kyjovitá. Dosahují 20—40 mm. 
v rozpětí; létají o polednách na lukách, zvláště u lesů. (IV. Z y g a e- 
n i d a e . )  10.

3. Křídla beze skvrn průhledných, aneb aspoň s velmi širokým lemem na všech
křídlech šupinkami pokrytym. Křídla nejsou nikdy kovově zbarvena; přední 
jsou muohem delší zadních a jsou v rohu špičatá. Zadní křídla mají 2 
zadní žilky. Dosahují 34—136 mm. v rozpětí. (III. S p h i n g i d a e . )  4. 

Na křídlech skvrny jak okénka: bud průhledné, bud bilé. 8.
4. Křídla zoubkovaná, z.ejkovaná nebo chobotnatě vykrajovaná. (Obr. 1. na

str. 41.) 5.
Křídla celokrajná. Tykadla s háčkem ua konci. 6

5. Sesák měkký a slabý, mezi ínakadly ukryty; tykadla bez háčku na konci.
Smeriuthus. 29.

Sesák rohovitý, silný, dlouhý, ze spodu mezi makadly patrny. Tykadla s háčkem 
na konci. Zadek má na konci a po stranách chvosty chlupův.

Pterogon. 31.
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6. Tykadla kratší než polovice předního křídla, vřetenovitá. Zadek na konci
bez chvostu, bud zašpičatělý, bud zakulacený. Tělo velké. 7.

Tykadla delší než polovice předního křídla, kyjovitá. Zadek s chvosty. (Obr.
2. na str. 41.) Macrogloasa. 30.

7. Sesák mnohem delší nežli hlava; zadek na konci zašpičatělý. (Obr. 1. na
str. 44.) Sphinx. 32.

Sesák dlouhý co hlava; zadek na konci zakulacený. Aoherontia. 33.
8. Křídla celokrajná, táhlá; na nich skvrny bilé. Přední křídla s 1 zadní žilkou

nevidličnatou, zadní bez přední žilky. (TIL S y n t o m i d a e . )  9.
K řídla  zejkovaná se skvrnam i jako  sklo průhlednými, (TI. T h y ř i d i 

či a e.) Thyris. 40.
9. Tykadla skoro niťovitá, nade středem poněkud stlustlá. Všecka křídla bíle

skvrnitá; přední s 12, zadní s 5. žilkami. (Obr. 1. na str. 49.)
Syntomis. 41.

Tykadla štětinovitá. Přední křídla hnědá s bílými skvrnami, zadní hlinožlutá 
se řadou černých skvrn. 11 žilek na předních křídlech, 6 na zadních. 
Zadek hlinožlutý s černými tečkami. Naclia. 42.

10. Přední křídla jednobarevná, beze skvrn, se všemi žilkami o sobě. Tykadla
někdy hřebenitá (sameček). Zadní holeně se 2 ostny. Ino. 34.

Přední křídla kovově modrá, zelená nebo černavá, se skvrnami červenými, 
žlutými nebo bílými; žilka 8. a 9. na společném stvolu. Zadní křídla nej- 
častěji červená. Tykadla kyjovitá, nikdy hřebenitá; zadní holeně se 4 ostny.

Zygaena. 35.
11. Křídla zadní jsou mnohem kratší pře'nich. Motýlové bez jednoduchých oček,

s tělem tlustým, chvostnatým. (Obr. 2. na str. 41.) 6.
Křídla zadní rovnají se skoro délkou předním, nemají přední žilky a jsou 

zcela průhledná. Motýlové s velmi patrnými očky jednoduchými, štíhlým 
tělem a dlouhými, obrvenými nohami. (T. S e s i d a e . )  12.

12. Tykadla bez štětičky na konci; někdy hřebenitá (sameček). Oči malé, sesák
velmi krátký. Na předních křídlech tmavá příčná páska a tmavý pokraj.

Bctnbecia. 36.
Tykadla se štětičkou na konci. 13.

13. Sesák zřetelný, rohovitý, závitkovitý. V rozpětí do 34 mm. 14.
Sesák ze 2 měkkých, krátkých lalůčků. V rozpětí 34—40 mm. (Obr. 1. na 

str. 48.) Trochilia. 37.
14. Přední křídla jako sklo průhledná, s tmavou páskou příčnou a tmavým po

krajem. Sesia. 38.
Přední křídla hustě tmavými šupinkami pokrytá, jen na kořeni druhdy otřelá.

Sciapteron. 39
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E S o z ŕ b o x  d x v L k i - L L v .

III. S p h i n g i d a e .  L. i š a j o y é.

29. Smerinthus Latr. Zubokŕídlec. Zackenschwärmer.
B. l a ,  S a , 3 a ,  4 a ,  6a .

1. Zadní křídla bez oka. 2.
Na růžových zadních křídlech veliké modré oko, černě obroubené s černou 

skvrnou. (Obr. 1. na str. 41.) Přední křídla na líci tmavě popelavá s otře
lými černými páskami a skvrnami, na rubu růžová. 63—79 mm. Od května 
do srpna. — Housenka na vrbě, lípě, trnce, jeřábu, hrušni a j.

S. ocellatus L., z. paví oko.

2. Kraj předních křídel zubatý; křídla šedohnědá se 3 tmavými, setřelými pá
skami a hlinožlutými žilkami. Vnitřní pole zadních křídel rezavě hnědé; 
střední a vnější popelavé, do fialova měňavé. Dosti proměnlivý. 61—77 mm. 
Od dubna do července. — Housenka na vrbě a topoli.

S. populi L., s. topolový.

Kraj předních křídel tupě a nepravidelně chobotnatý. Přední křídla zeleně 
skvrnitá se širokou zelenou nebo hnědou páskou příčnou, jež bývá často 
u prostřed přetržena ve Čtyrrohé skvrny, a se světlou skvrnou v rohu; 
zadní křídla hlinožlutá s černou páskou po kraji. Na rubu křídla červenavá 
s bélavou páskou a tmavým krajem. 58—72 mm. V květnu a v červnu. — 
Housenka na lípě, bříze, olši, jilmu a j. S. tiliae L., e. lipový.

30. Macroglossa O. Chohotnatka. Bússelschwärmer.
B. l a ,  2 a ,  3 a ,  4 b  — ( lb ,  11b) — 6b.

1. Křídla hustě šupinkami pokrytá; přední šedohnědá se dvěma úzkými černými 
páskami klikatými, zadní rezavě žlutá s hnědým lemem. Zadek na konci 
černě a bíle skvrnitý („Taubenschwanzu). (Obr. 2. na str. 41.) 36—43 mm. 
Od května do října. — Housenka na svízeli a mořeně.

M. stellatarum L., ch. svízelová.

Křídla jako sklo průhledná, skoro bez šupinek. 2.
2. Lem velmi široký, červenohnědý. Střední buňka předních křídel podélnou 

žilkou červenohnědou rozdělená; vnitřní pole zeleně poprášené. Zadek 
s pásem hnedočerveným (na 3. a 4. kroužku); tělo olivově zelené. 40 až 
47 mm. V květnu a v červnu. — Housenka na zimolezu a kozím listu, i na 
svízeli. M. bombyliformis O., ch. zimolezová.

Lem křídel do modra neb do zelena měňavých úzký, hnědočerný. Střední 
buňka předních křídel nerozdělená. Zadek s pásem černým a dalšími kroužky
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rezavě žlutými; tělo zelenavě žluté. 36—43 mm. V květnu a v červnu. — 
Housenka na chrastavcovitých. M. fuciform is L., ch. chrastavcová.

31. Pterogon Boisd. (Macroglossa O.) Chobotnatka. Eckflúc/elschwärmer.
B. la ,  2a , 3a , 4a, 6b.

Přední křídla zelená s tmavší páskou střední, která jest světle obroubena 
a černou skvrnou opatřena; zadní křídla žlutá s černým lemem a bílým 
třepením. Na rubu jsou křídla hnědavě zelená; zadní s bílou páskou. 34 až 
38 mm. V květnu a v červnu. — Housenka na vrbovce. *)

P. oenotherae Esp., ch. pupalková.

1. Smerinthus ocellatns L. — 2. Macroglossa stellatarum.

32. Sphinx L. Lišaj. Spindelschwärmer.
B. 1 a, 2 a, 3 a, 4 b, 6 a, 7 a.

1. Nahoře po zadku táhne se podélná prouha barvy na těle převládající. 2. 
Zadek nahoře nemá podélné prouhy, jen mívá postranní skvrny, a to na

prvním kroužku bílou, na druhém černou. Tělo na zad zašpičatělé. 7.
2. Podélná prouha jest temnou podélnou čarou střední rozdělena; každý kroužek

po obou stranách jest v přední polovici světlý, v zadní černý. 3.
Podélná prouha široká, nerozdělená; na předních kroužkách střídavě bilé 

a černé skvrny postranní. Zadní křídla růžová, ve vnitřním poli černá; 
páska při kraji mdle zbarveném taktéž černá. ď.

*) Na vrbovce vyškytá se od června do srpna; pupalky nežere. Málo kdy podaří se motýla 
toho cbytiti, spí*e vš&k s  housenky vychovať.
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3. Zadní krídla šedá. 4.
Zadní krídla růžová se 3 černými páskami; přední žlutošedá s tmavošedými, 

černými a béložlutými čárkami promíšená. Kroužky na zadku červené 
a černé. 88—102 mm. V květnu a v červnu. — Housenka na šeříku, dřínu, 
jasanu, zimolezu, tavolníku a j. S. ligustri L., I. šeříkový.

4. Zadní křídla jednobarevná, hnědě šedá; přední popelavá s černou, oblouko
vkou páskou v rohu a třemi (klínovitými), špičatými skvrnami černými u pro
střed. (Obr. 1. na str. 44.) Tělo šedé s černými a bílyini páskami po stra
nách. 61—71 mm. V květnu a v červnu, pak v srpnu. — Housenka na 
jehličnatých stromech. S. p inastri L., I. borový.

Zadní křídla na líci svétle šedá se 3—4 temnými stužkami, na rubu pope
lavá se 3 černavýnii příčnými páskami. Šedy; na předních křídlech pope-
lavých hnědé, šedé a bilé klikaté pruhy a čárky. Pásky na zadku střídavě 
růžové a černé. 114—120 mm. Rozeklaný sesák 70—80 mm. V květnu 
a v červnu, pak od srpna do října. — Housenka na svlačci.

S. convolvuli L., I. svlačcový.
5. Žilky na předních křídlech bělavé. Olivově hnědý; na předních křídlech

světle žlutý podélný pás ve středu. Zadek hnědavý s černými páskami 
a bílými skvrnami. 75 mm. Od května do srpna. — Housenka na svízeli
a révě.*) S. lineata Fabr. I. vinný.

Žilky jinobarevné. Přední křídla s temnou páskou příčnou z rohu jdoucí; 
pokraj zadních křídel světlý. 6.

6. Horní kraj předních křídel olivově zelený; na olivově zeleném zadku svrchu
bilé skvrny mezi (3) černými kroužky. Zadní křídla hlinožlutá s bílou, 
červeně obroubenou skvrnou. 61—72 mm. Od května do srpna. — Hou
senka na svízeli a mořeně. S. galii Bott., I. svízelový.

Přední křídla často s růžovým nádechem jsou v předu světlá a mají 2—3 
olivově (hnědě) zelené skvrny v předu a zelenou pásku v zadu; na rubu 
jsou růžová. Zadní křídla jsou ve vnitřním poli černá a 3 páskami ozdo
bena: růžovou, černou a bledě červenou. Zadek bez bílých skvrn mezi
kroužky; zadní kroužky mají po straně bílý lem. 54—72 mm. Od června
do září. — Housenka na pryšci. S. euphorbiae L., I. pryšcový.

7. Zadní křídla vice nebo méně červená. 8.
Zadní křídla bez červeni; motýl jako tráva zelený. Přední křídla aksamitově

zelená s belavými, růžovými a fialovými skvrnami a páskami; zadní na 
vnitřním poli temně fialová s bílou obloukovitou páskou. (Obr. 1. na 
str. 45.) 115—117 mm. V červnu a v červenci. — Housenka na oleandru, 
brčálu. S. nerii L., I. bobkovnicový.

8. Přední křídla barvy žlutozelené, růžovou nebo fialovou promíšená. 9.
Přední křídla olivové hnědá s bělavou páskou podélnou z rohu; zadní na

vnitřním poli růžová. Přední kraj a stužka pokrajní široká, černá, řadu 
růžových skvrn zavírající. 80 mm. Od května do července. — Housenka na 
révě. („ Wňnvogti.“) S. Celerio L.. I révový.

*) Jako Spln. nerii, tak i ? lineata a 8. Celerio jen někdy '/. jihu k nám aalétaji.
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9. Prední kraj předních krídel beze skvrn; hřbet má čtyry růžové podélné 
pásky; břicho červené. 54—63 mm. V květnu a v červnu. — Housenka na 
vrbovce a netykavce. . S. E lpeuor L ,  l. vrbkový.

Přední kraj předních křídel s velikými růžovými skvrnami; všecka křídla se 
širokým růžovým lemem. 43— 47 mm. V květnu a v červnu. — Housenka 
na vrbovce, kypřeji a révě. S. porcellus L , l. h/prejový.

33. Acherontia O. Smrtihlav. Todtenkopf.
B l a ,  2 a ,  3 a ,  4l>, 6 a ,  7b .

Hrud se hlinožlutým nákresem podobným lebce. Přední křídla tmavé černo
hnědá, se světlejšími i temnějšími vlnitými páskami a se žlutou skvrnou 
střední; zadní hlinožlutá se 2 černými stužkami. 113—135 mm. V červnu, 
pak v září a v říjnu. — Housenka na bramborách, durmanu, kustovnici, 
mařině, brslenu, jitrocelů a j. A. Atropos L., smrtihlav obecný.

IV. Zygaenídae. Vřetenušky.

34. Ino Leach. (Procris F., Atychia O.) Zelenáček. Widderchen.
B. 1 a, lb ,  10a.

Tykadla končí zaokrouhleným kyjem; samečkové mají je až po kyj hřebe- 
nitá. Všecek leskle ocelově zelený, někdy přimodralý. 22—29 mm. Od 
května do července. — Housenka na chrastavci, koulence, šťovíku a j

I. statices L., z. šťovíkový. 
Tykadla slabě vřetenovitá, skoro nifovitá, u samečků dlouze hřebenitá. Hnědý; 

hlava, hrud a přední křídla jsou pokryty ocelově zelenými šupinkami. 20 
až 24 mm. V červnu a v červenci. — Housenka na dubě, vřesu, trnce.

I. pruni W. V., z. trnkový.

35. Zygaena F. Vřetenuška. Blutstropfen.
B. l a ,  2b, 1 0 b.

1. Pásek na krku červený. 2.
Krk bez černého pásku. 3.

•2. Přední křídla černá, ale tak zakrytá skvrnami cihlovými, bělavé (žlutě) ob
roubenými, že jen tmavý lem zubovitě do nich vbíhá. Zadek černý s čer- 
vcnožlutým páskem ; konec tykadel tupý. 20—24 mm. V červenci a v srpnu.

Z. fausta L., v. cihlová.
n Í . . .A . . Í  I,;..V11„ á tř i+ ň o A  ň o n  9  A ř o r n v m i  s l í v r n n m i  n  ř f t r n v i n  le m e m .11CU11J. MlUlUi ĹlUbU«l> C.V1 1VUH oc i-i -X ^ i u j  lili --  J "*------------

Zadek černý se širokým červenožlutym pasem; konec tykadel zašpičatělý. 
20—26 mm. U Brna. — Housenka na mačce.

Z. laela Esp., v. brvenohrdlá.
3. Přední křídla se 3—4 podélnými skvrnami, z nichž střední přetržena bývá 

často, vnitřní zřídka. 4.
Přední křídla s 5—6 skvrnami, často po dvou splynulými. 7.
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4. Kyj tykadel ostrý, špicatý; střední skvrna rozšířená. 25 mm. V červnu a v čer
venci. — Housenka na motýlovitých. Z. scabiosae Esp., v. chrastavcová. 

Kyj tykadel na konci zakulacený, tupý, tlustý. 5.
5. Přední křídla se 3 skvrnami. 6.

Přední křídla se 4 skvrnami, řídce poprášená, černavé šedá. Na nich jest 
široká, v zadu kyjovitá podélná prouha za středem, kratší na předním 
kraji, malá skvrna mezi oběma a větší okrouhlá skvrna na žilce příčné; 
všecky skvrny jakož i zadní křídla, jež mají úzký, černavý lem, jsou tmavě 
karmínová. Hrud s chloupky světle šedými. 26—28 mm. V červnu a v čer
venci. Z. punctum 0., v. čtveroskvrnná.

6. Hrdlo neobroubené. 
Střední skvrna se
kero vitě rozšířená; 
zadní křídla buď 
celá červená neb 
jen úzce černě ob
roubená. 27 až 40 
mm. V červnu a 
v červenci. — Hou
senka na j eteli, thy- 
mu, bedrnfku a j. 
Z. Mínós W. P., 
v. mateřídoušková.

Hrdlo bíle obroube
né. Střední skvrna 
kyjovité rozšířená; 
zadní křídla široce 
černě obroubená. 
25—36 mm. U Pra
hy. Z. brizae 
Esp., v. třeslicová.

7. Přední křídla s 5 
skvrnami. 8.

Bphinx pinastri L. p ř e d n í  křM ]a  ge  g

skvrnami. 13.
8. Pátá skvrna (vnější) veliká, ledvinovitá. Přední křídla modročerná, žlutě po

prášená s třepením žlutavým. 25—31 mm, V červnu. — Housenka na ko- 
zinci, čičorečce. Z. achilleae Esp., v. koeincová.

Pátá skvrna okrouhlá, nepříliš veliká. 9.
9. Zadek bez pasu barevného. 10.

Zadek s červeným (nebo žlutvm, var. Z. coronillaé) pasem. Špička tykadel 
běložlutá. Křídla hustě šupinkami pokrytá, na vnějším poli s nádechem 
červeným. Zadní křídla s obrubou širokou, vykrojenou, černou. 31 — 36 mm. 
V červenci. — Housenka na motylokvětných.

Z. Ephialtes L., v. řičorečková.
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10. Kyj tykadel zašpičatělý. 11.
Kyj tykadel krátkých velmi tlustý, zakulacený. Tělo šedolesklé; přední křídla 

šedočerná, zadní bledočervená; krk a nohy hlinožluté. 24—28 mm. V čer
venci a v srpnu.*) Z. exulans Hoch., v. horská.

11. Přední křídla na líci jako na rubu stejně zbarvená. Tělo černé, lesklé. 12. 
Přední křídla na rubu bledě šedožlutá, velmi řídce poprášená. Horní skvrna

Sphinx nerii.

střední dvojice vejčitá, malá, dolní čtyřrohá, veliká, kosá; pátá skvrna na 
.,í.íív.A „ A i.j .,  i... i  :: oo oo v
puvuc ' . '-í..'- puuiuuma, uc&uj mají pivuivu£>cua. Í.   u v  uiui. » iv-i

venci, pak v srpnu. — Housenka na motýlokvětných.
Z. meliloti Esp., v. komonieová.

*) Vyškytá se n Křivoklátu, afikoliv jinde neobjevuje se než v krajinách vysoko nad mořem 
ležících.
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12. Křídla a tykadla krátká; kyj krátký a tlustý. Skvrny vice nebo méně sply
nulé. 27—34 mm. V červnu a v červenci. — Housenka na jetelích.

Z. trifolii Esp., v. jetelová. 
Krídla a tykadla dlouhá; kyj dlouhý, znenáhla stlustlý a zašpičatělý. Skvrny 

uesplynulé. Zadní krídla s černou širokou obrubou. 31—38 min. V čer
venci.— Housenka na vikách a j. motýlovitých.

Z. lonicerae Esp., v zimolezová.
13. Šestá skvrna (vnější) okrouhlá o málo 4. buňku přesahuje. 14.

Šestá skvrna poloměsíčná sáhá až do 2. buňky; skvrny bělavé, žlutě obrou
bené. Krk a plece bělavé; zadek někdy s červeným pasem. Konec tykadel 
bělavy. 22—29 mm. V červenci. — Housenka na vičenci, jehlici a j.

Z. camiolica Scop., v. hgrusová.
14. Zadek s pasem červeným (se žlutým a se žlutými skvrnami, var. Z. coro-

nillae). Špička tykadel běložlutá; křídla na vnitřním poli s červenavým 
nádechem. Zadní křídla se širokou černou obrubou. 31—36 mm. V červenci.

Z. Ephialtes L., v. čičorečková. 
Zadek bez pasu; 3. a 4. skvrna velikosti rovné. 15.

15. 3. a 4. skvrna těsně vedle sebe, rozděleny jen střední žilkou; křídla hustě
šupinkami pokrytá. Zadní křídla s úzkou černou obrubou a třepením hnědě 
žlutým. Skvrny bledé, otřelé. (Obr. 2. na str. 49.) 31 -36 mra Od června 
do srpna. — Housenka na motýlovitých, na jitrocelů, rozrazilu, jestřáb- 
níku, třeslici, pampelišce a j. Z. filipendulae L., «. tužebníková.

3. a 4. skvrna stojí velmi koso a jsou zřetelné od sebe odděleny. Skvrny, 
pak zadní křídla barvy karmínové; na rubu podélný pruh červeuě poprá
šený. 6. skvrna nezřetelná, 4. žilkou rozdělená. 31 mm. V červnu a v čcr- 
věnci. — Kouseiika na stírovniku s, j. inotylovitych.

Z. angelicae O., v. štírovnilcoiá.

V. Sesiidae. Nesytky.

36. Bembecia Hub. (Sesia O.) Nesytka. Glasschwiiriner.
A 1 b, Í la ,  1*2a.

Modročerná; obloukovitá páska na hrudi a 3—4 pásky na zadku citrónové. 
Křídla se širokým hnědým lemem: střední skvrna černá. 20—27 min. 
V červenci a v srpnu. — Housenka v kořenech a větvích malinníku.

B. hylaeiformis Lasp., n. málinníková.

37. Trochilia Scop. (Sesia O.) Nesytka. Glasschwärmer.

Zadek černý; kroužky hřišní s úzkými pásky žlutými. Křídla průhledná; 
přední křídla v předu rezavě a černošedě poprášená. Hlava černá, tykadla 
samečků hřebenitá. 25—33 mm. V červenci a v srpnu. — Housenka na 
kmenech a větvích osyk. (T. melanocephala Ľalm., n. černohlavá.

Zadek žlutý; 1. kroužek černý, 4. tmavohnědý, na 2., 3., 5. a 6. kroužku 
úzké černé pásky. Hlava žlutá; hrud černohnědá, v předu i v zadu žlutá
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Tykadla svrchu černá, vezpod rezavá. Prední kraj a žilky průhledných 
krídel předních rezavé hnědé. (Obr. 1. na str. 48.) 34—40 min. V červnu 
a v červenci. — Housenka v topolích. T. apiformis L., n včelová.

38. Sesia F. Nesytka. Ghsschwurmer.

1 Zadek s černým pasem. 2.
Zadek s pasem žlutým nebo bělavým. 4.

2. Po straně hrudi veliká žlutá skvrna. 3.
Po straně hrudi není žluté skvrny. Přední křídla pu kraji se širokým lemem

skořicovým; pás na zadku široký, jemnými čarami černými rozdělený. 15 
až 20 mm. V červnu a v červenci. — Housenka ve vrbě.

S. formiciformis JEsp., n. mravenčí.
3. Makadla vespod pomerančová; 4. kroužek břišní celý červený. Přední křídla

na vnitřním poli červenožlutá, u kraje černohnědá. 25—29 mm. V červnu
a v červenci. — Housenka v olši a bříze. S. culiciformis L., n. komáří. 

Makadla vespod buď bílá (u samečků) nebo docela černá (u samiček); tak 
i chvostek na zadku. Tykadla modročerná; pás břišní na hřbetě červený, 
vespod buď přetržený a bilé obroubený (u samiček), nebo s bílou skvrnou 
(u samečků). 20—24 mm. V červnu a v červenci. — Housenka ve větvích 
a kmenech. S. myopiformis Bkk, n. muší.

4. Podélné pole křídel předních*) jest jako sklo průhledné a sáhá aspoň ke
tmavé pásce ve středu. 5.

Podélné pole předních křídel jest vice (u samiček) méně (u samečků) poprá
šeno, druhdy tak, že mizí a nesáhá ke příčné pásce tmavé. 8.

5. Přední křídla jsou v podélném poli u kořene žlutá; ve středu úzká páska
měsíčkovitá barvy šafránové, přední kraj a lem červenavě žlutý. 3—4 kroužky 
břišní žluté. 18—23 mm. V červnu a v červenci. — Housenka na dubech.

S. asiliformis Rott., n. roupcová. 
Přední křídla nejsou v podélném poli u kořene žlutá. 6,

6. Na hrudi v zadu žlutá dvojitá skvrna; chvostek černý. Tělo červeuomodré,
taktéž přední kraj křídel a široká páska na předních křídlech. Lem křídel 
předních mezi žilkami zlatově hnědý. 4 (sameček) nebo 3 (samička) kroužky 
břišní úzce žlutě obroubeny. 21—25 mm. V červenci. — Housenka na dubech.

S. conopiforntis Esp., n. dubová.
Na hrudi v zadu není žluté skvrny. 7.

7. V rozpětí 29—34 mm.; 2. kroužek břišní jest žlutobíle olemován svrchu,
4. pak vespod. Konec tykadel bílý; přední a vnější kraj předních křídel 
jakož i páska příčná černomodré. V květnu a v červnu. — Housenka ve 
kmenech a větvích osyk. S. spheciformis Fabr., n. kutilková.

V rozpětí 18—25 mm.; na černomodrém zadku 2., 4. a 6. kroužek žlutě 
olemován. Lem předních křídel široký, zlatočervený; skvrna na příčné

*) Přední křídla S e s i í  mají 12 žilek, jsou po kraji hustě Šupinkami pokryta a mají přede středem 
hustě pokrytou pásku příčnou, jež  děli křídlo ve tř i  pole: a) hlínové (zajímající střední buňku), 
b) podélné (mezi vnitřním krajem a vnitřní žilkou středovou, zajímající první buňky), c) vnější 
(mezi vnějším krajem a střední páskou).
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žilce tučná, fialové černá. V kvetnú a v červnu. — Housenka v rybízu 
a leští. S. tipuliformis L., n. tiplicová.

8. Vnější pole předních křídel ke kořeni žlutě omezeno; pravidlem všecky
kroužky břišní se žlutou obrubou. Na hrudi není ani žlutavých skvrn, ani 
žlutých proužkův. 9.

Vnější pole předních není ke kořeni žlutě omezeno. Na hrudi 2—3 podélné 
proužky žluté. 10.

9. Všecky kroužky břišní rovně širokými páskami zlatožlutými opatřeny; tykadla
vespod rezavá. Na předních křídlech přední kraj tmavohnědý, vnitřní ša
fránový ; na pásce příčné v zadu v poli podélném šafránová skvrna. 16 až 
23 mm. V červenci a v srpnu. — Housenka na kořenech jehlice.

S. icbneumoniforniis F., n. lumci. 
Kroužky 2., 4. a 6. se širokými páskami citrónovými, ostatní jen s úzkými. 

Buňky po kraji vnějším zlatožluté zbarveny; vnitřní podélné pole malé, 
citrónově žluté. 16—24 mm. V červenci a v srpnu.

S. uroceriforniis TV., n. slatopasná.

Troi-hilia apiformis L.

10. Světlé zbarvení — zvláště na makadlech, předních kyčlích a u vnějšího kraje
předních křídel je spíše bělavé nežli žluté. 2., 4. a 6. kroužek břišní 
bíle olemován; na hrudi 3 žluté podélné proužky. Na předních křídlech 
páska tmavohnědá; lem tmavohnědý, žlutě poprášený. 16—19 mm. V červnu 
a v červenci. — Housenka na kořenech trávnice.

S philanthiform is Esp., n. trávnicová. 
Světlé zbarvení — zvláště na makadlech, předních kyčlích a před vnějším 

krajem předních křídel je spíše žluté nežli bělavé. 11.
11. Buňka l a  a 1b zadních křídel má podobu obdélníka. Tělo černomodré;

na hrudi 3 podélné proužky žluté. Přední obruba oční tmavá, tykadla po 
stranách přižloutlá; zadek žlutě poprášen, 2., 4. a 6. kroužek bíle obrouben, 
přední kyčle světle žluté. Lem předních křídel v předu černavý, mezi 
žilkami zlatožlutý. 13—21 mm. Od června do srpna. — Housenka v ko
řenech pryšcových. S  empiformis Esp., n. pryšcová.

Buňka 1 a a 1 b zadních křídel podobu kruhového úseku; tělo černomodré. 
Přední obruba oční bílá, přední kyčle bilé; na zadku žlutě aepoprášeném 
jest 2., 4. a 6. kroužek bíle obronben, po hřbetě táhne se pak řada drob
ných žlutých skvrn. 15—19 mm. V červnu a v červenci. — Housenka 
v kořenech šťovíkových. $. braconiformis II. S., n. šťovíková.

t



39. Sciapteron Staud. (Sesia O.) Nesytka. Olasschwärmer.
B. 1b, Í la ,  12b, 13a, 14b

B. Crepuaculariae. V. Sesiidae. 39. VI. Thyrxdidae. 40. VII. Syntomidae. 41. 4Q

Tělo černomodré se 3 (samička) nebo 4 (sameček) úzkými páskami, citrónově 
žlutými. Za hlavou žlutý kroužek, žlutá skvrna na prsou; na hnědých

1. Syntomis Phegca L. — 2. Zvgaena filipendulae L. — 3. Arctia Caja L.

křídlech předních u kořene žlutá tečka. Obruba oční v předu stříbrobílá 
24—30 mm. V červnu a v červenci. — Housenka ve kmenech topolův 
a osyk. S. ta b a n ifo r m e  Rott., n. ovadová.

V I. Thyrididae. Okenáči.

40. Thyris lil. Okenáč. Fensterfleck.
B. l a ,  2 a ,  3 b ,  8b .

černohnědý, zlatě tečkovaný. Na každém křídle 2—3 bilé skvrny průhledné. 
Vespod na břiše 2 velmi široké, bilé kroužky. 15—18 mm. V červnu 
a v červenci. — Housenka v plaménku, černém bezu a lopuchu.

Tb. fcnestrela Scop., o. lopuchový.

V II. Syntomidae. Běloskvrnáči.

41. Syntomis lil. (Zygaena F .) Beloskvrnáč. Ringelsthvmrmer.
A. 1 a, 2a, 3b, 8a , 9a.

Černozelená nebo černomodrá; konce tykadel a skvrny na křídlech bilé. 
Žluté jsou strany prsou, pak skvrna na 1. kroužku břišním a pás na 5.



B. Crepusculariae. VII. Syntomidae. 42.

kroužku. (Obr. 1. na str. 49.) 27—36 mm. V červnu a v červenci. — Hou
senka na pampelišce, chrastavá, štovíku a j.

S. Phegea L., b. pampeliškový.

42. Naclia Boisd. Běloskvrnáč. Flechtenschwärmer.
B. la ,  2a, 3b, 8a , 9b.

Přední křídla šedohnědá; v rohu 3—5 bělavých průhledných skvrn. Zadek 
hliuožluty se řadou černých teček. 22—27 mm. V červenci. - -  Housenka 
v lišejnících. N. ancilla L., b. lišejníkový.
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S E Z N A M .

Orep-u.sc'u.lstria.e.

Pozn. Písmo drobnější snaíi synonyma.

S e s i i d a e .  46. 
B p h i n g i d a e .  40. 
S y n t o m i d a e .  49.

Acherontia Ochs.
Atropos L. 43.

A ty c b ia  O., viz Ino.
Bembecia Hub.

hylaeifonnis Lasp. 46.
Ino Leach.

praní W. V. 43. 
statices L. 43.

Macroglossa Ochs.
bombyliformis Hb. Esp zz  fuciformis L.
bombyliformis Ochs. 40.
fuciformis Hb., Esp., Fab. =  bombyliformis 

Ocbs.
fuciformis L. 41.
oenotherae Fabr., viz PterQgon.
stellatarum L. 40.

Naclia Boisd.
ancilla L. 50.

Procris Fabr., víz Ino.
Pterogon Boisd.

oenotherae Esp. 41.
Proserpina Pall. zz  oenotherae Esp.

Sciapteron Staud. 
tabaniforme Rott. 49.

O /mi il BnKlI
cjcoio i  a u r .

apíformis H b , viz B em b ecia .  
apiformis L., viz T ro c h ilia .  
asiliformis O., Hb., H. S , viz S c iap teron .  
asiliformis Rott. 47. 
braconiformis H. S. 48. 
conopiformis Esp. 47.
culiciformis Esp., Hiib. ~  myopiformis Bock.

T h y r i d i d a e. 49.
Z y g a e n i d a e .  43.

culiciformis L. 47.
cynipiformis O., Hb., H. S.ZZasiliformis Rott.
empiformis Esp. 48. 
formiciformis Esp. 47. 
ichneumoniforniis F. 48. 
myopiformis Bkh. 47.
nnmadaeformis Hiib. z z  formiciformis Esp. 
nomadaeformis Ochs. z z  conopiformis Esp.
philanthiformis Esp. 48. 
spheciformis Fabr. 47.
tenthrediniformis O., Hb., H. S. zz  empifor

mis Esp.
tipuliformis L. 48. 
uroceriformis Tr. 48.

Smerinthns Latr.
ocellatus L. 40. 
populi L. 40. 
tiliae L. 40.

Sphinx L.
Celerio L. 42. 
convolvuli L. 42.
Elpenor L. 43. 
euphorbiae L. 42. 
galii Rottb. 42. 
ligustri L. 42. 
lineata Fabr. 42.
livornica JL. z z  lineata Fabr.
nerii L. 42. 
pinastri L. 42. 
porcellus L. 43.

4 *



52 B. Crepuscuiariat.

Syntomis Latr.
Phegea L. 49.

Thyris III.
fenestrella Scop. 49. 

Trochilia Scop. 
apiformis L. 47. 
melanocephala Dalm, 46. 

Zygaena Fabr. 
achilleae Esp. 44.
angelicae Boisd. ~  filipendulae L.
angelicae Ochs. 46. 
brizae Esp. 44. 
carniolica Scop. 46. 
Ephialtes L. 44., 46. 
exulans Hoch. 45. 
fausta L. 43.

filipendulae Deg. — lonicerae Esp.
filipendulae L. 46. 
hilaris Boisd. =  fausta L. 
laeta Esp. 43. 
lonicerae Esp. 46.
loti Hiib. “  meliloti Esp.' 
loti 111. ”  archilleae Esp.
meliloti Esp. 45.
Minos W, V. 44.
onobrychis Esp., O., Hb., H. S. — carniolica 

Scop.
Phegea L , viz S y n to m ls .  
pilosellae Esp. ~  Minos W« V.

punctum Ochs. 44. 
scabiosae Esp. 44. 
trifolii Esp. 46.
trifolii Hiib. —  meliloti Esp>.



MOTÝLOVÉ.
E E E I D O R T E  R  A.

ANALYTICKÝ KLÍČ,

JEJŽ ZE SPOLEHLIVÝCH PRAMENŮ PŘELOŽIL A SPOŘÁDAL 
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M O T Ý L O V É  N O Č N Í ,  A TO P Ě Á S T E V N Í C I .

BOMBYCES.

SE 14 VYOBRAZENÍMI.



o .

Phalaenae. Motýlové noční.
Bomby ces. Praste v níci. 

E  o  z  b  o  x  r  o  d  ú  -v .

f
I

1. Křídla dokonale vyvinutá. 2.
Křídla zakrnělá s nezřetelnými žilkami, nebo dokonce žádná. (Obr. na str. 72.) 53.

2. Tykadla mnohem delší nežli šířka hlavy; zadní křídla nemají nikdy přes
8 žilek. 3.

Tykadla jen o málo delší- nežli šířka hlavy, u samečků i samiček stejná; 
holeně bez ostnův. Všecka křídla velmi dlouhá, s buňkou vsutou, u kořene
od sebe vzdálená; zadní bez háčku štětinovitého, předním velmi podobná,
a mají přes 8 žilek. (X III. H e p i a l i d a e . )  Poletují po západu slunce 
na lukách. Hepialus. 66.

3. Zadní křídla se 3 zadními žilkami. (Obr. na str. 72.) 4.
Zadní křídla mají jen 1—2 zadní žilky. 9.

4. Rozpjatí 30—90 Tělo tlusté; samičky s kladélkem. (XI. C o s s I d a  e.) 5.
Rozpjatí 13—29 6.

5. Zadní holeně se 2 krátkými ostny na konci. Tykadla velmi krátká, do polo
vice dlouze hřebenitá, ke konci šídlovitá. Zeuzera. 64.

Zadní holeně se 2 ostny po straně a 1 na konci. Tykadla krátce hřebenitá; 
makadla kratší než hlava. Všecka křídla se vsutou buňkou. Cossus. 63.

6. Křídla černavá. (XIV. P s y e h i d a e . )  7.
Křídla hnědožlutá (XII. C o c l i o p o d a e ) ,  široká; tykadla jen u samečků 

tupě pilovitá. Limacodes. 65.
7. Zadní holeně se 4 ostny. 8

Zadní holeně se 2 ostny. (Obr. na str. 72.) Psyche. 67.
o ______________________ __ x  :  — i  x z  i*.a— :  *?oO. rrcuui Knuta su šupinami siiuuyuu. jc umírá. uíz.

Třední křídla se šupinami vláskovitými. Epichnopteryx. 68.
9. Motýlové bez oček jednoduchých. 10.

Motýlové s očky jednoduchými. 44.
10. Zadní křídla bez štětinovitého háčku. 11.

Zadní křídla se štětino vitým háčkem. 15.
5*

i  ■



50 C. Bombyces. Ľozbor.

11. Všecka krídla svetle skvrnitá, s oky (viz prílohu) nebo světlými páskami;
na nich světlá skvrna strední. Na zadních křídlech ústí žilka la  do 
stredu vnitřního kraje, nebo schází; přední žilka vychází z kořene. (XVI. Sa- 
t u r n i d a e . )  12.

Křídla beze svetlé skvrny strední, nebo jen přední křídla se svetlou skvrnou 
ve středu. Na zadních křídlech ústí žilka la  do zadního úhlu; přední žilka 
jest se vnější střední spojena (XVII. B o m  b y c i d a e . )  14.

12. Křídla se zřetelnými oky ve středu. 5. žilka všech křídel vychází z předního
rohu střední buňky. 13.

Křídla bez ok, aspoň přední světle skvrnitá nebo páskovaná, veliká, celo- 
krajná, řídce šupinami porostlá, s velmi kratičkým třepením. 5. žilka všech 
křídel vychází ze zadního rohu střední buňky. Makadla skrytá.

Endroinifi. 73.
13. Makadla malá, ale přece patrná, tykadla samiček jednoduše zoubkovaná. Na

předních křídlech roh ostrý, 9. žilka vychází ze vnější střední žilky.
Aglia. 74.

Makadla neviditelná. Na předních křídlech roh zaokrouhlený; 9. žilka vy
chází z 8- teprve v rohu, někdy nepatrná. Satnrnia. 75.

14. Na všech (zvi. zadních) křídlech vychází 5. žilka blíže 4. žilky.
Gastropaeha. 76.

Na všech křídlech vychází 5. žilka blíže C. žilky. Lasiocampa. 77
15. Tykadla nitovitá s jemným třepením. Přední křídla dosti řídce šupinkami

pokrytá, chabá; nohy dlouhé. Na zadních křídlech vychází 8. žilka ze 
vnější žilky střední. (VIII. L i t h o s i d a e . )  16.

Tykadla samečků hřebenitá, brvitá nebo zoubkovaná. Křídla hustě porostlá. 20.
16. Přední křídla široká, s vlnitými páskami černými nebo hnědými skvrnami

na přič. Zadní křídla bělavá, málo zažloutlá; na nich vychází žilka 5. blíže
4., dále od 6. žilky. 17.

— Přední křídla užší nemají nikdy příčných čar ani pásek klikatých. 18.
17. Přední křídla v zadu zaokrouhlená, bělavá jako zadní, skoro lysá;; sesák slabý.

Nudaria. 43.
Přední křídla užší, trojúhlá, dosti husté šupinkami pokrytá, pestře zbarvená; 

sesák silný.* Calligenia. 44.
18. Sesák rohovitý. Křídla protáhlá, přední jen zřídka černě skvrnitá,, zadní nikdy.

Na zadních křídlech vychází 3. a 4. žilka ze společného stvolu. 19.
Sesák měkký, krátký. Křídla krátká, černě skvrnitá. Na zadních křídlech běží

3. a 4. žilka jednotlivě. Setina. 45.
19. Přední křídla mají 10—11 žilek a jsou vždy bez tmavých teček; poslední

ústí se do žilky přední. 22—34 5%j. ILithosia. 46.
Přední křídla mají 12 žilek, 11. ústí se do předního kraje. Motýlové černí 

(27—32 % ) nebo světlí (34—50 «%»). Gnophria. 47.
20. Tělo malé, křídla proti němu veliká a široká, přečasto srpovitě přikrojená.

Zadní křídla se 2 žilkami zadními, z nichž la  do středu kraje vnitřního 
se ústí; 8. žilka vzniká ze 7. krátce před krajem. Nohy tenké.. (XV. Drc-  
p a n u l i d a c . )  21.

Tělo mohutné, křídla proti němu neveliká. Nohy silné. 23.
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21. Přední křídla srpovitě přikrojená. 22.
Přední křídla zaokrouhlená, bílá; jich přední žilka vybíhá zároveň se 7. na 

společném stvolu ze vnéjší žilky střední. Tykadla samečků krátce hřebe- 
nitá, samiček hluboce vroubkovaná. Cilix. 70.

22. Přední křídla nestejně zejkovaná, v klidu příkře střechovitá. Tykadla hřebe-
nitá. Platypteryx. 71.

Přední křídla celokrajná, zřídka s tupým zubem, v klidu na polo rozložená.
Drepana. 72.

23. Žilka 2. na předních křídlech vzniká blíže žilky 4., dále od C. Tykadla sa
mečku dvouřad© hřebenitá, e© zuby k  eobě sk loněným i; tykad la  eamiček 
krátce hřebenitá, zřídka zoubkovaná. Samičky mnohem větší nežli same
čkové, se zadkem hřmotným. (X. L i pa r i da e . )  24.

Žilka 5. (jest-li jí na předním křídle) vzniká právě uprostřed mezi 4. a 6. 
žilkou. Zadní křídla šedavá nebo bílá; hruď, kyčle i stehna kosmaté. Ty
kadla samečků buď hřebenitá, buď hluboce vroubkovaná a obrvená. Přední 
křídla úzká, trojúhlá, skoro vždy se 2 temnějšími páskami příčnými 
a druhdy se šupinatým zubem na vnitřním kraji. (XV1I1. N o t o d o  n ři 
tí a e.) 29.

24. Zadní holeně mají dvé ostnů na konci a dvé po straně. 25.
Zadní holeně mají jen dva ostny na konci. 27.

25. Přední křídla jednobarevná (Obr. na str. 69.), bílá nebo šedá, nanejvýše s čer
nými žilkami a několika tečkami. Třepeni jednobarevné. 26.

Křídla bilá nebo šedohnědá s černými páskami klikatými (Obr. na str. 61.), 
nebo černošedá s bílými čarami klikatými. Třepení černě a bíle kostkované.

Ocneria. 60.
26. Zadek zcela bílý; na předních křídlech černá žilka příčná v podobě V nebo L.

50—57 m/m. Laria. 62.
Zadek na řiti rezavý nebo zlatolesklý; samičky s chvostem. 34—48 m,m.

Portliesia 61.
27. Křídla dosti hustě šupinkami pokrytá, se zřetelnými čarami a skvrnami. 28. 

Křídla řídce poprášená, prosvitavá, bílá; nohy černě kroužkované.
Leucoma. 59.

28. Přední křídla rezavá nebo rezavě skvrnitá mají v zadním rohu světlou skvrnu.
Tykadla dvojnásob hřebenitá; křídla široká, tělo malé. Orgyia. 57.

Přední křídla nikdy rezavě zbarvená, beze světlé skvrny v zadním rohu. 
(Obr. na str. 60.) V klidu drží chlupaté přední nohy daleko v před na
pjaty. („Streclcfuss“.) Dasychira. 58.

29. Motýlové s jednoduchými očky. 30.
Motýlové bez jednoduchých oček. 31.

30. Přední křidla bez šupinatého zubu na vnitřním kraji; holeně se 2 ostny na
konci. Tykadla až na konec hřebenitá, buď krátce (samička), buď dlouze 
(sameček). Nohy až na chodidla chlupaté. Glyphidia. 90.

Přední křídla s velikým zubem šupinatým na vnitřním kraji; holeně se 4 
ostny. 6. a 7. žilka vybíhají z předního rohu střední buňky. Křídla stříbro- 
šedá, místy žlutavá; na předních 2 světlé pásky příčné a světlá skvrna 
měsíčná uprostřed. Drynobia. 92.
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31. Zadul holeně se 2 ostny, často velmi malými, na konci. Oči lysé. 32.
Zadní holeně se 3—4 ostny. 36.

32. Žilka 3. a 4. vycházejí buď ze společného stvolu, nebo z jednoho místa, neb
i těsně podle sebe. 33.

Žilka 3. a 4. vycházejí daleko od sebe. Křídla táhlá, končitá; tykadla pře
dlouze hřebenitá, celé tělo dlouhými chlupy porostlé. Ptilophora. 84.

33. Tykadla samečkův i samiček až na konec hřebenitá. 34.
Tykadla obou rodftv aspoň na konci bez brv a hřebenu. 35.

34. Makadla zřetelná. Žilka 5. na křídlech zadních tak silná jak ostatní. Tělo
i  nohy kostnaté, jako cclokrajná kříd la  bilé, černé skvrnité. Po kraji křídel 
černé skvrny mezi žilkami. (Obr. na str. 81.) Cerura. 81.

Makadla ukrytá; 5. žilka slabší. Tělo ani nohy nikdy bilé ani bělošedé; křídla 
šedá, tmavě skvrnitá. Samičky mají na řiti dlouhý chvost, ťnethocampa. 78.

35. Žilka 5. na křídlech zadních tak silná jak ostatní. Tykadla samiček nejsou
hřebenitá. Nohy až po chodidla vlnaté; sesák nepatrný. Stanropus. 83.

Žilka 5. slabší. Též tykadla samiček hřebenitá. Nohy řidčeji obrostlé; sesák 
patrný. Hy bočani pa. 82.

36. Makadla velmi dlouhá, skoro do polovice tykadel. Přední křídla ostře zoub
kovaná, se 2 šnpin&tými zuby na vnitřním kraji. Tykadla až na konec 
hřebenitá. Pterostoma. 85.

Makadla krátká. 37.
37. Žilka 5. na zadních křídlech slabá nebo docela schází. 38.

Žilka 5. zřetelná a tak silná jak ostatní. 39.
38. Tykadla obou rodů hřebenitá; hruď s barevnou kšticí, zadek samčí s dlou

hým, dvoudílným chvostem. Křídla celokrajná; přední šedavá s velikou 
skvrnou na předním kraji a páskou příčnou. V klidu křídla kolmo střecho- 
vitá, zadek vztyčený. Pygaera. 79.

Tykadla samečků šňůrkovitá, hluboce vroubkovaná, třepenitá, samičí štětino- 
vitá. Hruď v zadu s načechranou kšticí; přední křídla stříbrobíle a stříbro- 
šedě promíšená s dvěma hnědými, dvojitými čarami vlnitými na přič a bledou 
velikou skvrnou v rohu. Phalera. 80.

39. Přední křídla se 2 zuby na vnitřním kraji. Spntalia. 86.
Přední křídla mají bud jen 1, buď žádný zub na vnitřním kraji. 40.

40. Přední křídla se vsutou buňkou, zoubkovaná, se silným zubem šupinatým.
Tykadla samečků lišto vitá, se zuby dvojhrotými, samičí pilovitá. 41.

Přední křídla nemají vsuté buňky. 42.
41. Oči lysé. Křídla rudohnědá. Odontosia. 88.

Oči chloupky porostlé. Křídla rezavá. Kraj předních rovnoměrně zoubkovaný.
Lophopteryx. 87.

42. Tykadla samečků listovitá, se zuby dvojhrotými, samiček jednoduchá. Zadní
holeně mívají jen 3 ostny. Přední křídla bílá, pomerančově skvrnitá.

Microdouta. 89.
Tykadla samečků hřebenitá, samiček pilovitá. 43.

43. Oči lysé, tykadla samiček jen někdy překrátce hřebenitá. Leiocanipa. 91.
Oči chloupky porostlé; tykadla samiček vždy pilovitá. Zadní křídla mají na

rubu temnou skvrnu měsíčnou. Notodonta. 93.
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44. Na všech křídlech vychází 5. žilka právě uprostřed mezi žilkou 4. a 6, Zadek
přesahuje daleko zadní úhel zadních křídel. 30.

Na všech křídlech vychází 5. žilka blízko žilky 4. Motýlové zbarvení pestře, 
živě, se skvrnami černými na půdě červené, žluté neb naopak. (Obr. 3. 
na str. 49.) Zadek tlustý, na konci tupý, nepřesahuje zadní úhel zadních 
křídel. (IX. A r c t i i d a e . )

45. Přední holeně mají na konci ostnitý drápek. Tykadla hřebenitá nebo pilovitá.
Motýl černý se zadkem žlutým, černě tečkovaným. Estiigmene. 55.

Přední holeně bez ostnitého drápku na konci. 46.
46. Tykadla hřebenitá, pilovitá nebo vroubkovaná. 47.

Tykadla jednoduchá, šídlovitá. 49.
47. Všecka křídla stejnobarvá, černě tečkovaná. Tělo 5 řadami tečkované; přední

stehna zlatožlutá, hruď a nohy hustě vlnaté. 29—40 *%,. Spilosoma. 54. 
Přední křídla jinak zbarvená nežli zadní; jsou-li stejně zbarvena, pak jsou 

na žlutých křídlech velké černé skvrny a třepení růžové. 48.
48. Přední křídla úzká, takže jich vnitřní kraj je dvakráte delší vnějšího. Zadní

křídla patrně širší, o 7 žilkách; nikdy nejsou červeně skvrnitá. 31—36®)^.
Emydia. 48.

Přední křídla široké, zadní o málo širší, s 8 žilkami Tělo nejčastěji červeně 
skvrnité. 34—77 mfm,. Arctia. 53.

49. Přední křídla beze vsuté buňky; tělo tlusté. 50.
Přední křídla se vsutou buňkou; tělo štíhlé. Motýlové malí, rozpjatí 30 až

68 %  51, / ' "
50. Druh veliký, 80—90 Přední křídla olivově hnědá, s velkými, citrónovými

skvrnami. Pleretes. 52.
Druh malý, 27—36 *%. Přední křídla skořicově hnědá s černou skvrnou 

střední. Phraginatobia. 56.
51. Zadek červený, tmavě skvrnitý. Přední křídla kovově lesklá, bíle skvrnitá

nebo pruhovaná. Zadní křídla červená, černě skvrnitá, zaokrouhlená.
Callimorpha. 51.

Zadek černý, nebo bílý, černě tečkovaný. Přední křídla nejsou kovově lesklá 
aniž bíle skvrnitá. 52.

52. Zadek zcela ěerný. Přední křídla černá, červeně skvrnitá; zadní o málo širší
nežli přední s krajem zaokrouhleným. (Motýl rodu Zygaena podobný.)

Euchelia. 50.
Zadek bílý, vezpod červeně skvrnitý. Přední křídla bělavá, červené a černě 

kropenatá; zadní mnohem širší předních, s černým okrajem.
Deiopeia. 49.

53. Housenky v pouzdře, spředeném z listí, dřívek a p.; motýlové žijící buď
v pouzdře nebo na něm. (Psychidae.) 54.

Housenky bez pouzdra; motýlové volně žijící, bez oček jednoduchých. Nohy 
velmi krátké; tělo vejčité, hustě chlupy porostlé. (Liparidae.)

Orgyia. 57.
54. Samičky ve vaku, tykadla i nohy zakrnělé.

Psyche. 67, Epirhnopteryx. 68.
Samičky na vaku, s tykadly i nohami vyvinutými. Funiea. 69.
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I R c z f o o r  d . r 'G J t ľ o . - v .

VIII. Liíthosidae. Lišejníkovci.

43. Nudaria Steph. (Lithosia F.) Lišejníkovec. FlecMenspinncr.
C. 1 a, 2a , 3b , 9a , 10b, 15a, 16s, 17a.

1. Přední křídlil bílá, zažloutlá, pr&svitná, s hnědou skvrno.i ve středu a dvěma 
klikatými páskimi příčnými; zadní bílá, beze skvrn. 20—22 "fm V červenci 
na plotech a kmenech. — Housenka na lišejnících.

N. m undana L , L skrlnolíídlý. 
Přední křídla bledě žlutošedá se 2 řadami hnědých skvrn; zadní bělavá. 

24—20 mjm. V červenci. — Housenka na lišejnících.
N. mur ína  E*p., 1. myší

Dasychira piidiliinda, sameček.

44. Calligenía Dup. (Lithosia F.) Lišejníkovec. Flechtenspinner.
C. la ,  2 a ,  3 b , 9 a ,  10b, I5a , 16a, 17a.

I. Přední křídla zažloutle červená, v předu a po kraji ruměnná s černou zej- 
kovanou čarou příčnou za středem a řadou černých skvrn podle ní. Zadní 
křídla žlutá. Články tykadel samčích mají po 2 dlouhých štětinách. 22 až 
27 ,. V červnu a červenci. — Housenka na lišejnících.

ľ .  m i n i a t a  Forst., I. růžový.

t
45. Setina Schr. (Lithosia F.) Lišejníkovec. Flechtenspinner. m

C. l a ,  2a , 3 b ,  9a , 10b, 15a, 16b, 18b.

1. Všecka křídla žlutá; na předních černé prouhy podélné nebo skvrny. 2.
Přední křídla bledožlutá, zadní černošedá. Na předním i vnitřním kraji před

ních křídel černá, setřelá skvrna, na zadních okolek a úzká prouha ke 
středu bílá nebo žlutá 27—31 Od června do srpna. — Housenka na
lišejnících. S. mesomeila L ., I. MjjMní-

2. Přední křídla na rubu u prostřed do černá poprášená, jen na kořeni * r n á ;
na líci dosti husté šupinami pokrytá, se 3 řadami černých teček. Zadní 
křídla po kraji černě skvrnitá; tykadla vroubkovaná. 20—23 ,”jm. Na horách 
v červenci. — Housenka na lišejnících. S ro se íd a  líůtm., I. rezavý.
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Prední krídla na rubu černavá s okrajem žlutým, na líci žloutková se 3 řa
dami černých skvrn. Zadní krídla bledší, často s černými tečkamii v předním 
rohu. Na líci velmi řídce šupinkami pokryt. 24—32 njm. V červenci 
a v srpnu. S. irrorella L., I. černotcčný.

Ocneria ilispar, 1 sameček, 2 samička.

46. Lithosia Fabr. Lišejríikovec. Fleclitenspinner.
C. 1», 2a, i lb, 9a , 10b, 16a, 16b, 18a, 19a.

1. Přední krídla na líci docela žlutá; tělo zlatožluté. 2.
Přední křídla bud docela šedá neb aspoň po kraji. 3.

2. Zadní křídla po obou stranách žlutá. Přední kraj předních křidel velmi
ohnutý; zadek na hřbetě, tak jako střed předních křídel olověně šedý.
25—30 m,m. Od dubna do června. — Housenka na lišejnících.

L. sororcnla Hufn., I. šedohřbetý.
Lem zadních křídel po obou stranách černavý, také hlava. Přední křídla 

v předu skoro přímá, po rubu ve středu černošedá. 23—27 m/m. Od června 
do srpna. — Housenka na lišejnících. L. lutarella L., I. hlinožlutý.

3. Přední křídla kromě předního kraje zcela šedá. 4.
Přední křídla hlinožlutá nebo červenavá, šedě promíšená, po kraji popelavě 

poprášená. Přední kraj na kořeni a v rohu, pak i třepení jasně žluté.
27— 32 m/m. V červenci. — Housenka na lišejnících stromů jehličnatých.

L. depressa Esp., I. žlutohrajný, sameček.
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4. Prední krídla v předu až do rohu žlutá. 5.
Prední křídla vpředu s velmi jemnou žlutou čarou. Motýl zmodrá šedý; 

hlava žlutá. Zadní křídla žlutošedá s bledou skvrnou měsíčnou ve středu.
30—34 mjm. V červnu a v červenci. — Housenka na lišejnících.

L. griseola Hub., I. šedý.
5. Zadní křídla žlutá, na nejvýš jen v předu šedé poprášená. 6.

Zadní křídla zcela šedá. 27—32 m[m. V červenci a v srpnu.
L. depressa Esp., I. žlutokrajný, samička.

6. Žlutý lem v předu všude rovně široký; hrdlo zcela žluté. 27—33 mýn. V čer
venci a v srpnu. L. complana L., I. Hutohrdlý.

Žlutý lem ke konci užší; hrdlo v týle se šedou skvrnou. 30—34 mjm. V čer
venci a v srpnu. L. lurideola Zck. I. siný.

47. Gnophria Steph. (Lithosia F .) Lišcjníkovec. Flechtenspinner.
C. la ,  2a, 3b, 9n, 10b, 15a, 16b, 18a, 19b.

1. Všecka křídla černá; hrdlo červené, řiť pomerančová. Zadní křídla s 5. žil
kou ; 3. a 4. běží jednotlivě. 28—32 %n. V květnu. — Housenka na lišej
nících. G. rubrieoliis L , l. rudokrký.

Žlutý. Na předních křídlech po 2 ocelově modrých skvrnách (samička, „Vier- 
punkt", „Stáhlfleck*} — nebo přední křídla žlutošedá, na kořeni žlutá, v předu 
ocelově zamodralá. Zadní křídla žlutá, bez 5. žilky; 3. a 4. na dlouhém 
stvolu. 34—50 mjm. Od června do srpna; na plotech. — Housenka na mechu.

G. quadra L., I. čtveroskvrnný.

IX. Arctiidae. Přástevníci.

48. Emydia Boisd. (Euprepia O.) Přástevník. Bärenspinner.
C. 1«, 2a, 3b, 9b, 44a, 45a.

1. Přední křídla žlutá („Strohhůtchen“) s černými prouhami podélnými. Zadní 
křídla žlutá s černým širokým lemem a černou skvrnou u prostřed. 32 až 
36 mim- V červnu. — Housenka na travách, vřesu, jestřábníku, jitrocelů a j.

E. grammica L., p. jestřábníkový.
Přední křídla bílá se 4 řadami hnědočerných teček na přič („Siebjliigel“); 

zadní hnědošedá, s bílým třepením. 32—36 7%. V červenci. — Housenka na 
vřesu, violce, jitrocelů, borůvkách a j. E. cribruni L., p. fialkový.

49. Deiopeia Curt. (Euprepia O.) Přástevník. Blutpunkt.
C. l a ,  2a, 3b, 9b, 44a, 4ób, 46b, 49b , 61b, 62b.

1. Bílý. Přední křídla i hrud černě a červeně tečkovaná a skvrnitá. Zadní křídla 
se širokým černým lemem a černou žilkou příčuou. 34—40 mJm- V čer
venci. — Housenka na jitrocelů a pomněnce.

D. pulchella L.. p. pomnřnkový.
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50. Euchelia Boisd. (Euprepia O.) Prástevník. Blutfleck.
C. l a ,  2a, 3b, 9b, 44a, 45b, 46b, 49b, 61b, 56a.

1. Černý, do zelena leskly. Na předních křídlech rudý pruh po předním kraji 
a 2 rudé skvrny po straně; zadní křídla krvavě červená s černým třepením 
a prouhou po předním kraji. 34—44 Od května do července. — Hou
senka na stařečku přímětníku. E. jacobaeae L., p. stařečkovy.

51. Callimorpha Latr. (Euprepia O.) Prástevník. Bar.
C. l a ,  2a, 3b, 9b, 44a, 45b, 46b, 49b, 61a.

1. Přední křídla ocelově zelená se světle žlutými prouhami příčnými, z nichž 
vnější v podobě V jsou spojeny. Zadní křídla ruměnná, černoskvrnná; hruď 
černá, běložlutě proužkovaná, zadek červenožlutý, s černými skvrnami po 
hřbetě. 50—58 V červenci na mačce, bodláku, pcháči. — Housenka na 
kostivalu, janovci, malinlku, jeteli a j. C. H era L., přástevník kostivalový.

Přední křídla ocelově zelená, bíle skvrnitá; ve střední buňce dvě žluté skvrny, 
jedna pak na vnitřním kraji blíže kořene. Zadní křídla karmínová, černě 
skvrnitá; hruď zelená, se žlutými páskami, zadek červený, černě pruhovaný.
44- -56 mjm. V červenci. Housenka na hluchavce, kopřivě, uzance, jahod- 
níku, ostružiníku a j. C. dominu la L., p. hluchavkový.

52. Pleretes Led. (Euprepia O.) Prástevník. Bár.
C. 1 a, 2a, 3b, 9 b ,  44a, 45b, 46b, 49a.

1. Hnedočervený; zadek purpurový, černě skvrnitý. Přední křídla mají po kraji 
v předu velké, citrónově žluté skvrny, pak menší skvrnu se 2. buňce; 
zadní pomerančová jsou černě skvrnitá. 81—90 wjm. V červnu a v čer
venci. — Housenka na kozím listě, lísce, střemše a j.; zřídka dá se vy-
chovati. P. m atronula L., p. největší.

53. Arctia Schr. (Euprepia O.) Přástevník. Bár.
C. la ,  2a, 3b, 9b, 44a, 46b , 46a, 47b, 48b.

1. Přední křídla jinak zbarvená nežli zadní. 2
Přední křídla se zadními téže barvy, nebo zadní světlejší. Buď přední křídla 

i hruď citrónová („Strohbändchenu), zadní křídla a zadek béložlutá, všecka 
pak pomerančově obroubená („Rothranď1, sameček) — nebo červenožlutá 
(samička). Na předních křídlech temná skvrua u prostřed; zadní na kořeni 
černá, u prostřed a po kraji černuvě skvrnitá 38—47 Od května do 
srpna. — Housenka na chrastavci, pampelišce, jestřábníku, jitrocelů, pta- 
činci a j. A. russu la  L., p. chrastavcový.

2. Přední křídla tmavá, světle skvrnitá nebo pruhovaná. 3.
Přední křídla světlá, zažloutlá, se skvrnami hnědými, nebo přihnědlá se

skvrnami černými. 8.
3. Přední křídla se světlými skvrnami nesouvislými. 4.

Přední křídla se světlými páskami příčnými. Na zadních křídlech bělavých, 
žlutých nebo červených černé skvrny. 5.



4. Prední křídla černá s bílými skvrnami, zadní žlutá, černé skvrnitá. Hrud! černá,
s bílými lopatkami, zadek červeny s černými skvrnami po hřbetě a boku. 
54— 68 %n- V červnu a v červenci. —  Housenka na špenátu, kopřivách, 
ptačinci a j. A. villica L ., p. špenátový.

Přední křídla červenohnédá, žluté skvrnitá, zadní pomerančová s černými 
skvrnami. Télo červenohnědé, zadek s  páskami černavými. 34— 39 mfrn. 
Od května do července. — Housenka na užance, kopřivách, řebříčku a j.

A. aulica L„ p. užankový.
5. Půda křídel hnědá. 6.

Půda křídel černá. 7.

6. Přední křídla černohnědá se 2 širokými, bílými, přirflžovělými prouhaini příč
nými; na zadních křídlech bělavých, zarftžovělých hnědé skvrny jen po 

kraji. 30— 38 n)U- V květnu a v červnu. —  Housenka na svízeli a mamiče.
A. casta Iúsji., p. mařmkový.

Přední křídla hnědá se splynulými úzkými prouliami bílými; zadní červená 
s černými, modře lesklými skvrnami nejen po kraji, nýbrž i ve středu.

(Obr. na str. 49.) 54— 68 mjm. V č rvnu 
a v červenci. —  Housenka na kopřivách, 
salátě, šťovíku a j.

A. Caja L.. p .  medvědí.

7. Přední křídla se 3 —5 bílými proužkami 
růžově nebo pomerančově obroubenými, 
všemi na přič. Pokrajní proužky splý
vají v podobu H. Zadní křídla purpu
rová, černě skvrnitá; tak i tělo. 40 až 

54  mjm- V květnu. — Housenka na pryšci, 
žebříčku, pelyňku a j.

A. Hehe L., p . pryšcový.

Přední křídla žlutě prouhovaná, z kořene podél, dále na přič; příčné prouhy 
splývají druhdy v podobu X. Zadní křídla žlutá, černě skvrnitá, se 2 prou- 
hami na kořeni, tělo žluté, černě skvrnité (sameček) —  nebo zadní křídla, 
jakož i tělo červená, černě skvrnitá s vnitřním polem zcela černým (sa
mička). Velmi proměnlivý. 37— 45 Od května do července. -— Housenka 

* na jitrocelů, hvozdíku, borůvce. A. plantaginis L., p. jitrocelový.

8. Přední křídla žlutá s šedohnědými skvrnami, po rubu uprostřed červená. 
Zadní křídla červená, černě skvrnitá, po rubu žlutá. Třepení a tělo žluté. 
43— 54 mjm. V květnu. — Housenka na angreštu, ptačinci, svízeli a j.

A. purpurca  L., p. angreštorý.

Přední křídla žlutohnědá se 3 řadami malých, rohatých skvrn černých; zadní 
karmínová, černě skvrnitá. 32— 36 m[m. V červenci a v srpnu. —  Housenka 
na svízeli a j. A. inaeiilossi W. V., p. svízelový.

64 G. Hombyces. I X . Arctiidae. 53.

Ocneria dispar, s pola samička, s pola 
sameček.
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54. Spilosoma Steph. (Euprepia O., Arctia Schr.) Přástevník. Bär.
C. la ,  2a , 3b, 9b, 44a, 46b, 46a, 47a.

1. Zadek žlutý s 5 řadami černých skvrn po hřbetě a po boku. 2.
Zadek bílý (samička) nebo popelavy (sameček), s několika zřetelnými černými 

tečkami. Křídla bělavá 29— 34 mj„. V květnu a v červnu. —  Housenka na 
pampelišce, locice, salátu, kopřivě, šfovíku, jitrocelů, vratiči a j.

S. incndica L., p. vratičový.
2. Křídla bílá. 3.

Křídla žlutá nebo běložlutá, sem tam po rôznu černě tečkovaná; při vnitřním 
kraji předních křídel souvislá řada teček. 34—40 V květnu a v červnu. —
Housenka na bezu černém, dřišfálu a j. S. lubrieipeda Fabr., p. bezový.

3. Sněhobílý, jen na předních křídlech někdy málo teček a na za.dních černá
skvrna ve středu. 34—40 m!m. V červnu. — Housenka na mátě, kopřivě, 
šfovíku, ostřici a j. S urtieae E sp , p. kopřivový.

Na předních křídlech mnoho černých teček. Zadní křídla mají černou skvrnu 
na příčné žilce a jednu, ba vice skvrn po kraji. 34—40 ,nfm. V červnu. — 
Houseuka na mátě, kopřivě, rdesnu, vratiči, marulce a j.

S. m en thastri W. V., p. mátový.

55. Estigmene Steph. (Euprepia O, Arctia Schr.) Přástevník. Bär.
C. 1 a, 2 a, 3 b, 9 b, 44 a, 45 a.

1. Černý; žlutý jest jen zadní roh zadních křídel a 5 posledních kroužků břiš- 
uích. Skvrny na hřbetě a po boku černé. 32—36 mjm. V květnu, pak v červnu 
a v červenci. — Houseuka na rozrazilu, jitrocelů, hadinci.

E. luctifera Esp., p. smutečný.

56. Phragmatobia Steph, (Euprepia O.) Přástevník. Bär.
C. la ,  2 a ,  3b, 9b, 44a, 45b, 45b, 49a.

1. Přední křídla skořicově hnědá, zadní červená se řadou černých teček po kraji. 
Na příčné žilce černá tečka. Zadek červený; prouha na hřbetě a poboční 
tečky černé. 27-—36 “‘jm, V červnu a v červenci. — Housenka, na šfovíku, 
kopřivě a jitrocelů. Fh. fuliginosa L., p. šťovíkový.

X. Liparidae. Bekyně.

57. Orgyia Ochs. Štětconoš. Burstcnspinner, Sonderling.
C. l a ,  1 b, 2 a ,  3h, 9 a ,  lOh, 15b, 20b, 23a, 24b, 27a, 28a , 53b.

1. Motýlové okřídlení (samečkové). 2.
Motýlové bez křídel nebo s křídly zakrnělými (samičky). 3.

2. Přední křídla rezavě hnědá s bílou skvrnou v zadním rohu. Zadní křídla
o něco světlejší. 25— 34 mjm. V srpnu a v září. —  Housenka na dubě, trnce, 
šípku, krušině, vřesu, olši, bříze a j. O. antiqua š. trnkový.
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Přední křídla rezavě hnědá se žlutou, bíle obroubenou skvrnou v rohu před
ním a s bílou měsíčnou skvrnou v zadu. Zadní křídla mnohem tmavší před
ních, takořka černá. 31—36 *%». V červnu a v červenci. — Housenka na 
dubě, bříze, trnce, šipku, na stromech ovocných, na borůvkách a j.

O. gonostigma F., š. borůvkový.
3. Tykadla krátce hřebenitá. Tělo šedožluté, na hřbetě tmavší. 14 r%n.

O. antiqua L.
Tykadla pilovitá. Tělo tmavošedé, velmi tlusté a krátké. 16.

O. gonostigma.

58. Dasychira Steph. (Orgyia O.) Štětconoš. WoUfuss.
C. l a ,  2a, 3b, 9a, 10b, 15b, 20b, 23a, 24b, 27a, 28b.

1. Bílá přední křídla se střídavými čarami tmavými a světlými na přič, jež jsou
hluboce a ostře zejkovány; v poli vnitřním mezi 2. a 3. čarou bílá skvrna 
a na žilce příčné černá čára měsíčná, souběžná se zubem z IL čáry vlnité 
vynikajícím. Zadní křídla šedá s černou žilkou příčnou. 38—42 V květnu 
a v červnu. — Housenka na smrku a jedli, s nichž dá se sklepati.

D. abietis Esp., š. jedlový.
Přední křídla mají sice příčné čáry, ale mírně vlnité. 2.

2. Zadní křídla nemají skvrny v zadním úhlu. 3.
Zadní křídla bílá s tmavou skvrnou v zadním úhlu. Přední křídla bělavá (sa

meček) nebo vice šedá (samička) s tmavošedými čarami a skvrnitým tře
pením. (Obr. na str. 60.) 38—56 mlm. Od května do července. — Housenka 
na dubě, trnce, lísce, buku, chmeli, borůvce a j.

D. pudibunda L., š. ořechový.
3. Zadní křídla světle šedá s tmavou skvrnou měsíčnou na žilce příčné a nastí

něnými jen skvrnami po kraji. Přední křídla popelavá, na kořeni a v poli 
středním světleji skvrnitá, s rezavými prouhami. 34—56 m(m- V červenci. — 
Housenka na jeteli, kručince, lísce, pampelišce, jitrocelů, ostružiiníku, topoli, 
vrbě a j. D. fascelina L., š. jetelový.

Zadní křídla černá s bílou skvrnou, na kořeni světlejší. Přední kiŕídla hnědavá 
s bělavým, tmavě očkovaným měsíčkem a bílou vlnitou čarou v zadním 
úhlu rozšířenou. 30—40 V květnu a v červnu. — Housenka na stromech
jehličnatých, na lípě, javoru a motýlokvětých.

D. seleni ti ea Esp., š. měsíčkový.

59. Leucoma Steph. (Liparis O., Sericaria L atr ) Bekyně. Weidenspinner.
C. 1 a, 2 a, 3 b, 9 a, 10 b, 15 b, 20 b, 23 a, 24 b, 27 b.

1. Křídla leskle bílá (vAdasvogelu)\ tykadla černá, holeně a nohy černě a bíle 
kroužkované („Ringdfuss“). 40—46 mjm. V červnu a v červenci. — Housenka 
ua vrbě a ua topoli. Ij- s a l ic is  jL., b. vrbvvá.

60. Ocneria H-S. (Liparis O.) Bekyně. Wollspinner.
C. l a ,  2a, 3b, 9a, 10b, 15b, 20b, 23a, 24b, 25b.

1. Hruď beze skvrn („Grosskopf*); zadek jednobarevný, u samičky tlustý s chvo
stem. Na předních křídlech 5 černavých, zoubkovaných čar příčných, pak

06  . C. Bombyces. X . Liparidae. 58., 59., 60.



C. Bombyces. X. Liparidae. 61., 62. XI. Cossidae. 63. 67

černá žilka příčná a skvrna při ní. Křídla bílá, zažloutlá se žilkami čer
nými (samička, obr. 2 na str. 61.) — nebo přední žlutošedá až šedá, zadní 
rezavá (sameček, obr. na str. 61.). 40—81 mjm. V červenci a v srpnu. — 
Housenka na ovocných stromech, pak na topoli, vrbě, dubu, jilmu, lípě a j.

O. dispar L., b. veľkohlavá.
Hruď černě skvrnitá,* zadek bílý a růžový s černými páskami. Samička bez 

chvostu, s kladélkem. Přední křídla bílá s klikatými, černými čarami tu 
i tam přetrženými, a s černou skvrnou střední i žilkou příčnou. (Obr. 1. až
5. na str. 68.) 45—48 m{m. V červenci a v srpnu. — Housenka na sosnách, 
bříze, dubě a ovocných stromech. O. monacha L„ b. sosnová.

6í. Porthesia Steph. (IÁparis O.) Bekyně. Goldafter.
C. 1 a, 2 a, 3 b, 9 a, 10 b, 15 b, 20 b, 23 a, 24 a, 25 a, 26 b.

1. Zadní křídla s pomocnou žilkou. Chvost řitní rezavě hnědý až černý, taktéž
i zadní polovice zadku. Přední křídla zcela bílá (jen někdy — u samečků — 
světle šedá), druhdy s několika černými skvrnkami; na vnitřním jejich kraji 
není odstávavých šupinek vláskovitých. (Obr. 1.—2. na str. 69.) 34—43 
V červenci a v srpnu. — Housenka na ovocných stromech, na hlohu, bříze, 
dubě a j. P. ehrysorrhoea L., b. zlatořitná.

Zadní křídla bez pomocné žilky. Ěií (i u samečků) a chvost zlatožlutý. Křídla 
bílá („Schwan“); po vnitřním kraji předních dlouhé odstávavé šupinky 
vláskovité. Zapáchá pížmem. 34—48 V červenci a v srpnu. — Housenka
na slívě, lísce, hrušni, trnce, lípě, vrbě, dubu, jeřábu, jilmu a j.

P. auriflua L., b. pížmová.

62. Laria Hubn. (IAparis O , Laelia Steph.) Bekyně. Wollspinner.
C. l a ,  2a, 3b, 9 a ,  10b, 15b, 20b, 23a, 24a, 25a, 26a.

1. Křídla bílá, řídce šupinkami pokrytá; přední s černou skvrnou na příčné
žilce v podobě V. Nohy bilé, černě kroužkované. 50—56 mfm. V červnu
a v červenci. — Housenka na lípě, buku, dubě, jilmu.

L. V nigrům Fabr., b. dubová.

XI. Cossidae. Drvopleňové.

63. Cossus Fabr. Drvopleň. Holsbohrer.
C. 1 a, 2a, 3 a ,  4a, 5b.

1. Přední křídla šedohnědá s přehojnými vlnitými čarami příčnými, vice méně 
světlými nebo tmavými a setřelými; střední pole a páska poblíž kraje 
trochu světlejší. Zadní křídla hnědošedá s otřelými temnějšími čarami vlni
tými po kraji. 63—95 V květnu a v červnu. — Housenka ve vrbě, to
poli, v dubě i v ovocných a j. stromech.

C. ligniperda Fabr., d. vrbový.



C. Bombyces. X I. Cossidae. 64. X II. Coclwpodae. 6">.

Fřední křídla bělavá s velikou, huědou, skoro měsíčnou skvrnou za středem, 
černě obroubenou, po jejíž zadním kraji velké rohaté černé tečky stojí; 
zaduí huědošedá. 36—46 m}m. Motýl velmi řídký; u Brna,

C. caestruin IJiibn.
il

64. Zeuzera Latr. (Cossus F .) Drvopleu. Holzbohrer.
C. 1 a, 2 a, 3a, 4 a, 5 a.

1. Křídla bílá se žilkami žlutavými; na nich četné skvrny modře neb zelené 
jio ocel i  s e  l e sk n o u c í  { „ D la u s ic h “). Hruď s k v r n i tá ;  zad o k  zam o d r u lý ,  b í l e

4

skvrnitý. 40—61 *%,. V červenci a v srpnu. — Housenka v maďalech a j. 
listnatých stromech, zvláště v jasanech a mladých jabloních.

Z. neselili L., <1. madtdový.

XII. Cocliopodae. Slimákovci.

65. Limacodes Latr. (Heterogenea K n )  Slimákovec. Asselspinner.
C. 1 a, 2 a, 3 a, 4 b, 6 b.

1. Přední křídla hlinožlutá se 2 černavými proužky příčnými, jež čím dál od 
předního kraje, tím víc se rozcházejí; zadní křídla u prostřed tmavší. 
20—29 V květnu a v červnu. — Housenka na dubech.

L. testudo F a b r., s. dubový.



C. Bombyces. X I I I .  HepiaUdae. 66. 69

X III. Hepialidae. Přástevníci úzkokřídlí.

66. HepialllS Fabr. Úzkókndlec. Wwrzelbohrer.
C. la ,  2b.

1. Krídla kopinatá, v rohu poněkud zašpičatělá, bílá (sameček) nebo hlinožlutá 
s bledě červenými skvrnami a prouhami (samička). 40—61 Od května
do července; na vlhkých lukách pod večer. Housenka na kořenech trav, 
chmele, šťovíku a j. H. huniuli L., ú. chmelový.

Křídla kopinatá, v rohu zaokrouhlená. 2.

1 2

Porthesia chrysorhoea, 1 sameček, 2 samička.

2. Na předních křídlech dva příčné pruhy ze světlých skvrn. 3.
Na předních křídlech jeden příčný pruh z rohu do středu vnitřního kraje, 

beroucí se odtud často dále ke kořeni. Kresba nezřídka nezřetelná. 4.
3. Tykadla rozšířená. Přední křídla hnědošedá nebo rudošedá se 2 světlými

prouhami, jež na vnitřním kraji se stýkají v podobě V. 27—40 m(m,. V srpnu 
a v září. — Housenka na kořenech šťovíků a slezů.

H. sylvinus L., ú. úhlopásný.
Tykadla jednoduchá. Přední křídla žlutohnědá se 2 skoro rovnoběžnými, svě

tlými páskami ze skvrn, jdoucími z vnitřního kraje šikmo do předního 
rohu. Vnější páska bývá stříbrobílá, černě obroubená (sameček) — nebo 
světle šedá, širší (samička); zadní křídla černošedá. 27—31 mjm. V červnu 
i v červenci. Pod večer na vlhkých lukách lesních. — Housenka na kořenech 
prvosenek, šťovíků, v noci i na stoncích. H. Ilecta L., ú. prvosenkový.

M otýlové. A nal. k l i? .  6



C. Ľombyccs. XIV. Pnychtdae. 67., CS.

Páska stříbrošedá z rohu předních krídel jdoucí po obou stranách se širokou 
bílou, pak úzkou temnou obrubou řetízkovitě olemována. Třepení zarůžovělé, 
na žilkách tmavší; přední křídla žlutohnědá, zadní šedá. 38—52 *%,. V čer
venci. — Housenka na oddenkn hasivky orličí.

H. velleda Esp., ú. kapradový.
Páska slabé lesklá na předním křídle z rohu jdoucí jest jen bíle a přímo ohra

ničena, a obrací se na kraji vnitřním ke kořeni. Přední křídla žlutohnědá, 
zadní šedočerná. 22—34 *%,. V květnu a v červnu, na paloucích. — Housenka 
na kořenech rozličných rostlin. H. liipulinus L., ú. lěloskvrnný.

XIV. Psychidae. Vakonoši.
67. Psyche H. S. Vakonoš. Sackspinner.

C. l a ,  2 a, 3a, 4 b, 6 a, 7 b.

Okřídlení (samečkové). 2.
Bez křídel, ve vaku (samičky). 5.
Zadní křídla se 7—8 žilkami; třepení krátké. 3.
Zadní křídla s 5 žilkami, třepení dlouhé. Křídla řídce poprášená, tělo dosti 

tlusté; 6. a 7. žilka nejsou na společném stvolu. Na zadních křídlech není 
přední část střední žilky kratší nežli zadní; křídla široká.

P. muscella W. V., v. šedý.
Křídla černošedá nebo černavá („Mohrkopf“) s pokrajem přímým a rohem 

ostrým, velká, široká, dosti hustě porostlá; třepení bělavé. Tělo vlnaté; 
tykadla dlouze hřebenitá. (Obr. na str. 7*2.) 25—27 ™jm. V červnu a v čer
venci. — Housenka na travách. P. unicolor Hufn., v. trávový.

Křídla žlutošedá nebo červenošedá s pokrajem zaokrouhleným. 4.
Tělo tlusté, huňaté; tykadla dlouze hřebenitá mají třetinu délky předního 

křídla. Žlutošedý. 20—24 mjm. V červnu. — Housenka na travách.
P. vicielia W. V., v. vikvicový.

Tělo štíhlé, řídce obrostlé; křídla skoro průhledná. Tykadla mají jen čtvrt 
délky předního křídla. Červenošedý. 20—24 mjM. V červnu. — Housenka na 
listnatých stromech. P. fusca Hau-., v. žlutavý.

Vak pravidelně stébly neb lístky obložen. 6.
Vak nepravidelně obložený, podlouhlý. 18—22 *%,. P. fusca Ihm .
Vak po délce obložen; v předu stébly, v zadu kousky listův. 40 %n.

P. unicolor Hufn.
Vak po šířce obložený; dlouhý, hranatý, na zad poněkud súžený.

P. vicielia W. V.

68. Epichnopteryx Hubn. (Psyche H-S.) Vakonoš. Sacktrňyer.
C. l a ,  2a , 3a, 4b, 6a, 7a, 8l>.

Černý. Křídla zaokrouhlená, prosvitavá, s černým třepením Tykadla dlouze 
hřebenitá. Vak válcovitý, ve středu naduřelý a pravidelně obložený koňsky 
stébel, vak přesahujícími. 13 Od dubna do června. — Housenka na 
travách. w K pulla Esp., v. černý.



C. Bombyces. X IV . Psycliidae. 69. X V . Diepanulidac. 70., 71., 79.

69. Fumea Haw. (Psyche H -S.) Vakonoš. Sacktruger.
C. X a, 2a , 3a, 4b , Ca, 7 a, 8a.

1. Okřídlen (sameček). 2.
Bez křídel, na vaku (samička). 4.

2. "Přední křídla o málo delší než širší, s rohem zaokrouhleným. 3.
Prední křídla dvakráte delší, se zřetelným rohem. Zuby tykadel kolmo na 

vřetenu. 14 mjm. V červenci. — Housenka na lišejnících.
F. sepium Spey., v. plotní.

3. Tykadla o 16 dlouhých a tlustých zubech silně brvitých. Šedý nebo hnědý,
kovově lesklý; třepení šedé. 13 mlm. V červenci. — Housenka na střemše, 
na travách a j .  F. nitidella Hiibn., v. lesklý.

Tykadla o 18 zubech kratších a slabších i slaběji obrveuych. 14 m/m. V čer
venci. — Housenka na lišejnících. F. betulina Zeli., v. březový.

4. Červenohnědá nebo tmavohnědá. 5.
Běložlutá nebo hnědavá. Vak krátký, oblý, s otvorem okrouhlým a velikým; 

zelenošedý, hustě pokrytý. 6—7 F. sepium Spey.
5. Chvost ua řiti sněhobílý. Vak krátky, oblý, šedý, nepravidelně pokrytý kousky 

lišejníků, kůry a p. 7—9 mjm. F. betulina Zeli. 
Chvost řitní žlutošedý. Vak trubkovitý, polepený vrstvou stébel dole odstá-

vavých. 9 F. nitidella Hub.

XV. Drepamilidae. Srpokřídlí přástevníci.

70. Cilix LeacJi. (Platypterya Lasp.) Srpokřídlec. Sichelspinner.
C. l a ,  2a, 3b, 9 a ,  10b, 15b, 20a, 21b.

1. Motýl bělavý; na předních křídlech hnědožlutá páska ve středu, v níž jsou 
žilky stříbrobílé, jaksi v podobu parohu sestavené. Po kraji 2 řady tmavých 
skvrn měsíčných. 20—25 mfm. V květnu. — Housenka na trnkách.

C. spiunla W. V , s. trnkový.

71. Platypteryx Lasp. Srpokřídlec. Eidechsenschwanz.
C. la ,  2a , 3b, 9 a ,  10b, 15b, 20a, 21a, 22a.

1. Přední křídla bledožlutá se 2 hnědými čarami příčnými, přímou a zejkovanou; 
zadní křídla bělavá. 31 — 36 mjm. V květnu, pak v srpnu. — Housenka na 
břízách a olších. P. lacertinaria  L., s. březový.

t o  ri .,  t \u r e p m i a  O I W .  ( l  l U i y p í d  y j  A j u s p . y  u r p u n  f  t u i ' í ' .  u w /» H O |n m (r r  .

C. la ,  2 a ,  3b, 9a, 10b, 16b, 20a, 21a, 22b.

1. Zadní holené se 4 ostny. Tykadla samiček bez zoubků, samečků aspoň ke 
konci lysá. 2.

Zadní holeně jen se 2 ostny. Tykadla obou rodů hřebenitá, samičí až na 
konec. Vnější kraj křídel předních bez vyčnívajícího rohu za středem. 4.

G*



72 C. Bombyces. X V I . Satum idae. 73., 74.

2. Vnější kraj krídel předních bez vyčnívajícího rohu za středem. 3.
Na vnějším kraji hlinožlutých křídel předních za středem tupý roh; po kraji

modrošedá páska. Na příčné žilce veliká skvrna trojcípá, hnědá, žlutě skvr
nitá. Zadní křídla s nezřetelnou páskou. 34—38 V srpnu. — Housenka 
na dubech, lipách a břízách. D. sk u la  TV. V., s. lípový.

3. Všecka křídla se 2 černými skvrnami na konci střední 
buňky; Červenohnědý, do modrošedá měňavý. 27—44 mjm.
V květnu, pak v červenci a v srpnu. — Housenka na du
bech. D binaria Hufn., s. dubový.

Tmavá tečka — jest-li jí na motýli—jen na předních kří
dlech. Hlinožlutý, se širokou střední páskou světle lemo
vanou. 27—34 mjm. V květnu, pak v červenci. — Hou
senka na huku. D. cu ltra ria  Fabr., s. bukový.

4. Všecky příčné čáry na zadních křídlech vlnité. Křídla 
hlinožlutá; na předních 3 červené, klikaté čáry příčné 
a oblouková čára z rohu ke vnitřnímu kraji. Ve střední 
buňce 2 černé tečky a tmavofialový kroužek:. 34—38 mjm-
V květnu a v červu, pak v srpnu. — Housenka na bří
zách, olších, vrbách. D. fa lcataria  L.x s. vrbový.

Jen vnější příčná čára na zadních křídlech vlnitá; na re
zavě hnědých křídlech předních 1—2 tmavofialové tečky 
ve střední buňce. 34—38 mjm. V květnu a v červnu. — 
Housenka na olši. D. curvatula Borkh., s. olšový.

40
< 2 3 1 ©

Psyche unicolor, 
a sameček, b sami
čka, d vak samičky, 

e vak samečka.

X V I. Saturnidae. P av í oka.

73. Endromis Ochs. Strakáč. Scheckflúgler.
C. l a ,  2a , 3b, 9a , 10a, Í la ,  12b.

1. Přední křídla skořicová, bíle skvrnitá a proužkovaná, se 
3 bílými, trojúblými skvrnami, skoro prosvitavými, v rohu; 
zadní rezavá (sameček) nebo bělavá (samička) s klikatou 
prouhou černou a skvrnou měsíčnou v předním rohu. 
Zadek na konec širší, tupý. 52—72 mjm. V dubnu. — Na 
habru, olši, bříze, lísce.

E. versicolor L., s. habrový.

74. Aglia Ochs. (Saturnia Schr.) Paví oko. Nagelfleck.
C. l a ,  2a, 3b, 9a, 10a, Í la ,  12a, 13a.

1. Cervenožlutý, někdy bledší (samička); oko fialové, černě lemované, se skvrnou 
bílou, podobnou hřebíku, kladívku („Ilammrrschmicd“) nebo písmeni T 
(„ZV/m“) 47—49 mjm.. V dubtíu a v květnu. — Housenka na buku, lípě, dubu.

A. tau L., p. o. bukové.
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llastropacha pini: a  sameček, b samička, h housenka zahubená lumkem Microgaster neraorum.

75. Saturnia Schr. Paví oko. Nachtpfauenaugc.
C. la ,  2a, 3b, 9a, 10a, Í la ,  12a, 13b.

1. Rozpjat 108—162 ,%l. (Největší motýl evropský.) Krídla hnčdošedá s bílym, 
vzadu hnedým lemem a černavým okem, jež na vnitřní straně obroubeno
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jest měsíčkem červeným, bílou proužku objímajícím. V květnu. — Housenka 
na trnce, jabloni a j. S. pyrf W.V., p. o. velké, hruškové.*)

Rozpjat 45—72 mjm. Lem v rohu předních křídel s tmavočervenou skvrnou. 
Oka nejprve bíle, pak červeně obroubená leží ve světlých pásech, a to na 
předních křídlech v pásu podélném, z kořene jdoucím, na zadních ve stužce 
příčné; křídla šedá; zadní u samečků rezavě hnědá. Y dubnu a v květnu. 
Housenka na habru a j. lesních stromech, pak na borůvkách, maliníku, 
šípku, kručince, krvavci atd. S. carpini W. V., p. o. malé, habrové.

XVII. Bombycidae. Bourovci.*’)

76. Gastropacha Ochs. (Euthrix Schr., Odonestis Boisd.) Bourovec. Glucke.
C. la ,  2a , 3b, 9a, 10a, 11b, 14a.

1. Na předních křídlech bílá nebo světlá skvrna střední na příčné žilce. 2.
Na předních křídlech není světlé skvrny uprostřed. 9.

2. Mezi střední skvrnou a předním krajem malá, tečkovitá skvrna světlá. Hlino-
žlutý, místy rezavě hnědý; na předních křídlech 2 ostré temné čáry příčné, 
jedna při kraji, druhá u kořene. Páska na zadních křídlech nezřetelná. 
49—67 V červenci. — Housenka na travách, zvi. říznačce.

O. potatoria L., b. trávový. 
Na předních křídlech jen jedna skvrna světlá. 3.

3. Přední kraj zadních křídel na rubu bílý. 4.
Přední kraj zadních křídel není na rubu světlejší. Třepení jednobarevné. 6.

4. Zadní křídla jednobarevná. 5-
Na zadních křídlech světlá prouha příčná. Přední křídla rudohnédá, se širo

kým lemem bíle poprášeným, bílým pásem příčným — tu slabším (u sa
mečka), tu zřetelnějším (u samičky) — a bílou skvrnou na kořeni. Samičky 
na řiti šedý chvost („ Wollafteru). 31—40 mjm. V březnu a dubnu, pak 
v říjnu i v listopadu. — Housenka na lípě, vrbě, trnce, třešni, bříze, hlohu, 
dubu, jabloni. G. lanestris L., b. vlnatý.

5. Siřední skvrna předních křídel veliká, čistě bílá, určitě, temně omezená; po
kraji široká šedá stužka, vnitř světle žlutou páskou omezená. Zlatožlutý 
(sameček), nebo rezavě hnědý s chvostnatou řití (samička). 36—45 *̂ n. 
V září a v říjnu. — Housenka na trnce, šípku, bříze.

G. catax L., b. bčloskvrnný. 
Střední skvrna předních křídel malá a setřelá: křídla šedočervená, po kraji 

řidčeji poprášená, beze žluté pásky příčné. 36 —40 "jí*. Y září a v říjnu.— 
Housenka na dubě. O. rimicola W. V., b. korový.

6. Na předních křídlech 2—3 temné čáry příčné 7.
Na předních křídlech není příčných čar temných, ale světlý příčný pás za 

středem, ke kořeni temnější. 8.

*) Sem náležejí cizí přástevníci, zobrazeni na příloze poá 8. 2—4.
**) Seni náleží B o m b y x  m ori L ., bourovec morušový, též u nás pěstovaný, obr. 1. na přfl.

r
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7. Prední krídla pomerančová, červeně pronášená, po kraji hluboce zoubkovaná,
s rohem končitým. Středem táhne se temná čára, u kraje vnitřního ke 
kořeni zahnutá. 49—63 mjm. V červnu a v červenci. — Housenka na lípě, 
trnce, ovocných stromech a j .  G. pruni L , b švestkový.

Přední křídla s kresbou velmi proměnlivou, střídavě bělošedá a červenohnědá. 
Šedohnědý (sameček), šedý (samička); po kraji temná páska zejkovaná, 
jež mezuje s temnou páskou obloukovitou, u kořene světlejší. (Obr. na 
str. 73.) 56—74 'ni n. \  červenci. — Housenka na borech.

G. pini L., b. borový.
8. Světlý pás příčný prodloužen jest i na zadní křídla. Kaštanový s páskou

světle žlutou (sameček), nebo hlinožlutý s páskou bledší (samička). 49 až 
72 mjm. V červnu a v červenci. — Housenka na vrbě, bříze, trnce, kru- 
čince a j. G. quercus L., I. dubový.

Světlý pás příčny buď na zadních křídlech ani nepokračuje, nebo jest velmi 
nezřetelný. Křídla červenohnědá nebo rudošedá. 45—56 mjm. V srpnu 
a v září. — Houseuka na jeteli, vojtěšce, na travách, trnce a j.

G. triío lii W. V., b. jetelový.
9. Křídla po kraji zoubkovaná. 10.

Křídla po kraji bez zoubků, nebo jen vlnitá. 13.
10. Třepení téže barvy jako křídla. 11.

Třepení bilé, na žilkách hnědé. 12.
11. Přední křídla se 2 černými čarami klikatými ve vnějším poli. Rudohnědý;

pokraj křídel velmi zubatý. 63—83 mjm. V červenci. — Housenka ua ovoc
ných stromech, topoli, hlohu, šípku, tavolníku.

G. quercifolia L., b. ovocný.
Dw.wl n  i b v í i l ln  »*o rl o m í ŕ o r n  ú í 'l i  a l / v r n  n iĎ eíón  ú r l i  v o  im n ie f m  n n l i  7.o orlufo
X LCU.il! n i l U i a  oo  t/ l u u u u n  vv i i i j  o u  o n  t 4 *1 u iv .o i e u jv i i  »v> l u o j o i u i  p o i i .  o iu u a

cihlový. Kraj křídel předních vlnitý, zadních mělce zoubkovaný. 60—80 mjm. 

V červnu. — Housenka na topoli, vrbě.
G. populifolia W. V., b. osykový.

12. Přední křídla se čtyřrohou, modrošedou skvrnou mezi předním pásem příčným
a střední skvrnou, červenavě šedý. 40—47 “im. V květnu. — Housenka na 
topoli a j. stromech listnatých, pak i na štírovníku, vojtěšce.

G. betulifolia Fabr. I. březový. 
Na předních křídlech jen velmi nepatrná modrošedá skvrna při vnitřním 

pásu, aneb jí vůbec není. Zadní křídla po kraji hnědá. Špinavě cihlový. 
34—43 mjm. V dubnu a v květnu. — Housenka na vrbách, borůvkách.

G. iliciiblia L., b. cesmínový.
13. Třepení jednobarevné, na nejvýš jen v rohu světlejší. Přední křídla se 2 svě

tlými pásy příčnými. Rezavě hnědý (sameček), nebo šedohnědý (samička),
45—56 *%,. V červnu. Housenka na ostružníku, jeteli a j.

G. rub i L., b. ostružnikový.
Třepení až ke kořeni rozličně zbarvené. 14.

14. Třepení pravidelně kostkované; bud tmavé, na žilkách světlejší, buď světlé,
na žilkách temnější. 15.

Třepení nepravidelně temně a světle skvrnité. Přední křídla hustě šupinkami 
pokrytá. 16.
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15. Přední křídla černošedá s pásy bledé žlutými, řídce porostlá. 40—50
V říjnu i v listopadu. — Housenka na stromech listnatých.

G. populi L., b. topolový. 
Přední křídla bělošedá (sameček), nebo hnědošedá (samička), se 2 černými pá

skami příčnými, jež tmavší stužku zavírají. 29—43 »%,. V srpnu a v září.— 
Housenka na ovocných i jiných stromech, na hlohu.

G. crataegi L., b. hlohový.
16. Obě pásky slabě prohnuté jdou na vnější kraj, zavírajíce střední pole všudy

rovně široké. Bledě hlinožlutý až rudohnědý. (Obr. na str. 76.) 31—45 mjm
V červenci. — Housenka na ovocných stromech, šípku, ostružníku a j.

G. ncustria L., b. prsténčivý. 
Obě pásky prohnuté; první jde z předního kraje buď ke kořeni (sameček) 

nebo ke vnitřnímu kraji (samička), a zavírá s druhou vnitřní pole na zad 
stále užší. Bledě žlutý s páskami rudohnědými (sameček), nebo rudohnědý 
s páskami bledě žlutými (samička). 29—45 w/m. V červenci. — Housenka 
v krajinách písčitých na vřesu, pryšci, jestřábníku, kakostu a j.

G. castrensis L., b. pryšcový.

Gastropacha ncustria.

77. Lasiocampa Schr. (Gastropacha O.) Bourovec. Glucke.
C. l a ,  2a, 3b, 9a , 10a, 11b, 14b.

1. Křídla olivově hnědá se žlutým třepením a hlinožlutou příčnou páskou; přední 
se skvrnou ve středu. Zadek olivově hnědý, žlutě proužkovaný. 40—54 mJm. 
V říjnu. — Housenka na jestřábníku a pampelišce.

1. dum eti L., b. jestřábníkový.
Křídla bledě hlinožlutá, někdy (u samiček) velmi pobledlá; na předních malá 

černá skvrna před středem. Zadek černý. 38—46 V říjnu. — Housenka
na pampelišce. L. ta raxac i W. V , b. pampeliškový.

X YIII. Hotodontidae. Hřbetozubci.
78. Cnethocampa Steph. (Gastropacha O.) Bourovec. Processionsspinner.

C. l a ,  2a , 3b, 9a, 10b, 15b, 20b, 23b, 29b, 31a, 32a, 33a, 31b.

1. Přední křídla žlutošedá se 3 vice nebo méně zřetelnými čarami příčnými 
a s otřelým měsíčkem ve středu. Zadní křídla bělošedá, u samičky tmavo
šedá. čelo hustě obrostlé; hrud a zadek světle zelený, u samičky tmavší;

f
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tykadla špinavé šedá. (Obr. na str. 80.) 29—34 mjm. Y srpnu a v září. 
Housenka na dubech. C. processionea L., b. řadový.

79. Pygaera Ochs. Vztyčnofitka. Erpelschwanz.
C. la ,  2a , 3b, 9a, 10b, 15b, 20b, 23b, 29b, 31b, 36b, 37a, 38a.

1. Zadní křídla jednobarevná. 2.
Zadní křídla se dvěina světlými čarami příčnými. Přední křídla z fialova šedá, 

hnědě promíšená, po kraji hnědočerveně skvrnitá; zadní páska příčná, nad 
středem zejkovaná, tvoří na předním kraji bílý měsíček. — Na Moravě 
velmi vzácná. — V květnu, červnu a v srpnu. Housenka na osyce.

P. Timon Hubn., v. dvojpásná.
2. Vnější pole předních křidel od 3. žilky až do rohu mnohem temnější nežli

v zadním úhlu. 3.
Vnější pole předních křídel všudy stejně zbarvené. 4.

3. Ve 2. buňce předních křídel čirá, černá skvrna; roh až ke příčné žilce při-
černalý, rozdělený zadní běložlutou čarou příčnou. Šedý. 27—34 mjm.
V květnu, pak v červenci. — Housenka na topoli, vrbě.

P. anachoreta W. V., vs. topolová. 
Ve 2. buňce předních křídel není černé skvrny; roh jen k zadní příčné čáře

rezavě hnědý. Z béla popelavý. 31—36 m/m. Od května do července. — Hou
senka na vrbě, topoli. P. cu rtu la  L., rudoskvrnná.

4. Zadní čára příčná jest poblíže předního kraje bílá a širší. Přední křídla
světle šedá; vnější polovice červenavá v rohu pomerančově promíšená. 
20—25 mjm. V květnu, pak v červenci. — Housenka na osyce a na vrbách.

P. pigra Hufn., vs. osyková. 
Zadní čára příčná není u předního kraje světlejší; přední křídla červenavě 

šedavá, za středem hnědě a pomerančově promíšená, s jednoduchými ča
rami příčnými. Zadní šedohnědá. 29—38 ,%i. V květnu, pak v červenci 
a v srpnu. — Housenka na vrbě a topoli. P. anastotnosis L., vs. vrbová.

80. Phalera Hubn. (Pygaera O.) Vztyčnořitka. Wappenspinner.
C. la ,  2 a, 3b, 9a, 10b, 15b, 2 0 b, 13b, 29b, 31b, 36b, 37a, 38b.

1. Přední křídla stříbrošedá, na dolní třetině bělošedá, po kraji žlutá, se 2 tem
nými páskami příčnými, z nichž vnější omezuje velikou světle žlutou 
a hnědožlutě smývanou skvrnu („Mondvogél“, „Mondschein", nFaulholsu) 
v rohu; ve středu malá setřelá skvrna žlutá. Zadní křídla šedá, na nich 
2 stínové pásky. Hruď žlutá, černě a rudohnědě vroubená. 50—58 mjm.
V květnu a v červnu. — Housenka na lipách, dubech a j.

Ph. bucephala L., vs lípová.

81. Cerura Schr. (Harpyia O.) Hranostajník. Gabelschwanz.
C. 1 a, 2 a, 3 b, 9 a, 10 b, 15 b, 20 b, 23 b, 29 b, 31a, 32 a, 33 a, 34 a.

1. V rozpětí 34—45 Na předních křídlech široká, černošedá páska příčná 
a černošedá skvrna v rohu. Hruď a přední křídla se skvrnami a tečkami 
černými a žlutými. 2.
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V rozpětí 54—81 '*%. Na před
ních křídlech mení temné pá
sky příčné, nýbrž jen černé 
klikaté rysy. V dubnu a v kvě
tnu. 4.

2. Přední křídla bělošedá; tmavá 
páska příčná je;st na straně 
vnitřní buď přímo neb oblou
kem omezena. 3.

Přední křídla b ílá tm avá páska 
střední jest po obou stranách 
nepravidelně omezena a ve 
střední buňce dvakráte užší 
nežli na vnitřníma kraji. 36 až 
41 ”jn. V květnu a červnu. — 
Housenka na olších a břízách. 

C. bicuspig BM ., h. březový.

3. Tmavá páska na vnitřní straně 
přímo uťata, na vnější straně 
pak v přední své půli černým, 
poloměsíčným proužkem ome
zena; zadní příčná čára dvo
jitá nebo trojitá. 36 45 
Od května do července. — 
Housenka na topolech a ©sy
kách.

C. bifida Bkh., h. osykový. 
Tmavá páska na vnitřní straně 

nepravidelně, čí:rně omezena; 
zadní příčná čára ostrá, tro
jitá. 34—38 V červnu a 
v červenci. — Housenka na 
osykách, buku, j ívě a j. vrbách. 

C. furcula L., h. jívový.
4. Sněhobílý. Zadek na hřbetě čer

ný, jen střední čára, boky a 
řiť bílá. Skvrny bledě černé. 
54—70 — Housenka na
vrbách a topolích.

C. erminea Esp., h. bílý. 
Šedobílý. Zadek bily; na kořeni 

každého kroužku břišního čer
ná skvrna po obou stranách, střední čára řetízkovitá. (Obr. na str. 81.) 
56—81 *%. — Housenka na topolech a vrbách.

C. vinula L., h. vrbový.

l t
Cncthocampa processionea.

>•
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82. Hybocampa Lad. (Harpyia O.) Hranostajník. Gabelschwam.
C. l a ,  2 a ,  3b, 9a,  10b, 16b, 20b, 23b, 29b, 31a, 32a , 33b, 36b.

1. Prední krídla popelavá, místy do seda i hlinožluta, po vnitřním kraji skvrnitá, 
černnvá. Zadní křídla bílá nebo bělavá s čemavým, bilé rozdeleným zadním 
rohem. 43—50 *%. V květnu a v červnu. — Housenka na dubech.

H. M ilhauseri Fabr., h. dubový.

83. Stauropus Boisd. (Harpyia O.) Hranostajník. Gabelschwam.
C. l a ,  2a, 3b, 9a, 10b, 16b, 20b, 23b, 29b, 31a, 32a, 33b, 36a.

1. Hnědošedý i žlutavý, na kořeni svetlejší, na vnitřním kraji rezavě červený. 
Přední křídla se 2 klikatými čarami příčnými a řadou černých skvrn na 
vnitřní straně bíle obroubených. U kraje bělavé skvrny měsíčné. 54—G8

1

2

1 Cerura vinula; 2 housenka motýle Stauropus fagi.

Od května do července. — Housenka na buku, dubě, bříze, jabloni. (Obr. 2. 
na str. 81.) S. fagi L., h. bukový.

84. Ptilophora Steph. (Notodonta O.) Hřbetosubec. Federluschspinner.
C. l a ,  2a , 3b, 9 a ,  10b, 16b, 20b, 23b, 29b, 31a, 32b.

1. Hlinožlutý. Křídla řídce poprášená; na předních světlý pás příčný za středem. 
Tykadla bud dlouze spečená (sameček), nebo jednoduchá (samička). 34 až 
41 %t- V říjnu a v listopadu. — Housenka na javoru, buku a j.

P. plum igera W. V., h. javorový.

85. Pterostoma G em . (Notodonta O.) Hfbetozubec. Tasterspinner.
C. l a ,  2a , 3b, 9a , 10b, 16b, 20b, 23b, 29b, 31b, 36a.

1. Na vnitřním kraji předních křídel u prostřed veliký zub, v rohu menší; ty
kadla velmi dlouhá („Schnauzenmottc“). Křídla rezavě žlutá, místy bělavá
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(„Todu)\ žilky hnědé. Na místě příčných pásek rady černých teček a čárek. 
Řiť s malým chvostem (»Fischschwanz“). 40—52 m/m. Od května do srpna.— 
Houseuka ua topoli, vrbě, dubě a j. P. palpiua L., h. dvoumbý.

86. Spatalia Hubn. (Notodonta O.) Hřbetozubec. Schmuckspinner.
C. l a ,  2a , 3b, 9a, 10b, lo b ,  20b, 23b, 29b, 31b, 36b, 37b, 39n.

1. Rezavě žlutý; na vnitřní polovici předních křídel 4 stříbrné skvrny. Přední 
křídla zoubkovaná se 2 šupinatými zuby; zadní světlejší s rezavě žlutou 
skvrnou na předním kraji. Hruď šupinatá. 34—38 »%». Od dubna do čer- . 
vence. S. argentina W. V., h. střibroskvrnný.

87. Lophopteryx Steph. (Notodonta, O.) Hřbetozubec. Haubenspinner.
C. la ,  2a , 3b, 9a, 10b, 16b, 20b, 23b, 29b, 31b, 36b, 37b, 39b, 40a, 41b.

1. Třepení předních křídel bělavé, v rohu a ve středu přirezavělé. Přední křídla 
bledá, rezavě žlutá, na vnitřním kraji rezavě hnědá; lem — mimo roh — 
široký, bělavý. Hrud i s čupřinou hnědá („Kuttenträger“); zadek šedožlutý. 
34—41 mjm. V květau, pak v srpnu. — Housenka na javoru, břeku a ba
byce. L. cucnllina W. V., h. břehový.

Třepení předních křídel hnědožluté, jednobarevné, s jemnými světlejšími čár
kami na konci žilek. Přední křídla hnědožlutá s tmavšími páskami; zadní 
světlejší s temnou skvrnou v zadním rohu. 38—50 mlm. V květnu a v červnu, 
pak v červenci a v srpnu. — Housenka na dubech, břízách, olších a j.

L. camelina L., h. olšový.

88. Odontosia Hubn. (Notodonta O.) Hřbetozubec. Haubenspinner.
C. la ,  2a, 3b, 9a, 10b, 15b, 20b, 23b, 29b, 31b, 36b, 37b, 39b, 40a, 41V

1. Rudohnědy. Přední křídla po vnitřním kraji s nádechem bělošedým; na před
ním kraji běložlutá skvrna u rohu a menší u kořene. Zadní křídla popelavá 
se světlejší setřelou páskou. 36—45 mjm. V dubnu a v květnu. — Housenka 
na olších a břízách, zvi. mladých. O ca rm  elita  Esp., h. mniší.

89. Microdonta Dup. (Notodonta O.) Hřbetozubec. Gelbfleck.
C. l a ,  2a, 3b, 9a, 10b, 15b, 20b, 23b, 29b, 31b, 36b, 37b, 39b, 40b, 42a.

1. Bělostný. Na předních křídlech žlutá páska vnitř černě lemovaná a černé 
tečky ke kraji. 34—39 V květnu a v červuu. — Housenka na břízách.

M. bicolor W. V., h. dvojbarevný.

90. Glyphidia Steph. (Notodonta O.) Hřbetozubec. Bůckenspinner.
C. l a ,  2a, 3b, 9a, 10b, 15b, 20b, 23b, 29a, 30a.

1. Přední křídla tmavošedá, místy žlutohnědá, u prostřed rezavá; na nich dvé 
černavé zejkované proužky příčné a vlnitá čára, u vnitř bělavá. U prostřed 
setřelá skvrna měsíčná. Zadní křídla popelavá s tmavým úhlem zadním. 
27—34 'njm. V květnu a v červnu. — Housenka na topoli.

G. crenata Esp., h. nepravý.
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91. Leiočampa Sleph. (Notodonta O.) Ilrbetozubec. Biickcnspinner.
C. la ,  3a, 3b, 9a , 10b, 16b, 20b, 23b, 29b, S lb ,  36b, 37b, 39b, 40b, 42b, 43a.

1. Trední krídla se 2 (obyčejnými u hřbetozubcfl) páskam: příčnými, z nichž
zadní druhdy jen černými a bílými tečkami na žilkách naznačen bývá. 2. 

Prední krídla bez obyčejných u hřbetozubců pásek příčných. 5.
2. Na předních křídlech vice nebo méně zřetelná skvrna měsíčná u prostřed. 3. 

Přední křídla nemají střední skvrny měsíčné ani bilé, ani černé. Zadek hnědě
žlutý. 29—40 wfn. V dubnu a v květnu. — Housenka na dubech, břízách.

L. dndonaea W. V., h. hnědý.
3. Střední skvrna měsíčná tmavá nebo tmavě tečkovaná; na zadních křídlech

ani na rubu není temné skvrny měsíčné. 4.
Střední skvrna měsíčná velká bílá, bez tmavé tečky. Na předních křídlech 

dvě černé, dvojité prouhy, bíle vyplněné; zadní díl středního pole bělavý, 
křídla bílá. 35—45 mjm. V březnu a v dubnu. — Housenka na dubech.

L. querna W. V., h. běloskvrnný.
4. Zadní křídla žlutavě bílá, v předu šedá; přední šedá, místy rezavě žlutá se

3 zejkovanými, rezavými páskami dvojitými a s řadou rezavých skvrn po 
kraji. 4G—62 ™jm. V květnu a v červnu. — Housenka na dubech.

L. tropida Fabr., h. plachý. 
Zadní křídla šedá, v předu o nic tmavší; přední černavě šedá, před zadní 

příčnou páskou bělavá. 34—44 mjmr V dubnu a v květnu. — Housenka na 
dubech. L. ruficornis Hufn., h. šedavý.

5. Po prvuí žilce křídel předních táhne se až do středu křídla podélná bílá
prouha; nad ní, jakož i ua předním kraji černavě hnědá prouha podélná 
(„Brand/lugcl“). Hnědá skvrna v zadním úhlu křídel zadních jest bílou 
čarou oddělena od temného kraje. 45—54 mjm. V květnu, pak v srpnu. — 
Housenka ua topoli, vrbě, bříze. L. dictaea L., h. osmahlý.

Na 1. žilce předních křídel jest bílá trojúhlá skvrna, jež polovice křídla ne
dosahuje. Hnědá skvrna v zadním úhlu zadních křídel není od tmavého 
kraje bílou čarou oddělena. 43—52 mjm. V květnu, pak v srpnu. — Housenka 
ua bříze. L. dictaeoides E sp , h. hnědoskvrnný.

92, Drynobia Dup. (Notodonta O.) Hřbetozulec. Eichenriickenspinner.
C. l a ,  2a, 3b , 9a, 10b, 15b, 20b, 23b, 29a, 30b.

1. Trední páska příčná ohnutá, a to koncem ke kořeni. Roh křídel na kraji 
přelním světly, na vnějším tmavý. 36—-̂ 1 mjm. V květnu a v červnu. — 
Housenka na dubech. D. velitaris Kn., h. světloúMý.

Přední páska příčná dvakráte v pravém úhlu zlomena, koncem ke kraji. Roh 
předního křídla v předu tmavohnědý, na vnějším kraji popelavý. 32—36 mýn. 
V červnu. — Housenka na buku. D. inelagona Scrih.y h. tmavonhlý.
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93. Notodonta Ochs. Hřbetozubec. Bůckenspinner.
C. 1 a, 2 a, 8b, 9 a, 10 b, 16 b, 20 b, 23 b, 29 b, 31b, 36 b, 37 b, 39 b, 40 b, 42 b, 46 b.

1. Předuí křídla jednobarevná, tmavě žlutošedá, s příčnými páskami běložlutými.
Zadní křídla světlejší, s černou skvrnou na předním kraji. 410—52 mjní.
V dubnu a v květnu, pak v červenci a v srpnu. — Housenka na osyce.

N. to rva Ochs., h. osykový.
Předuí křídla místy hnědá nebo rezavá. 2.

2. Na předních křídlech po kraji rezavá čára vlnitá. 3.
Na předních křídlech po kraji široká páska příčná žlutohnědá; téže barvy 

jsou kořen, polovice vnitřního kraje a střední měsíčná skvrna. Zadní křídla 
bílá nebo bělavá s černohnědou skvrnou na vnitřním kraji. 45—57
V květnu. Housenka na topoli. N. tritophus W. V., h. topolový.

3. Tmavošedý. Přední křídla jsou žlutá na kořeni, a na nich žluté příčné čáry
i skvrna měsíčná, v níž jest tečka rezavá. Zaduí křídla se světlou setřelou 
páskou a černou skvrnou v předu. 43—52 m}m. V květnu a v červnu, pak 
v červenci. — Housenka na hříze a olši.

N. drom edarius L., h. březový.
Žlutohnědý. Na předních křídlech jest předuí polovice středního pole červeno

bílá, rezavě skvrnitá. Střední skvrna měsíčná veliká, ohnutá, sytě černo
hnědá. 39—45 mjm. V dubnu a v květnu, pak v červenci a v srpnu. — Hou
senka na dubě, topoli a vrbě. N. ziezae L., h vrbový.

84 & Bomby ces. X V III. Notodontidae. 93.



S E Z N A M .

I B C I M ľ l B ' S r O ľ E S -

A r c t  i i d a e. 62.
B o m b y c i d a e. 74. 
C o c l i o p o d a e .  68.
C o s s i  d a e. 67. 
D r e p a n u l i d a e .  71. 
H e p i a 1 i d a e. 69.

Pozn. Písmo drobnější značí sy n o n y m a

L i p a r i d a e .  65.
L i t  h o s i d a e. 60. 
N o t o d o n t i d a e .  
P s y  ch i d a e. 70. 
S a t u r n i d a e .  72.

76

Aglia Ochs.
tau L. 72.

Arctia Schr.
T Cĺ 4 

čtunta u. u*±.

Caja L. 64. 
casta Esp. 64.
Hébé L. 64. 
maculosa W. V. 64 
plantaginis L. 64. 
purpurea L. 64. 
russula L. 63. 
villica L. 64. 
v. t. Spilosoma. Estigmene.

Calligenia Dup.
miniata Forst. 60.
rosea Esp.. O., H., H. S. ~  miniata Forst.

Callimorpha Latr.
doinimila L. 63.
Hera L. 63.

Cerura Schr.
bicuspis Bkh. 80. 
bifida Bkh. 80. 
erininea Esp. 80. 
furcula L. 80. 
vinula L. 80.

Cilix Leách.
glaucata Scop. ~  spinula W. V.
spínula W. V. 71.

Motýlovi;. Anal. klip.

Cnethocampa Steph.
processionea L. 76.

Cossus Fabr.
caestrum Húb. 68.
cossus L. Hiibn. “  ligniperdla F.
ligniperda Fabr. 67. 
v. t. Zeuzera.

Dasychira Steph.
abietis Esp. 66. 
fascelina L. 66. 
pudibunda L. 66. 
selenitica Esp. 66.

Deiopeia Curt
pulchella L. 62.

Drepana Schr.
binaria Hufn. 72. 
cultraria Fabr. 72 
curvatula Borkh. 72. 
falcataria L. 72.
falcula Hub. —  falcataria L. 
hamula Hb.. Tr., H. S. - binaria Hf. 
harpagula Esp. n: sicula W. V. 
harpagula Ht» ~  curvatula Bk.
sicula W. V. 72.
unguicula Hb., Tr., H. S. cultraria F.

Drynobia Dnp.
melagona Scriba. 83. 
velitaris Ku. 83.

7
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Emydia Boisd.
cribrum L. 62. 
grammica L. 62.
striata L. “  grammica L.

Endromis Ochs.
versicolor L. 72.

Epichnopteryx Hiibn.
pulla Esp. 70.

Estigmene Steph.
luctifera Esp. 65.

Euchelia Boisd.
jacobaeae L. 63.

E uprep ia  O. v. Arctiidae.
E u th rix  Scbr. v. Gastropacha.
Fumea Haw.

betulina Zeli. 71.
intermediella Brd. — nitidella H.
nitidella Hubn. 71. 
se])ium Spey. 71.

Gastropacha Ochs.
betulifolia Fabr. 75.
betulifolia Esp., Hb. ~  ilicifolia L.
castrensis L. 76.
catax L. 74
catax Ochs. Hb. H.-S. =: rimicola W. V.
crataegi L. 76.
Everia O. “  catax L.
ilicifolia Hb., Esp. ~  betulifolia F.
ilicifolia L. 75. 
lanestris L. 74. 
iieUstria L. 76. 
pini L. 75. 
populi L. 76. 
populifolia W. V. 75. 
potatoria L. 74 
pruni L. 75 
quercifolia L. 75. 
quereus L. 75. 
rimicola VV. V. 74. 
rubi L 75.
tremulifolia Hb. ~  betulifolia F
trifolii VV. V. 75.

Glyphidia Steph.
crenata Esp. 82.

Guophria Steph. 
quailra L. 62. 
rubrieollis L. 62.

H a r p y ia  O chs. v. C e r u r a  S e b r , ,  H y b o e a m p a  
a  S ta u r o p u s .

Hepialus Fabr.
Hecta L. 6í>.
Iniinuli L. 6*.). 
lupulinus L. 70. 
sylvinus L. 61). 
veličila Esp. 70.

H e te r o g e n e a  Ku. v  L im a c o d e s  L a t r

Hyboeampa Led.
Milhauseri Fabr 81.

Laelia Steph., v. Larla.
Laria Hilbn.

L. nigrům Miill “
V nigrům Fabr. 67.

Lasiocampa Schr.
dumeti L. 76. 
taraxaci W. V. 76.. 
v. t. Gastropacha.

Leiocampa Steph.
dictaea L. 83. 
dictaeoides Esp. 83. 
dodonaea W. V. 83.
chaonia O.. Hb., H. S. ~  riificornis Hufn.
querna W. V. 83. 
ruficornis Hufu. 83.
tremula Ol. dictaea L. 
tremula Hb., H. S. ~  trepida F.
trepida Fabr. 83.
trimacula Esp. dodonaea W. V.

Leucoma Steph.
salicis L. 66 

Limacodes Latr.
testudo L. 68.

Liparis v. Laria, Leucoma, Ocneria, Por- 
thesia.

Lithosia Fabr.
aureola Hb , H. S., O. == sororcula Hufn.
complana L 62.
deplana “  depresa Esp.
depressa Esp. 62. 
griseola Hubu. 62.
helveola Hb., H. S., O. depressa Esp.
lurideola Zck. 62. 
lutarelia L. 61
luteola Hb., H. S. — lutarelia L. 
pluinbeola H, S. lurideola Zck. 
plumbeol a Hb. zr  complana L.
sororcula Hufn. 61. 
v. t. Setina, Guophria, Calligenia, Nu- 

daria.
Lophopteryx Steph.

Camelina L. 82.
tapucina W. V. Bor kb. “  camelina L.
cucu.lina VV. V. 82.

Mierodonta Dup.
bicolor VV. V7. 82.

Notodouta Ochs.
dromedarius L. 84. 
torva Ochs. 84 
tritopluiH VV. V’. 84. 
ziezae L. 84.
v. t. Drynionia, Leiocampa, Lophopte- 

r j  x, Microdonta, P tilophora, Ptero- 
stoina, Spatalia.

Nu daria.
mundana L. 60.
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muriua Esp. 60.
nudn Hiibn. —  mundana L.

Ocneria H. S.
dispar L 67. 
monacha L. 67.

Odonestis Boisd., v. Gastropacha.
Odontosia Hiibn

Cíirmelita Esp. 82.
Orgyia Ucha. 

antiqua L. 65. 
gonostigma F. 66. 
v. t D asy ch ira .

O rtorrh ina  v. Pterostom a.
Penthophora Steph., v. Lencoma.
Phalera Hiibn.

bucephala L. 79.
Pragm atobia Steph.

fuligiuosa L. 65.
Platypteryx Lasp. 

lacertiuaria L 71
lacertulu Hb., Tr., H. S. 
v. t. Cilix, Drepana.

Pleretes Led.
malronula L. 63.

Porthesia Steph.
auriflua L. 67. 
cbrysorrhoea L. 67.
similis Fiissl. "  auriflua L.

P s ilu ra  Steph. v. Ocneria 
Psyche.

calvella U., H. S. — fusca Haw.
fusra Haw. 70
gľiiminella O., H b., H. 8. “  unicolor Hufn. 
hirsutella Hiibn. ~ f u s c a  Haw.
muscella W. Y. 70. 
unicolor Hufn 70.
veštila Esp. “  unicolor Hufn.
viciella \Y. V. 70.

Pterostoma Germ.
palpina L. 81.

Ptilodontis v. Pterostoma. 
P tilophora Steph.

plumigera. 81.
Pygaera Ochs.

anachoreta Esp ~  curtula L.
anachoreta \V. V. 79. 
anastomosis L. 79.
curtula Esp. — anachoreta W.. V.
curtula L. 79. 
pigra Hufn. 79.
reclusa Hb., O., H S. pigra Hnfn.
Timon Hiibn. 79.

Saturn ia  Schr.
carpiui V - V. 74.
pavonia L “  carpiui W. V.
pyri W. V. 74 

Serica ria  L atr. v. Liparis.
Setina Schr.

eborina O., Hb. ~  mesomella L.
irrorella L. 61. 
mesomella L. 60 
roscida Hiibn. 60.

Spatalia Hiibn.
argeutina W. V. 82. 

Spilosonia Steph.
lubricipeda Fabr. 65. 
mendica L. 65. 
menthastri W. V. 65. 
uriicae Esp. 65.

Stauropus Boisd.
fagi L. 81.

T rich itira  Steph v. Gastropacha. 
Zeuzera Latr. 

aesculi Ii. =  68.
pyrina L.
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Phnlaenae. Motýlové noční.
Noetuae. Můry.

lEScízfbor rod/ů.̂ r.

1. Motýlové mající kromě velkých očí složeuých ještě očka vedlejší, jedno
duchá. 2.

Motýlové bez jednoduchých očí; zadní křídla se štětin)vitým háčkem. Tykadla 
sauich hřebenitá nebo brvitá, tělo silné; žilka 5. předních křídel právě 
uprostřed mezi 4. a 6. žilkou. Zadní křídla žlutá, černě opásaná, předuí 
trojrohá, 11 žilná (X X I .  B r e p h i d a c ) .  Oči malé, podlouhlé, lysé.

Brephos. 157.

2. Žilka 7. zadních křidel vybíhá z předního kraje střední buňky, ještě před
předním úlilcin jejím. Vedlejší oči velmi malé; 8. žilka z kořene jdoucí 
nedotýká se žilky středové ( X I X .  C y m a t o p h o r i d a e ) .  3.

Žilka 7. zadních křídel vybíhá z př.dního úhlu střední buňky, bud samotna, 
bud na společném stvolu se žilkou 0.; 8. žilka z kořene jdoucí dotýká se
bud skutečně, bud zdánlivě středové žilky vnější ( X X .  N o c t u i d a c ) .  5.

il. Oči lysé. 4.
Oči chlupaté, obrostlé; žilka 7. a 8. předních křídel na společném stvolu. 

Tělo tlusté, nohy huňaté; přední křídla šedá nebo zahnědlá.
Asphalia. 96.

4. Na 2. a 3. článku břišním chomáčky clilupův; ramenní pokrývky oddálené.
Předuí křídla šedá nebo zelenavá s dvojitými čarami příčnými a se špicí 
rozdělenou černým proužkem; 7. a 8. jejich žilka na společném stvolu.

Cymatophora. 95.
Na 3. článku břišním chomáček chlupů; ramenní pokrývky těsně u sebe. 

Přední křídla pestře zbarvená s nezřetelnými čarami příčnými; 7. a 8. jich 

žilka zvlášt o sobě. ' T h y a t ir a . 94.

5. Oči chlupaté; 5. žilka zadních křídel slabší ostatních. 6.
Oči lysé anebo jen po krajích obrvené. 12.
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6. Sesák dlouhý, rohovitý. 7.
Sesák krátky, měkký, holené bez ostnů; prední 

krídla krátká, hnědá, s dvojitými čarami příčnými, 
z nichž zadní je slabě zejkována. Okrouhlá a led- 
vinovitá skvrna světle lemované, temněji očkp- 
vané, třepení celokrajné; na zadních křídlech 

Muií křídlo. 3. a 4. žilka o sobě. Neuronia. 124.
Strední pole můřího křidl.-i „ tt j  . ■ .  , , . , , .  , , ,
omezeno vnitřní (b) h vnější 7- Hruď zaoblena, hladka, bez hrebenitych prame-
(c ) příčnou čarou a  v  n ě m  jest nÚV. 8 .
tré skvrn- ledvinovitá (t), kru- lr » , ,  .. .. , , , v , ,
Ková {d) n kuželová S i  c> Hruď vy,<lenuta- ctyrboka, na ní v predu i  vzadu
kraji křídla táhne se čára pramen chlupů středem rozčísnutý. Zadní a střední
vlmta (h)̂  Z ^adni^m ivaji oblou- holeně bez ostnů, tělo silné; přední křídla šedá,

hnědá nebo žlutá, jakoby zrnitě poprášená, na
nich pak tvoří vlnitá čára podobu W. Zadek samiček na konec tupý.

Dlamestra. 130.
8. Makadla s hora patrná. 9.

Makadla skoro cele ukrytá, schlíplá; konečný jich článek nezřetelný. Nohy 
huňaté s holeněmi bezostnými; přední křídla světlá, pestrá, zadní s bílým 
třepením. Panolis. 109.

9. Makadla vzpřímená. 10.
Makadla skloněná, se zřetelným článkem konečným. Hlava mezi ramena vta

žená, holeně bezostné; přední křídla žlutá, hnědá nebo šedá. Můří kresba 
zřetelná. Taeniocampa. 111.

10. Skvrna ledvinovitá jest bud obyčejné podoby nebo schází. 11.
Skvrna ledvinovitá na 3. a 4. žilce v zoubky povytažená směrem ke kraji.

Holeně bezostné; přední křídla krátká, na zad ufatá. Charaeaa. 110.
11. Přední roh předního křídla ostrý; žilky světlé, tmavými čárkami vroubené.

Můří kresba skoro vždy schází. Letiťania. 103.
Přední roh předního křídla tupý nebo zaokrouhlený; zadní křídla bílá nebo 

žlutá s pokrajní černou páskou. Anarta. 144.
12. Střední holeně vždy ostnité, často také přední a zadní. 13.

Střední a zadní holeně vždy bez ostnů. 20.
13. Žilka 5. zadních křídel mnohem slabší než ostatní; hrud bez ostrého hře

bene. 14.
Žilka 5. zadních křídel rovně silná jak ostatní. 19.

14. Přední holeně bez rohovitého drápku; nohy silné, chlupaté, oči neobrvené. 15. 
Přední holeně s rohovitým drápkem na konci. Hrud i břicho bez chomáčů;

přední křídla s ostrým rohem. Ileliothis. 142.
15. Konečný článek makadel krátký, obyčejného tvaru i velikosti. 16.

Konečný článek makadel dlouhý, čárkovitý. Chlupy na hrudi šupinkami pro-
 tX A rv^nnAŽ.Viln o ířo_
i n i b c u c ,  z  čtu civ j ju a  c n u  m a c K U , [ u  c u m  m i u i a  o u í m a ,  11a z . a u  p i a r u u m n ,  o

pením čeřitým. Naenia. 136.
16. Na článcích břišních není zřetelných chomáčků, na nejvýš jen na prvním

kypře načechrané chloupky. 17.
Na 3—4 předních článcích břišních malé sic, ale zřetelné chomáčky; vlnitá 

čára zabíhá až do třepení předních křídel. Cloantha. 137.
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17. Vnější kraj předních křídel vlnitý neb čeřitý; ramenní pokrývky na zad roze-
stálé. Na třech předních článcích břišních načechrané chmýří.

Aplecta. 123.
Vnější kraj předních křídel bud málo nebo pranic nezčeřený. 18.

18. Zadek oblý; zadní křídla bělavá, šedá nebo nahnědlá, bez černé pásky po
kraj ní. Agrotis. 122.

Zadek ploský; zadní křídla žlutá, černě olemovaná, přední zahnědlá, s vel
kými skvrnami světle ©vroubenými Skvrna kuželovitá schází.

Tryphaena. 121.
19. Motýlové velcí, až 90 mfin. Vnější kraj křídel hluboce vlnitý, skoro zubatý, nohy

huňaté. Přední křídla klikatě na přič pruhovaná, skvrny velmi zřetelné; 
zadní křídla s černými nebo modrými páskami po kraji a středem v poli 
červeném, žlutém nebo černém. Catocala. 148.

Motýlové menší, v rozpětí 50 m/m. Vnější kraj křídel málo zčeřený. Na před
ních křídlech skvrny a klikaté čáry málo zřetelné; zadní jsou žlutá nebo 
bílá, temněji pruhovaná nebo kostkovaná. Euclidia. 149.

20. Přední holeně bez drápků na konci. 21.
Přední holeně s rohovitým drápkem na konci; oči kolkol obrvené, sesák 

měkký, stočený. Zadek dlouhý, daleko za křídla čnějící; hlava, hrud a nohy 
huňaté. Na předních křídlech skvrny nezřetelné. Asteroscopus. 107.

21. Límec jako kápě víc nebo méně nad hlavu povytažený; 5. žilka zadních
křídel slabší. 22.

Límec obyčejný, břišní články bez chomáčkův. 23.
22. Zadek dlouhý, špičatý, daleko za vnitřní úhel zadních křídel čnějící. Přední

křídla úzká s ostrým rohem a kosým krajem, bez zřetelné můří kresby.
Cucullia. 141.

Zadek obyčejné délky; přední křídla krátká, celokrajná. Calophasia. 140.
23. Přední stehna nestlnstlá, bez rýhy. 24.

Přední stehna kyjovitě stlustlá a opatřená rýhou, do níž holeně složití se 
mohou; můří kresba zřetelná. Tykadla na prvním článkn chvostkem obe
střená; přední křídla táhlá, zelená nebo hnědá, na nich hlavní skvrny 
velké, černě omezené. Třepení obloukovité; zadní křídla dlouhá, krajem 
světlejší. Dichonia. 127.

24. Kraj předních křídel mezi předním rohem a koncem 4. žilky hluboce vykro
jený, dál pak silně zubatý. Makadla s dlouhým, tenkým článkem konečným, 
zadek ploský. Scoliopteryx. 119.

Kraj předních křídel mezi předním rohem a koncem 4. žilky není vykro
jen. 25.

25. Chlupy na hrudi za límcem v ostrý hřeben sčísnuté. 20.
Na hrudi není ostrého hřebene. 30.

20. Kraj předních křídel zubatý. 27.
Kraj předních křídel jen slabě čeřitý nebo zaokrouhlený. 28.

27. Kraj předních křídel mezi 4 žilkou a vnitřním úhlem povykrojeuý; ua zadku
husté chomáčky, zejména na 3. článku chvostek vějíiovitě rozložený.

Brotolomia. 134.
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Kraj předních k r í d e l  na z a d  n e v y k r o j e u ý ;  oči k o lk o l  o b rv e n é .  Na místě ledvi- 
n o v i t é  B k vrny  b í l á  n e b o  ž l u t á  s k v r n a  a 2 te č k y .  Scopelosoma. 117.

28. Obočí bez brv. 29.
Oči kolkol brvité; makadla jemné chlupatá. Přední krídla žlutá, temněji 

skvrnitá, zadní krátká, bělavá nebo žlutavá. X n n th ia .  116.

29. Zadek velmi dlouhý, s polovici za vnitřní úhel zadních křídel čnějící; makadla
chlupatá, čelo klínovité. G nrtina . 115.

Zadek kuželovitý obyčejné délky; na předních křídlech i temné příčné čáry 
i skvrna okrouhlá a ledvinovitá patrny. Konečný článek makadel ke předu 
skloněný; můří kresba skládá se z jednoduchých čar. Zadní křídla bledo- 
žlntá, černě obroubená s černou skvrnou střední. Pyrrhia. 114.

30. Sesák krátký, slabý. 31.
Sesák dlouhý, silný, rohovitý. 32.

31. Sesák měkký; 5. žilka zadních křídel slabší ostatních, 6. a 7. na společném
stvolu. Obočí nebrvité, hlava v ramena vtáhlá: na předních křídlech veliká 
skvrna kruhovitá v podobě 8. Třepení čeřité; konec tykadel dost dlouhý, 
nitko vitý. Diloha. 97.

Sesák rohovitý; 5. žilka zadních křídel není slabší ostatních, 6. i 7. jsou  

o sobě. Na zadku chomáčky; třepení celoltrajué; konec tykadel krátký, 
tupý. Demas. 98.

32. Hruď vytažena po obou stranách v rohy; obočí brvité. 33.
Hruď stranami zaokrouhlená. 36.

33. Pramen chlupů prostřed hrudi svažuje se příkře ku předu a je  brázditý.

Xylina. 138.
Pramen chlupův plochý. 34.

34. Límec uprostřed v ostří vypjatý. 35.
Límec u prostřed bez ostří; přední křídla sedá nebo zelená, na nich vnější 

čára příčná slabě zoubkovaná, vlnitá čára světlá se zřetelným W, hlavní 
skvrny obyčejné velikosti. Od kruhové skvrny vybíhá kol kuželovité světlá  
prouha až k vnější příčné čáře. Dryobota. 128.

35. Přední křídla dlouhá, úzká, s příčnými čarami nezřetelnými, z nichž jen po
doba W uprostřed, pak kruhová a ledvinovitá skvrna zřetelněji vynikají.

ťalocanipa. 139.
Přední křídla široká, se zřetelnými čarami příčnými. Kruhová a ledvinovitá 

skvrna zřetelné, třepení hluboce vlnité. M ise lin . 126.

36. Na článcích břišních svrchu chomáčky chlupův, aspoň na prvním článku vždy
zřetelný chvostek. 37.

Na předních článcích břišních není chomáčkův, leda jen nnčechraué chmýří. 49.

37. Srst na hrudi a na lopatkách sedlovitě na zad vyvstalá, zježená; tykadla
delší polovice předního kraje křídel. 38.

Srst na hrudi, třeba příkrá, uevyvstává nikdy sedlovitě. 4u.

38. Žilka 5. zadních křídel není ostatních slabší. 39.
Žilka 5. zadních křídel značně slabší ostatních; na hrudi jen jediný, plochý 

pramen chlupů. Přední křídla tmavohnědá a z fialova červená, se žlutou 

ledvinovitou skvrnou. E u p le x ia .  133.
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39. Přední krídla přiléhavými šupinkami pokrytá, se zřetelnými, nejčastěji ko
vové lesklými nákresy. Plusia. 146.

Přední křídla s vyhrnutými šupinkami na skvrnách a příčných čarách; můří 
kresba schází. Abrostola. 145.

40. Žilka 5. zadních křídel značné slabší. 41.
Žilka 5. zadních křídel právě tak silná jak ostatní nebo jen nepatrné slabší; 

makadla prostředně dlouhá, vzhůru zakřivená. Zadek nežni za vnitřní úhel 
zadních křídel; na hrudi příkré, mohutné, zbrázděné prameny, třepení 
zoubkované. Mania. 135.

41. Motýl malý, slaboučký; makadla šupinatá. 42.
Motýl střední velikosti, sdný; makadla chlupatá. 43.

42. Přední křídla ke kraji náhle se šířící, trojúhlá. Erastria. 151.
Třední křídla táhlá, skoro všudy rovné široká; hrud i makadla šupinatá, ua

břišních článcích chomáčky chlupův. Bryophila. 101.
43. Konečuý článek makadel krátký, skloněný. 44.

Konečný článek makadel dlouhý, tenký, poněkud vztyčený. Moma. 100.
44. V předu hrudi jen malý pramének, nebo hrud plochá. 45.

Z prostřed hrudi táhne se mocný, dlouhý a brázditý pramen až za první
článek břišní. Dipterygia. 132.

45. V předu hrudi plochý, maličký pramének; vnější příčná čára na předních
křídlech je mnohem blíže skvrně ledvinovité nežli kraji a je vždy patrna. 
Pokraj ní čára na žilkách přetržitá. 46.

V předu hrudi není praménku; vnější příčná čára na předních křídlech jest 
mezi krajem a ledvinovitou skvrnou anebo blíže kraje, a jest bud zře- 
teluě zejkována, buď jen několika černými klikatými šipkami naznačena.

Acronycta. 99.
40. Tykadla samečků nejsou zoubkována, nýbrž druhdy jen přejemuě brvitá. Sa

mičky nemají vyniklého kladélka. 47.
Tykadla samečků jemně hřebenitá; ze zadku samiček vyniká kladélko. Oči 

kolkol brvité. Cleoceris. 106.
47. Oči bez brvitého obočí; vlnitá čára souvislá, podobu W jasně ukazující. 48. 

Oči kolkol obrvené; vlnitá čára neukazuje zřetelného W, jsouc v jednotlivé
skvrny rozrušena. Kresba vůbec nezřetelná. Polia. 129.

48. Zadní křídla žlutá s černou nebo hnědou páskou po kraji; přední křídla ši
roká, huědá, s dvojitými příčnými čarami nezoubkovanými a ostatní kresbou.

Cerigo. 125.
Zadní křídla šedá, hnědošedá, nebo bělavá, bez tmavé pásky pokrajní; přední 

hnědá nebo hnědošedá. lladcna. 131.
49. Na čele není rohového štítku. 50.

Na čele čtyrrohy, vodorovný rohovitý štítek; hrud, makadla i nohy huňaté. 
Křídla žlutavá až zahnědlá s velmi nezřetelnou kresbou.

Nonagria. 102
50. Makadla chlupatá, aspoň vespod. 51.

Makadla všude pouze přilehle šupinatá. 57.
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51. Zadek oblý, nesploštělý. 52.
Zadek sploštělý; přední křídla hnědavá se zřetelnou kresbou můří i dvo

jitými čarami příčnými, zadní hnědošedá. Orrhodia. 118.
52. Oči bez brvitého oboří. 53.

Oči kolkol brvité; přední křídla celokrajná nebo jen slabě čeřitá, žlutá, šedá 
nebo hnědá s úplnou kresbou (jen kuželovitá skvrna nezřetelná), zadní šedá.

Ortbosia. 112.
53. Makadla všude chlupatá, jen konečný článek bývá lysý. 54.

Makadla pouze spodem chlupatá, stranami šupinatá, hruď hladká, šupinami 
promíšená. Přední křídla žlutá, hnědavá nebo šedá se dvěma tmavými ča
rami příčnými, z nichž vnější je zcjkována. Kuželovitá skvrna chybí, 
ostatní jsou veliké a světle omezené. Caradrina. 104.

54. Kratičkých makadel nelze shora ani spatřiti. 55.
Makadla čnějí nad hlavu a jsou zcela patrna; hruď bez praménků, jen při

léhavými chloupky obrostlá. Přední křídla se 3 příčnými čarami tmavými; 
hlavní skvrny chybějí. Granimesia. 105.

55. Tělo malé, slaboučké; u prostřed širokých zadních křídel žlutá páska. Předuí
křídla tmavá, skoro bez kresby. Meliaca. 143.

Tělo poměrně velké a silné. 56.
56. Ve předních křídlech přívěsná buňka; tykadla nikdy červená. Kraj a tře

pení slabě čeřité; na předních křídlech zelených bilé měsíčky místo ledvi- 
novitých skvrn. Zadek ční daleko za vnitřní úhel zadních křídel,

Lu peřina. 108.
Přední křídla zelená nemají přívěsné buňky; tykadla červená, makadla řídce

chlupatá. Halias. 155.
57. Nohy s čásť chlupaté. 58.

Nohy všude přiléhavými šupinkami pokryté. 60.
58. Střední buňka zadních křídel obyčejného rozměru; hlava i límec stejné barvy

s hrudí. Dvojité čáry zřetelné, v předu v podobu Y se rozbíhající. 59. 
Střední buňka širokých, hnědošedých zadních křídel velmi krátká, takže ne

vyniká z pole vnitřního; hlava a límec mnohem tmavší nežli hruď. Místo 
okrouhlé skvrny jen černá tečka, skvrna ledvinovitá tmavohnéidá. £

Toxoicampa. ltjO.
59. Přední křídla začernalá nebo hnědá jsou již při kořeni široká, tudíž na ko

nec málo rozšířena, krajem vlnitá, v rohu zaokrouhlená; zadek vice neb 
méně sploštělý. Aniplítipyra. 120.

Přední křídla hnědá, žlutá nebo bělošedá, náhle na konec rozšířená; příčné 
čáry nezejkované, zřetelné, třep en í celoknijné; zadek oblý.

(osm ia. 113.
60. Žilka 8. zadních křídel vychází z kořene a vzdaluje se záhy od přední žilky

středové. 61.

Žilka 8. zadních křídel vychází buď skutečně, buď zdánlivě z přední žilky
středové. 63.
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61. V předních křídlech přívěsná buňka; makadla nestiustlá. 62.
V předních křídlech trojúhlých, krátkých není přívěsné buňky; třepení velmi 

dlouhé, hlava skloněná. Trotliisa. 154.
62. Na hrudi v zadu pramen chlupů; zadní křídla černá s bílou prouhou ve středu,

přední začernalá s bílou skvrnou při předním kraji. Aeontia. 147.
Na hrudi v zadu není pramene chlupův; zadní křídla jednobarvá, krajem 

utatá, přední olivově zelená a purpurová, beze skvrn a čar příčných.
Prothyinia. 158.

63. V předních křídlech čemožlutých je  přívěsná buňka; 5. žilka zadních křídel
slabší, če lo  naběhlé; přední křídla žlutá, černě pruhovaná a skvrnitá, bez 
můří kresby. E o ím e l ia .  152.

V předních křídlech zelenavých není přívěsné buňky; 5. žilka zadních křídel 
schází, če lo  ploché, makadla hladce šupinatá; můří kresba schází.

Earias. 156.

K o z b o x  d .r-u .ti-a .T r.

XIX. Cyiriatophoridae. Vlnočárnice.

94. Thyatira Ochs. (Strophia Meign.) Malinovnik. Wéllentriiger.
D. 1 a, 2 a, 3 a, 4 b.

1. Přední křidla ze zelena, hnědá s pěti velikými, růžovými nebo bílými skvr- 
notní jCŽ jSCU prihtědle očkovány & z nichž jsdns ns koí’Biii- dvě u pro- 
střed vnitřního a předního kraje, dvě pak v rozích se nalézají; zadní křídla 
žlutošedá, krajem temnější, s třepením z běla zažloutlým. 30—34 mjm- V čer
vnu. — Housenka na ostružinách a malinách, za dne v suchém spředeném 
listí. Th. batis £., m. očkovaný.

95. Cymatophora Tr. Vlnočárnice. Wellenträger.
D . l a ,  2a , 3a, 4 a

1. Tělo silné, hlava mezi ramena vtažená, zadek za vnitřní úhel zadních křídel
čnějící, tykadla a nohy huňaté, Ledvinovitá skvrna má podobu 8. 2.

Tělo útlé, hlava přímá, zadek nepřečnívá vnitřního úhlu zadních křídel; ty
kadla a nohy řídce obrostlé. Přední křídla bělošedá s tmavými vlnitými ča
rami a se 2 černými tečkami(:) na místo ledvinovité skvrny; zadní hnědo
šedá a se světlou obloukovitou páskou a temnou měsíčnou skvrnou. 22 
až 29 mjm. V květnu a v červnu. — Housenka na topoli, olši, bříze.

C. áupluris Ij , ví. ávojiečna.

2. Příčné temné pásky, střední pole omezující jsou při předním kraji předního
křídla rovnoběžný; vnější z nich skládá se pouze ze 2—3 zřetelných černých 
čar. Přední křídla popelavá, obě skvrny černě očkovány, zadní křídla po kraji 
tmavošedá, vnitř žlutošedá. 28—34 Od května do července.— Housenka 
na topolích. C. ocularis L., vl. trojtečná.
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Příčné temné pásky se u předního kraje předních křídel rozbíhají; vnější 
i  vnitřní skládá se ze 4  zřetelných černých čar. Přední křídla z hnědá po
pelavá, na nich skvrna zelenavě bílá, tmavě vyplněná, a přední roh černou 
čárkou rozdělený; zadní křídla žlutošedá. 32— 38 mjm. Od května do srpna. —  
Housenky na osykách a topolích. C. o r  W . T., vl. černopásná.

96. Asphalia Hubn. (Cymatophora Fr., Scodra O.) Vlnočárnice. Wellentmgcr.
D. 1 a, 2 a, 3 b.

1. Přední křídla popelavá, po předním kraji až za střed bělavá, s černými, dvo
jitými až trojatými příčnými čarami nezejkovanymi a 1— 2 zelenavě bílými 
skvrnami; zadní křídla bělavá se šedým okrajem a příčným pásem. Ty
kadla žlutá. 33— 38 mjm. Hojná v březnu a dubnu na kmenech březových.—- 
Housenka na břízách, v červnu a v červenci.

A. flavicornis L ., vl. březová.

Přední křídla úzká, světle zelenavá, hnědě promíšená, na nich dva  dvojité 
černé, bilé vyplněné proužky příčné a silně zejkovaná bílá čára vlnitá; 
zadní křídla bílá, krajem přihnědlá. Tykadla žlutá. 33— 36 *%»• V dubnu 
a květnu. —  Housenka na dubech.

A . r id e n s  Fabr., vl. dubový.

XX. Nocťuidae. Můry.

A. Bombycoidae.

97. Diloba Boisd. (Episema O.) Modrohlávék. Bkiukopf.
D. l a ,  2b, 12b, 20a,'21b , 23a, 24a, 26b, 30a, 31a.

1. Přední křídla čokoládově hnědá, místy zasedlá, krajem světlejší, se dvěma 

černými, zejkovanými čarami příčnými a se 3 velkými, zelenavě žlutými 
skvrnami, jež vespolek splývají a vnitř šedě poprášeny jsou; zadní křídla 
jsou bělošedá, ve vnitřním rohu temně skvrnitá. 34— 38 m\m. V září a v říjnu.—  

Housenka na trnkách a jabloních.
D. c a cru leo cep lia ln  L ., m . ovocný.

98. Demas Steph. (Colocasia O., Orgyia Ľ ., Apateln Hb.) Lískovnice.
Haseleule.

r .  l a ,  2b, 6b, I2h, 20a, 21b, 23a, 24a, 26b, 30a, 31b.

1. Přední křídla na kořeni rezavá, ke kraji modravě popelavá; ze dvou černých 

čar příčných vnitřní vybíhá u prostřed v ostrý zub, vnější jest tamže skoro 
přímá. Kruhová skvrna černě omezená, vlnitá čára bělavá. Zadní křídla 
z hnědá popelavá. 28— 34 mjm. V květnu a v červenci. —  Housenka na l í 
skách, také na j. keřích i stromech od července do října.

D. co ry li  L ., I. šedá.
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B. Acronyctidae.

99. Acronycta 0<hs. Šíposkvrnka. Pfeileule.
D. la ,  2b, 6b, 12b, 20a, 21b, 23a, 24a, 26b, 30b, 32b, 36a, 37b, 40a, 41b, 43a , 44a.

1. Přední křídla šedá, na nich obě příčné pásky i hlavní skvrny. 2.
Předuí křídla, rovněž jako zadní, bílá nebo bělošedá, se řadou černých teček 

poblíž třepení, pak několika šipkovitými skvrnami u prostřed. 3 4 —42 *%,. 
V květnu a v červnu. — Housenka na břízách, olších a vrbách.

A. leporina L., š. vrbová.
2. Na předních křídlech černá podélná prouha nebo jen čára z kořene jdoucí. 3.

Přední křídla bez černé podélné prouhy jdoucí z kořene. 6.
3. Kruhová a ledvinovitá skvrna stýkají se, anebo jsou černou podélnou prouž-

kou spojeny; přes vnější klikatou čáru příčnou dvě čárky podéllné, černé, 
v podobu řeckého písmene psi (*íf) s n í  splývající; zadní křídla bělavá. 4.

Kruhová skvrna nestýká se s ledvinovitou, aniž je s ní spojena. 5.
4. Přední křídla z růžová šedá. 28— 38 mjm. V květnu a červnu. —  Housenka na

trnkách, hlohu, vrbě, meruňkách a j. A. tridens W. V., š. meruňková.
Přední křídla z modra šedá. 31—38 mj,n. V květnu a v červnu. —  Housenka 

na mladém stromoví listnatém. A. psi L., á. irňková.
5. Vnější pruh příčný zřetelně dvojitý. Přední křídla bělošedá, žlutavě a hnědě

poprášená; prouhy klikaté, skvrny ve středu veliké. Zadní křídla světle bílá 
s hnědavými žilkami. 34— 42 'nf n. V květnu a v červnu. — Housenka na 
jírovci (maďalu), javoru, dubě a j. listnatých stromech.

A. aceris L., š. mačUalová.
V Tie j si zejkovany pru li jon ks kraji zřetelný, Ccrny, vnitř svBtlejií OmGZGny, 

Přední křídla světle šedá, hučdošcdě promíšená; kruhová skvrna zřejmá, 
ledvinovitá nezřetelná. Zadní křídla hnědě poprášená. 28—34 m}m. V květnu, 
pak v čcrveuci. — Housenka na jívách, břízách a j. list. stromech i na 
ostružníku, vřesu, borůvkách a p A. auricoina W. V., š. jívová.

G. Mezi skvrnou ledvinovitou a vnějším příčným pruhem půda svěltlejší, žlu
tavě bč'ošedá; zadní křídla bílá, šedě poprášená Přední křídla tmavě šedá, 
hrubě a hustěji hnědě poprášená, 32— 40 V květnu a v červnu. — Hou
senka na topolích, osykáeh, vrbách a j.

A. megacephala W. V., š. velkohlavá.
Mezi skvrnou ledvinovitou a vnějším pruhem příčným, zřejmě dvojjitým, není 

půdy světlejší; jen v buňce 1. je  pruh ten světle vyplněn. Přední křídla 
hnědošedá, světle šedé promíšená, se řadou bělavých skvrn po kraji a se 

skvrnami zřetelnými; zadní křídla šedá, po kraji tmavší. 28— 38 mjm. Od 
května do srpua. — Housenka na stromech i bylinách.

A. ruin i cis L., š. M cviková.

100. Moma IltíTtn. (Diphtliera O.) Pestrobarvec. Aprileule.
D. la, 2l>, 5b, 12b, 20a, 21b, 23a, 24b, 2ób, 30b, 32b, 36b, 37b, 40 i, 41b.

1. Přední křídla světle zelená; na nich tři bilé proužky podélné, přervané třemi 
nepravidelnými řadami příčnými černých čárek a skvrn. Po kraji řada čer-

t
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ných trojúhlých skvrn; zadní křídla šedohnědá, na vnitřním pokraji šedo- 
žlutá, s tmavou skvrnou bíle rozdělenou ve vnitřním úhlu. 3 0 —38  
(Obr. 1. na str, 100.) V květnu hojný na kmenech. —  Housenka na dubech 
a j. polních a lesních stromech listuatých. M . O rion  E sp ., p . dubový.

H
101. Bryophila Tr. (Poecilia O.) MecJiovnice. Flechteneule.

D. 1*, 2 b, 6 b, 12b, 20a, 21b, 23a, 24e, 25b, 30 b, 32 b, 36 a, 37 b, 40 a, 41 a, 42 b.

1. Vnější pruh příčný při žilkách zejkován směrem ke kořeni; barva předních 
křídel vůbec světlá, bledožlutá, šedé promíšená. Skvrny velké, šedé, kru
hová a kuželovitá splynulé; zadní křídla bílá, se dvěma šedými, obloukovi- 
tými prouliami a šedou skvrnou u prostřed. 2 0 —24 m/m- Na zdech v srpnu. — 
Housenky na mechu střešním a zeduím. B. p e r la  W . V ., m. perlová.

100  -D- Noctuae. X X . Noctuidae 101., 102.

1 Monin Orion. 2 Hadena basilienn.

Vnější pruh příčný málo zoubkován, a to směrem ke kraji; barva předních 
křídel temná. Přední křídla bledě zelená, ve středním poli lmědá, skvrny 
nezřetelné; zadní křídla hnědošedá. Jako předešlá; housenky na mechu 

stromovém (zvláště lip). B . a lg a e  F a b r , m . lípová.

C. Orthosidae.

102. Nonayria Hubn. Eákosnice. Schilfeulc.
D. la ,  2b , 6b, 12b, 20a, 2 lb ,  23a, 24a, 25b, 30b, 32b, 36b, 49b.

1. Po kraji předních, bledě žlutých, huědě poprášených křídel jsou při samém 
vlnitém třepení černé měsíčkovité sk v rn y ; žilky světlé, černě s obou stran 
omezené, mezi nimi šipkovité skvrny na místě vnější příčné čáry. Zadní 
křídla —  jako zadek —  běložlutá s bílým třepením a tmavší páskou podél 
kraje. 33— 46 r% . V srpnu a v září. — Housenka ve dřeni orobince a rákosu.

N. ly p h a e  E s p , r . černoskvrnná.

Po kraji předních hlinožlutých křídel není při celokrnjném třepení černých 
měsíčkovitych skvrn; žilky černé, s řadou teček na místě vnější přlčué 
čáry. Zadní křídla —  jako zadek —  hnědošedá, krajem tmavší. 2 8 —38 *%,. 
V srpnu a v září. — Housenka v rákose a orobinci.

N. n r u n d in is  H ubn., r. tečkovaná.



D. Noetuae. X X . Noctuidae 103., 104. 101

103. Leucania Ochs. (M ythimna O.) Plavokřídlec. Blticher.
D. l a ,  2b, 6a, 6 a ,  7a, 8a , Sa, 10a, Í la .

1. Z korene předních krídel vybíhá černá podélná proužka. 2.
Z korene předních křídel nevybíhá černá podélná proužka. 3.

2. Třepení rozděleno dvěma ostrými čárkami, s krajem křídla rovnoběžnými; zadní
žilka středová s bílou skvrnou podoby L v tom místě, kde z ní 2. a 3. žilka 
vybíhají. Přední křídla běložlutá, huědč poprášená, žilky tenké, bilé; 
zadní křídla bělavá s hnědými žilkami a hnědou skvrnou měsíčnou. 26 až 
32 ,njm. V červnu, pak v srpnu a v září. — Housenka na travách vodních.

L. L album L., pl. bilé L. 
Třepení předních křídel r&žové, rozdělené jedinou, místy nezřetelnou temnou 

čárkou, rovnoběžně s krajem jdoucí; zadní žilka středová bílá, hnědě ome
zená. Přední křídla bledě liliuožlutá, do růžová, po předním kraji bělavá 
a s bílou tečkou u prostřed; zadní křídla šedá, na kořeni bělavá. 34 až 
36 Od května do říjua. — Housenka na štovíku a na travách.

L. CO mm a L. L., pl. cernočárný.

Fanolia piniperda.

3. Na předních křídlech není ani hlavních skvrn ani příčných čar, nýbrž někdy
jeu malé, černé tečky po světlých, temně lemovaných žilkách. 4.

Na předních křídlech jsou aspoň příčné čáry a skvrna ledvinovitá, jež dole končí 
bílým kuželem. Přední křídla z červena hlinožlutá, na nich dvě zlatožluté skvrny 
a dvě tmavohnědé příčné čáry, z nichž vnitřní jest do úhlu zlomena; zadní 
křídla rudohnědá. 28—36 V červnu a červenci kolem květů hadince. — 
Housenka na travách. L. conigera W . V ., p l. kuM oskvrnný .

4. Podél kraje předních, z hnědá hlinožlutých křídel černé, jemné tečky; zadní
křídla hnědošedá. 28—34 Od června do září. — Housenka na travách, 
zvláště v rákosí. L im pura U ůbn , p l. rálcosní.

Podél kraje předních křídel bledě hlinožlutých není černých teček; žilky 
bilé, hnědě obroubené na příčné, pak na 2. a 5. černé tečky. Zadní křídla 
bílá, po kraji hnědě poprášená. 28—34 V květnu a v červnu, pak 
v srpnu a v září. — Housenka na travách a bylinách.

L. paliens L., p l. ptačincový.

104. Caradrina Tr. Blýskavka. Glanzeule.
D. l a ,  2b, 6b , 12b, 20a, 21b, 23a, 24a, 26b, 30b, 32b, 36b, 49a, 60a, 51 a, 52a, 63b.

1. Kruhová skvrna velká, ledvinovité se vyrovnávající. 2.
Kruhová skvrna malá; přední křídla žlutošedá s černými, drobně zoubkova

nými příčnými čarami a zejkovanou bělavou čarou vlnitou, vnitř růžově
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omezenou. Ledvinovitá temná 6kvrua otočena bílými tečkami ; zadní křídla 
prosvitavě bílá. 2 6 —32 *%*. Od června do srpna. — Housenka na bylinách 
rozličných. C. c u b ic u la r is  W.V., bl. bčlotečná.

2. Obě velké, tmavé hlavní skvrny světle obroubeny; přední křídla žlutavě re
zavá, na nich bělavá vlnitá čára, vnitř úzce temněji olemovaná. Zadní křídla 
šedá. 26— 32 V červnu a v červenci. — Houseuka na ptačiuci a j. byli
nách. C. n ls in e s  Braíím., bl. ptačincová

Obě velké, šedé hlavní skvrny rezavě hnědě obroubeny; přední křídla žluto
hnědá, na nich tmavošedý pás na vnitřní straně vM té  čáry. Zadní křídla 
bělavá 8 lemem šedě poprášeným. 2 6 —32 *%,. V červnu a v červenci. — 
Housenka na kopřivách, svlačci, opletníku a j.

C. M o rp h e u s  Hufn., II. kopřivová.

105. Grammesia Steph. (Caradrina Tr.) Blýskavka.
D. l a ,  2b, 6b, 12b, 20a, 21b, 23a, 24a, 25b, 30b, 32b, 36b, 49a, 50a, 51a, 52a, 53a, 64b.

1. Přední křídla zažloutle šedá, přejemně rezavě poprášená, po nich tři skoro 

přímé rezavěhnědé příčné čáry; zadní křídla hnědá. 28— 34 V červnu 
a v červenci. —  Housenka na jitrocelů a j. bylinách.

G. tr ig r a m m ie a  Hufn., bl. trojčárná.

106.. Cleoceris Boisd. Blýskavka.
D. 1 a, 2b, 6b, 12b, 20a, 2 tb ,  23n, 24a, 25b, 30b, 32b, 36a, 37b, 40a, 411b, 43a, 44a,

45 a, 46 b.

1= Přední křídla z modra šedá, hnědě "promíšená; na kořeni černý pruh. Hlavní 
skvrny bělavé, temně očkované a černě omezené, kuželová sáhá až ke 
vnější příčné čáře, která též ledviuovité skvrny se dotýká. Zadní křídla 
světle šedá. 2 6 —32 mjm. V červenci. —  Housenka na vrbách.

Cl. viminalis Fabr., II. jívová.

107. AsterOSCOpuS Boisd. (Brachyonycha Hb., Xylina Tr.) Hvězdovid.
Sternseher.

D. 1 a, 2b, 6b, 12b, 20b.

1. Sesák zakrnělý; na předních křídlech bělošedých není zřetelných hlavních skvrn, 
nýbrž jen mnoho krátkých, černých čárek a hluboce zejkovaná čára vlnitá. 
Zadní křídla bělavá, místy zažloutlá. 34—38 m(m. V říjnu i  v listopadu na 

zdech. —  Housenka na lipách, vrbách a j. listnatých stromech.
A . s p h in x  Hufn., h. lípový.

108. Luperina Led. (Apamea Tr., Xylophasia Steph.) Travařka. Iíellyriine.
D. l a ,  2b, 12b, 20b, 21b, 23a, 24a, 25b, 30b, 32b, 30b, 49a, 60a, 51a, 53a, 54a ,  55b.

1. Předuí křídla světle zelená s bílou měsíčkovitou skvrnou u prostřed, zadní 
bílá se zeleným nádechem. 3 4  V červenci a v srpnu na bodláčí a ha
dinci. — Houseuka na bodláčí a j. L. v ir c u s  L., tr. selená.
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109- Panolis Hubn. ( Trachea Ochs., Achatia Steph.) Sosnokaz. Forleule.
D. l a ,  2b ,  6a ,  6 a ,  Ta, 8b .

1. Přední krídla barvy cihlové, žlutošedě promíšená, se dvěma příčnými, rudo- 
hnědými pruhy, jenž na vnitřním kraji se sbližují a bílými okraji od ostatní 
pftdy se oddělují; skvrny veliké bělavé, zelenavě očkované, spolu splynulé, 
spodem utaté. Zadní křídla hnědošedá s bílým třepením. (Obr. na str. 101.) 
30 —36 ',njm. V dubnu a v květnu. — Housenka na borovicích.

P. piniperda Esp., s. borový.

110. Charaeas Steph. Přímočárnice. Graseute.
D. 1 a, 2b ,  db, 6a ,  Ta, 8 a ,  9a,  10b.

1. Přední křídla rudohnědá nebo olivově šedá, se zřetelnými světlejšími skvr
nami; ledvinovitá skvrna dole bílá, ve dva zuby protažená, kuželová dlouhá; 
na místě vlnité čáry černavé trojúhelníčky. Zadní křídla hnědočerná. (Obr. 3. 
na str. 104.) 24—32 ,njm. V červenci a v srpnu. — Housenka ožírá kořínky 
trav. '  Ch. graminis L ., p. trávová.

III. Taeniocampa Led. Orthosia O. Přímočárnice..
D. l n ,  2 a ,  6b, 6a ,  Ta, 8a ,  9b.

1. Střední buňka mezi ledvinovitou skvrnou a vnitřním příčným pruhem úplně
černá. Přední křídla rudohnědá, šedě promíšená se světlejšími pásy a svě
tlou vlnitou čarou; kromě černého pruhu ve střední buňce jest ještě jiny 
u vnitřního pruhu v buňce 2. Zadní křídla černošedá. 30—36 7n/m. V březnu 
a v dubnu. — Housenky na zimolezu, svízeli a j. bylinách.

T. gothica L., p. simoleeová.
Střední buňka není z plna černě vyplněna. 2.

2. rříčué pásky víc nebo méně zřetelné. 3.
Příčné pásky na předních křídlech jen řadami černých teček uaznačeny. Přední 

křídla hnědošedá nebo temně popelavá, druhdy rudohnědě poprášená; vlnitá 
čára žlutá, často černě obroubená. Třepení červené, podél něho žlutá čára 
a řada černých teček. Zadní křídla světlejší s průsvitnou skvrnou ve středu 
a řadou černých teček. 36—40 V březnu a v dubnu. — Housenka na
vrbině, pelynku, mléči a j. T. gracilis W.V., p. vrbinová.

3. Křídla hustě rudě poprášená. Příčné čáry na předních křídlech žluté, šedě
ovroubené; vlnitá čára na straně vnitřní žlutá, nejčastěji přetržitá. Zadní 
křídla bílá, s červenavou střední skvrnou a dvěma obloukovitými pruhy.
31—36 V dubnu a květnu — Housenka na břízách, dubech, topolích.

T. mimosa W. V., p. březová. 
Křídla nejsou rudě poprášená. Vlnitá čára nepřetržitá. 4.

4. Na vnitřní straně vlnité čáry dvě sytě černé skvrny. Přední křídla ze Šeda
hlinožlutá s nezřetelnými, šedými skvrnami; zadní tmavohnědá, krajem čer
nější, se žlutavým třepením. 36—39 V březnu a v dubnu. — Housenka 
na dubech, ovocných stromech a j .  T. munda W. V., p. ovocná.

Na vnitřní straně bělavé, skoro přímé vlnité čáry není sytě černých skvrn. 
Přední křídla šedočervená, skvrny ostře vymezené, běložlutě ovroubené, sobě
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zblížené. Vnější příčná čára v tečky rozrušená; žilky poblíž kraje žlutobílé, 
lem žlutý, tečky po kraji černé. Zadní krídla popelavá nebo bělavá. 34 až 
36 % . V březnu a dubnu. — Housenka na listnatých stromech.

T. stabilis W. V„ p. lipová.

112. Orthosia Tr. Pňmočárnice.
D. l a ,  2b, 5b, 12b, 20a, 21b, 23a, 21a, 25b, 30b, 32b, 36b, 49a, 50a, 61b.

il
1 Žilky na předních křídlech všudy světlejší nežli ostatní pôda; obě skvrny ve

liké. Přední křídla leskle červenavá nebo rezavá, na nich dvojité příčné 
čáry velmi mělce zejkované; na pokraji světlé šípovité skvrny, temněji 
očkované. 30—34 % . V srpnu. — Housenka na rezekvítku, jitrocelů a j.

O. n itida W. V., p. rozrazilová.
Žilky předních křídel jsou buď pouze při kraji světlejší, buď všudy rovně 

temné. 2.
1 2 3

1 Neuronia popularia. 2 Brotolomia meticnlosa. 3 Charneaa graminis.

2. Zadní křídla mají po předním kraji široký žlutavý pruh. 3.
Zadní křídla nejsou po předním kraji žlutavá aniž světlejší. Vlnitá čára při

7. žilce přetržená, skvrny i vlnitá čára rudě obroubené. Přední křídla 
široká, hnědošedá nebo tmavě ryšavá, lesklá; ledvinovitá skvrna dole černě 
vyplněná. 32—36 % . V září a v říjnu. — Housenka na jívách ve spřede
ném listí. O. lota L ., p. vrbová.

3. Vlnitá čára nepřetržitá, vnitř hnědými měsíčky provázená; skvrny bledožlutě
obroubené. Přední křídla olivově šedá nebo skořicová, na kořeni a u vlnité 
čáry tmavší; příčné pásky jednoduché. 30—38 % . V srpnu a v září. — 
Housenka na dubech. O. rutina L., p. červenopásná.

Vlnitá čára u 7. žilky již nezřetelná, vnitř úzce rezavě olemována, skvrny 
rezavě obroubené. Přední křídla hlinožlutá, šedě poprášená; příčné pásky 
hnědé. 30—36%  V srpnu a v září. — Housenka na travách.

O. circellaris Hufn., p. šedavá.

113. Cosmia Ochs. (Calymnia H b.) Kosočárnice.
L>. l a ,  2b , 5b, 12b, 20a, 21b, 23a, 24a, 26b, 30b, 32b, 36b, 49a, 50b, 67a, 68a, 69b.

1. Hlavní' skvrny zřetelné. 2.
Hlavní skvrny chybějí; obě příčné proužky končí při předním kraji velkými 

světlými skvrnami, vnější je zlomena. (Obr. na str. 105.) Přední křídla
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z fialova rudá, rudohnědě promíšená, zadní černošedá. (Obr. na str. 105.)
25—30 *%,. V červenci a v srpnu. — Housenka na jilmech a dubech.

C. difflnis L.t h. jilmová.
2. Ledvinovitá skvrna má uprostřed dvojitou, tmavou skvrnu; vnější pruh příčný 

je při předním kraji bíle vyplněn. Přední křídla žlutohnědá, temněji pro
míšená so zřetelnými pruhy, z nichž vnější jest silně zahnut; zadní křídla 
přičernalá se žlutavým třepením. 24—30 *%*. V červenci a v srpnu. — 
Housenky na jilmech a dubech. C. affiuis L., k. dubová.

Ledvinovitá skvrna jest pouze dole temnější; vnější 
pruh příčný není p ři předním  k ra ji bíle vyplněn.
Přední křídla hlinožlutá nebo zelenavě šedá, na nich 
dva světlé, hnědě omezené pruhy, z nichž vnitřní je 
velmi kosý, přímý, druhý prohnutý; skvrny světle 
omezené, zadní křídla šedohnědá, třepení žluté. 26 coamía djffini*. 
až 34 mjm. V červenci a v srpnu. Housenka na ovoc
ných a jiných stromech. C. trapezina L., k. javorová

114. Pyrrhia Hubn. (Hydroeda Chtěn.) Zlatokňdlec.
D. la ,  2b, 5b, 12b, 20a, 21b, 23a, 24a, 25a, 26b, 28a, 29b.

1. Přední křídla zlatožlutá, po kraji modrošedá, s jemnou rezavě hnědou můří 
kresbou. 26—34 mjm. Od května do července. — Housenka na jehlici a j.

P. utnbra Hufn., si. jehlicový.

115. Gortyna Led. Dřeňovka. Markeule.
D. la ,  2b, 6b, 12b, 20a, 21b, 23a, 24a, 26a, 26b, 28a, 29a.

1. Přední křídla zlatožlutá, rezavě poprášená, na vnější polovici vnitřního pole 
a za čarou vlnitou z modra hnědá; dvojité příčné pruhy, okolek tří velkých 
skvrn a žilky rezavě hnědé, vnější pruh zejkován. Zadní křídla žlutavě 
bílá. 24—40 *%,. Y srpnu a v září. — Housenka ve dřeni bodláků, divizen, 
lopuchu a j. G. flavago W. V., d. diviznová.

116. Xanthia Tr. Zlatokřídlec. Gelbflugel.
D. la ,  2b, 5b, 12b, 20a, 21b, 23a, 24a, 26a, 26b, 28b.

1. Límec téže barvy jako celá hruď. 2.
Límec barvy rudé, višňové na žluté hrudi; přední křídla zlatožlutá, rudo- 

hnědě skvrnitá, vnější příčný pruh ze dvou řad měsíčků. Ledvinovitá skvrna 
v zadu tmavě vyplněna, zadní křídla běložlutá. 24 —34 *%,. V srpnu a 
v září. — Housenka na jívách, vrbách, ostružinníku.

X. togaía Esp., si. jívový.
2. Přední křídla citrónově žlutá, rezavě skvrnitá (zvláště za středem), s nezře

telnou kresbou; pod ledvinovitou skvrnou bělavá tečka hnědě omezená; 
zadní křídla bílá. Hlava i límec s hrudí žluté. 28—36 *%, Y srpnu a. v září. — 
Housenka na vrbách, později na jitrocelů, ostružinníku a j.

X. fnlvago L., si. vrbový.
Motýlové. Anal. klíč. 9



106 D. Noctuae. X X . Noctuidae 117., 118., 119, MC.

Přední křídla zvláště ve středním poli zlatožlutá, často pomerančově poprá
šená, na kořeni a po kraji s šedohnědým nádechem. Příčné pásky světlé, 
zejkované, skvrny zahnědlé, světle omezené; zadní křídla světle žlutá. 
24—33 V srpnu a v září. — Housenka na buku, ve schouleném listí.

X. aurago W. F., zl. bukový.

117. Scopel080ma Curt (Glaca Steph., Orrhodin Hub., Mecoptera Guen. 
Cerastis O ) Budókridlec. Trabant.

D. l a ,  2 b , 6 b ,  12b, 20b, 21b, 23a, 24a , 25a , 26 a, 27b.

1. Přední křídla hnědá, měďově lesklá, se dvěma jemnými příčnými čarami; na 
místě ledvinovité skvrny bílá nebo žlutavá skvrna a dvě bilé tečky. Zadní 
křídla šedohnědá. 34—40 %n- V září; také přezimuje. — Housenka na 
stromech listnatých. S. satellitia  L., r. dubový.

118. Orrhodia Hiibn. (Glaca Steph., Cerastis O.) Budókridlec. 
Preiselbeereule.

D. l a ,  2b , 5b , 12b, 20a, 21b, 23a, 24a, 26b, 30b, 32b , 36b, 49a, 50a, 51b.

1. Přední křídla rezavě hnědá až černošedá se světlými příčnými čarami a led- 
vinovitou skvrnou, jejíž tmavá výplň není ve skvrny rozrušena. Na místo 
vlnité čáry řada teček; zadní "křídla šedohnědá se světlejší obloukovitou 
páskou a s měsíčnou skvrnou u prostřed. 32—36 V červenci a v srpnu; 
také přezimuje. — Housenka na borůvkách, brusnicích a j., také na dubě.

O. vaecinii L ., r. brusnicový.

119. Scoliopteryx Germ. (Calpe Ochs., Gonoptera Latr., Cahjptra O.)
Lálokokridlec. Zackenflůgel.

D. l a ,  2b, 5b , 12b , 20a, 21b, 23a , 24b.

1. Přední křídla rudohnědá, na vnitřní půli žlutá, ohnivě rudě poprášená, s be
lavými příčnými, skoro přímými páskami; zadní křídla hnědě popelavá. 
Hruď rezavá. 38—44 7%,. V červnu, pak do září přes celou zimu ve tma
vých úkrytech stavení, mostů a j .  — Housenka na vrbách a topolích.

S. liba trix  L., I. vrbový.

120. Amphipyra Ochs. (Scotophila lib ., Pyrophila Steph.) Lesknačka.
Flammenfliigel.

D. l a ,  2 b ,  5b , 12b, 20a, 21b, 23a, 24a , 25b, 30b, 32b , 36b, 49a, 60b, 57a, 58a, 69a.

1. Příčné čáry i skvrna kruhová patrny. Přední křídla krajem čeřitá, šedohnědá; 
zejkované světlé pásky příčné obkličují temnější prouhu v poli středním; 
skvrna kruhová malá, ale zřetelná, žlutavá, tmavě očkovaná, vlnitá čára 
vně bíle omezená. Zadní křídla rudohnědá, na předním kraji hnědošedá.
46—52 mlm- V červenci a v srpnu. — Housenka v listnatých lesích i v sadech.

A. pyraiuidea L., I. ořešáková.
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Příčné čáry i skvrna kruhová scházejí. Přední křídla celokrajná, hnědočerná, 
na nich tři velké, černé tečky na místě obou hlavních skvrn; zadní křídla 
bělavé šedá, po kraji zahnědlá, 28—38 V červenci a v srpnu.. — Hou
senka na nižších bylinách. A. tragopogonis L., I. kozíbradová.

D. Agrotidae.

121. Tryphaena Hubn (Agrotis Ochs.) Černopáska. Gelbbond.
D. l a ,  2b , 6b, 12a, 13a, 14a, 16a, 16a, 17b, 18b.

1. Přední holeně ostnité. 2.
Přední holeně bez ostnů, konečný článek tykadel krátký, límec jednobarevný. 

Přední křídla hlinožlutá, zeleně a šedě promíšená; příčné pásky nezoub- 
kované, vnitřní kosá, tmavá, vnější bělavá, zlomená. Zadní křídla jako 
zadek pomerančová; pokrajní pás černý, velmi široký. 40—48 mjm- Od 
června do srpna. — Housenka na zemáku a j.

T. fimbria L., č, zemáková.
2. Na vnitřní straně vlnité čáry v buňce 7. a 8. sytě černé skvrny; zadní křídla

bez střední skvrny měsíčné. Přední křídla bledě hnědočervená až i černo
hnědá lesklá, s patrnými černomodrými skvrnami u prostřed; zadní křídla 
hlinožlutá s úzkou černou páskou pokrajní. 46—56 ,. V červnu a v čer
venci. — Housenka na rozličných bylinách. T. pronuba L., č. šťovíková. 

Na vnitřní straně vlnité čáry není v buňce 7. ani v 8. černých skvrn; ve 
středu zadních křídel měsíčná skvrna. Přední křídla rudohnědá, do Šeda 
přecházející, se skvrnami světleji omezenými; zadní hlinožlutá s úzkou 
černou pokrajní páskou. 40—46 “"jm. V červenci a v srpnu. — Housenka 
na rozličných bylinách. T. comes Hubn., č. jetelová.

122. Agrotis Ochs. Osenice. Saateule,
D. 1 a, 2 b, 6 b, 12 a, 13 a, 14 a, 16 a, 16 a, 17 b, 18 a.

1. Přední holeně, mnohem kratší nežli první článek v chodidle, jsou po obou
stranách řadou ostnitých brv opatřeny. (Agrotis Tr.) 2.

Přední holeně nejsou kratší prvního článku v chodidle. 5.
2. Na předním křídle není černé podélné prouhy jdoucí z kořene. 3.

Na předním, šedém křídle černá podélná prouha z kořene, příčné čáry dvo
jité, zejkované, kruhová a ledvinovitá skvrna bělavé poprášené; vlnitá čára 
světlá, se dvěma zuby (W) u prostřed, vnitř šipkovitými černými skvrnami 
provázená Zadní křídla kalně bílá se širokým šedým lemem, vespod bez 
obloukovité prouhy. 28—38 *%,. V červenci a v srpnu. — Housenka na tra
vách i v osení. A. tritic i L., o. pšeničná.

3. Žilky jemné, tmavé, s obou stran světle vymezené, zvláště zadní žilka středová.
Přední křídla popelavá, tmavošedě a zahnědle promíšená; proužky dvo
jité, vlnitá čára s W u prostřed a šipkovitými skvrnami vnitř; kruhová 
skvrna malá, ledvinovitá tmavošedá, kuželovitá velmi velká, černě vyplněná. 
Zadní křídla bělavá, šedě olemovaná. 30—36 *%,. V srpnu. — Housenka na 
trávě. A. vestigialis Hufn., o. černoskvrnná.
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Žilky nejsou jasnější, aniž světleji ovroubeny. Mezi skvrnou ledvinovitou 
a vnějším pruhem není v 5 buňce podélné prouhy černé. 4.

4. Na límci sytě černý oblouk, ke předu v úhel protažený; kuželovitá skvrna
dlouhá, sytě černá. Přední křídla žlutošedá až tmavohnědá se dvojitými 
zejkovanými pruhy příčnými a s kruhovou i ledvinovitou skvrnou černě 
vyplněnou. Vlnitá čára světlá, ve středu klikatější; zadní křídla bělavá. 
34—40 mfm. V červnu a v červenci. — Housenka na travách.

A. exclamationis L.. o. vykřičníková. 
Na límci jen uzoučký oblouček; kuželovitá skvrna krátká. Přední křídla žluto- 

šedá až tmavošedá, s přičemalými příčnými proužkami a třemi skvrnami 
temně obroubenými; vlnitá čára nezřetelná. Zadní křídla bílá se zahnědlými 
žilkami. 28—38 Od června do srpna. — Housenka v trávě a v obilí.

A. segetum V. W , o. ozimní.
5. Přední holeně jen na vnitřní straně se řadou ostnitych brv, vně buď bez

ostnů nebo s 1—2 ostny. (Oraphophora Ochs.) 6.
Přední holeně na vnější i vnitřní straně se řadou ostnitých brv. (Spaelotis 

Boisd.) 9.
6. Přední holeně vůbec bez ostnů. Přední křídla modrohnědá nebo modrošedá

s nezřetelnou kresbou; obě hlavní skvray velké, světle omezené, ledvino
vitá skvrna v zadu černě vyplněna. Při vlnité čáře v předu dvě černé 
skvrny; zadní křídla hnědošedá. 30—38 ,njm V červenci a v srpnu. — Hou
senka na travách a j. bylinách. A. baja W. V., o. rulíková.

Přední holeně ostnité. 7.
7. Límec aspoň v přední půli světlejší nežli hruď, nebo se světlým obloukem. 8. 

Límec není světlejší než ostatní hruď. Přední křídla rezavě žlutá až rudo
hnědá, modrošedě promíšená a mezi skvrnami, jež černě a světle olemo
vány jsou, zatemnělá; po nich dvě nezřetelné, málo klikaté pásky. Ledvi
novitá skvrna žlutavá, kruhová modrošedá; zadní křídla hnědošedá s rů
žovým třepením. 35—42 mjm. V červnu a v červenci. — Housenka na petr
klíči, borůvkách, v trávě a j. A. brunnea W. V., o. petrklíčová.

8. Kruhová skvrna obyčejného tvaru, ne světlejší než okolní půda. Přední křídla
hnědě žlutá, fialově nebo modrošedě promíšená; na nich kruhová skvrna 
obklopena dvěma černými skvrnami, jež pod ní v sebe splývají. Střední 
pole úzké, vlnitá čára vnitř černě lemována; zadní křídla hnědošedá. 34 až 
38 mjm. Od června do srpna. — Housenka na travách, pampelišce a j.

A. triangnlum  Hufn., o. pampelišková. 
Kruhová skvrna, světlejší než okolní půda, rozšiřuje se až ke přednímu 

kraji v podobě trojúhelníkové. Přední křídla z černá šedohnědá, na nich 
skvrny bilé, růžově nadchlé, v půdě skoro černé. V předu u vlnité čáry 
černé skvrny; zadní křídla bělavá, po kraji hnědě poprášená. 28—38 mfn. 
V květnu, pak v srpnu. — Housenka na travách, vrbovce.

A. C n ig ra  m L., o. vrbovková.
9. Zadní křídla bělavá, zvláště po kraji a po žilkách tmavě poprášená, spodem

s nezřetelnou jen střední skvrnou. Přední křídla šedohnědá, v předu svět
lejší; na kořeni černá prouha. Klikaté příčné pásky jsou dvojité, světle
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vyplněné, velké skvrny černě omezené, vlnitá čára žlutavá, zejkovaná. 
36—40 *%* V květnu. — Housenka na travách, ptačinci a j.

A. ravida W. V., o. ptančicová.
Zadní křídla hnědošedá, a to všudy rovnoměrně; spodem se zřetelnou páskou 

pokrajní a velkou měsíčkovitou skvrnou střední. Přední křídla žlutavě 
hnědá; klikaté, příčné pásky dvojité, tmavé, vnější s černými a světlými 
tečkami při zubech; kruhová skvrna malá, žlutavá, ledvinovitá, černě očko
vaná, vlnitá čára nezejkovaná, v předu temně skvrnitá. 38—42 V čer
vnu a v červenci. — Housenka na jeteli, travách a j.

A. sim ulans Hufn., o. jetelová.

E. Hadenidae.

123- Aplecta Boisd. (Polia Tr., Hadena F.) Šedokřídlec.
D. 1 a, 2b, 6b, 12a, 13a, 14a, 13a, 16a, 17a.

1. Přední holeně ostnité; přední křídla modrošedá, hnědě a žlutavě promíšená, 
s černou prouhou z kořene; příčné čáry bíle vyplněné. Kruhová skvrna 
menší než ledvinovitá, a jako kuželová bíle vyplněna; čára vlnitá s tupým 
W u prostřed, nad tím dvě černé šipky. Třepení při žilkách bilé; zadní 
křídla hnědošedá. 50—60 mjm. Od června do srpna. — Housenka na bo
růvkách, pampelišce a j. bylinách. A. occulta L , š. pampeliškový.

124. Neuronia Hubn. (Hadena Fr., Heliophobos B.) Šerobarvec. Lolcheule.
D. 1 a, 2 a, 6 a, 6 b.

1. Přední křídla hnědá s bělavými žilkami a černohnědými šipkami při vnitřní 
« straně vlnité čáry; skvrna ledvinovitá dole ke kořeni protažena, klínová 

veliká; obě žlutavě omezeny; zadní křídla kalně bílá, po kraji hnědošedá. 
36—40 V červenci a v srpnu. (Obr. 1. na str. 104.) — Housenka na tra
vách, zejména na pýru a jílku. Ji. popularis Fabr., š. jílkový.

125. Cerigo Boisd. Běloskvrnka.
D. la ,  2b, 6b , 12b, 20a, 21b, 23a, 24a, 26b, 30b, 32b, 36a, 37b, 40a, 41b , 43a, 44a, 46a,

46a, 47a, 48a.

1. Přední křídla tmavě rudohnědá s příčnými páskami bělavé vyplněnými; vlnitá 
čára složena ze tří světlých oblouků a přetržena bělavými žilkami a černými 
čarami mezi žilkami. Skvrny velké, bělavé; zadní křídla bledožlutá, se 
širokým hnědým páskem po kraji. 34—38 Od června do srpna. —
Housenka na travách. C. maturit Hufn., b. trávová.

126. Miselia Steph. (Agriopis B., Chariptera Guen.) Běloskvrnka.
Weissdorneule.

D. l a ,  2b, 6b, 12b, 2Ca, 21b, 23a, 24a, 26b, 30b, 32a, 33b, 84a, 35b

1. Přední křídla hnědá, tu světlejší, tu tmavší, na kořeni a po žilkách zvláště 
u kraje leskle zeleně poprášená; příčné pásky nezejkované, při vnější jest 
ve vnitřní straně bílá skvrna měsíčná a dál ve středním poli jiná, podoby Z.
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Zadní křídla hnědošedá 8 temným obloukem. 36—42 r'jm. V září a v dub
nu. — Housenka na hlohu a j. ovocných stromech.

M. oxvaeanthne L., b. hlohová.

127. Dichonia Hubn. (Agriopis B ., Miselia Tr. Chariptera Guen.) Běloskvrnka.
Kahneicheneule.

D. l a ,  2b, 6b, 12b, 20a, 21b, 23b.

1. Přední křídla jasně zelená, po nich černé příčné čáry z obloučků složené; 
skvrny černými čarami omezené, při vlnité čáře černé šipky ; zadní křídla 
černošedá s dvojnásobnou pokrajní páskou světlejší. 42—46 mjm. Od září 
do listopadu. — Housenka na dubovém listí, na mechu a j.

D. ap rilina  L., b. dubová.

128. Dryobota Led. Šedokřídlec. Zerreicheneule.
D. la ,  2b, 6b, 12b, 20a, 21b, 23a, 24a, 25b, 30b, 32a, 33b, 34b.

1. Přední křídla hnědošedá, zeleně a rezavě promíšená; kruhová skvrna a prou
žek pod ní světle šedé, zadní křídla hnědavě šedá. 32—34 n%. V srpnu 
a v září. — Housenka na dubech. D. protea W. V., š. dubový.

129. Polia Tr. Šedokřídlec. Gemúseeule.
D. l a ,  2b, 6b, 12b, 20a, 21b, 23a, 24a, 25b, 30b, 32b, 36a, 37b, 40a, 41b, 43a, 44a, 45a,

46 a, 47 b.

1. Hlavní skvrny, vlnitá čára, často též příčné pruhy a žilky pomerančově po
prášené. Přední křídla šedá, hrubě hnědošedě poprášená, ve středním poli 
tmavší, ze zřetelnými p ř íčn ý m i páskami černými, zejkovanýrn.i. Vlnitá čára 
skládá se z pomerančových skvrn vně černě obroubených, pokrajní čára 
úzká, černá, ve třepení temné měsíčky; zadní křídla šedě poprášená, po 
kraji temnější, na nich klikatá, obloukovitá čára. 36—42 V srpnu 
a v září. — Housenka na Černobýlu, čekance, šťovíku a j.

P. flavicinctsii, š. čekankový.
Přední křídla nemají míst pomerančově poprášených, jsou bělošedá, a na 

nich tmavošedé dvojité, světle vyplněné příčné pásky a bělavá vlnitá čára, 
malými šipkovitými tečkami provázená; klínová skvrna je se vnější páskou 
spojena tlustou, černou čarou v podobě ležatého řeckého písmene /. Zadní 
křídla bílá, s dvojitou temnější čarou po kraji. 32—36 mfm V květnu, pak 
v červenci. — Housenka na locikách, mléči, orlíčku a j.

P. chi L., š. orlíčkový.

130. Mamestra Tr. (Hadena Tr., Lupcrina B., Xylophasia Steph.) Klikato-

čárnice. Krauteule.
D. 1 a, 2 b, 5 a, 6 a, 7 b.

1. Třepení předních křídel jest po žilkách světlejší aneb všudy jednostejné 
barvy; nikdy není při žilkách tmavší. 2.

Třepení předních křídel po žilkách tmavé, kostkované. Přední křídla v předu 
a ve středním poli hnědá, vně i vnitř bělošedá s dvojitými, mělce zoubko-

y
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vánými příčnými páskami a velkými skvrnami; kuželová skvrna tmavá, kru
hová a ledvinovitá hnědě vyplněné, bělavé očkované. Vlnitá čára se zřetel
ným W a s tmavými šipkovitými skvrnami; zadní křídla světle šedá. 34 až 
4G m!m. V květnu a v červnu. — Housenka na travách a nízkých bylinách.

M. leucophaea W . V., kl. řebříčková.

2. Žilky ve předních křídlech téže barvy jako ostatní pôda. 3.
Žilky ve předních, zahnědlých křídlech světlejší, bělavé, jen při kraji úzce 

černé; příčné pásky dvojité, hnědé, nezejkované, světleji vyplněné. Vlnitá 
čára bělavá s ostrým W a černými šipkami; zadní křídla hnědavě šedá. 
34—38 *%,. V červnu a v červenci na květech hadince. — Housenka na si- 
lénce, mydlici, řebříčku a j .  M. saponariae B orkh., kl. mydlicová.

3. Z kořene sytě černá prouha podélná, vlnitá čára s určitým, silným W. 4.
Na kořeni není podélné prouhy černé, aniž ve vlnité čáře ostře lomeného,

určitého W. 5.
4. Úhly nákresu W dotýkají se vrcholy svými samého lemu a jsou velmi dlouhé;

přední křídla z červena šedohnědá, v lemu rudohnědá, na nich pásky zej- 
kované, tmavé, vně světlejší, u vnitřního kraje nezřetelné. Kruhová skvrna 
růžově bílá; zadní křídla hnědošedá, u samečků na kořeni kalně bílá. 
3 6—42  »%,, V květnu a v červnu. — Housenka na kručince, borůvkách, ža- 
novci a j. M. genistae B orkh., kl. kručmková.

Úhly nákresu W nedotýkají se lemu a jsou krátké; přední křídla mědově 
červená, málo sedě promíšená, pásky zejkované, i při vnitřním kraji zře
telné. Ostatně jak předešlá. — Housenka na břízách, ostružinníku a j.

M. thalassina H ufn ., kl. březová.

5. Z konce kuželovité skvrny nevybíhá černá, silná čára ke vnější příčné
proužce. 6.

Z konce kuželovité skvrny vybíhá 1—2 černé čáry silné ke vnější příčné 
proužce. Přední křídla světleji nebo temněji hnědošedá, příčné pásky mělce 
zejkované, světle vyplněné, mezi hlavními skvrnami dvojzubá černá skvrna, 
a na kořeni při vnitřním kraji žlutá setřelá prouha; zadní křídla hnědavě 
šedá. 30—36 Od května do srpna. — Houseka na pampelišce a j.

M. dentina W . V ., kl. pam pelišková.

6. Na spodu bíle obroubené ledvinovité skvrny v buňce 3. a 4. dvě bilé tečky.
Přední křídla hnědošedá, červenavě promíšená, příčné zejkované proužky
tmavé; vlnitá čára žlutavá, v zadu s obou stran černě skvrnitá, zadní křídla
hnědošedá. Na konci předních holení rohovitý drápek. 34—40 ¥  kvě
tnu a v červnu. — Na zelí a j. M. brassicae L ., kl. zelná.

Na spodu ledvinovité skvrny nejsou v buňce 3. a 4. bilé tečky. 7.
7. Vlnitá čára určitá, světlá, se zřetelným, vždy ostrým W. 8.

Vlnitá čára a tupé W pramálo zřetelný; barva předních křídel z fialova černá. 
Ledvinovitá skvrna bílá, rezavě očkována, zadní křídla kalně běložlutá, 
krajem hnědošedá. 34—42 »%,. V květnu a v červnu. — Housenka na níz
kych bylinách, zvláště blešníku. M. persicariae L„ k l. blešníková.

8. Kruhová skvrna vždy okrouhlá nestojí kosmo ke skvrně ledvinovité. 9. 
Kruhová skvrna podlouhlá, šikmo položená, takže s ledvinovitou ostrý úhel

svírají. Přední křídla šedohnědá, příčné pásky dvojité, tmavé, mělce zoub
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kované; obě skvrny bilé obroubené, kuželovitá široká, černě vyplněná. 
Vlnitá čára bílá, se silným W a v předu s tmavými šipkami; zadní křídla 
hnědavě šedá. 30—36 mjm. V květnu a v červnu, často zase i v srpnu. — 
Housenka na smolničkách, silénkách a j.

M. bicruris Hufn., kl. knotovková.
9. Přední křídla rudobnědá, hnědá nebo tmavohnědá. 10.

Přední křídla žlutošedá, ledvinovitá skvrna černošedě vyplněna. Příčné proužky 
dvojité, zejkované, vlnitá čára bílá, s ostrým W, malými šipkami provázená. 
Zadní křídla kalně bílá, po kraji hnědošedá. 30—34 Od května do 
září. — Housenka na lebedě, merlíku a j.

M. chenopodii W. V., kl. měřítková.
10. Vlnitá čára v buňce lb  ve běložlntou skvrnu rozlita; nákres W nezabíhá do 

třepení. Přední křídla hnědočervená, modrošedě promíšená, se dvojitými, 
málo zejkovanými proužky příčnými; zadní křídla ze hnědá šedá, u kořene 
světlejší. 36—40 n'jm. V květnu a v červnu. — Housenka na hrachu a j.

M. plst, kl. hrachová.
Vlnitá, bílá čára v buňce 1 b není ve skvrnu rozšířena, ale špičky jejího W 

zabíhají až do třepení. Přední křídla rezavě červená s oranžově promíše- 
nou skvrnou ledvinovitou, ale s ostatní kresbou nezřetelnou; zadní křídla 
zažloutle šedá, po kraji šedá. 30—38 mjm. Od května do srpna. — Hou
senka na kapustě, zelí, rýtu, kopřivách a p.

M. oleracea L., kl. kapustová.

131. Hadena Tr. (Luperina B., Xylophasia F., Apamea T r )  Šerobarvec.
Achateule.

D. l a ,  2b, 6b, 12b, 20a, 21b, 23a, 21a, 26b, 30b, 32b, 36a, 37b, 40a, 41b, 43a, 44a, 46a,
46 a, 47 a, 48 b.

1. Přední křídla jasně i tmavě zelená, po žilkách a po kraji fialová, příčné
pásky černé, zejkované, široce fialově olemované; mezi velkými třemi hlav
ními skvrnami bílá, zubatá skvrna. Vlnitá čára bělavá, obloukovitá, ne
zlomená. Zadní křídla popelavá nebo šedá. 36—42 mj,n. V červnu a v čer
venci. — Housenka na rdesnech, merlíku, lebedě a j.

H. atrip licis L., š. lebedový.
Přední křídla žlutavá až tmavohnědá nebo bělavá až tmavošedá 2.

2. Ve vlnité čáře tupé W, jehož špičky nikdy lemu se nedotýkají, nebo jest
vlnitá čára rovnoměrně zvlněna, v bnňce 3. a 4. obloukem zahnuta neb 
dokonce nezřetelná. 3.

Ve vlnité čáře ostré W, jehož špičky až do lemu zabíhají; v obrubě ledvi- 
novité skvrny nejsou nikdy bilé tečky v buňce 3. a 4. Přední křídla žluto
hnědá s černou prouhou z kořene a v buňce lb, příčné pásky nezřetelně dvo
jité, světle vroubené, vnější zejkovaná, v buňce lb zlomená; u vlnité čáry 
temné šipky, kosá kruhová skvrna i ledvinovitá veliké. 44—52 »%,. V čer
vnu a v červenci. — Na kořenech trav. H. polyodon L., š. trávovíj,

3. Vlnitá čára u prostřed bud obloukovitá nebo nezřetelné. 4.
Vlnitá čára na žilce 3. a 4. zřetelně zlomena, hlavní skvrny nesplynulé, kol 

ledvinovitá skvrny v buňce 3. a 4. ostře vymezené bilé tečky. Přední křídla
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bledě blinožlutá, středem rudohnědě promíšená, s černým pruhem podél
ným, jdoucím z kořene; zadní křídla světle šedá. (Obr. 2. na str. 100.) 31 
až 37 V květnu a v červnu. —- Housenka na některých travách, mezi 
listy. H. basilinea W. F,, š. černočárný.

4. Střední pole předních křídel není v buňce 1 b ani súženo ani přetrženo 5.
Střední zahnědlé pole předních žlutohnědých křídel jest v buňce lb sevřeno

těsně k sobě přiléhajícími příčnými páskami, jež jsou bilé, zubaté; vlnitá 
čára světlá, obé skvrny málo zřetelné, ledvinovitá světlá, v zadu setřená. 
Zadní křídla o něco málo hnědavě poprášená; po kraji hnědý lem, u pro
střed uzoučký oblouk. 28—34 mím. V červenci a v srpnu. — Housenka na 
obilních klasech a j. H. ochroleuca W. V., š. hlinožlutý.

5. Lem ledvinovité skvrny v buňce 3. a 4. bez bílých teček. 6.
V lemu ledvinovité skvrny v buňce 3. a 4. bilé tečky, někdy též i na straně 

vnější. Přední křídla, rezavě hnědá, po kraji poněkud žlutošedá, příčné 
pásky málo zřetelné, vnější mělce zoubkován; vlnitá čára světle hnědá, 
obloukovitá, nezejkovaná, vně černošedě lemovaná; zadní křídla žlutošedá.
26—34 mjm. Od května do července. — Housenka na kořenech a ve sté
blech trav. H. didyma Esp., š. běloskvrnný.

6. Vlnitá čára s obou stran temně lemovaná; přední křídla hnědá, po vnějším
kraji a v rohu z modra bělavá, s malo zřetelnými skvrnami. Vnitřní proužka 
dvojitá, vnější jednoduchá, bělavé lemovaná, zvláště světle v buňce lb , 
kde tvoří bílý měsíček; z kuželovité skvrny tmavý proužek. Zadní křídla 
tmavě hnědošedá. 22—26 ,njm. V červnu a v červenci. — Housenka na srze 
a j. travách. H, strigilis L , š. kroužkovaný.

Vlnitá čára jen ke vnějšímu kraji temněji olemovaná; přední křídla světle 
žlutošedá, na vnitřním kraji bělavá, na předním a vnějším kraji rudohnědá. 
Obě skvrny hnědé, světle omezené; kruhová dlouhá a na koso, ledvinovitá 
rovnoměrně otočená vnější příčnou páskou. Žilky po kraji černě a bíle 
tečkované, límec v předu světly, na zad rudohnědý. 38—42 '%*. V červnu 
a v červenci. — Housenka na travách. H, ru re a  Fabr., š. lemovaný.

132. Dipterygia Steph. (Luperina B., Xylina Tr.) Dřevobarvec. Schafampfereule.
D. l a ,  2b, 6b, 12b, 2 0 a, 211, 23a, 24a, 26b, 30b, 32b, 36a, 37b, 4 0 a, 41b, 43 a, 44 b.

1. Přední křídla černohnědá bez vlnité čáry, příčné pásky jednoduché, černé, 
vnitřní zejkovaná, vnější pouze obloukovitá; zadní čásť vnějšího pole mezi 
lemem a příčnou páskou světle hnědá, podobná rozestřenému křídlu pta
čímu. Zadní křídla hnědošedá. 34 -38 m{m. V červnu. — Housenka na šťo
víku, šťavelu a j. D. p inastri L., dř. šťovíkový.

133. Euplexia Steph. (Fhloyophora Ochs.) Plamenoskvrnkn. Purpurglanz.
D. la ,  2b, 5b, 12b, 20a, 21b, 23a, 24a 25b, 80b, 32b, 36a, 37a, 38b.

1. Přední křídla z ňalova červená, po kraji a ve středním poli tmavohnědá; 
příčné pásky skoro přímé, ke vnitřnímu kraji se zbližující. Kruhová skvrna 
velká vnitř z modra černošedá, ledvinovitá sírožlutá; vlnitá čára uzoučká, 
žlutá, málo zejkovaná nad středem obapol černě skvrnitá. Zadní křídla
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běložlutá, krajem hnědošedá. 28—32 ,nfm. V červnu a v červenci. — Hou
senka na malinníku, ostružinníku a j. E. lucipara L., pl. ostružinníková.

134. Brotolomia Led. (Phlogophora Ochs., Solenoptera Dup.) Plammoskvrtika.
Mangoldeule.

D. la ,  2b, 6b, 12b, 20a, 21b, 23a, 24a, 26a, 26a, 27a.

1. Přední krídla olivově hnědá, v prední části vnitřního pole a po vnějším 
kraji běložlutá, růžově nadchlá; střední pole trojúhlé, světlými příčnými 
páskami omezené. Obě horní velké skvrny, dolem splývající, růžově vy
plněné; vlnitá čára nezřetelná, pod předním krajem černě skvrnitá. Zadní 
křídla běložlutá s tmavým obloukem, po kraji hnědavě poprášená. 44—50 mjm. 
Od května do září. (Obr. 2. na str. 104.) — Housenka na cvikle, divizně, 
pelyňku a j .  B. meticulosa L., pl. cviklová.

135. Mania Tr. Tmavokndlec. Schwarzes Ordemband.
D. la ,  2b, 6b, 12b, 20a, 21b, 23a, 24a, 25b, 30b, 32b, 36a, 87b, 40b.

1. Přední křídla hnědošedá, do červena nabíhající; vnější páska příčná a vlnitá 
čára jsou vnitř, vnitřní páska pak vně černým lemem opatřeny. Skvrny 
veliké, světle omezené v půdě černé. Zadní křídla černošedá, na kořeni 
a v pokrajních měsíčkovitých skvrnách světlejší. 60—72 mjin. V červenci 
a srpnu; za dne na temných zdech, pod mosty a p. — Housenka na olších, 
vrbách a p. M. maura L., tm. černopásný.

136 Naenia Steph. Sítěnka. Netseule.
D. la ,  2b  6b, 12a, 13a, 14a, 16b.

I. Přední křídla z červena hnědošedá, světle žilnatá, na nich dvojité, mělce 
zoubkované, vnitř světlošedé pásky příčné a vlnitá čára skoro nezejkovaná, 
v předu černě skvrnitá. Podlouhlá kruhová skvrna a ledvinovitá bíle obrou
beny; zadní křídla hnědošedá. 36—40 Y červnu a v červenci. — Hou
senka na travách, kopřivách a j. N. typica L., s. kopřivová.

137. Cloantha Boisd. (Cleophana Tr., Xylina Tr.) Dřevobarvec. Brilleneule.
D. la ,  2b, 6b, 12a, 13a, 14a, 16a, 16b.

1. Přední křídla olivově hnědá, běložlutě a fialově promíšená; z kořene úzká 
černá proužka. Skvrna ledvinovitá velká, měsíčkovitá, světle obroubená; 
v poli vnějším za předuím rohem a u prostřed dva dlouhé, ostré, bělavé 
zuby, jež zabíhají až do mocně zčeřeného třepení, pak i černé trojúhlé 
skvrny; zadní křídla kalně bílá, se širokou temnější páskou pokraj ní. 30 až 
34 ml,n. V květnu a v červnu. — Housenky na lísce, třezalce a j.

Cl. pcrspirillaris L., dř. lískový.
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F. Xylinidae.

138. Xylina Tr. Dřevobarvec. Moderholz.
D. l a ,  2b, 5b, 12b, 20a, 21b, 23a, 24a, 25b, 30b, 32a, 33a.

1. Na 2. a 3. článku břišním vždy zřetelné chomáčky chlupův. 2.
Články břišní bez chomáčků; přední křídla bělošedá, po vnějším kraji te

čkovaná. Vlnitá čára i příčné proužky málo zřetelné; větvitá, ptačí noze 
podobná proužka z kořene, v čárku protažená obruba zřetelné skvrny ku
želovité a zadní čásť skvrny ledvinovité jsou černé. Zadní křídla hnědo
šedá, ke kořeni světlejší. 3G—40 " j V srpnu. — Housenka na dubech, 
hlohu, trnce a j. X. ornithopus Hufn., dř. dubový.

2. Křídla tmavošedá, rezavě promíšená, se zřetelnou skvrnou kuželovitou; pásky
příčné, málo zřetelné a zoubkované, ledvinovitá skvrna velmi velká a ši
roká, u prostřed súžená, vnitř rezavě červená, na zad černě omezená. 
Z kořene černá rozvětvená proužka podoby vidličnaté; na zadních křídlech 
nádech červený. 38—42 ‘njm. V srpnu. — Housenka na olších a břízách.

X. furcifera Hufn., dř. olšový.
Křídla v předu i v zadu světle žlutohnědá, středem podél černošedě zakalená, 

v buňce lb nejtemnější, bez skvrny kuželovité; příčné pásky setřelé, vlnitá 
čára nezřetelná, klikatá, rezavě skvrnitá. Skvrna ledvinovitá i kruhová 
bledě žluté, neurčitě omezené; pod ledvinovitou černohnědý oblouček. 
36—40 mjm. V srpnu a v září. — Housenka na lipách, jilmech a j.

X. socia Hufn., dř. lípový.

139. Calocampa Steph. (Xylina Tr.) Dřevobarvec. Moderholz.
D. l a ,  2b , 5b, 12b, 20a, 21b, 23a, 24a, 26b, 30b, 32a, 33b, 34a, 36a.

1. Zadní polovice předních křídel při vnitřním kraji temnější nežli přední 
polovice; kruhová skvrna nezřetelná. Přední polovice křídel světle hnědo- 
žlutá, ke kořeni skoro bělavá, zadní tmavohnědá; u prostřed vlnité čáry 
dlouhá černá skvrna šipková, až k ledvinovité skvrně jdoucí. Zadní křídla 
trojúhlá, hnědošedá 52—58 '*%, V červnu a v červenci. — Housenka na 
kustovnici a j .  C. vetusta Hubn., dř. kustovnicový.

Zadní polovice předních křídel při vnitřním kraji světlejší nežli přední; kru
hová skvrna zřetelná a skoro tak veliká jako ledvinovitá. Zadní polovice 
křídel světle modrošedá, přední hnědá; při vlnité čáře ve středu malé černé 
šipky. Za ledvinovitou skvrnou černá zubatá skvrna; zadní křídla hnědo
šedá. 54—62 mjm. V červnu a v červenci. — Housenka zvláště na pryšci 
chvojce, pak i na bodláku a j. C. exoleta L., d. bodlákový.

6  riúnnli3ní(l<ia
U i  U I C U p i l U l l l U U C l

140. Calophasia Steph. (Cleophana Tr. Xylina T.) Dřevobarvec. Leinkrauteule.
I). l a ,  2b, 6b, 12b, 20a, 21a, 22b.

1. Přední křídla ze žlutá šedá, na kořeni a po vnějším kraji bělošedě promí
šená; vnitřní proužek dvojitý, vnější v buňce lb  obloukem až do středu

*
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vypjatý, odkudž pak řadu čeruých paprsků až do předního rohu tvoří. Obě 
hlavní skvrny velmi malé, bilé, ledvinovitá podoby měsíčné; zadní křídla 
na pokraji s temnou páskou a ve středu s černým měsíčkem. Třepení pra
videlně kostkované. 24—28 ™(m V květnu a v červnu. — Housenka na kvě- 
telu. C. tanula  Hufn , ář. květelový.

H. Cuculiidae.

141. Cucullia O. Kukléřka. Mdnch.
D. l b ,  2 a, 6b ,  12b, 20a ,  21a, 22a.

1. Přední křídla po předním a vnitřním kraji tmavší, středem podél světlejší;
třepení jejich zejkované. Na místě vnější příčné pásky dvě zřetelné mě
síčné skvrny v buňce la i lb. 2.

Přední křídla všudy stejně šedá nebo bělošedá; třepení celokrajné nebo 
mělce zčeřené. 3.

2. Přední křídla v předu a v zadu kaštanová, středem hnědožlutá, šedě nepoprá-
šená; ve vnějším poli bělavý podélný pruh a podélné černé čáry, pak dvě
bilé měsíčné skvrny nad vnitřním krajem. Zadní křídla buď bělavá (same
čkové), buď hnědá (samičky). 38—44 •%,. V květnu. — Housenka na listech 
diviznových. C. verbasci L ., Jc. diviznová.

Přední křídla na předním hnědém kraji modrošedě poprášená; na místě 
hlavních skvrn dvě řady maličkých teček černých. Jako předešlá. — Hou
senka na listech a plodech krtičníku.

C. siTophnlariae W. V., k. krtičníková.
3. Hlavní skvrny zřetelné aneb aspoň z části naznačené. 4.

Místo hlavních skvrn dvě podélné řady tlustých černých teček. Přední křídla 
hnědá, popelavě promíšená; příčné pásky dvojité, černé, vnější jen nad 
vnitřním krajem patrná. Zadní křídla z hnědá bílá, po kraji hnědošedá. 
34—38 *%». V květnu a v červnu — Housenka na Černobýlu, pelyňku a j.

C. absinthii L., k. pelyňková.
4. Hlavní skvrny nezřetelné; obrys kruhové naznačen jemnými tečkami, obrys

ledvinovité temnou obrubou na zad. 5.
Hlavní skvrny zřetelné. Přední křídla hnědošedá, bělošedě promíšená; příčné 

pásky dost zřetelné, vnitřní zejkovaná, vnější nad vnitřním krajem v buňce 
lb  zlomena. Skvrny světlé, černě očkované i obroubené, zadní křídla 
z hnědá bílá, po kraji hnědošedá. 38—42 mjm- V květnu a v červnu. — 
Housenka na Černobýlu. C. artem isiae Hufn., k. černobýlová.

5. Nejčernější a nejostřejší podélný proužek černý v buňce 2. a 3.; přední křídla
bělošedá. Z kořene a za středem přesně vymezené podélné proužky; ostatní 
kresba setřelá. Zadní křídla bílá s úzkým lemem světle hnědým. 40—44 
V červnu. — Housenka na vratiči, Černobýlu a j.

C. tanaceti W. F., k. vratičová. 
Nejčernější a nejostřejší podélný proužek černý v buňce lb  a 4.; přední 

křídla popelavá. Béložlutá prouha na místě ledvinovité skvrny, černé 
tečky na místě kruhové, úzké černé žilky na vnějším poli a bělavé lemo-
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vané proužky mezi nimi; zadní krídla bělavá (u samečků) nebo hnědošedá 
(u samiček), na kořeni světlejší. 44—50 nfm. Od května do srpna. — Hou
senka na mléči, prasetníku, pampeliškách a j.

C. unibraticn L , k. mléčová.

I. Heiiothidae.

142. Heliothis Ochs. (Anthoecia B ., Charidea B., Xylina Tr.) černoskvrnka.
D. la ,  2b, 6b, 12a, 13a, 14b.

1. Zadní krídla světlá s temnou pokrajní páskou; prední bolené ostnité. 2.
Zadní křídla černá s bílou pokrajní páskou, přední holené s drápkem; přední

křídla olivově zelená, ve středním a vnějším poli hnědavě bílá; ledvinovitá 
skvrna tmavozelená, příčné proužky nezřetelné. 22 *%. V červenci. — Hou
senka na hořčíku a j. složnokvětných. H. cardui Hubn., í. hořčíková.

2. Kuželová skvrna chybí, aneb jest jen její vrchol naznačen. 3.
Kuželová skvrna veliká, zřetelná; přední křídla ve středním poli bílá, jinak 

olivově šedá s bílými žilkami. Hlavní skvrny veliké, tmavohnědé, vlnitá 
čára světlá. Na kalně bílých zadních křídlech velká hnědá skvrna u prostřed. 
30—34 m(m. Od května do srpna; někdy přezimuje. — Housenka na Černo
býlu. II. scutosua W. V , é. černobýlová.

3. Hnědá příčná prouha ve středním poli předních, bledě olivově zelených křídel
rozšiřuje se při vnitřním kraji až k čáře vlnité. Ledvinovitá skvrna tmavo
hnědá, s obou stran černě tečkovaná; zadní křídla kalně bílá, s velkou 
černou skvrnou u prostřed. 34—38 m{m. V květnu a v červnu, také někdy 
na podzim. — Housenka na čekance, stračce, chrpách a j.

H. dipsaceus L ., č. štětková.
Tmavá, olivově zelená příčná prouha ve středním poli předních popelavých 

křídel všudy rovně široká; kořen rudě poprášený, lem tmavozelený, vnější 
proužka a vlnitá čára světlá, nezejkovaná, zadní křídla bělavá s černou 
skvrnou s lemem splývající. 22—26 V květnu a v červnu. — Housenka
na jehlici, šalvěji a j. II. ononis W. V., č. jehlicová.

K. Anartidae.

143. Heliaca H S . (Anarta O., Fanemeria Hub.) Žlutopáska. Sonneneule.
n .  l a ,  2b, 6b, 12b. 20a, 21b, 23a, 24a, 26b, 30b, 32b, 36b, 49 a, 60 a, 61 a, 62 a, 63 a, 54 a, 65 a.

1. Přední křídla olivově hnědá s několika příčnými, vlnitými páskami, šedě po
prášenými ; zadní černošedá se žlutou, vlnitou páskou podoby ? u prostřed. 
16—20 V dubnu a v květnu. — Housenka na rožci a j.

H. tenebrata Scop., U. roěcová.

144. Anarta Hubn. Žlutopáska. HeidelbeereuJe.
D. la ,  2b , 6a , 6a, 7a, 8a , 9a, 10a, 11b.

1. Přední křídla cihlově červená, olivově šedě promíšená, na nich málo zoubko
vané pásky příčné, bílá skvrna pod kruhovou skvrnou a bílá vlnitá čára;
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zadní křídla černá, do pola žlutá. 20—24 mjm. V květnu a červnu, někdy 
již na podzim. —- Housenka na vřesu, borůvce a j.

A. m yrtilli L., 61. borůvková.

il
L. Plusiidae.

145. Abrostola Húbn. (Plusia III .)  Kovolesklec. Mctalleule.
D. l a ,  2b , 6b , 12b, 20a, 21b, 23a, 24a , 26b, 30b, 32b, 3 6 a, 38a, 39b.

1. Vnitřní i vnější pole předních křídel bělozeleně promíšeno; vlnitá čára při 
vnějším kraji vně černě olemovaná, vnitř šipkovitými skvrnami posázená. 
Přední křídla černošedá, zadní hnědošedá, při kraji tmavší, 26—30 mfm. Od 
května do Července. — Housenka na kopřivách.

A. tripartita Hufn., k. žahavkový.
Vnitřní i vnější pole předních křídel hnědožlutě promíšeno; vlnitá čára 

v předu vnitř šipkovitými skvrnami provázená, vně neolemovaná. Přední 
křídla černošedá, zadní hnědošedá. 28—32 mjm. Od května do července. — 
Housenka na kopřivách. A. iriplasia L„ k. černočárný.

146. Plusia Tr. Kovolesklec. Mctalleule.
D. la ,  2 b ,  6b, »2b, 20b, 21b, 23a, 24», 26b, 30b, 32b, 36a, 37a, 38a, 39a.

1. Na předních křídlech pouze kovově lesklé skvrny, nikoli pásky. 2.
Na předních, hnědých křídlech dvě široké, lesklé, zelenavě zlaté nebo jak 

mosaz žluté pásky, někdy dole splývající. Zadní křídla hnědošedá. 34—38 m}m. 
Od května do září. — Housenka ua kopřivách, ltonopici, hluchavce, šedivce 
a j. P. chrysitis L., k. šedivkový.

2. Na předních křídlech šedých, hnědě a rezavě promíšených jest na místě skvrny
kuželovité jediná skvrna kovově lesklá v podobě písmeny y nebo y. Zadní 
křídla světle hnědá, krajem temnější. 38—42 Od května do září. —
Housenka na kopřivách, v obilí a j. P. gamina L., k. gamma.

Na předních křídlech červenohnědých, jež jsou u kořene, v rohu a na vnitř
ním kraji zlatově promíšená, jsou uprostřed dvě nestejně veliké, bledé 
zlaté kapkovité skvrny; zadní křídla žlutošedá. 28—34 lífm. Od července 
do září. — Housenka na travách, zvláště na kostřavě.

P. feetucae L., k. kostřavový.

M. Acontidae.

M 7  A a a h I Í a  / l / i l i n  /U / i í / i /> # i i / í r t  71/Tr t á f l  \
| * t l .  H U U I I I i a  1 / b í W .  v o t  -A # w i w #  V T O U .

D. la ,  2b, 6b, 12b, 20a, 21b, 23a, 24a, 25b, 30b, 32b, 36b, 49a, 60b, 67b, 60a, 61a, 62a.

1. Křídla černá; na předním kraji křídel předních a u prostřed zadních po bilé 
veliké skvrně; třepení všech křídel bilé, u prostřed příčernalé. 22—26 
Od května do srpna. — Housenka na svlačci a slezu.

A- luctuosa W. V., c. svlačcová.
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N. Ophiusidae.

148. Catocala Schr. Stužkonoska. Ordensland.
D. 1 a, 2b, 5b, 12b, 18b, 19a.

1. Zadní křídla černá a červená. 2.
Zadní křídla černá a žlutá nebo černá a modrá. 6.

2. Černá střední páska na zadních křídlech není v buňce 5. pravoúhelně zlomená
a má tudíž podobu V. 3. 

černá střední páska jest v buňce 5. v pravý úhel zlomena, tak že má podobu 
W; přední křídla hnědá, rezavě a šedě promíšená; vnější příčná páska ne
stejně zejkovaná, před světle obroubenou skvrnou ledvinovitou a pod ní 
žlutavé skvrny. Červeň karmínová. 56—6tí »%,. V srpnu a v září. — Hou
senka na dubech. C. sponsa L , st. dubová.

3. Střední páska zadních křídel na žilce 5. zřetelně súžena. 4.
Střední páska zadních křídel není na žilce 5. súžena. 5.

4. Přední křidla světle popelavá s jednoduchými příčnými čarami černými,
ostrými, z nichž vnější nejprve v buňce 3. vybočuje v ostrý, velký zub, pak 
před ledvinovitou druhou skvrnou okliku v podobě W činí. Ve středním, dost 
světlém poli černá velká skvrna poblíž hlavních skvrn. Červeň karmínová. 
60—74 mfm. V srpnu. — Housenka na vrbách.

C. electa Borkh., st. vrbová. 
Přední křídla tmavě popelavá s příčnými páskami hnědými, obrysů méně urči

tých, z nichž vnější pouze v buňce 3. vybočuje v zub, dále pak Ikolem ledvi
novité skvrny rovnoměrně klikatě probíhá. Ve středním tmavším poli po
blíž hlavních skvrn světlá místa, červeň cihlová. (Obr. na str. 120.) 70 až 
78 V srpnu a v září. — Housenka na topolích a vrbách.

C. nupta L., st. olšová.
5. Zadní křídla cihlová, vezpod beze skvrny měsíčné u prostřed; střední páska

široká. Přední křídla světle šedá, bíle a hnědě kropenatá; příčné čáry lemo
vány ve středu světleji, ke krajům tmavěji. 68—84 mJm. V červenci a v srpnu.— 
Housenka na topolích a vrbách. C. elocata Esp., st. topolová.

Zadní křídla karmínová, vespod se zřetelnou skvrnou měsíčnou u prostřed; 
střední páska úzká. Přední křidla bělošedá, černě a žlutohnědě nadchlá; 
příčné pásky do Šeda a do žlutá. 54—66 ’%». V červenci a v srpnu. — Hou
senka na dubech. C. promíšen Fabr., st. úzkopásná.

6. Zadní křídla žlutá; vnější černá páska, místy přetržená, lemuje všecky kraje,
vnitřní pak obtáčí střední buňku. Přední křídla šedohnědá, světleji pro
míšená; příčné čáry černé, vnitřní vnitř černě, vnější zažloutle lemovaná, 
velmi hluboce zejkovaná. 45—54 *%,. V červenci. — Housenka na starých 
trnkách. C. parauy mplia L., š\t. švestková.

Zadní křídla černá, s bílým lemem a modrou páskou střední. Přední křídla 
bělošedá, místy do hnědá a do žlutá; příčné čáry bilé, hnědě obroubené. 
81—90 ntjm. Od srpna do října. — Housenka ua topolech.

C. fraxini L., st. jasanová.
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149. Euclidia O. (Ophiusa O.)
D. l a ,  2b, ób, 12a, 13b, 19b.

1. Nohy tuhé, šupinaté, všecky holeně ostnité, třepení celokrajné. V rozpětí
24—30 (Euclidia Led. Jetelovka.) 2,

Nohy silné, huňaté, přední holené bez ostnfi, třepení zčeřené. V rozpětí 46 
až 60 (Psetidophia Led. Ilnídopáslm.) Přední křídla bledě šedá, rezavě 
promíšená se světlými příčnými páskami přihnědle olemovanými a temnou 
čarou vlnitou; na místě skvrny kruhové černá tečka, skvrna ledvinovitá 
přičernalá. Zadní křídla žlutošedá s temnější páskou. 46—52 V květnu 
a v červnu. — Housenka na dubech. E lunaris W. V., hn. dubová.

2. Zadní křídla zažloutle bílá s černými páskami obloukovitými, bíle skvrnitými;
přední křídla šedá, hnědě promíšená s černějšími hlavními skvrnami a hě-

Catocala nupta.

lávou čarou vlnitou i bělavými páskami, z nichž vnější zabíhá chobotnatě 
az k samé ledvinovité skvrně. 28—32 % , V květnu a v srpnu. — Housenka

^ ľ - Jľ te1! ,a ! raVácb‘ . E. m i Z , j. menší.
Zadní křidla žlutá, na kořeni hnědočerná; přední hnědošedá, na přič temno-

hnědě přepásaná. Na počátku vlnité čáry trojúhlá hnědá skvrna. 28-36  ™l,n
Jako předešlá. E. glyphica Z , j. větší.

0 . Toxocampidae.

150. Toxocampa Guen. (Ophiusa O.) Hnedopáska. Vogelwickeule.
D. 1«, 2b, 6b, 12b, 20a, 21b, 23a, 24a, 26b, 30b, 32b, 36b, 49a, 50b, 57a, 58b.

1. Přední křídla zrůda popelavá, světle žilnatá, po kraji tmavší; po předním 
kraji hnědé skvrny; ledvinovitá skvrna hnědá, žilkami přetržená, ostatní 
kresba schází. Zadní křídla světle šedožlutá, krajem tmavší. 34—40 mjm, 
V květnu a v červnu. — Housenka na vikvici a j. '

T. e rn ceae  W. V., h. vikvicová.
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P. Noctuophalaenidae,
.c. * - V . - »' ---\

151. Erastria Tr. (Anthophila B ., Eydrelia Ghien.) Svétlopáska. Grasmiícke.
D. la ,  2b , 5b , 12b, 20a , 21b, 23a , 24a, 25b, 30b, 32b, 36a, 37b, 40a, 41a, 42a.

1. Vnější páska točí se oklikou kolem ledvinovité skvrny, jež má obyčejnou
podobu; na břišních článcích zřetelné chomáčky. {Erastria H  S.) 2.

Vnější bílá páska rovnoběžná s blízkým krajem, nezoubkovauá; kruhová skvrna 
na přič roztažená, ledvinovitá na koso. Zadek bez chomáčků. (Hydrelia H 8.) 
Přední křídla hnědá s bělavým předním krajem, k němuž obě stříbrolesklé, 
malé skvrny lpí; zadní křídla hnědošedá. 10—13 mjm. Od května do čer
vence. — Housenka na travách bahních. E. nncaua L., sv. bahní.

2. Vnitřní pole celé, vnější po vlnitou čáru bilé, střední a lem křídla černo
hnědé, do zelena měňavé; skvrny bělavé obroubené, zadní křídla šedá 
s jasně bílým obloučkem uprostřed. 22—26 m/m. V květnu a červnu. — 
Housenka ua ostřicích. E. dereptoria Scop, sv. ostřicová.

Jen zadní polovice vnějšího pole bílá, ostatně celé přední křídlo olivově hnědé; 
příčné čáry černé, skvrny světlé, zadní křídla hnědošedá. 22—28 ”jm.
V květnu a červnu. — Housenka na ostružinníku.

E. pyrarga  H ufn , sv. ostruMnníková.

152. Emme^a Eiibn. (Agrophila B., Anthophila Meig.) Svétlopáska.
Schwefelfliigel.

D. l a ,  2b , 6b , 12b, 2 0 a , 21b, 23a, 24a, 26b, 30b, 32b, 86a , 49a, 60b, 67b, .Ob, 63a.

1. Přední křídla sírožlutá se dvěma černými podélnými prouhami z kořene, čer
nými skvrnami po předním kraji a klikatými páskami ve vnějším poli. Zadní 
křídla hnědošedá. 20 *%,. Od května do srpna. — Housenka na svlačcích.

E sulphuralis L., sv. svlačcová.

153. Prothymia Eiibn. Budopáska.
D. l a ,  2b , 6 b , 12b, 20a , 21b, 23a, 24a, 26b, 30b, 32b, 36b, 49a, 50b, 67b, 60a, 61a , 62b.

-1. Přední křídla tmavě olivově šedá, na nich přímý purpurový pás i lem; zadní 
křídla hnědošedá. 18—20 *%*. Od května do srpna. — Housenka na tra
vách. P. laccata Scop., r. trávová.

154. Trothisa Eiibn. Svétlopáska.
D. la ,  2 b , 5 b , 12b, 20a , 21b, 23a, 24a, 26b, 30b, 32b, 36b, 49a, 60b, 67b, 60a, 61b.

1. Přední křídla olivově šedá, na kořeni bělavá s temnou, kosou páskou ve středu 
a bělavou, zlomenou ve vnějším poli; zadní křídla světle šedá. 14—17 mjm.
V červenci a v srpnu. — Housenka na sinilu.

T. paula Húbn., sv. maličká.

Motýlové. Anal. klič. 10

/



XXI. Chloeophoridae. Můrky.

122 -D* Noctuae, X X I. Chloeophoridae 155., 156. X X II. Brephidae 157.

155. Halias Tr. Můrka. Wicklereule.
!>. l a ,  2b , 5b , 12b, 20a, 21b, 23a, 24a, 25b, 30b, 32b, 36b, 49a, 50a, 51a , 52a, 5 3 a , 54a ,

55 b, 56 b. 1

1. Prední krídla zelená s otřelými příčnými bílými proužky; tykadla růžová. 
Třepení růžové, zadní křídla žlutá (u samečků) nebo třepení žluté, zadní 
křídla bílá (u samiček). 32—34 %n V květnu a v červnu. — Housenka na 
dubech, bukách a p. H. prasinanaý tn. dubová.

156. Earias Hubn. Můrka. Wicklereule.
D. l a ,  2b , 5b , 12b, 20a , 21b, 23a, 24a, 2 5 b, 30b, 32b, 36b, 49a, 50b, 67b, 60b, 63b

I. Přední křídla zelená, po předním kraji bělavé, zadní i zadek bílý. 20—22 
Od dubna do června. — Housenka na vrbách.

E. chlorana L , m. vrbová.

XXII. Brephidae. Černoproužky.

157. Brephos Ochs. Černoproužka. Spannereule.
D. lb .

1. Třepení předních křídel jednobarevné. 2.
Třepení předních křídel bíle a temně kostkované. Přední křídla hnědá, u pro

střed a po vnějším poli bělavé poprášená, s temnou skvrnou na místě ledvi
novité a bílou skvrnou po předním kraji; zadní křídla pomerančově žlutá 
se dvěma prouhami z kořene a černou páskou pokrajní. 36—40 V březnu
a v dubnu. — Houseuka na břízách. B. parthenias L., č. březová.

2. Na zadních křídlech široká pomerančová páska, jež po předním kraji ještě
vice se šíří ke kořeni. 26—32 mjm. V březnu a dubnu. — Housenka na 
jívách a na osykách. B. nothum  Esp., ě. jívová.

Na zadních křídlech úzká, sírožlutá páska; přední kraj n kořene černý. 
32—36 V březnu a v dubnu. — Housenka na topolích a osykách.

B. puella Esp., č. topolová.
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Pozn. Písmo drobněji! značí synonyma.

A c o n t i d n e  M. 118.
A c r o n y c I i d a e B. 89. 
A g r o t i d a e  D 107. 
A n a r t i d a e  K. 117.
B o m b y c o i d a e A. 98. 
B r e p h i d a e  XXII. 122. 
C h l o e o p h o r i d a e  XXI. 122. 
C l e o p h a e i d a e  G. 115. 
C u c n l l i d a e  H. 116.
C y ni a t  o p h o r i d a c XIX. 97.

í
Abrostola Hubn. 

tripartita Hufn. 118. 
triplasia L. 118.
urticae Tr. <=■ tripartita  Hufu.

Acontia Ochs.
italit-a F . =
luctuosa W. V. 118.

Acronycta Ochs.
aceris L. 99. 
auricoma W. V. 99. 
leporina L. 99. 
megacephala W. V. 99.
psi H. ~  tridens W. V.
psi L. 99.
rumicis Esp. — megacepbala W. V.
rumicis L. 99. 
tridens W. V. 99.

Agriopta B. =  M iselia Steph.
Agrophila B. — Em m elia Hubn.
Agrotis Ochs.

aquilina W. V. ~  tritici L.
baja W. V. 108. 
brunnea W. V. 108.
C nigrům L. 108.
ditrnprzium W . V. —  trian^ulum Hafn.
exclainatíonis L. 108.
fragariae Bbk ~  brunnea W. V.

H a d c n i d a e  £ . 109. 
H e l i o t h i d a e  I. 117. 
N o c t u i d a e  XX 98. 
N o e t u o p h a l a e n i d a e  I*. 
O p h i u s i d a e  N. 119.
O r t h o s i d a e C. 100. 
P l n s i i d a e  L. 118. 
T o x o c a i u p i d a e  O. 120. 
X y l i n i d a e  F. 115.

fuscosa Esp. ~  segetum W . V. 
lucifera Esp. r z  brunnea W. V. 
obscura Brahm. ~  ravida W. V. 
pratincola Hb. =  tritici L. 
pyrophila Tr. zz simulans Hfn.
ravida W. V. 109. 
segetum W. V. 108. 
simulans Hufn. 109. 
triangulum Hufn. 108. 
tritici L. 107. 
restigialis Hufu. 107. 

Amphipyra Ochs 
pyramidea L. 106. 
tragopogonis L. 107. 

Anarta Hubn.
myrtilli L. 117.

Anthoecia B. =  H elio th is O. 
A nthophila B. - E ra s tr ia  Tr. 
Apamea Tr. ■-= L nperina  Led. 
Apatela Hubn. — Demae Steph. 
Aplecta Boisd.

occulta L. 109.
Asphalia Htlbn. 

flavicornis L. 98. 
ridens Fabr. 98.
xantboceros Tr. »  ridens Fabr.

121.

10*
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Asteroscopus Boisd.
c&ssinia Tr. «=■
sphinx Hufn. 102.

Brachyonycha Hb. =— A steroscopus Boisd. 
Brephos Ochs.

nothum Esp. 122. 
parthenias L. 122. 
puella Esp. 122.

Brotolomin Led.
meticulosa L. 114.

Bryophila Tr. 
algae F. 100.
mendacula Hb. “  algae ť .
perla W. V. 100.
spoliatricula IV. “  algae ť .

Calocampa Steph. 
exoleta L. 115. 
vetusta Hb. 115.

Calophasia Steph.
linariae Tr. —
lunula Hufn. 116.

Calpe O. =  Scoliopteryx.
Calymnia Hb. =  ( osm ia O.
C aiyptra O. >= Scoliopteryx Germ.
Cara drina Tr.

alsines Brahm. 102. 
cubicularis W. V. 102. 
morpheus Hufn. 102.
sépii Hb. morpheus Hfn.

Catocala Schr.
concubina Hb. —  riupta L.
electa Bkh. 119. 
elocata Esp. 119. 
fraxini L. 119. 
nupta L. 119. 
paranympha L. 119. 
promissa Fabr. 119. 
sponsa L. 119.
uxor Hb. ■=  elocata Esp.

Cerastis O. =  Scopelosoma & Orrbodia. 
Cerigo Boisd.

connexa H u’on. ~  
c jtherea  Fabr. zz
matura Hufn. 109.
~  texta Esp.

Charaeas Steph.
graminis L. 103.

Chnriclea B — H eliothis O.
C harip tera  Guen. =  M iselia Stepb. 
Clcoceris Boisd.

saliceti Bkk. =
Bcrípta Hiibn. ==*
viminalis Fabr. 102.

Cleophana Tr. =  Calophasia, Cloantba. 
Cloantha Boisd.

perspicillaria L. 114.
=  polyodon Cl.

Coiocasia Ochs. =  Demas Steph.

Cosmia Ochs.
affinis L. 105. 
diffiuis L. 105. 
trapezina L. 105.

C n etillia  O.
abrotani Tr. —  artemisiae Hfn.
absynthii L. 116. 
artemisiae Hfn. 116. 
scrophulariae W. V. 116. 
tanaceti W. V. 116. 
umbratica L. 117. 
verbasci L. 116.

Cyinatophora Tr.
bicolor Esp. ~  duplaris L. 
hipunct* Bkh. ~  duplaris L.
duplaris L. 97. 
ocularis L. 97.
octogesíma T. HS. ~  ocularis L.
or W. V. 98.
undosa Hb. ~  duplaris L.

Demas Steph.
coryli L. 98.

Dichonia Hb. 
aprilina L. 110.
— runica Hb.

'Diloba Boisd.
caeruleocephala L. 98.

D iphtbera  O. =  Mnma Hb.
Dípterygia Steph. 

pinastri L. 113.
~  scabriuscula Staud.

Dryobota Led.
protea W. V. 110.

Earias Hutm.
chlorana L. 122.

Emmelia Hiihn.
sulpburalis L. 121. =
sulphurea W. V. —  
trabealis Scop.

Episem a O. =  Diloba Boisd.
Erastria Tr.

atratula Tr. —
deceptoria Scop. 121. 
pyrarga Hufn. 121.
unca W . V. ~
uncana L. 121.

Euclidia O.
augur Esp. ~  lunaris W. V.
glyphica L. 120. 
lunaris W. V. 120. 
mi L. 120.

Eupiexia Steph.
lucipara L. 114.

Glaca Steph. =  Scopelosoma Curt. 
Gonoptera Latr. =  Scoliopteryx Germ. 
Gortyna Led.

flavago W. V. 105.
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Gramuiesia Steph.
trigrammica Húfa. 102.
“  trilinea W . V. s

Hadena Tr.
atriplicis L. 112. 
basilinea L. 113. 
didyma Bkh. 113.
luculenta Esp. =  rurea F  
monoglypha Hfn. polyodon L. 
nictitans W . V. ~  didyma Bkh.
ochroleuca W. V. 113. 
polyodon L. 112.
praeduncula Hb. ~  strigilis L. 
putris Hb. —  rurea F. 
radicea Hb. —  polyodon L.
rurea F. 113.
secalina Hb. — didyma Bkh.
strigilis L. 113.

Halias Tr.
prasinana L. 122.

Heliaca H8
arbuti F., H S. ~
tenebrata Scop. 117. 

Heliuphobos ľ . =  N euronla Hb. 
Heliothis Ochs. 

cardui Hub. 117. 
dipsaceus L. 117. 
ononia W. V. 117. 
scutosus W. V. 117. 

H ydrelia G uru. =  E ra s tr ia  Tr. 
Hydroeeia G uru. — P y rrh la  Htlb. 
Hylopbila B. =  H alias Tr. 
Leueania Ochs. 

comma L. 101. 
conigera W. V. 101. 
impura Hubn. 101.
L album L. 101.
paUens Esp. ~  comma L.
pallens L. 101.
turbida Hb. —  comma L.

Luperina Led.
virens L. 102.

Mamestra Tr.
bicruris Hfn. 112. 
brassicae L. 111.
capsincola Esp. = :  bicruris Hfn.
chenopodii W. V. 112. 
dentina W. V. 111.
fulminea F. — leucophaea W. V. 
gemina Hb. ~  thalassina Bkb.
genistae Bkb. 111. 
leucophaea W. V. 111. 
oieracea L. 112. 
persicarlae L. 111. 
pisi L. 112-
reticulata Vili. »=*
saponariae Bkh. 111. 
thalassina Bkh. 111.
t r i fo l i i  H f n .  ~  c h e n o p o d i i  W .  V .

Manfa Tr.
maura L. 114.

Mecoptera Guen. — Scopelosoma Cnrt. 
Misclia Steph.

oxyacanthae L. 109.
Monia Hfibn.

aprilina H.
orion Esp. 1Q0.

Mythimua O. -  Leucania.
Píaenia Steph.

typica L. 114.
Neuronfa Hubn.

graminis Hb. z z  
lolii Esp. zz.
popularis L. 109.

Nonagria Hfibn. 
arundinis H. 110.
cannae Tr. z z  arundinis H. 
arundinis Fabr. z z
typhae Esp. 110.

Ophiusa T. =  Euclidia O.
Orgyia B. =  Demas Stepli.
Orrhodia Hllbn.

vaccinii L. 106.
Orthosia Tr.

catenata Esp. rufina L.
circellaris Hfn. 104.
~  ferruginea Tr. 
helvola L. — rufina L.
lota L. 104. 
nitida W. V. 104 
rufina L. 104.

Panemeria Hb. ---= Heliaca H, S.
Pnnoiis Hfibn.

fiammea Hb. =
piniperda Esp. 103.

Phlognpbora O. =  Euplexia Steph. 
Plnšia Tr.

chrysitis L. 118. 
festucae L. 118. 
gamma L. 118.

Poecilia O. =  Bryopbila Tr.
Polia Tr.

chi L. 110. 
flavicincta W. V. 110. 

Prothym ia Hfibn.
laccata Scop. 121 

Pyropbila Steph. =  Amphipyra O chs. 
Pyrrhia Hfibn.

marginats Tr. r r  
rutilago Hb. —
umbra Hfn. 105.

Scoliopteryx Germ.
libatrix L. 106.

Seopelosoma Curt.
satellitia L. 106.

Scotophila Hb. — Amphipyra O. 
Solenoptera Dup. — Brotulomia Led. 
Stropbia Meigo. — Thyatira O.
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Taeniocampn Led.
gothica L. 103. 
gracilis W. V. 103. 
miniosa F. 103. 
munda W. V. 103.
mm atrum Hb. —  gothien L. 
rubriosA Esp — miniosa F.
stabilis W. V. 104. 

Thyatira Led.
batis L. 97. 

Toxocampa Guen.
craccae W. V. 120. 

Trachea O. -= Panolis Hubn. 
Trotliísa lliibn.

paula Hubu. 121. 
Tryphaena Híibn. 

comes Híibn. 107

fimbria L. 107. 
pronuba L. 107.
•olnni F. — fimbria L .

Xanthia Tr.
aurago W. V. 106. 
fulvago L. 105.
~  icteritia Hfn. 
ailago Hb. —
togata Esp. 105.

X y lina Tr.
conformís F. “
furcifera Hb. 115. 
ornithopus Hfn. 115.
petrífícnttt Fnbr. socia Hfn. 
rhizolitha Tr. ~  ornithopna Hfn.
socia Hfn. 115.

Xylophasia Steph. => Luperina Led.



Phalaenae. Motýlové noční.
!E 3 .

Geometrae. Pídalky.

E o z b o r  r o d ů v .

1 Křídla dokonale vyvinutá. 2.
Křídla zakrnělá nebo žádná (samičky tam uvedených rodů). 48.

2. Žilka podél předního kraje zadních křídel běžící vychází přímo z kořene.
(A. D e n d r o m e tr id a e ) .  3. 

Žilka podél předního kraje zadních křídel běžící vychází z přední žilky středové.
(B. P h y t o m e t r id a e ) .  37.

3. Žilka 5. na zadních křídlech buď schází nebo jest slabší ostatních. 4.
Žilka 5; na zadních křídlech jest rovně silná jak ostatní, buď právě uprostřed

mezi 4. a 6., nebo 6. blíže. 30.
4. Roh předního křídla tak povytažený, že vnější kraj z počátku pod něj se

vrací; buď končitý, buď přiokrouhlený, a nesplývá se vnějším krajem v je
diný oblouk. (Viz v náčrtu č. 1—13.) 5.

Roh předního křídla končitý nebo zaokrouhlený, v pravém úhlu nebo v jedi
ném oblouku se vnějším krajem (č. 14—17.) 20.

5. Kromě končitého rohu jest na vnějším kraji jeden nebo vice cípů, kraj je
tudíž místy prohloubený, někdy až hluboce chobotnatý (č. 1—11.) 6.

Od končitého rohu poněkud na ven vytáhlého běží kraj přímo nebo malým 
obloukem do vnitř k zadnímu rohu (č. 12., 13.) 17.

6. Křídla přední všudy hluboce chobotnatá, jako roztřepená, v rohu i na 6. a
4. žilce povytažená (č. 1.); zadní zubatá. Sesák rohovitý, stočený, makadla
šupinatá, stehna chlupatá. Odontoptera. 159.

Křídla přední čeřitá uebo celokrajuá, kromě předního rohu pouze na jednom 
nebo dvou místech — vždy při 4. žilce — v cíp povytažená; cíp buď ostrý, 
buď zaokrouhlený (č. 2—11) 7.

7. Vnější kraj předních křídel silně čeřitý (č. 2—4.) 8.
Vnější kraj předních křídel buď málo zčeřený buď obloukovitý (č. 5—11.) 10.

8. Cíp na vnějším kraji předního křídla zaokrouhlený. 9.
Cíp na vnějším kraji předního křídla končitý. Na chlupatých makadlech 

chvostek chloupků s čela, sesák měkký, ukrytý (č. 2.). Eugouia. 160.
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9. Zadní křídla rovnoměrně zčeřená, bez zřejmého výkroj ku mezi 4. a 6. žilkou 
(č. 3.). Selenia. 161.

Zadní křídla jako přední krajem skoro laločnatá, mezi 4. a 6. žilkou zřejmě 
vykrojená (č. 4.). Pericallia. 163.

10. Cípek na vnějším kraji předních křídel mezi předním a vnitřním rohem 
končitý (č. 5., 6.) 11.

Cípek zaokrouhlený (č. 7—11). 12.

Náčrt okraje křidel některých piďalek: 1 Odontoptera, ä Eugoni*, 3 Selenia, 4 Pericallia, 
6 Hilnera, 6 Metrocampa, 7 Croeallis, 8  Hypoplectis, 9 Epione, 10 Eurymene, 11 Therapis, lá  Ura- 

pteryx, 13 Humia, 14 Abraxas, 15 Biston, 16 Gnophoa, 17 Angerona. ;

11. Zadní křídla zaokrouhlená, při 4. žilce vytažená v cípek podobný jako na 
předních křídlech (č. 6.). Metrocampa. 158.
Zadní křídla zaokrouhlená, bez cípku při 4. žilce (č. 5.). Himera. 164.

12. Makadla i nohy chlupaté nebo chmýřité. Křídla žlutavá. 13.
Makadla i nohy přiléhavými šupinkami pokryté. 14.

13. Přední a vnitřní kraj zadních křídel sobě rovny; všecka křídla krajem zče
řená (č. 7.). Střední pole předních křídel mnohem temnější nežli vnitřní 
a vnější. Croeallis. 165.

Přední kraj zadních křídel mnohem delší vnitřního kraje, také zřejmě delší 
vnitřního kraje předních, jež jsou jako zadní celokrajná (č. 8.). Přední 
křídla .všudy stejné barvy. Hypoplectis. 172.

14. Zadní křídla mezi 4. a 6. žilkou víc neb méně vykrojená (č. 9.) 15.
Zadní křídla mezi 4. a 6. žilkou nejsou vykrojena (č. 10., 11.) 16.

15. Střední pole předních křídel, omezené páskami, jež přes obě křídla až k tělu
se táhnou, jest téže barvy jako vnitřní a vnější; křídla zažloutlá nebo 
zlatožlutá. Epione. 167.

Střední pole předních, přičervenalých křídel mnohem temnější nežli pole sou
sední; páska na zadních křídlech pouze u těla při vnitřním kraji nazna
čena. Numeria. 174.

16. Zadní křídla celokrajná, při 4. žilce poněkud obloukovitě povytáhlá (č. 10); 3.
a 4  žilka předních křídel vycházejí z jednoho bodu. Enrymene. 166.



E . Geometra* Rozbor. 129

Zadní křídla krajem čeřitá (č. 11.); 3. a 4 žilka předních křídel vycházejí
z různých míst. Therapis. 162.

17. Zadní křídla nejsou nad 4. žilkou v ostrý cípek vytažena. 18.
Zadní křídla nad 4. žilkou v ostrý cíp vytažena; 5. žilka docela schází (č. 12.).

Urapteryx. 169.
18. Žilka 5. ha zadních křídlech je slabší ostatních. 19.

Žilka 5. docela schází (č. 13.). Rumia. 170.
19. Stehna i makadla chlupatá; přední kraj zadních křídel rovná se vnitřnímu

na předních i zadních křídlech. Obojí křídla stejné barvy.
Yenilia. 168.

Stehna i makadla šupinami porostlá; přední kraj zadních, vždy bledších 
křídel delší vnitřního. Aspilates 173.

20. Stehna, ba též holeně chlupaté. 21.
Stehna šupinkami porostlá. 22.

21. Sesák žádný nebo slabý, křídla celokrajná (č. 15.), zadní mezi 4. a 6. žilkou
ne vykrojená. Biston. 183.

Sesák velký, rohovitý, křídla krajem čeřitá, zadní mezi 4. a 6. žilkou maličko 
vykrojená. - Amptaidasis. 184.

22. Roh předního křídla zaokrouhlený (č. 14 a 16.). 23.
Roh předního křídla pravoúhlý, ostrý, pod nějž však vypjatý vnější kraj ne-

sbíhá (č. 17.). Zadní holeně stloustlé; zadní křídla mezi 4. a 6. žilkou 
poněkud jen vyhloubena. Angerona. 171.

23. Vnější kraj předních křídel všudy rovnoměrně zahnutý (č. 14., 16.) 24.
Vnější kraj předních křídel od vnitřního rohu až k 5. žilce přímý nebo pro

hnutý, odkud pak obloukem vypjatý až na zaokrouhlený přední roh. Křídla 
široká úzce žilnatá, sesák slabý a měkký, makadla malá, svislá.

Hibernia. 178.
24. Čelo kulovitě vypouklé, sesák dlouhý, rohovitý; křídla hladce šupinatá, přední

celokrajná (č. 16.), zadní mělce čeřitá. Gnophos. 181.
Čelo nevypouklé. 25.

25. Přední křídla bílá; na nich mnoho tmavých okrouhlých skvrn nebo chobot-
natá páska. 26.

Na širokých předních křídlech není ani tmavých, okrouhlých skvrn ani 
chobotnaté pásky. 27.

26. Zadní křídla bílá; makadla velmi malá, svislá, sesák slabý. Abraxas. 177. 
Zadní křídla žlutá; makadla malá, vypřímená. Rliyparia. 179.

27. Vezpod na kořeni zadních křídel dolíček; křidla bílá, na předních 3, na zad
ních 2 šedé pásky. Cabera. 175.

Vezpod na kořeni zadních křídel není dolíčku. 28.
28. Sesák siiný, svinutý. 29.

Sesák malý, slabý, makadla chlupatá, zadní holeně krátké se dvěma páry 
ostnů. Křídla poprášená; přední o 11 žilkách, na zadních 6. a 7. o sobě.

Fidonia. 180.
29. Žilka 3. a 4  na zadních celokrajných křídlech vybíhají z jediného bodu;

v rozpětí až 30 mfm. Bapta. 176.
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Žilka 3. a 4. ua zadních, krajem zčeřených křídlech vybíhají z různých bodů; 
v rozpětí až 63 *%». Boarmla. 182.

30. Křídla zelená, bělozelená nebo bílá, v tomto případě pouze se 2 světlými
příčnými páskami beze všelikého temnějšího zbarvení. Ve předních křídlech 
není přívěsné buňky. 31.

Křídla jinobarevná; ve předních křídlech je přívěsná buňka. 34.
31. Žilka 6. a 7. předních křídel na společném stvolu. 32.

Žilka 6. a 7. zadních křídel o sobě. 33.
32. Makadla těsně na hlavu přilehlá, s nezřetelným konečným článkem. Křídla

zelenavá, jakoby zaprášená, zeleně přepásaná Pseudoiterpna. 185.
Makadla vztyčená se zřetelným, svislým článkem konečným. Křídla krásně 

zelená, bělavé přepásaná. Geometru. 186.
33. Kraj zadních křídel při 4. žilce v maličký cípek povytažený.

Niemoria. 188.
Zadní křídla bez cípku při 4. žilce. Phorodesma. 187.

34. Na předním křídle červený přímý pás příčný, jenž buď přímo, buď obloukem
táhne se dál po zadním křídle až do prostřed .vnitřního kraje. Třepení rů
žové. 35.

Na předním křídle není červeného pásu příčného. Přívěsná buňka nerozdělená. 
Třepení bilé, šedé nebo žlutavé. 36.

35. Příčný pásek i na zadních křídlech přímý, barvy z růžová skořicové. Roh
předního křídla končitý, zadní křídla při 4. žilce cípatá. Přívěsná buňka 
nerozdělená. Tirnandra. 191.

Příčný pásek růžový na zadních kříaiecn obioukoviiý, s krajem rovnoběžný; 
přívěsná buňka na předním křídla rozdělená. P'ellonia. 190.

36. Žilka 5. na zadních křídlech u prostřed mezi 4. a 6.; 3. a 4. vznikají z jed
noho bodu nebo hned vedle sebe, zadní nohy rovně silné jako střední.

Zonosoma. 192.
Žilka 5. na zadních křídlech blíže 6.; 3. a 4. vznikají dál od sebe na růz

ných místech, zadní nohy slabší středních. Acidalia. 189.
37. Přední holeně o mnoho kratší než polovice stehna; nohy nikdy chlupaté. 38. 

Přední holeně měří (anebo jsou jen o maličko kratší) as polovici stehna. 39.
38. Přední stehna kyjovitě stlustlá, zkřivená. Chesias. 197.

Přední stehna dlouhá, přímá, nikoli kyjovitá. Anaitis. 196.
39. Stehna chlupatá; křídla žlutá, celokrajná, přední červeně nebo hnědě pásko

vaná, nelesklá, zadní jednobarevná. Lythria. 195.
Stehna šupinkami pokrytá. 40.

40. N a předních křídlech obyčejné příčné čáry nebo pásky. 41.
Přední i zadní křídla jednobarevná, tmavošedá; jich střední buňka otevřená, 

přívěsná pak rozdělená. Mínóa. 194.
41. Střední buňka zadních křídel aspoň po vnitřním kraji patrně delší nežli polo

vice křídla, jde tudíž do vnější půle. 42.
Středuí buňka délky obyčejné, neměří nikdy přes půl křídla. 44.
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42. V předním křídle přívěsná buňka, v zadním křídle jediná zadní žilka. 43. 
Přední křídla bez přívěsné buňky; střední buňka zadních křídel měří asi dvě

třetiny délky křídla. Na zadním křídle dvě zadní žilky.
Anisopteryx. 193.

43. Přívěsná buňka nerozdělená, sesák malý, slabý; přední žilka vybíhá ze
3/4 přední žilky středové. Cheimatobia. 202.

Přívěsná buňka rozdělená, sesák silný, rohovitý; přední žilka vybíhá ze 
®/3 přední žilky středové. Oporabia. 201.

44. Vnější kraj předních křídel není delší kraje vnitřního; zadní křídla obyčej
ného tvaru. 45.

Vnější kraj předních křídel velmi dlouhé, patrně delší nežli vnitřní; zadní 
křídla malá, úzká, někdy (u samečků) na kořeni přívěskem opatřená.

Lobophora. 198.
45. Zadní křídla obyčejné velikosti v poměru ku předním. 46.

Zadní křídla maličká; roh předního křídla zaokrouhlený, přívěsná buňka ne
rozdělená Eupithecia. 204.

46. Zadní křídla při 4. žilce povytáhla, cípatá; vnitřní jejich kraj roven přednímu.
Hydrelia. 203.

Zadní křídla zaokrouhlená, bez cípů, se vnitřím krajem kratším předního. 47.
47. Ve předních křídlech rozdělená buňka přívěsná, 6. a 7. žilka o sobě.

Cidaria. 200.
Ve předních křídlech nerozdělená jest buňka přívěsná; 6. a 7. na stvolu ze 

vsuté buňky vycházejícím. Mesotype 199.
48. Samičky bezkřídlé. 49- 

Samičky 8 křídly kusými. 51.
49. Konec zadečku bez chvostu. 50.

Na konci zadečku tlustý chvostek, koncem zastřižený. Anisopteryx. 193.
50. Tělo žluté, černě skvrnité. Hibernia. 178.

Tělo popelavé. Biston. 183.
51. Nohy šupinkami porostlé, sesák slabý.

Hibernia. 178. Cheimatobia. 202.
Nohy chlupaté. Biston. 183.

IE S o z í To o x  c Lx t jl I x t j .t t ’-

X X II I .  Geometridae. Píďalky.

A. Dendrometridae.

158- Metrocampa Latr. (Ellopia Tr.) Běločárník. Perlflugel.
E. la ,  2a , 3a, 4a, 6a , 6b, 7b, 10a, Í la .

1. Křídla jasně zelená, po předních dvě bilé, tmavozeleně lemované proužky 
příčné, z nichž vnější také po zadním křídle obloukem se ubírá. 38—50 rrjBi. 
Od května do července. —-Housenka na habru, buku, dubě a j .

M. margaritaria L., b. habrový.
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(59. Odontoptera Steph, Zejkokřídlec. Zackenspanner.
E. l a ,  2 a ,  Sa, 4a , 6 a, 6a.

1. Křídla ze Šeda žlutohnědá, zadní světlejší; na všech křídlech ve středu bílá 
tečka černě obroubená, na předních dvě příčné proužky, z nichž vnější je 
vně bíle olemována, na zadních černá, obloukovitá proužka. 36—45 mjm.
V květnu a v červnu. — Housenka na topolích, trnkách a j.

O. bidcntaria L., z. dvojzubý.

160. Eugonia Hůbn. (Ennomos O.) Zejkokřídlec. Zackenspanner.
E. 1 a, 2a, 3a , 4a, 6a ,  6a, 7a , 8b.

1. Zadní holeně se dvěma páry ostnů. 2.
Zadní holeně jen se dvěma ostny na konci; příčné pásky po předních kří

dlech vždy souvislé, zadní křídla bez pásky střední. 3.
2. Příčné pásky po světle hlinožlutých předních křídlech hnědé, ostře vymezené,

souvislé; přední roh na spodu hnědý, zadní křídla spodem zahnědlá. Tře
pení bíle a hnědě kostkované. 36—45 *%,. Od konce července do října. — 
Housenka na dubech a lipách. E. angularia W. V., z. lipový.

Příčné pásky po hlinožlutých, hnědě kropenatých křídlech tmavohnědé, ne
souvislé, jen ze řady droboučkých skvrn splynulé. Třepení bilé, u žilek 
černé. 40—58 mjm. V září a v říjnu. — Housenka na olších, osykácli, ja
bloních a j. E. aloiaria Esp., z. olšový.

3. Křídla čemožlutá, temněji kropenatá; na předních dvě hnědé pásky ohnuté.
Na spodu zadních veliká černohnědá skvrna u prostřed; hlava a hruď síro- 
žlutá. 36—43 Od července do září. — Housenka na lipách, břízách
a jinde. E. canaria Hůbn , z. březový.

Křídla hlinožlutá, na předních dvě hnědé pásky příčné, z nichž vnější je 
skoro přímá, vnitřní klikatá. Hlava i hruď téže barvy jako křídla. 32—42 
V srpnu a v září. — Housenka na dubech.

E. quercinaria Bkh., z. dubový.

161. Selenia Hůbn. (Ennomos O.) Zejkokřídlec. Mondspanner.
E. I r, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a.

1. Křídla žlutá, hnědožlutá nebo šedožlutá. 2.
Křídla tmavě červenohnědá, místy červcová nebo pomerančová; u prostřed 

nich stříbrolesklé měsíčky, za nimiž dál ku kraji černohnědá tečka bývá. 
34—43 Od dubna do července. — Housenka na trnkách, šípku a j.

S. te tra lu n aria  Hfn. z. čtyřměsíčný.
2. Na všech křídlech po zřetelné skvrně měsíčné.; měsíčky zadních křídel leží ve

tmavé trojnásobné proužce a jsou černě olemovány. Křídla žlutá, rezavě 
a bělavé promíšená. 34—41 mjm. Od dubna do července. — Housenka na 
trnkách, lipách a j. S. lunaria  W. V., málinovníkový.

Měsíčky nezřetelné, přečasto scházejí; křídla bledě hlinožlutá, hnědé kropenatá, 
na předních tři příčné tmavé pásky a čára v rohu, na-zadních jednoduchá 
obloukovitá proužka. 30—41 rnj„,. Od dubna do července. — Housenka na 
olších, vrbách a p. S. illnuaria  Esp., e. řešetlákový
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162. Therapis Hubn. Zejkokřídlec. Spindelbaumspanner.
K. la , 2a, 3a, 4a, 6a, 6b, 7b, 10b, 12b, 14b, 16b.

1. Křídla bledožlutá, velmi drobné kropenatá; po nich obloukovitá černá páska, 
jež pouze na zadních křídlech souvisí, na předních pak je tečkami jen 
naznačena. Tmavší lem je od středního pole světlejšího tečkami po žilkách 
vymezen; v předu několik černých skvrn. 32—38 V červenci a v srpnu. — 
Housenky na brslenu. Th. evonymaria W. V., z. brslenový.

1.

164. Himera Lup. (Crocallis O.) Brkorožec. Bothflugel.
E. 1 a, 2 a, 3 a, 4 a, 5 a, 6 b, 7 b, 10 a, 11b.

1. Křídla ryšavá, do Šeda, zadní bledší, s černou středovou skvrnou; po zadních 
jedna, po předních dvě začernalé příčné pásky, kroině toho v předních ro
zích po bělavé, černě ostíněné tečce. 40—48 mjm. V září a v říjnu. — Hou
senka na dubech, břízách, vrbách, ovocných stromech a j.

H. pennaria L., b. dubový.

165. Crocallis Tr. Brkorožec. Birnspanner.
E. la, 2a, 3a, 4a, 5a, 6b, 7b, 10b, 12a, 13a.

1. Křídla bledožlutá; ve středním tmavším poli, jež příčnými čarami přesně je 
omezeno, černá středová tečka. Zadní křídla poněkud bledší, druhdy beze 
středové tečky. 36—41 mjm. V červenci a v srpnu. — Housenka na dubech, 
vrbách a j. eliuguaria L., b., hruškový.

166. Eurymene Ľup. Hnedopásník. Wintereichenspanner.
E. la, 2a, 3a, 4a, 5a, 6b, 7b, 10b, 12b, 14b, 16a.

1. Přední křídla žlutá, po nich rezavě hnědé smývané prouby; zadní bledožlutá, 
ve vnitřním úhlu z fialova rezavá. 35—39 m/m. Na kmenech od června do 
srpna. — Housenka na dubě, buku, lípě a j .  E. dolabraria L., h. úzkokňdlý.

163. Pericallia Steph. (Ennomos O.) Zejkokřídlec. Fliederspanner.
E. 1 a, 2 a, 3 a, 4 a, 5 a, 6 a, 7 a, 8 a, 9 b.

Křídla hlinožlutá, vnitř do po
merančová, po nich dvě rů
žové příčné pásky, z nichž 
vnější, tečkami po žilkách 
provázeny, i na zadní křídla 
se prostírá; mezi oběma te
mná prouha, jež probíhajíc 
ode střídu vnitřního kraje 
zadních křídel nedaleko před
ního kraje předních křídel 
v ostrém úhlu do vnitř za- 
bočuje. 30—39 V čer
venci a v srpnu — Housenka
na Šeříkn, ptačinci a j. Abraxas groasulariata.
P. syringaria L., z. šeříkový.
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167. Epione Dup. Zubopásník.
E. la , 2a, 8a, 4a, 6a, 6b, 7b, 10b, 12b, 14a, 16a.

1. Křídla zažloutle bílá, žlutavým a hnědým poprášením zakalená, se smývanými 
pruhy příčnými, jež jsou na předním křídle tři, na zadním dvě, všecky 
rovné šířky. 29—33 *%». V květnu a v červnu. — Housenka na borůvčí a j.

E. advenaria Hubn., e. borůvkový.
Křídla zlatožlutá, drobně pomerančově poprášená; vnitřní čára příčná tenou

čká, v ostrém úhlu zlomená, vnější křivolaká, vně temně stínovaná, běžící 
z rohu předních křídel až do středu vnitřního kraje zadních křídel. 20 až 
33 Od srpna do září. — Housenka na topolích a vrbách.

E. apiciaria W. V., z. vrbový

168. Venilia Dup. (Zerene O.) Skvrnopásník. Fleckenspanner.
E. 1 a, 2 a, 8 a, 4 a, 6 b, 17 a, 18 a, 19 a.

I. Křídla zlatožlutá, posetá různo černými, žlutě poprášenými skvrnami; také 
třepení skvrnité. 27—29 V květnu a červnu. — Housenka na hluchavce,
šedivce a j. macularia L., sk. hluchavkový.

169- Urapteryx Leach. (Acaena O.) Cípokňdlec. Oranienspitz.
E. 1 a, 2c, 8a, 4 a , 6b, 17b.

1. Křídla bledá, citrónové žlutá; na předních dvě hnědé pásky, uzoučkou střední 
skvrnu' měsíčnou obkličující, na zadních obloukovitá páska středem a dvě

f a n l r i r  t \ i ř i  n i t M i  A  Ž  r%*7 Tíl/ O / i  ň o v i r n n  f l n  o r n n o  ____  T T n u o a n l r n  n n
nuvuci Lbťnj p n  Liipu. i u -------n i  t c iT i ia  u u  Ol pua> ------- i i u u s c u n a  u a

černém bezu, kozím listě, lípě a j. II. sam bncnria L ., c. bezový.

170. Rlimia Dup. (Ennomos O., Opistographis H b)  Zejkokřídlec. Wássdorn-
spanner.

E. 1 a, 2a, 3a, 4a, Sb, 18a, 18b.

1. Křídla jasně žlutá. Na předním kraji předních křídel rezavé skvrny, z nichž 
největší je v rohu; příčné proužky jen naznačeny. Na příčné žilce bílá 
skvrna měsíčná, hnědě obroubená; na všech křídlech hnědě kostkované tře
pení. 31—39 V květnu a v červnu. — Housenka na trnce a hlohu.

R. crataegata L , z. hlohový.

171. AngerOfia Dup. (Ennomos O.) Zejkokřídlec. Schlehdornmesser.
E. la , 2a, 8a, 4b, 20b, 22b.

1. Přední křídla buď pomerančová (u samečků), bud bledožlutá (u samiček), 
drobně na přič tečkovaná a čárkovaná; druhdy (var. Corylaria) splývají 
příčné čárky a tečky ve tmavý lem a tmavou půdu na kořeni předních 
křídel. Třepení světlé, při žilkách tmavé; na příčných žilkách temné mě
síčky. 40—57 m(m. V červnu a v červenci. — Housenka na trnce, buku a j.

A. pnmarta L., z. trnkový.



172. Hypoplectis Hůbn. Žlutokřídlec. Oinsterspanner.
E. la ,  Sa, 3a , 4a , 6a , 6b , 7b, 10b, 12a, 18b.

1. Křídla bledé žlutá, husté a jemné šedě posetá; po předních dvé řady silněj
ších hnědých teček, z nichž vnější i na zadní křídla se prostírá. 32—38 
V květnu. — Housenka na janovci, kručince a j.

H. adspersaria Fabr., i. kručinlcový.

173. Aspilates Tr. (Cabera Tr.) Ťupkokřídlec. Tausendblattspanner.
E. la ,  2a , 3a, 4a , 6b, 17a, ISa, 19b.

1. Přední křídla slamožlutá, šedě poprášená, po nich rudošedý, přímý, kosý 
pruh a středová skvrna; zadní skoro bílá se středovou skvrnou a kusým 
proužkem z předního rohu. 30—34 V červenci a v srpnu. — Housenka 
na janovci, řebřlčku a j. A. gil varia W. V., i. iernopásný.

Všecka křídla bělošedá, žlutohnědé kropenatá, po předních tři, po zadních 
dvě příčné proužky. 34—38 mjn. V květnu a v červnu. — Housenka na ja
novci. A. strig illaria  Hůbn., if. vikvicový.

174. Numeria Dup. Hnědopásník. Stäubling.
E. l i l ,  2a , 3a , 4a , 6a, 6b, 7b, 10b, 12b, 14a, 16b.

I. Přední křídla rudošedá, hnědě poprášený; střední pole rudohnědé,, dvěma pří
čnými černými pásky ovroubené. Proužka zadních křídel jen ve vnitřním 
rohu patrná 30—36 *%. Od dubna/do června. — Housenka na vrbách.

N. pu lveraria L., h. vrbový.

175. Cabera Tr. Ťupkokřídlec. Weissbirkenspanner.
E. 1 4  2a, 3a , 4b, 20b, 22a, 23a, 24b. 26b, 27a.

1. Křšhfta bílá, hustě hnědě kropenatá; na předních tři, na zadních dvě příčné 
čeřité pásky rezavé. Čelo hnědé. 25—33 Od května do července. — Hou
senka na vrbách, břízách, olších, lískách a j.

C. exanthem aria Scop.,, t. osykový.
Křídla bílá, řídce šedě kropenatá; na předních' tři, na zadních dvě čeřité 

příčné pásky hnědošedé. Čelo bilé. 25—33 »%» Jako předešlý.
C. pusaria L , i. běločelný.

176. Bapta Steph. (Zerene O.) Skvrnopásník. Fleckenspanner.
E. la ,  2a , 3a , 4b, 20b, 2 2 a, 23a, 24b, 26b, 27b, 28b, 29a.

1. Na předním kraji bílých předních křídel dvě velké černé tečky; z nich vinou 
se černé čeřité čáry, z nichž vnější na zadním křídle pokračuje. U pro
střed každého křídla černá tečka. 23—28 mjm. Od května do srpna. — Hou
senka na břízách, vrbách a j .  B. bimaculata Fabr., sk. dubový.

Na předních křídlech není v předu černých skvrn; všecka křídla bílá s černou 
tečkou u prostřed a černými měsíčky po vnějším kraji. Příčné pásky kusé, 
hnědě skvrnité. 23—28 *%,. Jako předešlý.

B. teinerata W. V., sk. zahradní.

E  Geometrae. X X III. Geometridae 178 , 173., 174., 175., 176. 135
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177. Abraxas Leách (Zerene O.) Skvrnopásník. Fleckenspanner.
E. la ,  2a, 3a , 4b, 80b, 22a, 2 ta. 24b, 26a, 26a.

1. Po předních křídlech okrouhlé skvrny v řadách. 2.
Po kraji všech křídel široký černý lem; v předu předního křídla dvě velké 

černé skvrny, na zad jediná, jež splývá již se středovou černou prouhou 
na křídlech zadních. Půda bílá. 23—27 V květnu, pak v červenci
a v srpnu. — Housenka na topolích, vrbách, lískách a j.

A. m arginata L., sJc. lískový.
2. Mezi řadami černých skvrn po předním křídle žlutá páska na kořeni a za

středem- 39—45 V červenci a v srpnu. — Housenka na angreštu.
A. grossulariata L., sk. angreštový.

3 5

4, 1 2 6
Hiberuia rlefolaria, 1 sameček, 2 sam ička; Hiberuie aurantiaria, 3 sameček, 4 sam ička; Cheiraa- 

tebia brunata, 6 sameček, 6 samička.

Jen na kořeni mezi šedými skvrnami žlutá páska; po všech křídlech skvrny 
šedavé, na vnitřních krajích u prostřed rezavě hnědá z modra stříbrně 
očkovaná skvrna; lem předních křídel šedý. 38 —43 V červnu a v čer
venci. — Housenka na jilmech, střcmchácli a j.

A. ulm ata W. V., sk. jilmový.

178. Hibernia Latr. (Fidonia O.) TmavosJcvrnáč. Staubspanner.
E. l a ,  2», 3 a ,  4b , 20b, 22a , 23b. — 1 b, 48, 60, 51.

1. Okřídlení (samečkové). 2.
Bezkřídlé (samičky) neho s křídly kusými. 6.
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2. Zadní křídla celokrajná. 3.
Krídla čeřitá, zadní skoro zejkovaná, všecka tmavošedá, poněkud rezavě pro- 

míšená s nezřetelnými páskami. Na předním kraji černá malá tečka. 27 až 
36 mjm. V říjnu a v listopadu. — Housenka na listnatých stromech.

H. bajaria  W. F ,  tm. třešňový.
3. Po vnějším kraji předních křídel není zřetelných černých teček. 4.

Po kraji všech křídel černé tečky; přední křídla zrůda šedá, černě poprá
šená, se dvěma příčnými páskami, zadní bělavá. 36—42 *%*. V březnu 
a v dubnu. — Housenka na listnatých stromech.

H. progenunaria Hubn., tm. tečkovaný.
4. Přední křídla žlutá. 5.

Přední křídla bílá, šedě poprášená, se dvěma černými čarami příčnými; zadní 
bělavá, šedé kropenatá. 30—36 »%,. V březnu a v dubnu. — Housenka na 
dubech. H. leucophaearia W. F ,  im. dubový.

5. Zadní křídla s tmavou oblou-
kovitou čarou, kol stře
dové tečky se zatáčející.
Přední křídla zlatožlutá, 
na kořeni poprášená, po 
nich hnědé dvě příčné ; 
čáry; zadní jsou světlejší.
Třepení jednobarevné. 34 
až 45 *%,. Na podzim.—
Housenka na listnatých 
stromech.

H. m iran tia rlaS p ., trn. březový.
Zadní křídla bledožlutá, bez 

středové pásky, jen za
hnědle kropenatá. Přední Fidonia pinaria'
křídla žlntá, hrubě rezavě-
hnědě poprášená, se dvěma klikatými příčnými čarami, jež ve vnějším 
a vnitřním poli široce rezavě jsou olemovány. Ve středu křídel i po před
ním kraji tmavohnědé skvrny; třepení skvrnité. 40—48 mfm. Na podzim. — 
Housenka jak u předešlých. H. defoliaria L..t tm. lipový.

6. Křídla kusá. 7.
Křídla vůbec chybějí. Tělo žluté, černě skvrnité. H. defoliaria L.

7. Křídla kratší než půl těla. 8.
Křídla aspoň zdélí polovice těla, a to přední a/3, zadní */, těla, šedé a hnědě

promíšená. H progeinm aria  Hubn.

8. Křídla zdélí čtvrtiny těla s dlouhým třepením; tělo hnědošedé, nohy a tykadla
kroužkovaná. H. auram tiaria Esp

9. Tělo šedé, křídla bez vláskovitého třepení. H. ba jaria W. V.
Tělo šedé; na křídlech dlouhé, vláskovité třepení.

II. leucophaearia W. V.

Motýlové. Anal. kli?. i l
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179. Rhyparia Led. (Fidonia O)  Tmavoskvrnáč. Moosbeerenspanner.
K. 1», 2a, 3a, 4 b, 20b, 22a, 23a, 24b, 25a.

1. Přední krídla bělošedá, temněji poprášená, zadní žloutková; po všech příčné
řady větších a menších černých skvrn. 40- -44 »%». V červenci na rašeli
nách a mokřadech. — Housenka ua klikvč a j.

R. melanaria £»., tm. borůvkový.

180. Fidonia Tr. Tmavoskvrnáč. Fleckenspanner.
E. 1 a ,  2 a, 3 n, 4 b, 20 b, 22 a, 23 a , 24 b, 25 b, 27 b, 28 a .

1. Příčné pruhy po celém křídle neb aspoň po předním kraji křídla zřetelné,
aneb řadou temných teček po žilkách naznačené. 2.

Příčné pruhy nezřetelné. Křídla bledě žlutá, však kolkolem tak hnědočerně 
lemována i podélnými proužkami přervána, že půdu lze zříti toliko na třech 
velkých podélných skvrnách na předním křídle, na dlouhém pruhu z kořene 
a dvou skvrnách na zadním křídle a na temně kostkovaném třepení. 3G až 
40 mjm. V květnu a v červnu. (Obr. na str. 137.) — Housenka na borovicích.

F. p in iaria  L., tm. sosnový, sameček.
2. Křídla bělavá nebo šedá. 3.

Křídla hnědožlutá, pomerančová nebo běložlutá — vůbec se žlutým náde
chem. 4.

3. Příčné pásky po bělavých, hnědě kropenatých křídlech patrné, a to ua před
ních čtyři, ua zadních dvě, všecky olivově hnědé. 27—34 mfm. Od května
do srpna. — Housenka na vřesu, Černobýlu, na břízách a j.

F. atom aria L., tm. černobýlový, samička. 
Příčné pásky nezřetelné, jen po předním kraji předních křídel čtyři ve'ké re- 

zavohnědé i temnější skvrny, z nichž druhá ze zadu souvisí s úhlovitou 
skvrnou na příčné žilce a splývá v podobu aE> 30—34 *%,. V červenci. — 
Housenka na angreštu a j  F. w aw aria  L t m .  rybinový.

4. Třepení světle a tmavě kostkované, 5.
Třepení jednobarevné; křídla z červena hlinožlutá, rudohnědě poprášená, na 

předních čtyři, na zaduích dvě nezřetelné hnědé pásky příčné. Samička 
menší 22—30 mjm. V květnu. — Housenka na borůvčí a j.

F. b runneata Thunb., tm. brusincový.
5. Po předních, světle žlutých nebo jen zažloutlých křídlech aspoň čtyři příčné

tmavé pásky; lem křídla není hnědý, nýbrž někdy pouze hnědě poprá
šený. 6.

Po předních, z hnědá oranžových křídlech dvě tmavohnědé pásky příčné až 
za střed, lem hnědý; na zaduích křídlech středová skvrna.

F. p in iaria  L., tm. sosnový, samička.
6. Žilky po křídlech tmavohnědé; příčné čáry — na zadním křídle tři, na před

ním čtyři — tmavohnědé, určitých obrysů, tvoří se žilkami takořka sít po 
křídle. 23—29 Od května do srpna. — Housenka na jeteli a j.

F. c la th rata  L., tm. jetelový.
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Žilky šedé, nezřetelné, příčné čáry na lilinožlutých křídlech — na zadním dvě, 
na předním čtyři — olivově hnědé, neurčitých obrysův. 23—29 V kvě
tnu, pak od července do září. — Housenka na vřesovištích, břízách a j.

F. atom aria L., tm. černobýlový, sameček.

181. Gnophos Tr. Šerokřídlec.
E. 1 a, 2a, 3 a, 4 b, 20b, 22a, 23a, 24a.

1. Čelo bilé; zadní holeně dlouhé. Křídla světle šedá, temněji poprášená, 8hně
dými kroužky u prostřed; vnější příčná páska zoubkovaná, na žilkách 
hnědší, vnitřní skoro přímá. 32—40 V horách, v červenci a v srpnu. — 
Housenka na rozličných bylinách. G. dilucidaria W. V., š. bélo čelný.

Čelo černohnědé; zadní holeně krátké. Křídla šedá, hustě temněji kropenatá; 
u prostřed velké temné kroužky. Vnější příčná páska černá, zejkovaná, 
i spodem patrná. G. obscurata W. V., š. hnědočelný.

182. Boarmia Tr. Zubopásník. Wellenflúgel.
E. 1 a, 2 a, 3 a, 4 b, 20 b, 22 a, 23 a, 24 b, 26 b, 27 b, 28 b, 29 b.

1. Křídla šedá, nikdy zelená. 2.
Křídla světle šedá, zeleně promíšená; na předních křídlech dvě proužky, na 

zadních jedna, všecky zejkované, černé, bíle obroubené. 28—35 m(m- V čer- 
.venci a v srpnu. — Housenka na lišejnících.

B. lichenaria Hufn., z. lišejníkový.
2. Vnější příčná proužka křídel předních pojí se na vnitřním kraji ke vnější

příčné proužce křídel zadních. 3.
Vnější příčná proužka křídel předních pojí se na vnitřním kraji ke vnitřní 

příčné proužce zadních křídel, vnější pak na zadních křídlech počíná tam, 
kde vlnitá čára předních končí. Křídla bělošedá, hnědě poprášená. 36—42 *%,. 
V dubnu a v květnu, pak v červenci a v srpnu. — Housenka na ovocných 
stromech, vrbách, dubech a j. B. crepuscularia W., V., z. orlíčkový.

3. Roh předních křídel po rubu světlejší, skoro bílý. Přední křídla popelavá,
příčné proužky nezřetelné, za to vlnitá čára určitá, bílá, zejkovaná, vnitř 
černě omezená, na zadních křídlech obloučkovitá. 50—60 V červnu. — 
Housenka na dubě, buku a j .  B. roboraria W. V., z. dubový.

Roh předních křídel není po rubu světlejší. Křídla světle šedá, hustě hnědě 
poprášená; u prostřed předních kroužek světle očkovaný, obapol něho dvě 
příčné, černé proužky pramálo zoubkované a po lemu bílá, rovnoměrně zej
kovaná vlnitá čára. První článek zadečku bílý. 32—38 %n. V dubnu a v kvě
tnu. — Housenka na třezalce, Černobýlu, vřesu a j.

B. einctaria Ilufn., z vřesový.

183. Biston Leach. (Nyssia Dup.) Drsnokřídlec. Strichspanner.
E. la ,  2a , 3a , 4b , 20a, 21a. — 1 b, 48, 60, 61.

1. Motýlové okřídlení. 2.
Bezkřldlá samička šupinatá, šedá, se dvěma černými proužky po zadku; tykadla 

a nohy zcela lysé. 13—14 B. pilosarius W. V., d. hruškový.
11*
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2- Třepení mezi žilkami tmavé skvrnité. Zadní holené se dvěma ostny; samičky 
okrídlené. 3.

Třepení jednobarevné, zadní holené o čtyřech ostnech. Přední křídla ze zelena 
šedá, temněji poprášená, po nich neurčitě vymezené příčné pásky; zadní 
křídla světlejší, řidčeji poprášená. Zadek štíhlý, svrchu začervenalý. 38 až 
44 m}m. V březnu a v dubnu. — Housenka na listnatých stromech.

B. pilosarius W. V., d.
3. Příčné pásky černé, hluboce zej

kované, vnitřní vnitř, vnější vně 
široce rezavě hnědě olemované; 
přední křídla ze zelena bílá, 
zadní světlejší se dvěina oblou- 
kovitymi proužkami. 40—52 ♦%,. 
Na jaře. — Housenka na stro
mech listnatých
B- s tra ta rin s  Hufn., d. lipový.

Příčné proužky temné skoro přímé, 
někdy nezřetelné; křídla šedo
hnědá, u samiček dlouze brvitá. 
Tykadla tmavohnědá, u samečků 
dlouze brvitá. 40—4 6 V bře
znu a v dubnu. — Housenka na 
listí.

B. h ir ta riu s  L , d, třešňový.

1. Křídla bílá, černě poprášená; na 
předních čtyři skvrny po před
ním kraji a dvě druhdy nezře
telné, černé, silně zejkované (V) 
příčné proužky, z nichž vnější 

A m phidasis  b e tu i.ir ia , s a m iík a .  i po zadních křídlech pokračuje.
38—56 mjm- V květnu, zvláště 

na vrbách. — Housenka na listnatých stromech.
A. betu laria  L., d. březový.

184. Amphidasis Tr. (Nyssia Dup.) 
Drsnokřídlec. Strichspanner.

£ .  1 a, 2 a, 3 a, 4 b, 20 a, 21b.

185. Pseudoterpna HS. (Geometra L.) ZelenopJáštník. Geisskleespanner.
E la ,  2 a ,  3b, 30a, 31a, 32a.

1. Křídla zeleně a bíle poprášená; na předních dvě, na zadních jedna zejkovaná 
tmavozelená páska a bílá setřelá čára vlnitá. 32—-36 Od června do
srpna. — Housenka na kručince, janovci a j.

P. p ru iuata  Hufn., z. janovcový.
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186. Geometra X., Boisd. Zelenopláštník. Buchenspanner.
Ľ. la ,  2a , Sb, SOa, SI a, S2b.

1. Křídla sytě zelená grunes Blattu); na předních bilé skvrny po předním
kraji a dvě příčué čeřité pásky bilé, na zadních pouze jediná. 40—52 m/m.
Od června do srpna. — Housenka na břízách a j.

G. papilionaria L z .  březový.

187. Phorodesma Boisd. (Geometra L .) Zelenopláštník.
E. la ,  2 a , 3b, 30b, 31b, 83b.

1. Třepení křídel jednobarevné; křídla jasně zelená, přední po předu bčložlutá
s bílou skvrnou středovou a dvěma béložlutými páskami příčnými. 3 0 -3 6  
V srpnu. — Housenka na řebříčku, v pouzdře z rozkousaného listí.

Ph. sm aragdaria Fabr., z. řebříčkový.
Třepení křídel rezavě kostkované; křídla zelená, ve vnitřním rohu bledě 

skvrnitá. Také na zadních křídlech po kraji souvislé bělavé skvrny mezi 
hnědými měsíčky. 28—34 mfm. V červnu a v červenci. — Housenka na du
bech. Ph. pustulatn Hufn., z. dubový.

188. Nemoria Hůbn. (Geometra L .) Zelenopláštník.
E. la ,  2a , 8b, 30b, 81b, 33a.

1. Třepení po žilkách rezavohnědě skvrnité. 2.
Třepení jednobarevné, zřídka v rohu bledší, ale nikdy tmavě skvrnité. 3.

2. Lem zadních křídel hluboce zejkovaný; křídla jasné zelená se světlejším tře
pením. Na předních dvě bilé, místy zvlněné příčné čáry, z nichž vnější po 
zadních křídlech dál se vine. Makadla překrátká, tykadla samečků i samiček 
hřebenitá. 28—34 V červenci a v srpnu. — Housenka na mateřídoušce,
řebříčku a j  N. thym iaria L., z. mateřídouškový.

Lem zadních křídel skoro nezoubkovaný, ale za to při 4. žilce ve zřetelný 
cípek vytažený. Makadla nepříliš zkrácená, tykadla i u samečků jen pře- 
krátep hřebenitá. Křídla bledé zelená, se dvěina příčnými proužkarai bílými, 
přední kraj jemně hnědě kropenatý. Jako předešlý. — Housenka na -doubí, 
leští a j .  N. fimbriata Hufn., z. lískový.

3. Třepení všudy jednobarevné. Křídla z běla zelená, po nich dvě příčné proužky
bilé. 4.

Třepení v předním rohu bilé, mnohem světlejší nežli půda křídel. Čelo re
zavě červené; přední kraj předních křídel není rezavě kropenatý. Křídla 
žlutozelená, přední v předu běložlutá; po nich dvě bilé, mělce zčeřené 
proužky, z nichž vnější táhne se i po zadních křídlech ve slabý cípek vy
tažených. 20—22 mjm. V květnu a v červnu. — Housenka na hlohu.

N. viridata L ., z. hlohový.
4 Vnější příčná proužka zejkovaná; čelo hlinožluté. 20—23 *%*. V květnu 

a v červnu. — Housenka na borůvkách. N. putataria L., z. borůvkový.
Vnější příčná proužka nezejkovaná, čelo šedožluté. 22—25 mJm.. V červnu. — 

Housenka na borůvčí, olších a j. N. lactearia  L , z. olšový.
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189. Acidalia Tr. (Idaea O.) Vlnopásník Wellenspanner.
E. l a ,  Sa, Sb, SO b, 84 b, 36b.

1. U prostred předních nebo zadních krídel temné skvrny, nékdly na obojích.
Zadní krídla zaokrouhlená, obojí bledá, běložlutá nebo žlutavá. 2.

Krídla vůbec bez teček stredových. 10.
2. Zadní krídla zaokrouhlená. 3.

Zadní křídla při 4. žilce clpatá. Křídla zelené bělošedá, černě poprášená 
se světlou čarou vlnitou; po předních tři, po zadních dvě příčné pásky 
šedé, z nichž zadní je  zejkována. Čára pokrajní úzká, černá, mezi žilkami 
o něco stlustlá, třepeni málo kdy tečkované. 30—35 ”jm. V červnu a v čer
venci. —  Housenka na jitroceli, čistci a j.

A. nigropunctata H u fn  , vl. jitrocelový.

3. Ve třepení na konci žilek ostré černé tečky. 4.
Na konci žilek není ve třepení určitých teček. 8.

4. Čára pokrajní zřetelná, nejvíce na žilkách přetržitá. 5.
Čára pokrajní není vyznačena. 6.

5. Vnější příčná čára na žilkách černě tečkována; křídla slamožilutá, poněkud
do červena, po vlnité čáře šedě poprášená. Po předních křídlech dvě, po 
zadních jedna úzká příčná čára 18— 22 Od května do srpna. Housenka 
na rozličných bylinách, i sprácliuivělých.

A. v irgn laria  H u b n , vl. střem chový.

Vnější čára příčná není po žilkách tečkovaná a jest  pramálo zoubkovaná; 
křídla slamožlutá, poněkud do červena. Po předních křídlech tři hnědé 
příčné čáry, z nichž vnější v předu na 6. žilce ostře se zahýbá a se střední 
na zadním křídle pokračuje. 2 7 — 34 *%*. Od května do srpna. — Housenka 

na svadlém listí a p. A. aversata L ., rudopásn ík  kručinkovy.

6. Vlnitá čára s obou stran stejně tmavě obroubená. 7.
Vlnitá čára ze světlých měsíčků se skládající jen při vnitřním úhlu tmavě 

obroubena. Křídla běložlutá, červeně nadchlá; po předních divě, po zadních 
jediná příčná řada černých teček. 19—21 mlm. V červenci. —  Housenka 
ve svadlém listí. A. dim idiata H u fn  vl. m ěsíčkový.

7. Vnější pole předních křídel tmavší nežli vnitřní a střední, vnější hnědošedé,
vnitřní a střední světle žluté; na předních dvě, na zadních jediná příčná 
čára. 2 0 —25 mjm,. V červenci. — Housenka na svadlých bylinách.

A. b ige ta ta  H u fn ., vl. černotečný.
Všecka pole předních křídel rovně zbarvena, a to z běla žlutavě, do šedo

zelená; na předních tři, na zadních dvě hnědošedé, málo určité příčné čáry. 
19— 22 mfm. V červnu a červenci. —  Housenka na mateřídoušce, mochně a j.

A. stram inata  Tr. vl. m ateřídouškový.

8. Křídla bledožlutá nebo hlinožlutá. 9.
Křidla bělavá, někdy přižloutlá, černě řídce poprášená; na, předních pět 

příčných hnědožlutých čar, z nichž prostřední již za středovou tečkou pro
bíhá, ua zadních čtyři. Na vnitřní čáře tři temné skvrny; ve vlnité čáře 
v buňce 2. a 3. velké oblouky. 20—30 V červnu a v červenci. — 
Housenka ua řebříčku, jitroceli a j.

A. im m ntata L ., iupkokřídlec pětipásný.
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9. Krídla kalné hlinožlutá, na předních tři, na zadních dvé hoédé čáry; třepení
hnědé. 19— 22 mjm. V červenci a v srpnu. —  Housenka na svadlém listí.

A. perochraria F. R., vl. hlinoHutý. 
Křídla zažloutlá; přední po předním kraji červcová, na nich tři, na zadních 

dvě zelenošedé příčné čáry. 19—22 mjm. Od června do srpna.
A. osseata W. V., vl. červenočárný.

10. Třepení bilé, tmavě kostkované; bělavá křídla všudy rovnoměrně černě po
prášená, na předních tři, na zadních dvě široké žlutohnědé proužky. 23 až 
28 % .V  červnu a v červenci. —  Housenka na rozl. bylinách.

A. in im o ra ta  L ,  vl. kostkovaný. 
Třepení není tmavě kostkováno; přižloutlá křídla všudy řídce hnědě poprášená, 

na předních tři, na zadních dvě hnědošedé příčné čáry. 2 7 —38 mjm. V květnu 
a v červnu *%,. —  Housenka na rozličných bylinách.

A . r e m u ta ta  H ubn., rudopásníh vikvový.

190. Pellonia Lup. (Idaea O.) Rudopásníh Purpurstrich.
E. l a ,  ‘2a, 3b , 30b, 34a, 35b.

1. Křídla šedožlutá s růžovým třepením a růžovými středovými skvrnami. Po 
předních křídlech tři červené příčné proužky, z nichž střední vně do šířky 
v pásku je sm yta; střední a vnější prostírá se i na zadní křídla. 27— 33 mjm. 
Od května do července. —  Housenka na janovci, vratiči, trnkách a j.

P. v ib ic a r ia  L., r. janovcový.

191. Timandra Boisd. (Ennomos O.) Zejkokřídlec. Ampferspanner.
£ .  1 a, 2 a, 3b, 30b, 34a, 36 a.

1. Křídla zelenavě žlutá, drobně šedě poprášená s třepením růžovým, po rubu 
popelavá. 27— 32 mlm. V květnu, pak od července do září. —  Housenka na 
lebedě, šťovíku a j. T. a m a ta r ia  L., z. šťovíkový.

192. Zonosoma Led, (Cabera Tr.) Ťupkokřídlec. Ringspanner.
E. l a ,  2a , 3b, 30b, 34b, 3 6 t .

1. Na předních křídlech zřetelná, široká středová prouha příčná. 2.
Na křídlech kruhová střední skvrna; středová prouha bud nezřetelná, bud 

docela schází. 3.
2. Křídla červenožlutá, se třemi černými proužkami příčnými, z nichž vnitřní

a vnější druhdy v tečky jsou přetrženy. Lemová čára tečkovaná. 2 5 —33 *%,. 
Od května do července. — Housenka na dubech a j.

Z. trilin ea ria  Borkh., t. bukový. 
Křídla bledě hnědožlutá, hustě černě nebo rudě poprášená se dvěma příčnými 

proužkami, z nichž vuější je  tečkami naznačena, vnitřní pak široká, šedě 
nebo rudohnědě poprášená. 22— 32 n,jm. — Housenka na břízách, dubech a j.

Z. p u n c ta r ia  L ., t. dubový.

3. Vnější příčná proužka černá, hluboce zejkovaná; křídla slatnožlutá, středové
velké proužky bíle očkované. Příčné čáry teiuué; podél obruby řada čer-
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ných tečekľ 22—25 *%». Od května do srpna. — Housenka na javorech, 
břízách a p. Z. am ralata Schule., t. javorový.

Přední křídla nemají vnější černé, hluboce zejkované proužky. 4.
4. Křídla běložlutá, drobné šedě poprášená; středový kroužek černý, bíle očko

vaný a v předu rudě olemovaný. Vnější proužka naznačena černými tečkami, 
kromě toho řada teček po kraji. 22—30 *%,. Od května do srpna. — Hou
senka na břízách, dubech a j .  Z. porata Fabr., s. březový.

Křídla světle žlutošedá, po nich dvě jemné, setřelé řady teček. Středový kroužek 
rezavý nebo černý, bíle očkovaný; ve třepení černé tečky. 22—28*%,. Od 
května do srpna. — Housenka na dubech, olších a j.

Z pendularia L , t. olšový.

B. Phytometridae.

193. Anisopteryx Steph. (Fidvnia O.) Tmavoskvrnáč. Rosskastanienspanner.
E. la ,  2b, 37b, 8 9 b, 40a, 41a, 42b. — lb ,  48, 49.

1. Křídla hnědošedá, u samečků do žluťa, u samiček do červena, zadní bledší, 
skoro bělavá; po předních dvě zejkované, tmavé, světle obroubené proužky. 
U prostřed křídel tmavohnědá skvrna středová, po kraji hnědé tečky; roh 
předních čárkou rozdělený. Samičky 20 samečkové 34 —40 m/m. V březnu
a v dubnu. — Housenka na stromech listnatých.

A. aescularia W. V., tm. maďalový.

194. Mínóa Boisd. Stejnobarvec. Wolfsmilchspanner.
E. la ,  2b , 37b, 39b, 40b.

1. Křídla jednobarevná, bledě rudošedá. 16—22 mfm. Od června do srpna; lítá 
ve dne. — Housenka na pryšci. M. fuscata Hufn. st. pryšcový.

195. Lythria Hiibn. (Aspilates O.) Červenopásník. Wegerichspanner.
E. l a ,  2b, 37b, 39a.

1. Přední křídla hlinožlutá, do zelena promíšená s třepením červcovým; po nich 
dvě červcové, druhdy kusé příčné proužky, z nichž vnější je v předu rozší
řena nebo rozdvojena. Zadní křídla pomerančová, vnitř poněkud poprášená. 
23—29 mjm. Od května do srpna. (Obr. 2. na str. 145.) — Housenka na 
šťovíku, jitroceli a j. L. purpuraria L., č. šťovíkový.

196. Anaitis Boisd. Hnědopásník. Johannislcrautspanner.
E. la ,  2b , 37a, 38b.

1. Přední křídla popelavá; střední pole omezeno dvěma proužky, jež jsou slo
ženy ze tří souběžných čar a hnědě vyplněny; vnější z nich sbíhá se 
s hnědou setřelou čárkou, jež přední roh rozděluje ve dvé a omezuje tak 
bělavý roh. Zadní křídla světlejší. 34—41 mjm. V květnu, pak v červenci 
a v srpnu. — Housenka na třezalce a j.

A. plagiata L., hn. vlnočárný.



E. Geometra*. X X III. Geometridae 197., 198., 199. 145

197. Chesias Tr. Hnédopásmk. Pfriemenspanner.
E. l a ,  2 b , 8 7 a, 88a.

• n .

1. Přední křídla popelavá, hnědě olemovaná; po předním kraji z kořene až do 
rohu táhne se podélná prouha hnědá, na vnitřním kraji jsou dvě podélné 
skvrny hnědé, bílou čarou od sebe vymezené a rezavě obroubené. Zadní 
křídla světle šedá. 31—37 *%,. V září a v říjnu. — Housenka na janovci a j.

Ch. spartiata Fuessly, hn. běločárný.

198. Lobophora Curt, (Acidalia.) Vlnopásník. Wellenspanner.
E. l a ,  2 b , 37b, 39b, 40a, 41b, 44b.

1. Zadní holené se dvěma páry ostnů. 2.
Zadní holeně se dvěma ostny na konci. Přední křídla světle šedá, s dvojitými

hnědými čarami příčnými; střední pole omezena dvěma poněkud světlejšími 
proužkami po předním kraji zřetelnějšími, 
středová skvrna čárkovitá. Zadní křídla 
bělošedá. 32—36 mfm. V dubnu a v kvě
tnu. — Housenka na habrech, topolích, 
vrbách a j.

L. carpinata Borkh., vl. habrový.
2. Světlá proužka za středem předních popo

lavých křídel u předního rohu a u pro
střed hluboce zejkovaná; křídla na kořeni 
nej tmavší. 26—30 «%>. V dubnu a kvě
tnu. — Housenka na vrbách a osykách.

£. halterata Hufn., vl. osykový.
Bílá proužka za středem rovnoměrně zče

řené; přední křídla hnědošedá s belavými 
páskami, jimiž středem probíhá uzoučká 
rezavá čárka. Zadní křídla bělavá, po kraji 
temně poprášená. 12—14*%*. V červnu.—
Housenka na vrbách a p.

199. Mesotype Hubn. Vlnopásník, Wellenspanner.
E. l a ,  2b , 87b, 89b, 4 0 a, 41b, 44a, 46a, 46b, 47b.

1. Přední křídla bělošedá, tmavě poprášená; roh temnou čárkou rozdělený. 
U vnitř středová skvrna; střední pole omezeno dvěma přímými hnědo- 
šedými proužkami příčnými, z nichž vnitřní jen vnitř, vnější obapol bě
lavé olemována jest. Zadní křídla bělejší, s temnými čarami pokrajními. 
10—13 V dubnu a v květnu, pak v červenci a v srpnu. — Housenka
na svízeli. M. virgata Hufn., vl. šerokřídlý.

1 Kupitbecia centaureata. 2 Lythria 
purpuraría.

L. sexalata Vili, vl. vrbový.
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200. Cidaria O. (Acidalia O., Lnrentia Tr.) Vlnopásník, zubočárník.
Wellenspanncr.

E. la ,  2b, 37b, 39b, 40a, 41b, 44a, 45a, 46b, 47a.

1. Zadní krídla s předními stejně zbarvena; roh předního krídla nerozdělen te
mnou čárkou. 2.

Zadní křídla bledší předních anebo slaběji proužkována. 8.
2. Lemová čára zejkovaná, mezi žilkami lomena v úhly ke kořeni směřujícími,

a to na zadních křídlech vždy hlouběji než na předních. (Scotosia Steph.) 3. 
Lem celokrajný nebo zčeřený, čára pokrajní nikdy v úhly nezlomena; střední 

pole vybíhá na vnější straně v buňce 3. a 4. ve zřetelné cípy ke kraji 
směřující. 4.

3. Lemová čára zadních křídel v ostré úhly zlomena; po rubu křídel slabé stře
dové tečky. Křídla leskle hnědošedá, na přič proužkovaná, střední pole 
vybíhá vně ve dva cípky u prostřed i v jeden v předu, po zadních křídlech 
jen několik čeřitých čar světlejších a temnějších asi do středu. 40—50 wJm. 
V dubnu a květnu, pak v červenci a ,v  srpnu. — Housenky na trnkách, 
hlohu a j. C. (Sc.) dubí tata L , vl. trnkový.

Lemová čára zadních křídel v tupé úhly zlomena; po rubu velké, zřetelné 
tečky středové. Křídla huědošedá, na přič proužkovaná, střední pole vybíhá 
vně v cípek u prostřed a v jiný v předu; po zadních křídlech mnoho čeřitých 
čar skoro až k samému kořeni Jako předešlý. — Housenka na dřišfálu.

C. (Sc.) certata Hubn., i vl. dřištálový.
4. Střední pole předních křídel není světlejší vnějšího ani vnitřního. 5.

Křídla bílá, po kraji šedě promíšená s bílou vlnitou čarou; na předních
vnitřní pole celé a z vnějšího vnitřní část černohnědé, modravě zvlněné. 
Střední skvrny patrné. 28—34 V květnu a v červnu. — Housenka na 
ostružinníku. C. alblcillata L., skvrnopásník málinníkový.

5. Pftda křídel bílá, šedá, hnědošedá nebo černá. 6.
Křídla zlatožlutá s čeřitými hnědými čárkami; střední pole předních omezeno 

dvěma bílými čarami příčnými, třepení šedé. 23—29 *%,. Od června do 
srpna. — Housenka na travách a j. C. bilineata L., vl. kopřivový.

6. Křídla černá a bílá; lemová čára nepřetržitá. 7.
Křídla šedá, s lemovou čarou žilkami přetrženou; dvojité příčné proužky 

značně světlejší nežli půda, v rohu bělavá proužka. Na všech článcích břiš
ních svrchu černé, dvojité tečky. 26—31 *%,. Od května do srpna. — Hou
senka na svízeli. C. m olnginata Hubn., vl. syřištový.

7. V rozpětí 25—27 mjm. Ve vnějším bílém příčném pásu středem řada černých
teček; vlnitá čára celistvá, s vnějším pásem nesouvislá. Pole vuitřní černo
šedé, četnými zčeřenými čarami protkané. Od května do července.

C. tris ta ta  L , g. pováekový. 
V rozpětí 28—32 *%,, Vnější bílý příčný pás, bez řady černých teček za stře

dem, souvisící na všech křídlech s přetržitou čarou vlnitou a tvoří tak ná
kres šípu. Pole vnitřní černé, s jedinou jen bílou vlnitou čarou. V květnu 
a v červnu. (Obr. 1. na str. 149.) — Housenka na břízách a j.

C. hastuta L , z. březový.
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8. Prední roh předního krídla temnou čárkou rozdělen. 9.
Přední roh není temnou čárkou rozdělen. 18.

9. Přední křídla jasně žlutá, zelená nebo zelenavá. 10.
Přední křídla bílá, bělavá, šedá nebo hnědožlutá, hnědá. 12.

10. Přední křídla žlutá. 11.
Přední křídla kalně zelená, rezavě promíšená, se čtyřmi černošedými, nepra

videlně zejkovanými nebo přetržitými čarami příčnými, a to na kořeni, 
obapol středu a před vlnitou čarou černou. 24—31 ntjm. V červenci. Hou
senka na vrbách, olších, v borůvčí a j. C. elu tata  W. V., vl. borůvkový.

11. Třepeni předních hlinožlutých křídel žluté, na žilkách temně skvrnité; lem
celokrajný. Střední pole rezavě hnědé, rovněž i zadní polovice rozděleného 
předního rohu; zadní křídla bledě žlutá. 22—27 mfm. V červenci a v srpnu. — 
Housenka na růžícli, šípku a j. C. fu lv a ta  F orst., z. šípkový.

Třepení předních hlinožlutých křídel tmavé, jednobarevné; podél kraje řada 
tmavých měsíčných skvrn. Vlnitá čára žlutá, příčné čáry hnědé; střední 
pole se dvěma výběžky za středem, v předu hnědě vyplněné. Zadní křídla 
bledožlutá, po kraji zahnědlá. 26—31 mjm. V červenci a v srpnu. — Hou
senka na borůvčí a j  C. populata W . V ., z. osykóvý.

12. Přední kraj zadních křídel jest velmi dlouhý a přesahuje patrně o mnoho
vnitřní úhel předních křídel. (Ortholitha Hůbn.) 13.

Přední kraj zadních křídel není příliš dlouhý a nepřesahuje vnitřního úhlu 
předních křídel. 16.

13. Střední pole patrně vybíhá v buňce 3. neb i ve 2. a 3. dále ke kraji zčeře-
nému. 14.

Střední pole předních křídel nevybíhá ani ve 2. ani ve 3. buňce dále ke 
kraji. 15.

14. Ve 2. i ve 3. buňce jeví střední žlutavé pole značnější výběžky po vnější
straně; přední křídla červeně hnědé, po nich drobně zoubkovaná, místy 
skvrnitá čára vlnitá a hnědá, tmavě rozdělené pásky příčné. 28—34 *%• 
V dubnu a v květnu. — Housenka na šípku.

C. (O .) b a d ia ta  W . V , vl. šípkový. 

Jen ve 3. buňce jeví široké střední zahnědlé pole značnější výběžek po vnější 
straně; přední křídla hnědožlutá se mdlými tmavými čarami příčnými, na 
kořeni hnědá. Střední pole vymezeno dvěma bílými čarami; v lemu tmavé 
tečky. 28—34 mjm- Od června do srpna. — Housenka na mochně a j.

C. (O .) c o m ita ta  L ., v l. mochvový.

15. Přední křídla popelavá, hnědě poprášená, s černou středovou tečkou, hluboce
zejkovanou čarou vlnitou; střední pole o něco tmavší, ke předu širší, ole
mované dvěma přímými čarami rezavě hnědými. 31—33 *%,. V červnu 
a v červenci. — Housenka na jeteli, vřesu a j.

C- (O .)  lu r id a ta , červenopásník vřesový. 
Přední křídla kalně žlutá se mdlými příčnými čarami; střední pole černošedé, 

světle rezavými vlnitými proužky omezené; na zadních křídlech světlý 
oblouk temně rozdělený. 3 1 -35  mjm. Od června do srpna. (Obr. 2. na 
str. 149) — Housenka na travách.

C. (O .) ch e n o p o d ia ta  L ., páskokříálec sveřepový.
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16. Střední pole jeví po vnější straně mezi jinými vždy také výběžek ve 4. buňce. 17. 
Střední pole na hnědých křídlech předních jeví pouze ve 2. a 3. buňce znač

nější výběžky po vnější své straně, jež je bíle omezena; vlnitá čára z bí
lých měsíčků černě vyplněných. Zadní křídla šedá, po nich tři hluboce zej
kované čáry. 34—38 *%,. V červenci a v srpnu. — Housenka na rybízu, 
angreštu, trnkách a j. C. p runata  L., zubočárník švestkový.

17. Vnější obruba středního pole jeví ve 4. a 6. buňce dvojité větší výběžky;
přední křídla bělavá (někdy zažloutlá) hnědě poprášená, na kořeni ve střed- 
uím poli tmavohnědá, pásky bělavé, zejkované. 26—30 V červnu.— 
H ousenka na lipách, trnkách a j. C. corylata T h u n b ., v l. lískový.

Vnější obruba bělošedě poprášeného středního pole jeví ve 2., 3. a 4. buňce 
větší vyběžky do vnějšího pole rezavé hnědého. Přední křídla obyčejně
černošedá, s rudohnědou páskou u kořene, dvěma tmavými čarami v poli
středním a bílou čarou dál ke kraji; lem černě tečkovaný, zadní křídla 
hnědošedá. 28—31 r%. Od května do srpna. — Housenka na různých by
linách. C. truncata  Hufn., z. borůvkový.

18. Střední pole není po předním kraji tmavší. 19.
Střední pole v přední polovici rovněž jako celé pole vnitřní a skvrna v před

ním rohu šedočerné; přední křídla bělavá, po nich tmavé vlnité čárky, zadní 
světle šedá. V lemu černé tečky. 24—29 mfm. Od května do srpna ve dvou 
pokoleních. — Housenka na řetkvi, zelí a j.

€. fluctuata L . skvrnopásník křenový.
19. Na každém břišním kroužku svrchu dvě černé tečky; zadní křídla nemají po

kraji určité temné pásky, přední křídla nikdy zelená. 20.
Břišní kroužky netečkované, všecky skoro stejné barvy; střední pole předních 

křídel není světlejší ostatních. 23.
20. Vnitřní polovice středního pole je stejně páskovaná jako vnější. 21.

Vnitřní polovice středního pole je veskrze, vnější od předního kraje jen po
4. žilku tmavěji hnědě přepásána. Přední křídla rudková, na kořeni a stře
dem šedá, zadní světle šedá, poněkud zarudlá. 22—24 *%,. V květnu 
a v červnu. — Housenka na svízeli a j. C. rub idata  W. V., vl. svízelový.

21. Obě polovice vnější dvojité proužky buď stejně světlé, buď celá proužka mdlá
nebo nezřetelná. 22.

Vnitřní půl vnější dvojité proužky mnohem bělejší a užší nežli vnější; při 
pokrajní čáře černé dvojité tečky, po rubu schází pokrajní hnědá prouha. 
Křídla popelavá nebo žlutošedá, na kořeni šedočerná; střední pole černo
šedé nebo rudohnědé, obapol bílými čarami obroubené, vlnitá proužka ve 
buňce 4. a 5. černě vyplněna. Zadní křídla šedá, tmavě čeřitá. 22—26 mfm. 
Od května do srpna. — Housenka na svízeli.

C. ferrugata  L., vl, rezavý.
22. Na zadních bílých křídlech jediná temná čára příčná. Přední křídla bílá, na

kořeni a ve středním poli z modra popelavá, černě čeřitá; středová skvrna 
velká, černá, vlnitá čára ve 4. a 5. buňce černě skvrnitá. 22—25 mjm. 
V červeuci a v srpnu. — Housenka ua svízeli.

C. ocellata L., z. svízelový.
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Na zadních bělavých křídlech četné příčné čáry temné. Přední křídla bílá, ve 
středním poli rezavě hnědá; vlnitá čára vnitř šedě omezená, příčné pásky 
široké, bělavé, nerozdělené. Střední pole od přední až ke středové skvrně 
bělavou čárkou rozdělené. 27—31 *%». Od května do července. — Housenka 
na rozl. bylinách, zvláště na pýru. C. montanata W. F., vl. pýrový.

23. Středová tečka veliká, určitá; za bílou vlnitou čarou v 5. a 6. buňce černá 
podélná čárka. Přední křídla šedá, střední pole začernalé (někdy jen po 
předu), dvěma širokými, dvojitými bílými proužkami omezené. Zadní křídla 
šedavá, po kraji tmavší. 18—22 V květnu a v červnu. — Housenka na 
světlíku, ambrožce a j .  C. b landiata W. F , vl. světlíkový.

Středová tečka (malá někdy) schází; za bílou vlnitou čarou není v 6. buňce 
černé čárky. Přední křídla šedožlutá, temněji zčeřená; dvojité proužky bilé. 
Zadní křídla bělavá, po kraji šedá. 20—22 ‘njm. V červnu. — Housenka na
kokrhelu a j. C. niveata Steph., vl. Jcokrhelový.

1 L n r e n t i a  h a s l a  t a .  2 L a r e n t i a  c h e n o p o d in t a .

201. Oporabia Steph. (Acidalia O., Larentaria Tr.) Vlnopásník. Wettenspanner.
ÍE. la ,  2b , 37b, 39b, 40a, 41 a, 42a, 43b.

1. Přední křídla bělošedá, víc nebo méně temněji poprášená, s tmavými čeřitými 
čarami; střední pole po obou stranách hnědošedá a bílou páskou omezené. 
Zadní žilka středová a 3. a 4. žilka ve tmavších stranách středního pole 
zcela černé; zadní křídla bělavá se dvěma čeřitými čarami za středem. 32 
až 37 Od září do dubna. — Housenka na stromech listnatých.

O. d ilu ta ta  W. F , vl. březový.

202. Cheimatobia Steph. (Acidalia O.) Vhopásník. Obstspanner.
E .  l a ,  2 b ,  3 7 b ,  3 9 b , 4 0 a ,  4 1 a ,  4 2 a ,  4 3 a .  —  l b ,  4 8 , 5 1 .

1. Okřídlení samci. 2.
Kusé samičky. 3.

2. Obloukovitá páska zadních křídel táhne se přes konec střední buňky; v roz
pětí 22—30 *%,. Přední křídla rudošedá, zadní světlejší. Od října do pro-
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since. (Obr. 5. a 6. na str. 136.) — Housenka na lístnatýcli stromech, i na 
ovocných. Ch. brumatn L.,, vl. ovocný.

Obloukovitá páska zadních krídel táhne se za koncem střední buňky poblíž 
kraje; v rozpětí 31—36 mjm. Přední křídla popelavá, skoro bělošedá, zadní 
bělavá. V říjnu a v listopadu. — Housenka zvi. na břízách a jívách

Ch. boreata Hubn., vl. podzimní.
3. Křídla o něco delší než půl těla, hnědošedá se tmavými páskami.

ťb. bruniata L. 
Křídla kratší než půl těla, žlutošedá, s jediným příčným proužkem.

Ch. boreata Hubn.

203. Hydrelia Hubn. Vlnopásník.
E. l a ,  2b, 37b, 39b, 40a, 41b, 44a, 45a , 46a.

I. Křídla bílá, hedvábitě lesklá; po předních pět, po zadních tři huédožluté, če
řité příčné čáry, při kraji drobné tečky. 17—19 %n. V květnu a v červnu. — 
Housenka na buku, habru a j. H. albulata Hufn., vl. hcdvábitý.

Křídla žlutá, hnědě poprášená, v předu bledší, po nich tři příčné tmavší čáry 
často nezřetelné; třepení bledožluté, tmavohnědě skvrnité. 20—22 *%,. Od 
května do července. — Housenka na olších, břízách a p.

H. obliterata Hufn., vl. žlutokřídlý.

204. Eupithecia Curt. (Larentia Tr.) Páskokřídlec. Bandspanner.
E. l a ,  2b , 37b, 89b, 4 0 a , 41b, 44?., 45b.

1. Všecka křídla skoro jednostejně zbarvená. 2.
Křídla bělošedá; vnější půl pole vnitřního a vnitřní půl pole vnějšího (jež 

obě k poli střednímu přiléhají) páskovitá, rezavě hnědá nebo rezavě žlutá. 
Středové skvrny veliké. 18—22 *%,. V květnu a v červnu. — Housenka 
v šiškách smrkových. E. strobilata Borkh.., p. šiškový.

2. Vnější dvojitá proužka na rubu zadních křídel obloukovitá. 3.
Vnější dvojitá proužka na rubu zadních křídel v pravém úhlu zlomena; křídla 

po líci černá a zelená, v kresbě i odstínech barev velmi proměnlivá. Na 
předních křídlech vybíhá vnější proužka ve 3. a 6. buňce v ostré cípy ke 
kraji. 18—20 ”jm. V červnu. — Housenka na květech jabloňových.

E. rectangulata L., p. ovocný.
3. Křídla hnědá neb aspoň místy hnědá se zřetelnou skvrnou středovou, vždy

prostou. 4.
K říd la  b ílá , bělošedá, popelavá, m odrošedá, nebo černošedá,, nikdy do

hnědá. 5.
4. Křídla světle rudošedá s velkou černou skvrnou středovou a šedými, v předu

ve skvrny rozšířenými proužkami, vlnitá čára nezřetelná; zadní Ibledší, skoro 
jednobarevná. 18—20 *%». V červnu. — Na borovicích a jedlích.

E. indiga ta Hiibn , p. jedlový.
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Křídla žlutohnědá, šedě poprášená, s černou skvrnou středovou a temnými 
skvrnami po předním kraji; vlnitá čára bělavá u prostřed světlejší. Zadní 
křídla bělavá, po kraji sedá 18—22 mJ,n V květnu. — Housenka na jehličí.

E. pusillata W. V., p. borový.
5 Žilky nikde rezavě žluté; na křídlech zřetelná skvrna středová. 6.

Žilky místy, a to při kraji, rezavě žluté. Přední křídla s bělavou čárkou 
v předním rohu, úzká špičatá, temně šedá; středová skvrna za» bílou te
čkou v rohu Tři dvojité proužky bělavé, v předu zlomené, vlnitá čára bílá, 
zoubkovaná; zadní křídla šedá s bílou prouhou a vlnitou čarou. 18—20 mjm. 
V máji. Housenka na vřesu. E. nnnnta Hubn, p. vřesový.

(5. Žilky černě a bíle tečkované; vlnitá čára bělejší nežli výplň dvojitých čar 
příčných, rozšířená v buňce lb. Křídla všude rudošedá. 20—22 mjm. Hou
senka na svízeli, sinldníku, hořci a j. E. satyrata Hubn., p. hořcový.

Žilky nejsou černě a bíle tečkovány; vlnitá čára bílá, klikatá. Křídla bílá, po 
kraji hnědé poprášená; u prostřed černá skvrna měsíčná a za ní černošedá 
skvrna po předním kraji. Středuí pole omezeno drobně zoubkovanými čer
nými čárkami; zadní křídla bělavá. 18—21 mjm. V červnu a v červenci. 
(Obr. 1. na str. 145.) — Houseuka na rozličných okoličnatých bylinách.

E. centaureata W. V., p. srpkový.



Pozd. Písmo drobnější značí synonyma.

D e n d r o m e t r i d a e ,  A. 131. | P h y t o m e t r i d a e ,  B. 144.

Abraxas Leacb.
grossulariata L 136. 
marginata L. 136.
sjlvata Scop. ~
ulmata W. V. 136.

Aeaena O. — U rapteryx.
Acidalia Tr.

aversata L. 142. 
bisetata Hfn. 142. 
dimidiata Hfn. 143.
incanata Tr. ~  virgularia Hb.
immorata L. 142. 
immutata L. 142. 
nigropunctata Hfn 142. 
osseata W. V. 143. 
perochraria F. R. 143.
prataria 119 =  nigropunctata Hfn.
remutata Hubn. 143.
scate!ata Tr. “  dimidiat* Hfn. 
eilvestraria Tr. zz  immutata L.
straminata Tr. 142. 
virgularia Hb. 142. 
v. t. Lobophora, Cheimatobia. 

Amphidasis Tr. 
betularia L. 140.
zz ulmaria Bkh. 
r. t. Biston.

Anaitis Boisd.
plagiata L. 144.

Angerona Dup.
prunaria L. 134. 

Anisopteryx Steph.
aescularia W. V. 144. 

A rrhostia  Hb. v. Acidalia.
Aspilates Tr

gilvaria W. V. 135.

strigillaria Hb. 135. 
v. t. Lythria Hb.

Bapta Steph.
bimaculata Fab. 135.
—  taminata Tr.
temerata W. V. 135.

Biston Leach. 
hirtarins L. 140.
pedarins F. =
pilosarius W. V. 139.
— plumarius Esp. 
prodromarius Tr. z z
stratarius Hufn. 140.

Boarmia Tr.
biundularia Esp. —  crepuscularia W. 
cineraria Bkh. ~  lichenaria Hfn.
cinctaria W. V. 139.
zz  consortaria F
crepuscularia W. V. 139 
lichenaria Hfn. 139 
roboraria W. V. 139.

Cabera Tr.
exanthemarxa Scop. 135. 
pusaria L. 135.
striaria Hb. z z  exanthemaría Scop. 
strígata Scop. z z  pusaria L. 
v. t. A spilates, Zonosoma. 

Cheimatobia. Steph. 
boreata Hbn. 150. 
brumata L. 150.

Chesias Tr.
spartiata Fuessly 145.

Cidaria O.
adaequata Bkh. —  blandiata W. V.
albicillata L. 146.
albulata Tr. z z  niveata Stepb.
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badiata W. V. 147. 
bilineata L. 146. 
blandiata W. V. 149. 
certata Hb. 146. 
chenopodiata L. 147.
chenopodiata Tr. ~
coinitata L. 147. 
corylata Thunb. 148. 
dubitata L. 146. 
clutata W. V. 147. 
ferrugata L. 148. 
fluctuata L. 148 
fnlvata Forst. 147. 
hastata L. 146.
limitata Scp. —  chenopodiata L.
luridata Hfn. 147
mensuraria Tr. ~  chenopodiata L.
molluginata Hb. 146. 
inontanata W. V. 149. 
niveata Steph. 149. 
ocellata L. 148.
palumbaria Tr. —  
plumbaria ť .  r r  luridata Hfn.
populata W. V. 147. 
prunata L. 148. 
rubidata W. V. 148. 
tristata L. 146. 
truncata Hfn. 148. 
v. t. Acidalia.

Crocallis Tr.
elinguaria L. 133.
v. t. Himera.

E ilopia  Tr. v. M etroram pa L atr.
Ennomos O. v. Angerona, Eugonia, Peri- 

callia, Rum ia, Selenia, Tim andra.
Epione Dup.

advenaria Hb. 134. 
apicaria W. V. 134.

Eugonia Hb.
alniaria Esp. 132.
alniaria L. r r  canaria Hbn.
angularia W. V. 132.
autumnaria Wnbg. — alniaria Esp.
canaria Hb. 132.
erosaria Hb. ~
quercinaria Bkh. 132.
quercinaria Hfn. —  angularia W. V. 
tiliaria Tr. ~  canaria.

Eupithecia Curt
centaureata W. V. 151. 
indigata Hbn. 150. 
nanata Hbn. 151. 
pusillata W. V. 151. 
rectangulata L. 150. 
satyrata Hbn. 151.
signata ~  centaureata W. V.
strobilata Bkh. 150.

Motýlové. AoM. Hič.

Eurymene Dup.
dolabraria L. 133.

Fidonia Tr.
atoinaria L. 138. 
brunneata Thnbg. 138. 
clathrata L. 138.
pinetaria Tr. =  brunneata Tlibg.
piniaria L. 138. 
wawaria L. 138
v. t. H ibernia, R byparia, Anisopteryx. 

Geometra L.
papilionaria L. 141. 
v. t. Memorla, Phorodesm a, Pseudo- 

terpna.
Gnophos Tr.

delucidaria W. V. 138. 
obscurata W. V. 139.

Hibernia Latr.
aurantiaria Esp. 137. 
bajaria W. V. 137. 
defoliaria L. 137. 
leucophaearia W. V. 137.
marginaria Bkh. —
progemmaria Hb. 137.

Himera Dup.
pennaria L. 133.

Hydrelia Hiibn. 
albulata Hfn. 150.
—  candidata Tr. 
hepnrnría Tr. “
obliterata Hfn. 150.

Hypoplectis Hbn.
adspersaria Fal. 135.
~jacob ae«ria  Bkh.

Idaea O., t .  Acidalia, Pellonia.
L aren tia  Tr., v. Acidalia, E upithecia, Opo- 

rab ia , z 1. Cidaria.
Lobophora Curt. 

carpinata Bkh. 145. 
halterata Hfn. 145.
~  hexapterata Tr.
lobulata Tr. =  carpinata Bkb.
sexalata Vili, 145 

Lythria Hbn.
purpuraria L. 144.

Mesotype Hbn.
lineolata Tr. ~
virgata Hfu. 145.

Metrorampa Latr.
inargaritaria L. 131.

Mínóa Boisd.
euphorbiata Tr. —
fuscata Hfn. 144.
r= murinata Scop.

Nemoria Hb.
aeruginaria Tr. ■=. lactearia L. 
nestivaria Tr. — fimbriata Hufn. 
bupleurnria Tr. ~  
fimbrialis Scop. — tbymiaria L.

12
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fiiubriata Hfn. 141. 
lactearia L. 141. 
put&taria L. 141.
strigata Miill. —  fimbriata.
thymiaria L. 141. 
viridata L. 141.

Nuineria Dup.
pulvi'iaiia L. 135.

Nyssta Dup. =  Iiiston, Ampbidasto-
Odontoptern Steph.

bidentaria L. 132.
~  dentnria Tr.

O pistograpbis v. Rumia.
Oporabia Steph.

dilutata W. V. 149.
Ortholitha Tr. v. Cidaria.
Pellonia Dup.

vibicaria L. 143.
Pericallia Stepli.

syringaria L. 133. 
Phorodesma Boisd.

bajulnria Tr. ~
pustulata Hfu. 141. 
smaragdaria Fabr. 141. 

Pseudoterpua 1IS.
cytisnria Tr ~
pruinata Hfn. 140.

Bhyparia Led.
melanaria L. 137.

Rumia Dup.
crataegata L. 134.
~  luteolata L.

Šrot osia Steph. vis Cidaria.
Selenia Hb.

illunaria Esp. 132. 
limaria W. V. 132.
illnstraria Tr.
tetralunaria Hfu. 132.

Thcrapis Hb.
evonymaria W. V. 133.

Ti mail dni Boisd.
amataria L, 143.

Urapteryx Leách.
sambucaria L. 134.

Venilia Dup.
macularia L. 134.

Zerene O. v. V e n ilia ,  . apta, Abraxns
Zonosoma Led.

annnlata Schlz. 144.
~  omicronaria Tr.
pendularia L. 144. 
porata Fabr. 144. 
punctaria L. 143. 
trilinearia Bkh. 143.



F '.

Phalaenae. Motýlové noční.
Microlepidoptera. Drobnušky.

ZEB o z; "b o r r o d ů  -v.

1. Křídla podél prstnatě rozeklaná. ( P t e r o p h o r i d a e .  X X V I I .)  26.
Křídla celistvá. 2.

2. Křídla v klidu kol útlého těla obalená nebo těsně přilehlá; přední skoro všudy
rovně široká, zadní bud široká, bud předlouze brvitá. Tykadla dlouhá, 
druhdy nad míru dlouhá, štětinovitá. ( T i n e i d a e .  X X V I . )  115.

Křídla v klidu nejsou kol těla obalena; jsou-li pak sama v sebe svinuta, není 
zase tělo příliš útlé. 3.

3* Křídla obyčejného tvaru v klidu v podobu trojúhelníku rozestřená, lesklá; 
zadek i zadní nohy dlouhé, vnitřní úhel zadních křídel přesahující. Tykadla 
nitovitá, makadla v před namířená. ( P y r a l i d i d a e .  X X I V .)  4.

Křídla v klidu střechovitě složená; přední po předním kraji vypouklá, vnitř 
víc nebo méně uťatá nebo vykroužená, skoro kosodélná, zadní široká s krátkým 
třepením. Vedlejší oči velmi patrné, stehna široká, všecka sobě rovná. 
( T o r t r i c i d a e .  X X V .)  8.

4. Sesák malý, nepatrný; zadek samečků s chvostem, samiček s kladélkem.
A g lo ssa . 205.

Sesák silný, rohovitý, rozvinutý; křídla lesku hedvábitého. 5.
5. Roh předního křídla rozdělen šikmou čarou. O robena. 207.

Roh předního křidla nerozdělený. 6.
6. Přední křídla v předním rohu zaokrouhlená se dvěma příčnými čarami, jež

vznikají ve větších skvrnách po přednítu kraji a omezují střední pole jinak 
zbarvené nežli vnitřní a vnější. A sop ia . 206.

Roh předuího křídla končitý. 7.
7. Makadla vodorovná s konečným článkem poněkud skloněným. B o ty s .  208. 

Makadla srpovitě vzhůru přehnutá; první článek nejdelší.
H yd rocam p a. 209.

8. Na předním křídle jsou v předu dvě krátké, světlé, háčkovité čárky, do zad
ního úhlu namířené. 9.

Na předních křídlech není háčkovitych světlých skvrn. 12.
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9. Na předních křídlech někdy dvé očkované skvrny; třepení různobarevné, 
světlé skvrny lesknou sc jak olovo. 10.

Na předních křídlech někdy jen po očku; třepení jednobarevné, zřídka dva
kráte bílým proužkem přetržené. Střed křídla beze skvrn stříbrolesklýcli. 11.

10. Přední křídla vykrojená, temně zbarvená, černá nebo hnědá, s bílými páskami
a skvrnami. P e n th in a . 214.

Přední křídla v předu nesmáčknutá, na kořeni něco málo vypuklá, zhusta 
tmavá sc dvěma až třemi světlejšími páskami příčnými. R e tin in . 215.

11. U prostřed vnitřního kraje černá nepravidelná skvrna trojúhlá mezi světlou
páskou a jinou skvruou s okolkem kovově lesklým. C arpocnpsa. 217. 

U prostřed vnitřního kraje ueuí temné skvrny. Na předním křídle čáry jako 
olovo lesklé a světlá skvrna — jednoduchá nebo rozdělená — na vnitřním 
kraji. G ra p h o lith a . 216.

1 Carpocnpsa pomonclla. 2 Asopia farinalis. 3 Orobena cxiimalis.

12. Přední křídla trojúhlá, z kořene stále se rozšiřující, s krajem velmi kosým.
Motýlci rozličně zbarvení, místy bílí, jakoby otřelí; třpytí se víc nebo méně 
po stříbře neb olově. C o n ch y lis . 213.

Přední křídla čtyřúhlá, ve vnější polovici všudy rovně široká. 13.
13. Přední křídla u prostřed za přední buňkou přehnutá; přední í vnější kraj

obloukovitý. Motýl jednobarvý. T o r tr ix .  210.
Přední křídla nepřehnutá. 14.

14. Na předuích křídlech skvrny jak olovo nebo stříbro lesklé.
A r g y r o to x a . 212.

Na předních křídlech není takových skvrn. L o x o ta e u ia .  211.
15. První článek tykadel těla kratších tak rozšířen, že tvoří pokrývku oči zaclá

nějící. Křídla úzká, stříbrobílá s černou skvrnou v rohu.
L y o n n etia . 221.

První článek tykadel nerozšířeuý v oční pokrývku. 16.
16. Hlava všude aneb aspoň v zadu drsnými, vyvstalými chloupky porostlá; za

deček oblý. 17.
Hlava porostlá šupinami nebo jemnými chloupky úplně přiléhavými; zadeček 

svrchu vtlačený. Zadní křídla vejčitá, makadla dlouhá s konečným článkem 
dlouhým a špičatým. D e p r  césa ř i a. 220.
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17. Tykadla kratší než tělo. 18.
Tykadla delší. 24.

18. Makadla čelistní veliká, daleko vyčnívající. 19.
Makadla čelistní krátka, shora sotva patrná. 21.

19. Makadla pysková kratší než hlava, na zad přehnutá. Galleria. 224.
Makadla pysková delší než hlava, daleko vyčnívající. 20.

20. Tykadla štětinovitá, v klidu pod krídly. Makadla pysková k sobě přitisklá,
v podobě zobáku. Crambus. 226.

Tykadla v klidu na hřbet položená, ua kořeni chvostnatá, na konci jemně za
špičatělá; křídla svinutá. Phycis. 225.

21. Makadla pysková vzpřímená, po smrti jen na konci schlíplá, delší než hlava;
křídla u vnitřního lihlu s delším třepením. Tinea. 218.

Makadla pysková schlíplá nebo silně přehnutá. 22.
22. Přední kraj zadních křídel nerozšířen; housenky hlodají v listech. 23.

Přední kraj zadních křídel od kořene ke středu rozšířen; na kořeni průhledná
lysinka. Housenky ve společném předivu. Hypouomeuta. 219.

H T
1 Tortrix viriilann. 2 Grnpliolilli.i iWa.in.-i.

23. Tykadla samečků dlouze brvitá; první jich článek chvostnatý.
Tischeria. 223.

Tykadla bez brv; přední křídla stříbrobílá nebo zlatožlutá.
Lithoeolletis. 222.

24. Tykadla pětkrát až desetkráte delší těla. Adela. 229.
Tykadla zdélí těla nebo jen dvakráte delší; všecka křídla všudy rovně úzká. 25.

25. Na hlavě přilehlé chloupky; čelo kulovaté. O ecopbora. 227.
Na temeni chloupky v chomáči. O rn ix . 228.

2G. Přední křídla rozeklaná \ e  dvé, zadní na tré. Ptcrophorus. 230.
Oboje křídla šestidílná. Alucita. 231.

ZESozfbox

X X IV . Pyralididae. Zavijeci.

205. Aglossa Latr. Zaviječ. Fettsehabe.
F. lb ,  2b, 3a, 4a .

1. Přední křídla protáhlá, lesklá, ze žlutá popelavá s černými skvrnkami nebo: 
z červena šedá, hnědé a černě skvrnitá a čárkovaná —  nebo: černošedá 
s klikatými páskami bělavých, tmavě obroubených skvrn. Na spodu žluto
hnědá, lesklá, drobně tečkovaná. 31— 32 Housenka v másle, slanině 
a v j. tuku. A. pinguinalis L ., z. máslový.

♦
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206. Asopia Tr. Znviječ. MeMziinsJcr.
F. l b ,  2b , Sn, 4b , 6b , G«.

1. Prední krídla ze žlutá rudohuědá, příčné čáry bilé, chobotnaté; střední pole 
široké, svetlejší. Přední kraj bělavé a hnědě skvrnitý, třepení hnědě a bíle 
skvrnité, tečky po kraji černé. Zadní křídla popelavá se dvěma klikatými 
bílými čarami příčnými. Zadek v klidu vztyčený. (Obr. 2. na str. 156.) 
22 *%». Od června do srpna. — Housenka v mouce, v odpadcích, také doma 
ve skřínkách, v nichž housenky přezimují. A. fnriualis L., z. moučný.

207. Orobena Gärt. Zavijcč. Saatzůnslcr.
F. 1 n, 2 b, 3 a, 4 b, 6 a.

1. Přední křídla bělavá, žlutohnědě páskovaná, zadní bílá, vně hnědě olemo
vaná. — Housenka na jaře v obilí. O. friím entalis L., e. osenni.

Přední křídla Dledě sírožlutá, s velikou rezavou skvrnou u vnějšího kraje 
a dvěma rezavými čeřitými čarami. Zadní křídla bělavá; rezavý lem ne
zřetelný. (Obr. na 3. str. 156.) 31 mjm. Housenka na křižokvětných, zvláště 
v řepkových šešnlích. O. extiinalis Se., e. řepkový.

208. Botys Tr. Zaviječ. Ziinsler.
F. la ,  2b , 3a, 4b, 6b, 6b, 7a.

1, Přední křídla skvrnitá nebo páskovaná. 2.
Na předních běložlutýcli, rezavě promíšených křídlech příčné proužky; skvrna 

ledvinovitá leskle š dá, dvé kosé příčné čáry — první ze skvrny ledvino
vitá, druhá z rohu, — hnědé. 25—30 mjm. Od května do srpna. — Housenka 
na zelí a řetkvi. B. foríiralis L., z. zelný.

2. Přední křídla leskle bílá, skvrnité pásky černohnědé, někdy (u samečků)
s ohnivou, kovově lesklou skvrnou v rohu. 29—30 *%,. Od května do čer
vence. — Housenka na svlačci, kopřivách, rybízu mezi listím.

B. urticalis Hubn., z, žahavkový.
Přední křídla rudohnědá, žlutavě a bělavé mramorovaná. Třepení šedé. 20 

až 25 *%,. V květnu. — Housenka ua černém bezu.
B. sambucalis Schiff., z. bezový.

209. Hydrocampa Gurtn. Zaviječ. Seeblumenziinsler.
F. 1 b, 2 b, 3 a, 4 b, 5 b, 6 b, 7 b.

Křídla lesklá, bílá; na předních zlatohnědý lem a setřelé nákresy. Vnitřní 
polovice třepení zlatožlutá, s obou stran hnědě omezená; na zadních kří
dlech ledvinovitá skvrna u prostřed a tmavá, vně zejkovaná páska po kraji. 
22—32 mjm. V červnu na kraji příkopů a rybníků. — Housenka na rdesně 
vzplývavém, okřehku a j. H. nymphaeata L., z. okřehkový.
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210. Torťrix Tr. Obaleč. Grunwickler.
F. lb ,  2b ,  3b, 8b, 12b, 13*.

Přední křídla jasné zelená, prední kraj žlutavý; zadní křídla šedá s belavým 
třepením. (Obr. 1. na str. 157.) 20 mjm. V květnu a v červnu. — Housenka 
na dubech. T. viridana L., o. dubový.

211. Loxotaenia Curt. Obaleč. Nadelwickler.
F. lb ,  2b , 3b, 8b, 12b, 13b, 14b.

1. Křídla žlutohnědá; přední v rohu černohnědá a tmavohnědě skvrnitá — u sa
mečků skvrny jsou bíle obroubeny na zamodralé půdě, — zadní na konec 
začervenalá. 27 mfm. V květnu a v červnu. — Housenka na jehličí.

L. piceana L., o. sosnový.

212. Argyrotoxa Curt. Obaleč. Bosenwickler.
F. lb ,  2b, 3b, 8b , 12a, 13b, 14a.

Na předních křídlech zlatožlutých čtyři stříbrolesklé, pomerančově olemované 
příčné pásky při předním kraji; zadní křídla červenavě šedá. 13—16 r%. 
Od června do srpna u večer kol růžových keřů. — Housenka na růžích.

A. Bergiuaimiana L., o. Bcrgmannův.

213. Conchyjjs Tr. Obaleč. Wickler.
F. lb ,  2b, 3b, 8b, 12n.

1. Přední křídla bledě hlinožlutá s rezavými, přetržitými páskami příčnými, jež 
jsou provázeny mnoha stříbrolesklýini skvrnami 16 — 20 mjm. V červenci. — 
Housenka na travnatých svazích.

Baninaim iana F., o. Baumannův.
Přední křídla bíle a hlinožlutě promíšená, s velmi širokým, přetržitým, na zad 

zúženým pásem zahnědlým. 11 V dubnu, pak v červenci. — Housenka 
na révě. C. roserana Tr., o. révový.

F . Microlepidoptera. X X V . Tortricidae 810, 811., 818., 813., 814. 159

Á

214. Penthina Tr. Obaleč. Wickler.
F. 1 b, 2b, 3b , 8a, 9a , 10a.

v
1. Vnitřní pole předních křídel černohnědé, ostatní bělavá, modrošedé smývaná; 

přední roh rezavě žlutý a zamodralý, v něm pak i po vnějším kraji několik 
černých teček. 15—20 mjm. V červnu — Housenka na šípku a na růžích.

P. roborana W. V., o. šípkový.
Vnitřní půl předních křídel hnědá, černě a modravě promíšená; vnější, užší 

bílá, po kraji modravě smývaná, s černohnědým rohem. Z vnitřní půle sáhá 
černá zaokrouhlená skvrna až do středu křídla. 1 3 —18 *"/,* V červnu. — 
Housenka na ovocných stromech, zvi. švestkových, pak na trnkách.

P. pruniana Hub., o. třešňový.

r
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215. Retinia Gärtn. Obáleč. WicMer.
F. J b, 2b, 3b, 8a , 9a , JOb.

1. Jak© housenka na borovicích. 2.
"Jako housenka na smrku v sepředeném jehličí. — Přední křídla světle hnědá 

s četnými bělavými skvrnami v řadách, jež středem tmavohnědou proužkou 
jsou rozděleny. Zadní křídla tmavě hnědošedá se světlým třepením. 11 až 
14 mjm. Od května do července. R. hercyitiana Tr., o. jehličný.

2. Ničí konečná poupata a mladé letorosty a způsobuje, že postranní větev sc
zvrhá ve hlavní kmen. — Přední křídla stříbrobílá; tečka u prostřed, pak 
četné příčné čáry v předu často rozvětvené a hlava i hrud rudožluté. Zadní 
křídla šedá, s bílým třepením. (Obr. 2.) 16—21 m}m. V červnu a v červenci.

R. Buoliana Schiff., o Buolův.

1 Retinm resinelln a lumek (Glypta resiuanae) ji pronásledující. 2 Retinia buoliana.

Způsobuje pryskyřičné nádory na větvích, v nichž žije. — To předních kří
dlech tmavě šedohnědých široké, po olově lesklé příčné čáry. (Obr. 1.)
16 V květnu. R. resinella L , o. pryskyřicový.

216. Grapholitha Tr. Obaleč. WicMer.
F. lb ,  2b, 3b, 8a , 9a , 11b.

1. Housenka ve stromech jehličnatých. 2.
Housenka ve dřeni a lýku mladých stromků ovocných, zvi. peckovitých. —

Přední křídla hnědá, žlutě kropenatá, se stříbrolesklymi čárkami a nákresy. 
Lesklá skvrna při kraji zlatá, černě pruhovaná. Zadní křídla černohnědá. 
8 mjm- V červnu a v červenci. G. Woeberiana F., o. Woebrňv.

2. Housenka v šiškách smrkových; přezimuje v opadalých šiškách. — Přední
křídla tmavohnědá, na kořeni nejtemnější, s úzkými, šedými, stříbrolcsk- 
lými páskami příčnými, z nichž prostřední má podobu y ; zadní křídla tmavo
hnědá se světlejším třepením. 8 *%». V dubnu a v květnu.

G. s tr o b il ia n a  L., o. šachový.



F . Microlepidoptera. X X V . Tortricidae 217. X X  VI. Tineidae 218. 1(31

Housenka pod přesleny mladých smrkových letorostfi. — Přední křídla hnědá, 
stříbrolesklými příčnými proužkami; lesklá skvrna ve vnějším poli čtyřmi 
černými čárkami na přič rozdělená. (Obr. 2. na stť. 157) 8 V květnu 
a v červnu. G. dorsana Iliib., o. smrkový.

217. Carpocapsa Tr. Obaleč. Olstwickler.
F. lb ,  2b , 3b, 8a , 3b , Í la .

1. Housenky v ovoci. 2.
Housenky v žaludech: C. splendana Hůbn., o. žaludový.

v bukvicích: C. grossana Hcll., o. bukvicový.
v lískových oříškách: C. amplann Hub., o. lískový.

2. V dužnině švestek a sliv. — Přední křídla černavá, do fialova lesklá, drobně
stříbrolesklc poprášená; v rohu černá, bíle obroubená skvrna. 14—10 mjm. 
V květnu a v červnu. C. funebrana Tr., o. ovocný.

1 Gíillcrin cerolla. 2 Tinea granella.

Mezi jádry jablek a hrušek. -— Přední křídla modrošedá s četnými hnědými 
čárkami příčnými, jež středem tvoří příčnou pásku; po kraji velká, leskle 
černá skvrna, po vnitřní straně rezavě obroubená. (Obr. 1. na str. 150.) 
15—18 *%,.— Od května do července. C. pomonella L., o. jablečný.

X X V I. Tineidae. Moli.

218. Tinea Zeli Moh Motte.
F. lb , 2a , 15b, 16a, 17a, 18b, 21a.

I. Housenka žere peří, chlupy, vlnu a p.
Housenka žere obilí. — Všecka křídla dlouze třepenitá, přední šedá. hnědě 

černavě mramorovaná; hlava zažloutlá. (Obr. 2. na str. 101.) 15—10 *%,. 
Od dubna do června, pak v srpnu a v září. T. granella L , mol obilní.



1G2 F . Microlepidoptera. X X V I. T ineidat 819., 830., 831.

2. Hlava žlutá. 3.
Hlava bílá; přední krídla bílá, na koreni tmavé hnědá — nebo: černá, v rohu 

modrošedá. 16 ♦%». Od června do září. — Housenka v kožešinách, tapetách) 
chlupech a j., v trubkovitých chodbách. T. tapetiella L., mol tapetový.

3. Křídla lesklá, přední skvrnitá. 4.
Křidla jednobarevná, přední lesklá, bledě hlinožlutá; přední kraj na kořeni 

temnější. Hlava rezavěžlutá. 13—14 *%». Od dubna do července. — Hou
senka v žíních vycpaných lenochfi, podušek, v peří a j.

T. biseliella II um., m. pérový.
4. Přední křídla stříbrolesklá, s bílou tečkou na kořeui. 16 *%. Housenka

v pouzdře; na šatech a p. T. 6arcitella L., m. šatní.
Přední křídla žlutošedá s velikou, tmavohnědou skvrnou na příčné žilce, 

a druhdy také se dvěma tečkami v poli vnitřním. Zadní křídla světle šedá, 
do žlutá třpytivá. 13—14 Housenka v pouzdře; žere látky vlněné 
a kožešiny. T. pellionella L., m. kožní.

219. Hyponomeuta Latr. Mol. Motte.
F. lb ,  2* . 16b, 16a, 17a, 18b, 21b, 22b.

1. Na předním bílém křídle nejvíce 30 černých teček. 2.
Na předním bílém křídle asi 50 čtrných teček; zadní křídla šedivá. 20 až 

25 mjm. V červenci a v srpnu. — Hpusenky na střemše.
II. padi Zeli., střemehový.

2. Třepení bilé. 3.
Třepení, roh a páska po předním kraji předuího křídla šedé jak olovo. 18 až 

23 V červnu. — Housenky ua hlohu.
H. variabilis Zeli., m. hlohový.

3. Třepení po líci i po rubu zcela bilé. 20—25 »%». V srpnu. — Housenka na
brslenu. H. evonymella Scop., brslenový.

Třepení po šedém rubu ve vnitřním rohu poněkud znšedlé. 18—20 *%,. 
V červenci a v srpnu. (Obr. 1. na str. 164.) — Housenka na jabloních a j.

H. íualiuella Zeli, švestkový.

220. Depressaria L . Mol. Motte.
F. l b ,  2a, 16b, 16b.

1. Přední křídla červenavě hnědošedá s přičernalými žilkami a bělavou liákovitě 
zahnutou proužkou; zadní křídla hnědošedá, konečný článek tykadel se 
dvěma černými kroužky. (Obr. 3. na str. 164.) 21 *%,. Od června do 
srpna. — Housenka na kmině a j. okoličnatýcb, zejména na inrkvi a vod
ním kmíně. D. nervosa Havo, m. kmínový.

221. Lyonnetia Hatv. Mol. Minirmotte.
F. lb ,  2a , 16a.

1. Přední křídla stříbrobílá, někdy zahnědle poprášeuá, s podélnou hnědožlutou 
skvrnou středovou za středem. Přední kraj na zad hnědě čárkován; u cípku



F . Microlepidoptera. X X V I. Tineidae 222., 223., 224., 223., 226. 163

v rohu černá tečka. 8 mfm. 0(1 května do září. — Housenka požírá listy 
jabloní, hrušní a třešní. L. Clerckella L., m. Clerckův.

222. Lithocolletis Haw. Moh M inirmotte.

F. lb ,  2a, 16b, 16a, 17a, 18b, 21b, 22a, 23b.

1. Přední křídla šafránově žlutá, lesklá; z kořene bílá podélná čára v předu 
s úzkou hnědou obrubou. Na předním kraji čtyři, na vnitřním tři bilé 
čárky; roh krátkou čeruou čárkou rozdělen. 6'5—9 mfm. Od července do 
září. — Housenka hlodá v listech bukových, hlohových a j.

L. pumonella L. m. běločárný. 

223. Tischeria Zeli. Moh Minirmotte.

F. 1 b, 2a, 16b, 16a, 17a, 18b, 21b, 22a, 23b.

1. Předuí křídla z hnědá žlutá, u samiček světlejší, s tmavým třepením; zaduí 
křídla světle šedá, velmi úzká. 19 *%,. V květnu. — Housenka vyhlodává 
bilé skvrny v listech dubových. T. complanella Hub., m. křemdákový.

224. Galleria F . Moh Wachsmotte.

F. 1 b, 2a , lá b , 16a, 17a, 18a, 19a.

1. Přední křídla popelavá, po vnitřním kraji podél purpurově hnědá, čeruě 
skvrnitá. Tělo svrchu žlutohnědé; lem křídel bud zaokrouhlený (u samiček) 
nebo vykrojený (u samečků). (Obr. 1. na str. 161) 11—12 m}m. Od května
do července."*— Housenka v oulích. Cl. cerella Hub., m. včelový.

225. Phycis F. M ol. Obstmotte.

F. lb , 2a , 16b, 16a, 17a, 18a, 19b, 20b.

1. Křídla popelavá s předním krajem bílým a s černými tečkami v obrubě 
i dvěma černými proužkami příčnými, jež jsou bíle omezeuy. 24—26 t. 
V dubnu a v květnu. — Housenka nazírá mladý angrešt.

Ph. grossulariella Hiib., m, angreštový.
Křídla popelavá, se dvěma světlými proužkami příčnými, temněji olemova

nými a dvěma černými tečkami u prostřed. 18 mjm. Od června do srpna. — 
Housenka žere usušené ovoce a p. Ph. elntolla Hub., m. ovocný.

22B, Crambus F . Moh Biissehnotte.

F. lb ,  2a, 15b, 17a, 18a, 19b, 20a.

1. Po předních křídlech bílý podélný pruh; hlava i hrud bělavá. 2.
Po předních křídlech, jež jsou mezi žilkami temně poprášená, není bílého 

podélného pruhu. 3.



164 F . Microlepidoptera. X X V I. Tineidae 227., 228.

2. Ramenní pokrývky zlatožluté; prední krídla bledé zlatová, s bílým nepretrži
tým prutem podélným. 23 *%,. V červnu na lesních lukách. — Housenka 
na travách. C. pascuellus L., m. pastvinový.

Ramenní pokrývky bělavé, přední křídla bělavá, s klínovitým stříbrolesklým 
pruhem podélným, dvěma tmavšími čárkami na dél rozděleným. 23 Jako 
předešlý. C. pratellus L., m. luční.

3. Hlava i lem křídel barvy pomerančové; přední křídla bělavá, mezi žilkami 
lnistě tmavohnědě poprášená. 27 V červnu.

C. chrysonuchellus Scop., m. zlatohlavý.
i  s

1 H y p o n o m e u ta  m n lin e lln .  2  P t e r o p h o r n s  p c n tu l í í c t y lu s .  3  D e p r e s s a r i a  n e r v o s a .

Hlava běložlutá, lem světle zlatožlutý; přední křídla bílá, přižloutlá, mezi 
žilkami až po vnější stříbrolesklou čáru příčnou hnědě poprášená. 25 mjm. 
V červnu a v červenci. C. hortuellus Hub. m. zahradní.

227. Oecophora Latr. Mol. Schlehensi habe.
F .  l b ,  2 a ,  1 6 b ,  1 6 a ,  1 7 b , 2 1 b , 2 6 n.

1. Hlava i hřbet bilé; přední křídla světle hnědá, bíle poprášená, s křižujícím 
se tmavým pasem příčným a bílým podélným. Tykadla i nohy bilé, hnědě 
kroužkované. 15—16 mfm. V květnu a v červnu. — Housenka na květech 
i listech třešní a švestek. Oě. pruniella Zeli, tn. třešňový.

228. Ornix Tr. Moh Blattschale.
V.  l b ,  2 a ,  1 5 b , 1 6 n ,  1 7 b ,  2 4 b ,  2 5 b.

1. Housenka na modřínech vyžírá jehličí; v pouzdře. — Přední křídla popelavá, 
hedvábitě lesklá, dlouze třepenitá. (Obr. na str. 165.) 10 mjm. V červnu.

O. laricinella Bech, m. modřínový.



F . Microlepidoptera. X X V I  Tineidae 229. X X V II . ľterophoridae 230. 165

Housenka, v pouzdře na listech stromův ovocných, jilmů, hlohu a j. Krídla 
šedočerná; tykadla i nohy černě a bilé kroužkované. 8— 10 V červuu 

a v červenci. O. c o r a c ip e n e lla  IIub„, m . jilm ový.

229. Adela Latr. Mol. Langhornmotte.

F. 1 b, 2 a, 16 b, 16 a, 17 b, 24 a.

1. Prední krídla lesku mosazného nebo zelenavého, beze strední pásky. 2. 
Prední křídla skoro zlatožlutá se širokou střední páskou světle žlutou, fialově

omezenou. 20 V červnu. A . D e g e c r e lla  L ., m. L e  Gccnlv.

2. Přední křídla barvy ínosazové. 18 njm. V červnu a v červenci na květech clira-
stavcových. A . sc a b io se l la  Dongl., m. chrustavcový.

Přední křídla tmavozelená nebo žlutozelená, kovově lesklá, zadní přičernalá; 
hlava černá. 16 V dubnu a v květnu kolem dubů.

A. v ir id e l la  L ., m. zelenokřídlý.

X X V II. Pterophoridae. Pernatušky.

230. Pterophorus Latr. Pernatuška. Federchen.

F. 1 a, 20 b.

1. Přední křídla bílá nebo žlutá. 2.
Přední křídla žlutá nebo hnědá. 3.

2. Všecka sněhobílá. (Obr. 2. na str. 164.) 27 »%,. Od
června do srpna. Housenka na svlačci a trnkách.

P. pentadactylus L , p. trnková.
Hlava rudohnědá; přední křídla žlutobílá, po předu 

žlutohnědá. 22 Od června do srpna. Hou
senka na mateřídoušce a j.

P. tetradactylus Tr., p. mateřídoušková.
3. Přední křídla hnědá 4.

Přední křídla bledě hlinožlutá s temnějšími stíny;
zadní pérko zaduích křídel vnitř s černým třepe
ním. 24—25 %, V červnu a v červenci.

P. ochrodactylus Hub., p. Mutokřidlá.
4. V rozpětí 18 *%, Předci křídla skořicová. V červnu

a v červenci. — Housenka na jestřábniku.
P. pilosellae Zeli. p. jestřábníková.

V rozpětí 22*5 Přední křídla korkově hnědá, 
s dvojitou hnědou skvrnou při prvním pérku.
V červnu a v červenci. — Housenka na ožance 
a j. P. fuscus Zeli.

Omix l;u i< india

, p . ožanková.



166 F. Microlepidoptera. X X V II . Pterophoridae 231.

231. Alucíta Zell. ľernatuška. Geistchen.
F. l a ,  26b.

1. Křídla bledé žlutošedá; po předních dvé tmavošedé, bledé lemované čáry 
příčné. 16 mjm. V červnu a v červenci. — Housenka na zimolezu.

A. polydactyla L ., p. kosílistová.

Křídla bledé žlutošedá; po všech dvé tmavošedé, bledé lemované čáry příčné. 
Jako předešlá. A. hcxadactyla L., p. zimolezová.



S E Z N A M .

MICKOLE FIDOPTEE^.

P t e r o p h o r i d a e .  XXVII. 165. I T i n e i d a r .  XXVI. 161. 
P y r a t i d i d a c .  XXIV. 157. T o r t r i c i d a e .  XXV. 159.

Adela Latr.
Degeerella L. 165. 
scabiosella Dongl. 165. 
viridella L. 165.

Aglossa Latr.
pinguinalis L. 157. 

Alucita Zeli.
hexadactyla L. 166. 
polydactyla L. 166. 

Argyrotoxa Curt.
Bergmanniana L. 159. 

Asopia Tr.
fariualis L. 158.

Botys Tr.
forficalis L. 158. 
sambucalis Schiff. 158. 
urticališ Hubn. 158.

Carpoeapsa Tr.
amplana Hiib. 161. 
funebrana Tr. 161. 
grossana Hcll. 161. 
pomonella L 161. 
splendana Hiib. 161. 

Conchylis Tr
Baumanniana F. 159. 
roserana Tr. 159. 

Crambus F.
chrysonuchellus Scop. 164. 
hortuellus Hiib. 164. 
pascuellus L. 164. 
pratellus L. 164.

Depressnria L.
nervosa Haw. 162.

Gallcria F.
cerella Hiibn. 163.

Grapholitha Tr. 
dorsana Hubn. 161. 
strobiliana L. 160. 
Woeberiana F. 160.

Ilydrocarapa Gärtn. 
nympbaeata L. 158.

Hypouomenta Latr. 
evonymella Scop. 162. 
malinella Zeli. 162. 
padi Zeli. 162. 
variabilis. Zeli. 162.

Lithocolletis Haw. 
pomonella L. 163.

Loxotaenia Curt. 
piceana L. 159.

Lynnnetia Haw. 
Clerckella L. 162.

Oecophora Latr. 
pruniella Zeli. 164.

Ornix Tr.
coracipenella Hub 165. 
laricinella Bech. 164.

Orobeiia Gärtn. 
extimalis Scop. 158. 
frumentalis L. 158.

Penthina Tr.
pruniana Hiib. 159. 
roborana W. V. 159.



168 F. Microlepidoptera. Seznam.

Pliycis F.
elutella Hub. 163. 
grossulariella Hub. 1G3.

Pterophorus Latr.
fuscus Zell. 165. 
oehrodactylus Hub. 165. 
pentadactylus L. 165. 
pillosellae Ze!l. 165 
tetradactylus L. 165.

Retinia Gartn.
Buoliana Schiff. 160.

hercyuinna Tr. 160. 
resinella L. 160. 

Tiuea Zell.
biseliella Huni. 162. 
granella L. 161. 
pcllionclla L. 162. 
sarcilella L 162. 
tapetiella L. 162 

Tischeria Zell.
complauella Hub. 163. 

Tortrix Tr.
viridana L 159.



Povšechný rozbor
těm, kdož hned nevědí, do které ze hlavních skupin motýle by měli vřaditi.

1. Tykadla kyjovitá nebo paličkovitá, křídla široká, v klidu vzpřímená, tělo
štíhlé (viz obrázky 11a str. 16., 25., 32.). R h o p n l o c e r a  A. str. 12. ě. 1. 

Tykadla na konci vždy tenká, bez paličky, ovsem někdy u prostřed stlustlá 
nebo speřená. 2.

2. Tykadla u prostřed stlustlá, ku konci tenší, vřetenovitá, skoro trojhranná.
(Viz obrázky na str. 45., 48., 49.) Křídla úzká, a to přední dlouhá, zadní 
kratší v klidu střechovitě na tělo složená: C r e p u s c u l a  r i a e  B. 
str. 38. r. 1.

Tykadla nifovitá, štétinovitá, někdy hřebenitá nebo speřená, často jen vroub
kovaná, ale vždy od počátku až na konec rovnoměrně stenčená. 3.

3. Křídla zakrnělá nebo kusá (samičky).*) 4.
Křídla úplně vyvinutá. 6.

4. Motýlové žijí v pouzdře nebo na pouzdře, jež housenka byla spředla. (Viz
obrázek na str. 72.) C. str. 59. č. 54.

Motýlové volně žijící. 5.
5. Nohy velmi krátké, tělo vejčité, husté chlupy porostlé. C. str. 59 ř. 53. 

Nohy dlouhé; tělo šupinaté nebo krátkými chlupy porostlé. (Viz obrázek na
sir. 136) E. str. 131. č. 50.

6. Křídla podél prstnatě rozeklaná (Viz obr 2. na str. 164.) P t e r o p h o r i d a e
F. str. 155. é. 1.

Křídla celistvá. 7.
7. Křídla v klidu kol útlého těla obalená nebo těsně přilehlá (viz obr. na str.

161., 164., 165 ); přední skoro všudy rovně široká, zadní buď široká, buď 
předlouze brvitá. Tykadla dlouhá, druhdy nad míru dlouhá, stětinovitá. 
T i n e i d a e  F. str. 156. č. 15.

Křídla v klidu nejsou kol těla obalena; jsou-li pak sama v sebe svinuta, není 
zase tělo příliš útlé. 8.

8. Tykadla štétinovitá, zřídka zpeřená nebo hřebenitá, sesák zhusta dlouhý;
chlupovité šupiny na hrudi buď ve hřeben vztyčené, buď v prameny roz- 
čísnuté, zřídka přilehlé; křídla střechovitě nad tělem složená, na předních

*) Do rozboru nebyly pojaty kusé samičky drobnuUek jako Solenobia, Talaeporia, Exapathe, 
Cbimonophila a p.

M o tý lo v é .  A n a l .  k l i é .  J g



170 Povšechný rozbor.

často zvláštní kresba (obr. str. 1)2.). Zadek kuželovitý, končitý, nohy krátké. 
(Obr. ua str. 104., 120. a j . )  N o c t u a e  D. str. 91. é. 1.

Tykadla nitovitá, často zpeřená nebo hřebenitá. 9.
9. Křídla obyčejného tvaru za klidu v podobu trojúhelníka rozestřená, lesklá 

(obr. 2. na str. 156.); zadek i zadní nohy dlouhé, vnitřní úhel zadních 
křídel přesahující. Tykadla nitovitá, makadla vpřed namířená. P y r a l i -  
d i d a e  F. str. 155. ě. 4.
Křídla nejsou nikdy v podobu trojúhelníka rozestřená. 10.

10. Tykadla pouze nitovitá. Křídla střechovitě složená, přední po předuíin kraji
vypouklá, vnitř vice nebo méně ucatá anebo vykroužená, skoro kosodélná, 
zadní široká s krátkým třepením. (Obr. na str. 160.) Vedlejší oči velmi 
patrné, stehna široká, všecka sobě rovná. Let krátký. T o r t r i c i d a e  F. 
str. 155. f*. 8.

Tykadla nitovitá, u samečků nej častej i hřebenitá, u samiček vroubkovaná. 11.
11. Zadek velmi tenký, nejčastěji dlouhý; tykadla často hřebenitá. Křídla hebká,

v klidu ploše rozložená (obr. str. 136., 134.), veliká G c o m e t r i d i i e  E. 
str. 127. č. 1.

Zadek skoro všudy rovně tlustý, na konec zaokrouhlený. Sesák krátký nebo 
žádný, nohy krátké. Sunci pravidlem štíhlejší, menší a jinak zbarvení 
nežli samičky. Křídla v klidu střechovitě složená (obr. na str. 67., 68., 
73. a j.) B o m b y c e s  C. str. 55. 1

\



Povšechný seznam.

T m é n a l a t i n s k á .

A. Asteroscopus 102 Cilix 71
Atychia 4 3 Cleoceris 1 02

Abraxas 1 3 6 Cleophana 1 16
Abrostola 1 1 8 B. Cloantha 1 14
Acaena 1 3 4 Cuethocampa 7 6
Acherontia 4 3 Bapta 1 35 Coenonympha 21
Acidalia 1 4 2  (1 4 ó ,  150) Bembecia 4 6 Colias 2 4
Acoutia 118 Biston 1 4 0 Coloeasia 9 8
Acronycta 9 9 Boarmia 1 3 9 Conchylis 1 5 9
Adela 1 65 But.ys 1 58 Cosmia 1 0 5
Aglia 72 Biachyonyclia  102 Cossus 67  (6 8 )
A glossa  157 Brephos 1 2 2 Crambus 163
A griopis 1 09 Brotolomia 114 Crocallis 1 3 3
Agropbila 121 B rjophila 1 0 0 Cucullia 1 16
Agrotis 1 0 7 Cymatophora 9 7
A lucita 1 6 6 c.
Amphidasis 1 4 0 D.
Amphipyra 106 . Cabera 1 3 5  (1 4 3 )
Anaitis 1 4 4 Calligenia 6 0 Dasychira 6G
Anarta 117 Callimorpba 63 D eiopeia  62
A ngerona 1 34 Calocampa 1 15 Dem as 9 8
Anisopteryx 144 Caloplmsia 1 16 Depressaria 1 6 2
Anthocharis 26 Calpe 106 Dichonia 1 1 0
A nthoecia  1 17 C&lj mília 1 05 Diloba 9 8
Anthophila 1 2 1 Calyptra 1 0 6 Diphthera 1 0 0
Apamea 1 02 Caradrina 1 02 Dipterygia  113
A patela 9 8 Carpocapsa 161 D oritis  2 6
Apatura 2 0 Carterocephalus 3 3 Drepana 72
Aplecta 1 09 Catocala 1 1 9 Drynobia 8 3
Aporia 25 Cerastis 1 0 6 Dryobota, 1 1 0
Arctia 6 3  (6 5 ) Cerigo 1 0 9
Arge 21 Cerura 8 0 E.
Argynnis 18 Charaeas 1 0 3
Argyrotoxa 159 Chariclea 117 Earias 1 22
Arrhostia 1 4 2 Chariptera 1 09 Ellopia 131
Asop ia  1 5 8 Cheiniatobia 1 5 0 Emtnelia 121
Asphalia 9 8 Cliesias 145 E m ydia 62
A spilates 1 3 5 Cidaria 1 46 Endromis 7 2

13*



172 Povšechný seznam.

E nnom os 1 3 2 — 1 3 4  
E pichnopteryx 7 0  
E piucplicle  2 2  
Epione 1 3 4  
E pisem a 9 8  
Erastria 121  
Erebia 22  
Estigniene 65  
E uclidia 1 2 0  
E uchelia  63  
Eugonia 1 3 2  
E npithecia  1 5 0  
Euplexia 1 14  
Euprepia 6 3 — 65  
Eurym ene 1 33  
E uthrix 74 .

F.

Eidonia 1 38  
Fum ea 71

G.

Galleria 163  
Gastropacha 74  
Geometra 141  
Glaca 1 06  
Glyphidia 8 2  
Gnophos 1 39  
Gnophria 6 2  
Gonoptera 1 0 6  
Gonopteryx 23  
Gortyna 105  
Grammesia 102  
Grapholitha 1 6 0

H.

Hadena 1 1 2  
H alias 1 22  
Harpyia 8 0 — 81  
Heliaca 117  
H eliopliobos 1 0 9  
H eliotbís 117  
Hepialus 69  
Hesperia 3 3  
Heterogenea 68  
Hibernia 137  
Himera 1 3 3  
Hipparchia 2 0  -  2 3  
Hybocampa 81 
Hydrelia 1 21 , 150., 
Ilydroecia 1 05  
Hydrocampa 1 59

H ylophila  122  
Hyponomeiita 162  
H ypoplectís 135

1.

Idaea 142  
Iuo 4 3

L.

L aelia 67  
L arentia 146  
Laria 67
LaGocampa 76  (7 4 )  
L eiocam pa 8 3  
Leucania 101  
Leucom a 66  
L eucopliasia 24  
Lim acodes 68  
Limenitis 19  
Liparis 66 , 67  
L itbocoiletis  163  
L ithosia  61  (6 0 )  
Lobophora 145  
L opbopteryx 8 2  
L oxotaenia 159  
Luperina 1 02
l.ycaena 27  
Lyonnctia 162  
Lythria 144

M.

M acroglossa 4 0  
M amestra 111  
Mania 114  
M anioia 2 0  
M ecoptera 106  
Melanargia 21  
M elitaea 17 
M esotype 145  
M etrocampa 131  
Microdonta 82  
M inoa 144  
Miselia 109  
M ithymna 101 
Moma 1 0 0

N.

Nnclia 5 0  
Naenia 114  
Neineobiiis 27  
Kemoría 141

N eptis  19  
Nenronia 109  
Xonagria 1 1 0  
Notodonta 8 4  (81 , 8 2 )  
Nudaria 6 0  
Num eria 1 35  
Nyssia 1 3 9 ,  140

O.

Ocueria 6 7  
O donestis  74  
Odontoptera 159  
O dontosia 82  
Oecophora 164  
Ophiusa 1 2 0  
Oplštographis 134  
Oporabia 1 49  
Orgyia 6 5  (66 , 98)  
O m ix 1 6 4  
Orobeua 1 5 8  
Orrhodia 106  
Ortholitha 147  
Orthorrhina 81  
Ortbosia 1 0 4

P.

Panolis  1 03  
Panem eria 117  
Papilio 2 6  
Pararge 2 0  
Parnassius 26  
P ellon ia  143  
Penthina 159  
Penthophora 66  
P ericallia  133  
Phalera 79  
Phlogophora 114  
Phorodesma 141  
Pbragmatobia 65  
Phyeis 1 63  
Pieris 2 5  (24 , 2 6 )  
Platypteryx 71 (7 2 )  
Pleretes  63  
Plusia 1 1 8  
P oecilia  1 0 0  
P olia  1 1 0  
Polyom natus 3 0  
Pontia  2 4 — 26  
P orfhesia  67  
Procris 4 3  
Prothym ia 121  
Pseudoterpna 1 4 0  
Psilura 67



Povšechný seznam.

Psyche 7 0  
Pterogon 41  
PterophoruB 1 6 5  
Pterostoma 81  
Ptilodontis 81 
Ptilopliora 81  
Pygnera 79  
Pyropliila 1 06  
Pyrrhia 1 0 5

R.
Retinia 1 6 0  
Rhodocera 2 3  
Rhyparia 137  
Rumia 134

S.
Saturnia 74  
Satyrus 22  
Sciaptera 4 9  
Scoliopteryx 1 06  
Scopelosom a 106  
Scotophila 1 0 6  
Scotosia  146  
Selenia  1 32

A.
Admirál 16

B.
Babočka 15  
batol ec 19 
bekyně 6 6 ,  67  
bělásek 2 4 — 2 6  
běločárnlk 131  
bělopásek 19  
běloskvrnáč 4 9 , 5 0  
běloskvrnka 109 , 1 1 0  
blýskavka 101 , 102  
bourovec 7 4 — 76  
brkorožec 1 3 3

C.
C bilé 16
cípokřidlec 1 3 4

č.

Černnpáska 107  
černoproužka 122

Sericaria 6 6 ,  67  
Sesia 4 6  ( 4 6 — 4 9 )  
Setina 6 0  
Smerinthus 4 9  
Solenoptera 114  
Spatalia 8 2  
Sphinx 4 2  
Spilosom a 65  
Stauropus 81  
Stropbia 97  
Syntomis 4 9
S y i ic h th u s  3 4

T.

Taeniocampa 1 03  
Thecla 3 1  
Therapis 1 33  
Thyntira 97  
T hjris 4 9  
Timandra 143  
Tinea 161  
Tiscberia 1 6 3  
Tortrix 1 6 0  
Toxocam pa 1 2 0

Trachea 1 03  
Trichiura 74  
Trochilia 4 6
T rothisa 121  
Tryphaena 107

U.
Urapteryx 134

Y a n e s s a  1 5

Y enilia  1 34

X.
X anthia 105  
X ylina 1 1 5  
X ylophasia  102

Z.

Zerene 1 3 4 — 136  
Zeuzera 68  
Zonosoma 143  
Zygaena 43.

T m  é n  a, č é s  k  á.

černoskvrnka 117, 1 18  
červenopásnlk 144

D.
Drsnokřldlec 139, 1 4 0  
drvopleň 6 7 ,  68  
dřeňovka 1 05
dřevobarvec 113 , 1 1 4 ,  115  

H.
Hnčdásek 17  
huědopáska 1 2 0  
h n ě d o p á s n lk l3 3 ,1 3 5 ,1 4 4 ,1 4 5  
hranostnjnik 79 , 81  
hřbetozubec 8 1 — 84  
hvězdovid 102

Ch.
Cbobotnatka 4 0 ,  41

Jasoň 2 6  
je telovka 1 2 0

K.

Klikatočárnice 1 1 0  
kosočárnice 104  
kovolesklec  1 18  
kukléřkn 116

L.

L bilé 101  
la lokokřfdlec 1 06  
leskuačka 106  
lískovnice  98  
lišejníkovec 6 0 — 62  
lišnj 4 1

M.

Malinovnfk 97  
m echovnice 1 0 0  
modrásek 27  
modrohlávek 98  
mol 161  
můrka 1 22
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N esjtka 46— 49 

O.

Obaleč 159 
oh dí váček 30 
okáč 20— 23, 27 
okenáč 49 
osenice 107 
ostruháček 31 
otakárek 26

P.

Páskokřidlec 150 
pavl oko 15, 40, 72, 73 
perleťovec 18 
pernatuška 165 
pestrobarvec 98 
plamenoskvrnka 113, 114 
plavokřídlec 101 
přástevník 62— 65 
primočárnice 103, 104

R.

Rákosniee 100 
rudokřidlec 106 
rudopáska 121 
rndopásnlk 143

N. S.
Sitěuka 114
skvrnopásnik 134, 135, 136, 

148
slimákovec 68 
smrtihlav 43 
sosnokaz 103 
soumračnik 33, 34 
srpokřídlec 71 
stejnobarvec 144 
strakáč 72 
stužkonoska 119 
svétlopáska 121

Š.
Šedokřídlec 109, 110 
šerobarvec 109, 112 
šerokřidlec 139 
šíposkvruka 99 
štétconoš 65

T.
Tmavokřldlec 114. 
tmavoskvnáč 136, 138, 144 
travařka 102

Ť.
Ťupkokřídlec 135, 143

Ú.

Úzkokřidlec 69

V bilé 16
V černé 67 
vakonoš 70, 71 
vlnočárnik 97, 98 
vlnopásnik 142, 145, 146,

149, 150 
vřetenuška 48 
vztyčnořitka 79

W.

W bilé 33

Z.

Zaviječ 157
zejkokřídlec 132, 133, 134, 

143 
zeleuáček 43 
zelenopláštník 140, 141 
zlatokřídlec 105 
zubočárnlk 146 
zubokřtdlec 40 
zubopásnik 134, 139

Ž.

Žlutúsek 23, 24 
žlntokřídlec 135 
žlutopáska 117

V.

r



O jp  r a. "v a.

Na str, 17. čti odst. 6. takto:

ti. Zadní křídla nemají na rubu hned při kraji 2 souvislé čáry; na místo po
krajní čáry jsou černé tečky ve třepení, na místo vnitřní černý bod v každé 
buňce. 7.

Zadní křídla mají na rubu při kraji dvě souvislé čáry. Za černou obrubou 
atd. M. Phoebe W. V.

Na str. 41. při 32. S p h i n x  čti odstavec 1. takto:

1. Všecky kroužky břišní aneb aspoň několik předních mají po stranách černé 
a světlé skvrny. 2.

Kroužky břišní po stranách beze skvrn, jen někdy na prvním kroužku černá 
skvrna. 7.



V  n a k la d a te ls tv í  J .  O T T V  v  P r a z e ,  na. K a r lo v ě  n á m ě s t í  č . .34, d o s ta l i  lz e  od

téhož spisovatele:

M O T Ý L O V É .

X j I E I F I I D O I F T I E I S  -a ..

Část I.

M otý lo vé  denn í a večerní.
Rhopalocera. Crepusculariae.

Se 22 vyobrazeními. — Cena 60 kr.

Čásť II

M otý lové  noční, a to přástevnfci.
B o m b y c e e .

Se 14 vyobrazeními. — Cena 50 kr.


