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Upozornění
Publikaci je třeba prohlíţet po celých dvoustranách.
V případě většího zvětšení fotografií na obrazovce
není zajištěna jejich optimální kvalita.
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První část fotografického přehledu představuje
prvních 60 druhů denních motýlů včetně vřetenušek
aktuálně žijících v Jihomoravském kraji.
U každého druhu je uvedena velikost (rozpětí křídel), každoroční doba letu
(kdy jsou k vidění motýli) s počtem generací a charakterem přečkávání zimy,
živné rostliny housenek, případně statut ochrany, charakter rozšíření v Jihomoravském kraji, charakter obývaného prostředí a poznámky k pozorování
motýlů v přírodě, případně k jejich určování. Publikace není atlasem rozšíření nebo určovací příručkou, ale jen informativním materiálem a na konci je
uvedena použitá a doporučená literatura pro vážnější zájemce.
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BABOČKA ADMIRÁL
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

50-60 mm
V-X, 2 generace, na jaře motýli přilétají ze Středomoří,
kam se na podzim část potomků zase vrací, ojediněle u
nás motýli přezimují
především kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) a kopřiva
žahavka (Urtica urens)

Babočka admirál (Vanessa atalanta) je rozšířena po celém území Jihomoravského kraje a s prakticky všudypřítomným motýlem se setkáváme jak v otevřené zemědělsky využívané krajině, tak v lesnatých oblastech nebo v lidských sídlech.
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Velký a v terénu nápadný motýl, který běžně při posedu rozevírá křídla s nezaměnitelným zbarvením, jehož poznávání by nemělo činit potíže.
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BABOČKA BÍLÉ C
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

42-50 mm
III-X, 2 generace, zimují motýli
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), chmel otáčivý (Humulus lupulus) nebo jilm (Ulmus sp.), případně vrba (Salix
sp.) nebo bříza (Betula sp.).

Babočka bílé C (Polygonia c-album) je rozšířena po celém území Jihomoravského kraje a s prakticky všudypřítomným motýlem se setkáváme jak v otevřené zemědělsky využívané krajině, tak v lesnatých oblastech nebo v lidských sídlech. Protože u nás motýli zimují, tak bývají k vidění za teplých
slunných dní až do samotného příchodu chladného podzimního počasí nebo
naopak ještě dlouho před začátkem jara, někdy už koncem února. Zpravidla
se však s nimi setkáváme od dubna do října. Babočka bílé C není zdaleka tak
hojná jako třeba babočka paví oko, takže se s ní setkáváme spíše jednotlivě.
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Velký a
v terénu
nápadný
motýl,
který běžně při
posedu
rozevírá
křídla s
nezaměnitelným
zbarvením, jehož
poznávání
by nemělo
činit potíže.
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BABOČKA BODLÁKOVÁ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

45-60 mm
V-X, 1-3 generace, na jaře motýli přilétají ze Středomoří, kam se na podzim část potomků zase vrací
především pcháče (Cirsium sp.) a bodláky (Carduus sp.)

Babočka bodláková (Vanesa cardui) je rozšířena po celém území Jihomoravského kraje především v otevřené zemědělsky využívané krajině. V některých
letech přilétají na jaře motýli z jihu v obrovských počtech.
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Velký a
v terénu nápadný motýl,
který běžně
při posedu
rozevírá
křídla s
nezaměnitelným zbarvením, jehož
poznávání
by nemělo
činit potíže.
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BABOČKA KOPŘIVOVÁ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

40-50 mm
III-X, 2 generace, zimují motýli
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica)

Babočka kopřivová (Aglais urticae) je rozšířena po celém území Jihomoravského kraje a s prakticky všudypřítomným motýlem se setkáváme jak v otevřené zemědělsky využívané krajině, tak v lesnatých oblastech nebo v lidských sídlech. Protože u nás motýli zimují, tak bývají k vidění za teplých
slunných dní až do samotného příchodu chladného podzimního počasí nebo
naopak ještě dlouho před začátkem jara, někdy už koncem února. Zpravidla
se však s nimi setkáváme od dubna do října. Babočka kopřivová vykazuje
každým rokem velké výkyvy početnosti. Zatímco v jednom roce se s ní setkáváme neustále, tak v jiném roce jen vzácně.
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Velký a
v terénu
nápadný
motýl, který
běžně při
posedu rozevírá křídla
s nezaměnitelným
zbarvením,
jehož poznávání by
nemělo činit
potíže, ale
pozor, protože podobně je vybarvena i babočka jilmová.
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BABOČKA PAVÍ OKO
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

50-60 mm
III-X, 2 generace, zimují motýli
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) a chmel otáčivý (Humulus lupulus)

Babočka paví oko (Inachis io) je rozšířena po celém území Jihomoravského
kraje a s prakticky všudypřítomným motýlem se setkáváme jak v otevřené
zemědělsky využívané krajině, tak v lesnatých oblastech nebo v lidských sídlech. Protože u nás motýli zimují, tak bývají k vidění za teplých slunných dní
až do samotného příchodu chladného podzimního počasí nebo naopak ještě
dlouho před začátkem jara, někdy už koncem února. Zpravidla se však s
nimi setkáváme od dubna do října.
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Velký a
v terénu nápadný motýl,
který běžně
při posedu
rozevírá křídla s nezaměnitelným
zbarvením,
jehož poznávání by nemělo činit potíže.
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BABOČKA SÍŤKOVANÁ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

28-40 mm
IV-IX, 2 generace, zimují kukly
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica)

Motýl jarní generace
Babočka síťkovaná (Araschnia levana) je rozšířena po celém území Jihomoravského kraje v lesnatých oblastech, kde bývá k vidění na lesních cestách a
světlinách, v lesních lemech a údolích protékaných potoky a říčkami, případně v břehových porostech stojatých i tekoucích vod v nelesní krajině. Babočka síťkovaná se vyznačuje značně odlišným zbarvením motýlů jarní (duben
až červen) a letní (července až září) generace. Letní generace je početnější a
v krajině rozšířenější. Velmi početně bývají pozorováni motýli letní generace
na bahnitých cestách, které vedou lesními údolími protékanými potoky a
říčkami s mozaikami luk.
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Motýl jarní

a letní generace

Poměrně drobný, ale v terénu díky značné pohyblivosti nápadný motýl, který
běžně při posedu rozevírá křídla s nezaměnitelným zbarvením, jehož poznávání by nemělo činit potíže.
Motýl letní generace
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HNĚDÁSEK ČERNÝŠOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:
Červený seznam:

30-34 mm
VI-VII, 1 generace, zimují housenky
jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), případně rozrazil
(Veronica sp.) nebo černýš (Melampyrum sp.)
kriticky ohrožený druh

Hnědásek černýšový (Melitaea aurelia) patří dnes k nejvzácnějším hnědáskům Jihomoravského kraje a bývá dokonce řazen mezi vymírající druhy. Je
především obyvatelem teplomilných trávníků. Setkat se s ním můžeme na
více lokalitách v okolí Bučovic, na Hodonínsku nebo na bělokarpatských loukách.
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Poměrně drobný, ale
v terénu díky značné
pohyblivosti nápadný
motýl, který běžně při
posedu rozevírá křídla. Jeho poznávání
podle svrchního zbarvení křídel je však od
podobného hnědáska
jitrocelového prakticky
nemožné, takže je
třeba prohlédnout
kresbu křídel odspodu.

20

HNĚDÁSEK JITROCELOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

36-42 mm
V-VII, 1 generace, zimují housenky
černýš luční (Melampyrum pratense), jitrocel kopinatý
(Plantago lanceolata), světlík lékařský (Euphrasia rostkoviana) nebo rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys)

Hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia) je nejrozšířenějším hnědáskem Jihomoravského kraje, ale
početnější populace jsou
stále vzácnější. Je především obyvatelem lesnatých oblastí, kde žije v
teplomilných trávnících,
ve vlhčích loukách nebo
ve světlých lesích, ale
nacházen bývá i v otevřené zemědělsky využívané krajině.
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Poměrně drobný, ale
v terénu díky značné
pohyblivosti nápadný
motýl, který běžně při
posedu rozevírá křídla.
Jeho poznávání podle
svrchního zbarvení křídel je však od podobného hnědáska černýšového prakticky nemožné, takže je třeba
prohlédnout kresbu
křídel odspodu.
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HNĚDÁSEK KOSTKOVANÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

Červený seznam:

33-40 mm
V-VII, 1 generace, zimují housenky
jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), jitrocel větší
(Plantago major), jitrocel prostřední (Plantago media),
rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum) nebo
rozrazil ožankový (Veronica teucrium).
ohrožený druh

Hnědásek kostkovaný (Melitaea cinxia) se dnes vyskytuje jen velmi roztroušeně v teplých oblastech Jihomoravského kraje. Je především obyvatelem
teplomilných trávníků, ale pravidelně bývá nacházen i na vlhčích loukách.
23

Poměrně
drobný, ale
v terénu díky
značné pohyblivosti nápadný motýl, který běžně při
posedu rozevírá křídla. Na
rozdíl od
ostatních hnědásků má
shora na na
zadních křídlech řadu tmavých skvrn
uvnitř světlých
kosteček charakterizujících
celkovou kresbu.
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HNĚDÁSEK KVĚTELOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

Červený seznam:

30-40 mm
VI-VII, 1 generace, zimují housenky
rozrazil (Veronica sp.), divizna (Verbascum sp.), čistec
přímý (Stachys recta), černýš rolní (Melampyrum arvense), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) nebo lnice
květel (Linaria vulgaris)
ohrožený druh

Hnědásek květelový (Melitaea didyma) se dnes vyskytuje jen velmi roztroušeně v teplých oblastech Jihomoravského kraje. Je téměř výhradně obyvatelem
teplomilných trávníků.
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Samice

Poměrně drobný,
ale v terénu díky
značné pohyblivosti nápadný
motýl, který běžně při posedu
rozevírá křídla.
Samci nás na
první pohled zaujmou pronikavě
červenooranžovým zbarvením
svrchní strany
křídel. Na rozdíl
od ostatních hnědásků jsou samice tohoto druhu
nápadně odlišné
od samců.
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MODRÁSEK ČERNOLEMÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

25-27 mm
V-IX, 2 generace, zimují housenky
bobovité rostliny: hlavně štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) a čičorka pestrá (Coronilla varia)

Modrásek černolemý (Plebejus argus) je jedním z nejrozšířenějších modrásků
Jihomoravského kraje s těžištěm v teplých oblastech. Je obyvatelem teplomilných trávníků i vlhčích luk. Na lokalitách žije pravidelně v početných koloniích.
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Samec

Samice

Drobný modrásek, který běžně při posedu rozevírá křídla a na lokalitách bývá
pro vyšší početnost nápadným druhem. Samci mají shora na křídlech široký
tmavý lem, který však nemusí být vždy jednoznačně patrný v souvislosti
s podobným modráskem obecným x podobným, jehož lem bývá užší. Poznávání samic podle svrchní strany křídel je s ohledem na několik dalších podobných druhů
ještě složitější a pro
jednoznačné
poznání
druhu je
v případě
obou pohlaví třeba si
důkladně
prohlédnout
kresbu
spodní strany křídel.

Samice
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MODRÁSEK HNĚDOSKVRNNÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:
Červený seznam:

30-35 mm
VI-VIII, 1 generace, zimují housenky
bobovité rostliny: především čičorka obecná (Coronella
varia)
zranitelný druh

Modrásek hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis) je dnes jen dosti roztroušeně rozšířen v teplých oblastech Jihomoravského kraje. Je téměř výhradně
obyvatelem rozsáhlejších lokalit teplomilných trávníků.
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Samice

Velký modrásek, který
často při posedu rozevírá
křídla a jehož samci bývají na lokalitách pro svoji
velikost nápadní. Jak
shora, tak především
z boku působí nápadně
světle – bíle. Samice jsou
na rozdíl od ostatních
modrásků vybarveny
nápadně a není problém
je poznávat. Především
samice mají konce zadních křídel nápadně vykrajované.
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MODRÁSEK JEHLICOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

28-32 mm
V-X, 2-3 generace, zimují housenky
bobovité rostliny: tolice (Medicago sp.), jetel (Trifolium
sp.), štírovník (Lotus sp.), čičorka (Coronilla sp.) nebo
jehlice (Ononis sp.).

Modrásek jehlicový (Polyommatus icarus) je nejrozšířenějším modráskem Jihomoravského kraje, s kterým se můžeme setkat kdekoliv v suchých i vlhkých, případně i mokrých loukách od nížin do nejvyšších poloh včetně lesních louček nebo lidských sídel.
31

Samec

Samice

Poněkud větší modrásek, který běžně při posedu rozevírá křídla a na lokalitách bývá nápadným druhem. Samci s rozevřenými křídly jsou shora k nerozeznání od samců modráska vičencového, který se však vyskytuje jen v místech s rostlinami vičence, který zdaleka neroste všude. Poznávání samic
podle svrchní strany
křídel je
s ohledem
na několik
dalších podobných
druhů stejně
složité a pro
jednoznačné
poznání
druhu je
v případě
obou pohlaví
třeba si důkladně prohlédnout
kresbu
spodní strany křídel.
Samice
32

Občas se setkáváme s neobvykle atraktivně vybarvenými samicemi
modráska jehlicového.
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Poměrně často se setkáváme s
neobvykle atraktivně vybarvenými samicemi modráska jetelového.
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MODRÁSEK JETELOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:
Červený seznam:

30-32 mm
V-X, 2 generace, zimují housenky
bobovité rostliny: především čičorka obecná (Coronella
varia)
zranitelný druh

Modrásek jetelový (Polyommatus bellargus) je roztroušeně rozšířen v teplých
oblastech Jihomoravského kraje. Je téměř výhradně obyvatelem teplomilných
trávníků.
35

Samec

Samice

Velký modrásek, který běžně při posedu rozevírá křídla a jehož samci bývají
na lokalitách díky pronikavému blankytně modrému zbarvení křídel velmi nápadní. Motýli jsou charakterizováni tmavě skvrnitými bílými třásněmi po obvodu křídel, které je odlišují od ostatních modrásků s výjimkou modráska vikvicového. Problémem je rozlišování samic obou druhů, při kterém je třeba pozorně prohlížet nejen spodní, ale i svrchní stranu křídel. Oba druhy žijí často
na společných
lokalitách. Na
jaře se však
objevují jen
motýli modráska jetelového.
V létě se nejprve
líhnou motýli
modráska vikvicového a teprve
na konci jejich
krátkého života
se začínají objevovat modrásci
jeteloví.

Samice
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MODRÁSEK KOZINCOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

Červený seznam:

23-30 mm
V-VIII, 1 generace, zimují housenky
bobovité rostliny: kručinka barvířská (Genista tinctoria),
komonice lékařská (Melilotus officinalis), komonice bílá
(Melilotus alba), tolice vojtěška (Medicago sativa), čičorka pestrá (Coronilla varia), vičenec ligrus (Onobrychis
viciifolia), vikev ptačí (Vicia cracca) nebo kozinec (Astragalus sp.)
zranitelný druh

Modrásek kozincový (Glaucopsyche alexis) je dnes jen dosti roztroušeně rozšířen v teplých oblastech Jihomoravského kraje. Je téměř výhradně obyvatelem
teplomilných trávníků.
37

Samice

Drobnější modrásek, který při
posedu ne vždy
rozevírá křídla, je
snadno poznatelný podle druhově
specifické kresby
spodní strany
křídel. Na lokalitách bývá nenápadný a zpravidla se setkáváme
jen s jednotlivými
motýly.
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MODRÁSEK LIGRUSOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:
Červený seznam:

34-38 mm
V-VII, 1 generace, zimují housenky
bobovité rostliny: výhradně vičenec písečný (Onobrychis
arenaria), snad i vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia).
kriticky ohrožený druh

Modrásek ligrusový (Polyommatus damon) je dnes v Jihomoravském kraji na
pokraji vyhynutí a přežívá snad už jen na jediné rozsáhlé lokalitě teplomilných trávníků na Břeclavsku.
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Samec

Samice

Velký modrásek, který často rozevírá při posedu křídla, bývá na lokalitách
velmi nápadným zjevem. Pro specifickou kresbu spodní strany křídel je s jinými modrásky nezaměnitelný.
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MODRÁSEK NEJMENŠÍ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

20-25 mm
IV-VIII, 2 generace, zimují housenky
bobovité rostliny: výhradně úročník bolhoj (Anthyllis
vulneraria)

Modrásek nejmenší (Cupido minimus) je nejmenším modráskem Jihomoravského kraje, kde se s ním dodnes setkáváme roztroušeně v teplých oblastech.
Jde téměř výhradně o obyvatele teplomilných trávníků.
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Samice nejsou na rozdíl od samců
shora po křídlech poprášeny modrými šupinkami

Drobounký
modrásek bývá
na lokalitách
nepříliš nápadný vzhledem ke
své velikosti a
poletování zpravidla jen nízko
nad travnatými
porosty. Spodek
křídel podobný
jako u modráska tolicového,
ale modrásek
nejmenší nemá
ostruhu vybíhající ze zadního
křídla.
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MODRÁSEK ROZCHODNÍKOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:
Červený seznam:

25-28 mm
IV-VIII, 1-2 generace, zimují housenky
rozchodníky, zvláště rozchodník velký (Sedum maximum)
zranitelný druh

Modrásek rozchodníkový (Scolitantides orion) se dnes jen dosti roztroušeně
vyskytuje v teplých oblastech Jihomoravského kraje. Je obyvatelem výslunných suchých skalnatých míst, jako jsou skalní stepi, kamenolomy, skály či
skalnaté nebo kamenité stráně se sporou vegetací a jen řídce roztroušenými
dřevinami.
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Drobnější modrásek, který při posedu často rozevírá křídla, je snadno
poznatelný podle druhově
specifické kresby svrchní
i spodní strany křídel. Na
lokalitách nebývá díky
malé velikosti zvláště
nápadný a na rozdíl od
jiných modrásků sedají
motýli běžně na zem, kameny nebo skály. Motýli
se na jaře objevují velmi
brzy, často jako první
modrásci vůbec.
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MODRÁSEK ŠTÍROVNÍKOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

25-28 mm
IV-IX, 2-3 generace, zimují housenky
bobovité rostliny: tolice vojtěška (Medicago sativa), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) nebo jetel luční (Trifolium pratense)

Modrásek štírovníkový (Cupido argiades) je dnes v Jihomoravském kraji rozšířen roztroušeně po většině území s těžištěm v teplých oblastech. Je obyvatelem především teplomilných trávníků, ale pravidelně bývá zjišťován i ve
vlhčích loukách.
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Samice
Zpravidla drobný modrásek (někteří jedinci však
bývají nečekaně velcí),
který často rozevírá při
posedu křídla, se zpravidla dobře patrnými ostruhami v zadních křídlech.
Ze spodní strany druhově
specifické 1-3 oranžové
skvrny. Motýli bývají na
lokalitách velmi nenápadní a bývají přehlíženi.
Často se zdržují jen
v plošně omezeném prostoru i na rozsáhlejších
lokalitách.
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MODRÁSEK TMAVOHNĚDÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

24-27 mm
V-IX, 2 generace, zimují housenky
kakost dlanitosečný (Geranium dissectum), maličký
(Geranium pussilum) nebo měkký (Geranium molle),
pumpava obecná (Erodium citutarium) nebo devaterník
velkokvětý (Helianthemum grandiflorum)

Modrásek tmavohnědý (Aricia agestis) je dnes v Jihomoravském kraji rozšířen
roztroušeně po většině území teplých oblastí. Je obyvatelem téměř výhradně
teplomilných trávníků, ale občas bývá nacházen i ve vlhčích loukách.
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Samice

Drobný modrásek, který běžně při
posedu rozevírá křídla, s charakteristicky shora oranžovými skvrnami lemovanými křídly. Na lokalitách nebývá nápadný a zpravidla potkáváme jednotlivé motýly,
kteří hájí svá teritoria. Samci při
tom sedí na stéblech a prudce
vyletují za každým motýlem, který se přiblíží, aby se na své stanoviště po chvilce zase vrátili.
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MODRÁSEK TOLICOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

Červený seznam:

23-25 mm
V-VIII, 2 generace, zimují housenky
bobovité rostliny: tolice dětelová (Medicago lupulina),
tolice vojtěška (Medicago sativa), vikev setá (Vicia sativa), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), jetel luční
(Trifolium pratense), komonice bílá (Melilotus alba) nebo
kozinec sladkolistý (Astragalus glyciphyllos).
téměř ohrožený druh

Modrásek tolicový (Cupido decoloratus) je dnes v Jihomoravském kraji rozšířen roztroušeně po většině území. Je obyvatelem především teplomilných
trávníků, s oblibou v místech s vyšším zastoupením roztroušených dřevin.
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Drobounký modrásek
bývá na lokalitách nepříliš
nápadný vzhledem ke své
velikosti a poletování
zpravidla jen nízko nad
travnatými porosty. Na
druhé straně se nezřídka
vyskytuje ve větších počtech. Spodek křídel podobný jako u modráska
nejmenšího, ale modrásek
tolicový má ostruhu vybíhající ze zadního křídla,
která však bývá často jen
naznačena.
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MODRÁSEK UŠLECHTILÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

33-36 mm
VI-VII, 1 generace, zimují housenky
bobovité rostliny: výhradně vikev ptačí (Vicia cracca)

Modrásek ušlechtilý (Polyommatus
amandus) je v Jihomoravském kraji rozšířen roztroušeně především v
severních výše položených lesnatých oblastech, ale pravidelně bývá
zjišťován i v teplomilných trávnících v otevřené zemědělsky využívané krajině. Jde především o obyvatele vlhkých luk a zjevně mu
vyhovují louky opuštěné.
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Samec

Samice

Velký modrásek, který často rozevírá při posedu křídla, bývá na lokalitách
velmi nápadným zjevem, který se navíc zdržuje především v nápadně kvetoucích porostech vikve ptačí. Rozlišení od ostatních modrásků není pro specifickou kresbu spodní strany křídel příliš obtížné. Zadní křídla jsou charakterizována řadou oranžových skvrn po obvodu, po obvodu předních křídel zase
skvrny nápadně chybí.
Samice
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MODRÁSEK VIKVICOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

33-37 mm
VII-VIII, 1 generace, zimují housenky
bobovité rostliny: především čičorka pestrá (Coronilla
varia)

Modrásek vikvicový (Polyommatus coridon) je dnes roztroušeně
rozšířen v teplých oblastech
Jihomoravského kraje. Jde
téměř výhradně o obyvatele
teplomilných trávníků.
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Samec

Samice

Velký modrásek, který běžně při posedu rozevírá křídla a jehož samci bývají
na lokalitách velmi nápadní i díky nápadnému zbarvení svrcvhní strany křídel.
Motýli jsou charakterizováni tmavě skvrnitými bílými třásněmi po obvodu křídel, které je odlišují od ostatních modrásků s výjimkou modráska jetelového.
Problémem je rozlišování samic obou druhů, při kterém je třeba pozorně prohlížet nejen spodní, ale i svrchní stranu křídel. Oba druhy žijí často na společných lokalitách.
Samice
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OHNIVÁČEK CELÍKOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

27-32 mm
VI-VIII, 1 generace, zimují vajíčka
šťovík menší (Rumex acetosella) a šťovík kyselý (Rumex
acetosa)

Ohniváček celíkový (Lycaena virgaureae) se dnes v Jihomoravském kraji vyskytuje roztroušeně především v severních výše položených lesnatých oblastech. Setkáváme se s ním na lesních loukách a pasekách nebo v lesních údolích protékaných potoky. Z nížin už téměř vymizel.
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Mimořádně nápadně
zbarvení samci většího
druhu ohniváčka jsou
na lokalitách velmi nápadní, jak za letu, tak
při posedu. Na rozdíl od
ostatních druhů ohniváčků mají motýli charakteristické zbarvení
spodní strany křídel
s řadou bílých skvrn.

Samice
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OHNIVÁČEK ČERNOČÁRNÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:
Ochrana:

27-32 mm
IV-IX, 2 generace,
širokolisté šťovíky: šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius),
šťovík kadeřavý (Rumex crispus) nebo šťovík koňský
(Rumex hydrolapathum)
silně ohrožený druh

Ohniváček černočárný (Lycaena dispar) se v posledních více než 50 letech
rozšířil z nejjižnějších oblastí do celého území Jihomoravského kraje. Je především obyvatelem podmáčených a bažinatých luk, mokřin podél stojatých a
tekoucích vod, polních mokřin nebo podél potoků proniká i dovnitř lesních
komplexů, kde ho můžeme nacházet i na docela malých a hojně náletem zarůstajících plochách dřívějších luk.
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Samice
Mimořádně nápadně
zbarvení samci i samice
většího druhu ohniváčka jsou na lokalitách
velmi nápadní, jak za
letu, tak při posedu. Na
rozdíl od ostatních druhů ohniváčků mají
motýli charakteristické
zbarvení spodní strany
křídel. Samci mají shora na předním křídle
charakteristickou černou čárku, která ale
nebývá vždy zcela
dobře patrná a která
samcům ohniváčka
celíkového chybí.
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OHNIVÁČEK ČERNOKŘÍDLÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

25-30 mm
IV-IX, 2-4 generace, zimují housenky
šťovík menší (Rumex acetosella) a šťovík kyselý (Rumex
acetosa)

Ohniváček černokřídlý (Lycaena phlaeas) je jedním ze dvou nejrozšířenějších
ohniváčků Jihomoravského kraje, se kterým se můžeme setkat od nížin do
nejvyšších poloh v nejrůznějších suchých i vlhkých loukách a trávnících.
Zvláště početně bývá zjišťován v pískovnách, podél cest, v okrajích polí nebo
v doprovodných plochách železnic.
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Charakteristicky zbarvené
drobné ohniváčky si nelze
s jinými druhy splést. Druhově specifické je zbarvení
jak svrchní, tak spodní strany křídel.
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OHNIVÁČEK ČERNOSKVRNNÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

23-30 mm
V-IX, 2 generace, zimují housenky
šťovík menší (Rumex acetosella) a šťovík kyselý (Rumex
acetosa)

Ohniváček černoskvrnný (Lycaena tityrus) je jedním ze dvou nejrozšířenějších
ohniváčků Jihomoravského kraje, se
kterým se můžeme setkat od nížin do
nejvyšších poloh v nejrůznějších suchých i vlhkých loukách a trávnících.
Zvláště početně bývá zjišťován v pískovnách, podél cest, v okrajích polí nebo v
doprovodných plochách železnic. Pravidelně se objevuje i uvnitř lesních komplexů na pasekách nebo v loukách na
dnech lesních údolí protékaných potoky.
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Samec

Samice

Nenápadně
zbarvený
větší druh
ohniváčka
s charakteri
stickým
zbarvením
svrchní i
spodní
strany křídel si nelze
s jinými
druhy
splést.
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OKÁČ BOJÍNKOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

37-52 mm
VI-VIII, 1 generace, zimují housenky
trávy

Okáč bojínkový (Melanargia galathea) je jedním
z nejrozšířenějších okáčů
po celém území Jihomoravského kraje od nížin do
nejvyšších poloh v nejrůznějších travnatých plochách, od vysloveně suchých až po vlhké, a méně
početně také v lesích.
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Samice jsou poněkud větší a
jejich kresba je hnědavá

Středně velký okáč, který
pravidelně při posedu rozevírá
křídla, je na lokalitách díky
nápadně pestrému zbarvení
nepřehlédnutelný. Zbarvení je
tak odlišné od všech ostatních
denních motýlů, že si ho nelze
splést.

64

OKÁČ LUČNÍ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

40-52 mm
VI-IX, 1 generace, zimují housenky
trávy

Okáč luční (Maniola jurtina) je jedním
z nejrozšířenějších okáčů
po celém území Jihomoravského kraje od nížin
do nejvyšších poloh v
nejrůznějších travnatých
plochách, od vysloveně
suchých až po vlhké, a
méně početně také
v lesích.
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Samec

Samice

Samice

Středně velký okáč, který občas při posedu rozevírá křídla, je na lokalitách
díky velikosti nápadný. Zbarvení je druhově dosti specifické, takže by neměl být
problém s jeho rozlišováním, jak při pohledu shora, tak při pohledu z boku.
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OKÁČ OVSOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:
Červený seznam:

45-60 mm
VII-VIII, 1 generace, zimují housenky
trávy
zranitelný druh

Okáč ovsový (Minois dryas) je
dnes v Jihomoravském kraji
rozšířen jen dosti roztroušeně
v teplých oblastech. Je především obyvatelem teplomilných
trávníků, ale také prosvětlených listnatých či borových
lesů.
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Samice
Velký okáč, který občas
při posedu rozevírá křídla, je na lokalitách díky
velikosti nápadný. Zbarvení je druhově dosti
specifické, takže by neměl být problém s jeho
rozlišováním, jak při
pohledu shora, tak při
pohledu z boku.
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OKÁČ POHÁŇKOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

23-33 mm
IV-X, 2-3 generace, zimují housenky
trávy

Okáč poháňkový (Coenonympha pamphilus) je nejrozšířenějším okáčem Jihomoravského kraje, se kterým se můžeme setkat prakticky kdekoliv
od nížin do nejvyšších poloh v nejrůznějších travnatých plochách včetně lesních luk nebo zastavěných území.
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Drobný okáč, který při posedu nikdy nerozevírá křídla,
bývá na lokalitách i přes
svou malou velikost často a
běžně k vidění. Zbarvení je
druhově dosti specifické,
takže by neměl být problém
s jeho rozlišováním při pohledu z boku.
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OKÁČ PROSIČKOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

35-42 mm
VI-VII, 1 generace, zimují housenky
trávy

Okáč prosíčkový (Aphantopus hyperantus) je roztroušeně rozšířen po celém území Jihomoravského kraje.
Je obyvatelem především
suchých i vlhkých luk nebo
křovinatých strání, ale najdeme ho i v lučních mokřadech nebo v lesích. Početné
populace jsou nacházeny i
v izolovaných lokalitách v
zemědělsky využívané krajině.
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Středně velký okáč,
který občas
při posedu
rozevírá
křídla, je na
lokalitách
díky velikosti nápadný.
Zbarvení je
druhově
dosti specifické, takže
by neměl být
problém
s jeho rozlišováním, jak
při pohledu
shora, tak
při pohledu
z boku.
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OKÁČ PÝROVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

32-42 mm
IV-VIII, 2 generace, zimují larvy nebo housenky
trávy

Okáč pýrový (Pararge aegeria) je rozšířen po celém území Jihomoravského
kraje od nížin do nejvyšších poloh. Je obyvatelem listnatých a smíšených
lesů včetně lesních ostrůvků v zemědělsky využívané krajině. Na lesních
cestách na něj pravidelně narážíme i na relativně nevelkých světlinách, kdy
postačují jen poněkud více prosluněné koruny stromů se slunečním svitem
pronikajícím až k zemi, takže nejsou třeba žádné velké paseky nebo průseky
jako u většiny ostatních lesních druhů denních motýlů.
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Středně velký okáč, který
často při posedu rozevírá
křídla je v lesním prostředí
nápadný. Zbarvení je druhově natolik specifické, že by
neměl být problém s jeho
rozlišováním.
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OKÁČ ROSIČKOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

32-40 mm
V-VI, 1 generace, zimují housenky
trávy

Okáč rosičkový (Erebia medusa) je rozšířen téměř po celém území Jihomoravského kraje s těžištěm v lesnatějších oblastech od nížin do nejvyšších poloh.
Je obyvatelem suchý i vlhký luk, lesostepí, světlin a pasek listnatých lesů
nebo křovinatých strání.
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Samice

Středně velký okáč,
který občas při posedu rozevírá křídla, je na lokalitách
nápadným druhem
působícím na první
pohled velmi tmavě.
Zbarvení je druhově
natolik specifické,
že by neměl být
problém s jeho rozlišováním.
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OKÁČ STRDIVKOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

28-35 mm
VI-VII, 1 generace, zimují housenky
trávy

Okáč strdivkový (Coenonympha arcania) je rozšířen téměř po celém území
Jihomoravského kraje s těžištěm v lesnatých oblastech. Je obyvatelem lesních okrajů, lesostepí, křovinatých strání nebo lesních pasek. Na lokalitách
vyžaduje vyšší zastoupení roztroušených dřevin, respektive mozaiku volných
a zarostlých ploch. V izolovaných místech v zemědělsky využívané krajině žije
daleko vzácněji.
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Menší okáč, který při posedu nikdy nerozevírá křídla, bývá na lokalitách často
a běžně k vidění. Zbarvení je druhově dosti specifické, takže by neměl být problém s jeho rozlišováním při pohledu z boku.

78

OKÁČ TŘESLICOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

27-32 mm
V-IX, 1-2 generace, zimují housenky
trávy

Okáč třeslicový (Coenonympha glycerion) je roztroušeně rozšířen po celém
území Jihomoravského kraje od nížin do nejvyšších poloh. Je obyvatelem jak
vysloveně suchých trávníků, tak mokrých až rašelinných luk a pravidelně se
objevuje i v lesích.
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Menší okáč, který při posedu nikdy nerozevírá křídla, bývá na lokalitách často
a běžně k vidění. Zbarvení je druhově dosti specifické, takže by neměl být problém s jeho rozlišováním při pohledu z boku.
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OKÁČ ZEDNÍ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

35-45 mm
IV-X, 2-3 generace, zimují housenky, případně kukly
trávy

Okáč zední (Lasiommata megera) je rozšířen po celém území Jihomoravského
kraje od nížin do nejvyšších poloh. Je typickým obyvatelem měst a obcí, ale
setkat se s ním můžeme i na skalách, v lomech a pískovnách, na hradech
nebo v otevřené krajině u zídek, plotů nebo nejrůznějších jiných staveb.
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Samice

Středně velký
okáč, který běžně
při posedu rozevírá křídla, je na
lokalitách nápadným druhem.
Spíše posedává,
než poletuje, takže ho velmi často
plašíme. Zbarvení
je druhově natolik
specifické, že by
neměl být problém s jeho rozlišováním.
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OSTRUHÁČEK BŘEZOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

32-37 mm
konec VII-X, 1 generace, zimují vajíčka
trnka obecná (Prunus spinosa), případně švestka domácí (Prunus domestica) nebo slivoň obecná (P. institia)

Ostruháček březový (Thecla betulae) je rozšířen po celém území Jihomoravského kraje, ale díky způsobu života značně uniká pozornosti. Je obyvatelem
lesních lemů a pasek, křovinatých strání nebo liniové zeleně s podmínkou
přítomnosti bohatých keřových porostů.
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Velký ostruháček,
který při posedu
jen vzácně více
nebo méně porozevírá křídla, nebývá
na lokalitách nápadný. Převážně se
zdržuje na dřevinách, ale poměrně
často bývá pozorován při sání nektaru na kvetoucích
rostlinách. Pozorování bývají zpravidla jen náhodná.
Zbarvení je druhově
natolik specifické,
že by neměl být
problém s jeho poznáváním.

84

OSTRUHÁČEK KAPINICOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:
Červený seznam:

26-28 mm
VI-VII, 1 generace, zimují vajíčka
trnka obecná (Prunus spinosa)
zranitelný druh

Ostruháček kapinicový (Satyrium acaciae) je rozšířen roztroušeně v teplých
oblastech Jihomoravského kraje, kde nachází optimální podmínky k životu v
ostrůvcích teplomilných trávníků s roztroušenými křovinami v zemědělsky
využívané krajině. Kolonie ale můžeme objevit i na jiných místech: v lesních
lemech nebo v keřových liniích podél cest.
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Drobný ostruháček, který při posedu nerozevírá
křídla, nebývá na
lokalitách pro svou
velikost a rychlý
trhavý let nápadný, ale na druhé
straně zaletuje
běžně na kvetoucí
rostliny pro nektar.
Zbarvení je druhově natolik specifické, že by neměl
být problém s jeho
poznáváním.
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OSTRUHÁČEK OSTRUŢINOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

24-28 mm
V-VI, 1 generace, zimují kukly
bobovité rostliny nebo ostružiníky (Rubus sp.)

Ostruháček ostružinový (Callophrys rubi) je jediným ostruháčkem, se kterým
se běžně setkáváme v travnatých porostech. Rozšířen je po celém území Jihomoravského kraje a obývá nejrůznější biotopy – prosvětlené listnaté lesy,
rašeliniště nebo naopak nejteplejší a nejsušší lokality.
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Malý ostruháček, který při posedu nerozevírá křídla, nebývá na
lokalitách pro svou
velikost a rychlý trhavý let nápadný. Nezaměnitelné zelené
zbarvení spodní strany křídel ho navíc dělá
při posedu v trávě
poměrně nesnadno
viditelným.
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OSTRUHÁČEK ŠVESTKOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

24-28 mm
konec V-VII, 1 generace, zimují vajíčka
trnka obecná (Prunus spinosa), případně švestka domácí (Prunus domestica)

Ostruháček švestkový (Satyrium pruni) je rozšířen po většině území Jihomoravského kraje s těžištěm v nejteplejších oblastech. Optimální podmínky k
životu nachází v ostrůvcích teplomilných trávníků s roztroušenými dřevinami v zemědělsky využívané krajině. Kolonie ale můžeme objevit i na jiných
místech: v lesních lemech nebo v keřových liniích podél cest.
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Malý ostruháček, který při posedu nerozevírá křídla, nebývá
na lokalitách nápadný, protože
se zdržuje téměř výhradně
v korunách dřevin, ve kterých
nebo nad kterými ho můžeme
zahlédnout nápadně trhavě poletovat. Na první pohled působí
relativně velkým a tmavým dojmem. Jen vzácně zaletuje do
nejbližšího okolí na kvetoucí
rostliny pro nektar. Zbarvení
spodní strany křídel je s jinými
druhy nezaměnitelné.
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OSTRUHÁČEK TRNKOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:
Červený seznam:

27-32 mm
VI-VII, 1 generace, zimují vajíčka
řešetlák počistivý (Rhamnus catharticus)
zranitelný druh

Ostruháček trnkový (Satyrium spini) žije často na lokalitách společně s ostruháčkem kapinicovým a stejně jako on je roztroušeně rozšířen v teplých
oblastech Jihomoravského kraje a optimální podmínky k životu nachází v
zemědělsky využívané krajině v ostrůvcích teplomilných trávníků s roztroušenými křovinami, ale kolonie mohou být i na jiných místech: v lesních lemech nebo v keřových liniích podél cest.
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Poměrně velký ostruháček, který při
posedu nerozevírá
křídla, bývá na
lokalitách pro svou
velikost a relativně
pestré zbarvení
dosti nápadný a
navíc zaletuje běžně na kvetoucí rostliny pro nektar.
Zbarvení je druhově natolik specifické, že by neměl být
problém s jeho poznáváním.
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OTAKÁREK FENYKLOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

Ochrana:

50-75 mm
IV-X, 2-3 generace, zimují kukly
řada pěstovaných i planě rostoucích rostlin z čeledi
miříkovitých: například mrkev obecná (Daucus carota),
kopr vonný (Anethum graveolens) nebo bedrníky (Pimpinella sp.)
ohrožený druh

Otakárek fenyklový (Papilio machaon) je rozšířen po většině území Jihomoravského kraje v otevřené zemědělsky využívané krajině. Je především obyvatelem polí a polních úhorů, kulturních luk, zahrad nebo nejrůznějších úhorovitých ploch s roztroušenými dřevinami.
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Nezaměnitelný velký
nápadný
motýl, který
při posedu
běžně rozevírá křídla a
jehož základní zbarvení působí
na rozdíl od
otakárka
ovocného do
žluta, se s
oblibou
shromažďuje na vyvýšených místech – kopcích.
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OTAKÁREK OVOCNÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:
Ochrana:

50-70 mm
IV-VIII, 2 generace, zimují kukly
hloh (Crataegus sp.) a slivoň (Prunus sp.)
ohrožený druh

Otakárek ovocný (Iphiclides podalirius) je rozšířen po celém území Jihomoravského kraje s těžištěm v teplých oblastech. Je obyvatelem výslunných a
suchých míst s křovinatou vegetací.
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Nezaměnitelný velký nápadný motýl, který při
posedu běžně rozevírá
křídla a jehož základní
zbarvení působí na rozdíl
od otakárka fenyklového
bíle, se s oblibou shromažďuje na vyvýšených
místech – kopcích.
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PERLEŤOVEC MALÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

35-45 mm
IV-X, 2-3 generace, zimují housenky nebo kukly
violky: především violka rolní (Viola arvensis)

Perleťovec malý (Issoria lathonia) je nejrozšířenějším perleťovcem Jihomoravského kraje, se kterým se můžeme setkat téměř kdekoliv v zemědělsky využívané krajině včetně zastavěných území na nejrůznějších travnatých plochách
a pravidelně proniká i dovnitř lesních komplexů, kde bývá pozorován na pasekách, podél lesních cest nebo na lesních loučkách.
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Středně velký perleťovec, který běžně
rozevírá křídla, je na
lokalitách nápadným
druhem. Druh lze
poznat poměrně
snadno i podle kresby na svrchní straně
křídel.
K jednoznačnému
určení je však vhodná prohlídka spodní
strany křídel
s nezaměnitelnými
nápadnými bílými
perleťovými skvrnami.
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PERLEŤOVEC NEJMENŠÍ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

27-35 mm
IV-ÏX, 2-3 generace, zimují housenky
violka (Viola sp.)

Perleťovec nejmenší
(Boloria dia) je rozšířen
po celém území Jihomoravského kraje s
těžištěm v otevřené zemědělsky využívané
krajině
na nejrůznějších travnatých místech a pravidelně proniká i na lesní
paseky.
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Drobný perleťovec,
který běžně rozevírá křídla, bývá na
lokalitách sice nápadným druhem,
ale díky velké pohyblivosti a vysoké
„neposednosti“
bývá jen nepříliš
často možnost si ho
v klidu prohlédnout.
K jednoznačnému
určení je třeba prohlídka spodní strany křídel.
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PERLEŤOVEC PROSTŘEDNÍ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:
Červený seznam:

42-55 mm
konec VI-VIII, 1 generace, zimují vajička, příp.housenky
violka (Viola sp.)
zranitelný druh

Perleťovec prostřední (Argynnis addipe) je nejvzácnějším velkým druhem perleťovce v Jihomoravském kraji žijícím téměř výhradně v lesnatých oblastech.
Je obyvatelem lesních okrajů, cest, pasek, louček nebo světlin, s oblibou žije
v lesních údolích s mozaikami luk. Jen ojediněle se objevuje v lesních ostrůvcích v zemědělsky využívané krajině.
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Velký perleťovec, který
běžně rozevírá křídla, bývá na lokalitách nápadným druhem.
K jednoznačnému určení
je třeba prohlídka spodní
strany křídel.
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PERLEŤOVEC STŘÍBROPÁSEK
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

55-65 mm
VI-VIII, 1 generace, zimují housenky
violka (Viola sp.)

Perleťovec stříbropásek (Argynnis paphia) je nejrozšířenějším velkým druhem
perleťovce v Jihomoravském kraji žijícím především v lesnatých oblastech. Je
obyvatelem lesních okrajů, cest, pasek, louček nebo světlin, s oblibou žije
v lesních údolích s mozaikami luk. Pravidelně bývá nacházen i v lesních ostrůvcích v zemědělsky využívané krajině.
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Samice
Velký
nápadný
perleťovec, který
běžně
rozevírá
křídla, je
poznatelný i podle
kresby
svrchní
strany
křídel, ale
k jednozn
ačnému
určení je
pro jistotu
třeba prohlídka
spodní
strany
křídel.
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PERLEŤOVEC VELKÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

42-55 mm
VI-VIII, 1 generace, zimují housenky
violka (Viola sp.)

Perleťovec velký (Argynnis aglaja) je v Jihomoravském kraji
rozšířen téměř výhradně v lesnatých oblastech. Je obyvatelem
lesních okrajů, cest, pasek, louček nebo světlin, s oblibou žije
v lesních údolích s mozaikami
luk. Jen vzácně se objevuje
v lesních ostrůvcích
v zemědělsky využívané krajině.
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Samice

Velký perleťovec, který
běžně rozevírá křídla,
bývá na
lokalitách
nápadným
druhem.
K jednoznač
nému určení
je třeba prohlídka
spodní strany křídel.
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SOUMRAČNÍK ČERNOHNĚDÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

30-35 mm
VI-VII, 1 generace, zimují housenky
vysoké trávy, hlavně třtina (Calamagrostis sp.)

Soumračník černohnědý
(Heteropterus morpheus) se
v posledních desetiletích
šíří k severu a dnes už
patrně obývá celé území
teplých oblastí Jihomoravského kraje. Je především
obyvatelem teplomilných
trávníků s četněji roztroušenými keři, ale můžeme
ho objevit i na místech
vlhčích včetně rašelinišť.
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Velký soumračník,
který občas při posedu rozevírá křídla, s druhově specifickým zbarvením
svrchní i spodní
strany křídel bývá
na lokalitách nápadným druhem,
kterého snadno
poznáme i podle
nenapodobitelného
relativně pomalého
hluboce vlnitého
letu.
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SOUMRAČNÍK JAHODNÍKOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

24-26 mm
IV-VIII, 2 generace, zimují kukly
růžovité rostliny: například mochna (Potentilla sp.),
jahodník (Fragaria sp.) nebo ostružiník (Rubus sp.)

Soumračník jahodníkový (Pyrgus
malvae) je rozšířen po celém území
Jihomoravského kraje od nížin do
nejvyšších poloh. Je obyvatelem jak
vlhčích, tak vysloveně suchých
travnatých ploch v otevřené zemědělsky využívané krajině i v lesích.
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Drobný soumračník, který při posedu
běžně rozevírá křídla, nebývá na lokalitách zvláště nápadný pro svoji drobnost a rychlý let nevysoko nad zemí.
Na některých lokalitách s tzv. stepními druhy je jeho poznávání problematické. Je potřeba důkladně prohlížet
kresbu na svrchní, případně i spodní,
straně křídel.
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SOUMRAČNÍK JITROCELOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

22-28 mm
V- zač. VII, 1 generace, zimují housenky
trávy

Soumračník jitrocelový (Carterocephalus palaemon) je rozšířen po celém území Jihomoravského kraje od nížin do nejvyšších poloh. Je obyvatelem především vlhčí travnatých ploch podél lesních okrajů, na lesních pasekách a loukách nebo v lučních porostech na dnech lesních údolí protékaných potoky a
najdeme ho i na rašeliništích. Běžně však bývá nacházen i ve vysloveně suchých plochách v zemědělsky využívané krajině.
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Drobný soumračník,
který při posedu
běžně rozevírá křídla, nebývá na lokalitách zvláště nápadný pro svoji drobnost a rychlý let
nevysoko nad zemí.
Jeho zbarvení křídel
shora i zespodu je
mezi ostatními soumračníky nezaměnitelné. Pravidelně
hájí v posedu na
stéblech teritoria. Při
vyrušení odlétá a po
chvilce rychlého letu
se zase vrací na
původní místo.
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SOUMRAČNÍK MÁČKOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

23-26 mm
IV-VIII, 2 generace, zimují housenky
bobovité rostliny: hlavně čičorka pestrá (Coronilla varia)
a štírovník růžkatý (Lotus corniculatus)

Soumračník máčkový (Erynnis tages) žije po celém území
Jihomoravského kraje od
nížin do nejvyšších poloh. Je
obyvatelem nejrůznějších
suchých bezlesých ploch, ve
kterých bývá nesouvislé bylinné patro s mozaikou „holých“ ploch, například
v lomech nebo pískovnách.
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Drobný soumračník,
který při posedu běžně rozevírá křídla,
nebývá na lokalitách
zvláště nápadný pro
svoji drobnost a rychlý let nevysoko nad
zemí. Jeho zbarvení
křídel shora je mezi
ostatními soumračníky nezaměnitelné.
Pravidelně hájí
v posedu na stéblech
teritoria. Při vyrušení
odlétá a po chvilce
rychlého letu se zase
vrací na původní místo.
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SOUMRAČNÍK REZAVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

28-32 mm
V-VII, 1 generace, zimují housenky
trávy

Soumračník rezavý (Ochlodes sylvanus) je rozšířen po celém území Jihomoravského kraje v nejrůznějších travnatých plochách, pravidelně i na lesních
pasekách. Je obyvatelem především bujných hustých a zapojených porostů.
115

Větší druh soumračníka, který při posedu běžně specifickým způsobem rozevírá křídla, bývá díky nápadnému rezavému zbarvení na lokalitách nápadný,
nejen při posedu, ale i za letu. K jednoznačnému rozlišení od ostatních rezavě
zbarvených
soumračníků si je
třeba prohlédnout
kresbu na
spodní
straně
křídel
s bílými
po obvodu
rozpitými
skvrnami.
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VŘETENUŠKA ČIČORKOVÁ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

15-18 mm
VII-VIII, 1 generace, zimují housenky
bobovité rostliny: čičorka pestrá (Coronilla varia)

Vřetenuška čičorková (Zygaena ephialtes) je v Jihomoravském kraji rozšířená
téměř výhradně v teplých oblastech na výslunných stráních, v lesostepích
nebo v prosvětlených listnatých lesích včetně jejich okrajů.
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Vřetenuška má typický
široký nápadný barevný
obojek na těle. Motýlek
nemusí být vždy shora
vybarven, jak ukazují fotografie, ale i černočerveně
jako většina ostatních vřetenušek. Obojek je však, s
výjimkou snadno rozeznatelné vřetenušky pozdní,
jedinečný.
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VŘETENUŠKA KOZINCOVÁ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

12-16 mm
VI-VIII, 1 generace, zimují housenky
bobovité rostliny: hlavně čičorka pestrá (Coronilla varia)

Vřetenuška kozincová (Zygaena loti) je v Jihomoravském kraji rozšířena
téměř výhradně v teplých oblastech v teplomilných trávnících. Na některých
lokalitách bývá velmi hojná.
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Samice jsou charakteristicky světle poprášené

Shora na předních křídelch šest červených
skvrn, přičemž pátá a
šestá na konci křídla
jsou charakteristicky
ledvinovitě spojeny. Na
lokalitách nás zaujmou
páry světle a tmavě
zbarvených jedinců.
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VŘETENUŠKA LIGRUSOVÁ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

11-15 mm
VII-VIII, 1 generace, zimují housenky
bobovité rostliny: štírovník (Lotus sp.), vičenec (Onobrychis sp.) nebo bílojetel (Dorycnium sp.)

Vřetenuška ligrusová (Zygaena carniolica) je v Jihomoravském kraji rozšířena
téměř výhradně v teplých oblastech v teplomilných trávnících. Na některých
lokalitách bývá velmi hojná.
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Nezaměnitelná
kresba svrchní
strany křídel oproti
ostatním vřetenuškám. Červené skvrny jsou většinou
světle lemované.

122

VŘETENUŠKA MATEŘÍDOUŠKOVÁ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

13-16 mm
VI-VIII, 1 generace, zimují housenky
mateřídouška (Thymus sp.)

Vřetenuška mateřídoušková (Zygaena purpuralis) je v Jihomoravském kraji rozšířena
po většině území na suchých i vlhčích loukách. Prakticky stejnou vřetenušku přehlíženou (Zygaena minos) nelze vizuálně odlišovat.
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Nezaměnitelná
kresba svrchní
strany křídel oproti ostatním vřetenuškám se třemi
podélnými pruhy,
které má i vřetenuška třeslicová
(Zygaena brizae),
která je nápadně
drobnější a
s jiným ukončením
pruhů.
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VŘETENUŠKA OBECNÁ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

14-18 mm
VI-VIII, 1 generace, zimují housenky
bobovité rostliny: čičirka pestrá (Coronilla varia) a štírovník (Lotus sp.)

Vřetenuška obecná (Zygaena filipendulae) je nejrozšířenější vřetenuškou Jihomoravského kraje od nížin do nejvyšších poloh. Je obyvatelem především
vlhčích a svěžích luk, ale pravidelně je zjišťována i v suchých teplomilných
trávnících, případně na lesních světlinách a pasekách.
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Na rozdíl od všech ostatních vřetenušek shora na předních křídlech šest červených skvrn.
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VŘETENUŠKA POZDNÍ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:
Červený seznam:

11-14 mm
VII-VIII, 1 generace, zimují housenky
máčka ladní (Eryngium campestre)
ohrožený druh

Vřetenuška pozdní (Zygaena laeta) je
dnes jednou z nejvzácnějších vřetenušek Jihomoravského kraje a vyskytuje
se jen velmi roztroušeně v teplých oblastech v lokalitách teplomilných trávníků.
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Nezaměnitelná kresba svrchní strany křídel oproti ostatním vřetenuškám.
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Vřetenuška ligrusová
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Perleťovec prostřední
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Atraktivně zbarvená samice modráska jetelového
131
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