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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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Druhá část fotografického přehledu představuje
dalších 46 druhů denních motýlů včetně vřetenušek
aktuálně ţijících v Jihomoravském kraji.
U kaţdého druhu je uvedena velikost (rozpětí křídel), kaţdoroční doba letu
(kdy jsou k vidění motýli) s počtem generací a charakterem přečkávání zimy,
ţivné 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 pouţitá a doporučená literatura pro váţnější zájemce.

Foto na titulní straně obálky:
Samec ohniváčka modrolesklého
Foto na zadní straně obálky:
Bělásek rezedkový

Publikace byla zpracována na základě
Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem

Zpracoval

Josef a Karla MARTIŠKOVI
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Březen 2013
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BABOČKA JILMOVÁ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

50-55 mm
III-X, 1 generace, od března do června motýli, kteří přezimovali, od června do října nově vylíhnutí jedinci
především jilmy (Ulmus sp.) a vrby (Salix sp.)

Babočka jilmová (Nymphalis polychloros) je rozšířena prakticky po celém
území Jihomoravského kraje, především v lesnatých oblastech. Druh je typickým druhem obývajícím lesní paseky a světliny. Setkáváme se s ním také
na lesních cestách, v lesních lemech nebo v údolích protékaných potoky a
říčkami.

Velký a v terénu nápadný motýl, který běžně při posedu rozevírá křídla s nezaměnitelným zbarvením, jehož poznávání by nemělo činit potíže. Na druhé
straně je mu poněkud podobná babočka kopřivová. Samci a samice jsou zbarveni stejně. Na rozdíl od ostatních baboček se s tímto druhem setkáváme daleko vzácněji a zpravidla jednotlivě.
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BABOČKA OSIKOVÁ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

55-75 mm
III-X, 1 generace, od března do června motýli, kteří přezimovali, od června do října nově vylíhnutí jedinci
především břízy (Betula sp.), vrby (Salix sp.) a topoly
(Populus sp.)

Babočka osiková (Nymphalis antiopa) je rozšířena prakticky po celém území
Jihomoravského kraje, především v lesnatých oblastech. Druh je typickým
druhem obývajícím lesní údolí protékaná potoky. Setkáváme se s ním také
na lesních cestách, pasekách a světlinách nebo v lesních lemech.

Velký a v terénu nápadný motýl, který běžně při posedu rozevírá křídla s nezaměnitelným zbarvením, jehož poznávání by nemělo činit potíže. Samci a samice jsou zbarveni stejně. Na rozdíl od ostatních baboček se s tímto druhem
setkáváme daleko vzácněji a zpravidla jednotlivě.
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BATOLEC ČERVENÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:
Ochrana:

50-60 mm
VI-VIII, 1 generace, zimují housenky
topol osika (Populus tremula), topol černý (Populus nigra) a vrba jíva (Salix caprea)
ohroţený druh

Batolec červený (Apatura ilia) je rozšířen po celém území Jihomoravského
kraje s těţištěm v lesnatých oblastech, na podobných místech jako batolec
duhový. Na rozdíl od batolce duhového se vyskytuje daleko častěji v zemědělsky vyuţívaných oblastech v břehových a doprovodných porostech tekoucích
či stojatých vod a také převaţuje v jihomoravských luţních lesích. Typické je
sání na exkrementech, mršinách nebo vlhké půdě. Nezřídka společně ve větších počtech. Často je tak můţeme zastihnout na cestách, zvláště v místech,
kde se střídá mozaika stinných a osluněných ploch.
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Velký a v terénu nápadný
motýl, který častěji při posedu rozevírá křídla s nezaměnitelným zbarvením, jehož
poznávání od ostatních denních motýlů by nemělo činit
potíže. Motýly spatříme nejčastěji sedět na cestách – na
vlhkých místech nebo trusu
zvěře. Samci i samice jsou
zbarveny stejně. Charakteristický je modravý lesk svrchní
strany křídel na slunci. Oproti
batolci duhovému shora výrazné oranžové skvrny (kruhy) na obou křídlech a v širokém bílém pruhu na zadních křídlech chybí zespodu i svrchu špičatý výběžek směrem k vnějšímu obvodu křídla.
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BATOLEC DUHOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:
Ochrana:

55-65 mm
VI-VIII, 1 generace, zimují housenky
vrby: především vrba jíva (Salix caprea), vrba popelavá
(Salix cinerea), vrba ušatá (Salix aurita) nebo vrba
křehká (Salix fragilis)
ohroţený druh

Batolec duhový (Apatura iris) je rozšířen po celém území Jihomoravského
kraje v lesnatých oblastech: s oblibou ve vlhkých údolích, podél lesních okrajů a cest nebo podél vodních ploch. Typické je sání na exkrementech, mršinách nebo vlhké půdě. Nezřídka společně ve větších počtech. Často je tak
můţeme zastihnout na cestách, zvláště v místech, kde se střídá mozaika
stinných a osluněných ploch. V zemědělsky vyuţívané krajině se druh objevuje jen roztroušeně.
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Velký a v terénu nápadný motýl, který častěji při posedu rozevírá křídla s
nezaměnitelným zbarvením, jehož poznávání od ostatních denních motýlů by
nemělo činit potíže. Motýly spatříme nejčastěji sedět na cestách – na vlhkých
místech nebo trusu zvěře. Samci i samice zbarveny stejně. Charakteristický je
modravý lesk svrchní strany křídel na slunci. Oproto batolci červenému shora
výrazné oranžové skvrny (kruhy) jen na zadních křídlech a v širokém bílém
pruhu na zadních křídlech vždy zespodu i svrchu více nebo méně výrazný špičatý výběžek směrem k vnějšímu obvodu křídla.
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BĚLÁSEK HRACHOROVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:
Červený seznam:

30-40 mm
IV-VIII, 2 generace, přezimují kukly
především čičorka pestrá (Coronilla varia) a štírovník
(Lotus sp.), méně často vikev (Vicia sp.) a hrachor (Lathyrus sp.)
zranitelný druh

Bělásek hrachorový (Leptidea sinapis) je roztroušeně rozšířen v teplých oblastech Jihomoravského kraje. Je obyvatelem suchých křovinatých strání, skalních stepí nebo světlých lesů. Vyhýbá se vlhkým a chladným stanovištím.
Druh je k nerozeznání od běláska Realova (Leptidea reali) a v minulosti nebyly oba druhy ani vzájemně rozlišovány. Bělásek Realův je především obyvatelem vlhčích míst: nivních luk, břehů řek, vlhčích lesních luk, ale i světlých
listnatých lesů. Roztroušeně je rozšířen po celém území Jihomoravského kraje s těţištěm ve vyšších polohách.
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Nejmenší bělásek,
který při posedu prakticky nikdy nerozevírá
křídla, bývá díky bílému zbarvení
v terénu nápadný.
Zespodu na křídlech
charakteristická tmavá kresba na zadních
křídlech. Samci a samice jsou zbarveny
podobně.
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BĚLÁSEK REZEDKOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

35-45 mm
IV-X, 2-3 generace, zimují kukly
rýt (Reseda sp.), úhorník mnohodílný (Descurania sophia) nebo řeřicha (Lepidium sp.)

Bělásek rezedkový (Pontia daplidice) je rozšířen po celém území Jihomoravského kraje v otevřené zemědělsky vyuţívané krajině v zaplevelených polích a
polních úhorech, v ruderálních porostech a také v nejrůznějších travnatých
úhorech nebo i v kamenitých či jiných plochách ranně sukcesního stádia.
Jarní generace bývá jen málo početná. Motýl bývá daleko méně početný neţ
tři nejrozšířenější druhy bělásků (zelný, řepový a řepkový) a spíše se s ním
setkáváme jednotlivě nebo ve skupinách.
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Menší bělásek,
který rozevírá při
posedu křídla
zpravidla jen
částečně, bývá
díky bílému
zbarvení v terénu
nápadný. Oproti
ostatním běláskům shora na
křídlech částečně
tmavě skvrnitý,
zespodu na zadních křídlech
druhově nezaměnitelná zlatožlutá kresba.
Samci a samice
jsou zbarveny
velmi podobně.
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BĚLÁSEK ŘEPKOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

35-45 mm
III-X, 2-3 generace, zimují kukly
řada divoce rostoucích druhů brukvovitých rostlin: řeřišnice luční (Cardamine pratensis) a hořká (C. amara),
česnáček lékařský (Alliaria petiolata), hulevník (Sisymbrium sp.), rukev (Rorripa sp.) nebo hořčice rolní
(Sinapis arvensis)

Bělásek řepkový (Pieris napi) je rozšířen po celém území Jihomoravského kraje a v zemědělsky vyuţívané krajině je všudypřítomný a hojný. Jarní generace
bývá hojnější s výskytem především ve vlhčích a stinnějších biotopech (v luţních lesích, na lesních loukách nebo v nivách potoků a řek), zatímco druhá
generace se početně objevuje i na sušších místech v otevřené krajině.
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Menší bělásek, který rozevírá při posedu křídla zpravidla jen částečně, bývá díky bílému
zbarvení v terénu nápadný. Oproti ostatním
běláskům shora i zespodu na křídlech charakteristické tmavé žebrování. Samci a samice
jsou zbarveny velmi podobně.
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BĚLÁSEK ŘEPOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

40-50 mm
IV-X, 2-3 generace, zimují kukly
řada pěstovaných i planě rostoucích druhů brukvovitých rostlin: především brukev zelná (Brassica oleracea), hořčice rolní (Sinapis arvensis), česnáček lékařský
(Alliaria petiolata), strmobýl lysý (Arabis glabra) nebo
rýt ţlutý (Reseda lutea)

Bělásek řepový (Pieris rapae) je rozšířen po celém území Jihomoravského
kraje a v zemědělsky vyuţívané krajině je všudypřítomný a hojný. Běţně se
rozmnoţuje i v polních kulturách. Nejen v rozkvetlých loukách, ale i v polích
můţeme někdy sledovat doslova hejna motýlů.
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Menší bělásek,
který rozevírá
při posedu křídla zpravidla jen
částečně, bývá
díky bílému
zbarvení
v terénu nápadný. Na předních
křídlech druhově charakteristické tmavé (nezřídka jen málo
výrazné) konce
nezabíhající po
vnějším obvodu
ani k polovině.
Samci a samice
jsou zbarveny
podobně.
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BĚLÁSEK ŘEŘICHOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

35-45 mm
konec III-VI, 1 generace, zimují kukly
především řeřišnice luční (Cardamine pratensis) a česnáček lékařský (Alliaria petiolata).

Bělásek řeřichový (Anthocharis cardamines) je rozšířen po celém území Jihomoravského kraje od níţin do nejvyšších poloh. Je především obyvatelem nivních nebo jiných vlhčích luk, ale také světlých lesů, případně i vyloţeně suchých travnatých ploch. V současné době je těţiště rozšíření s ohledem na vyšší bilanci luk ve vyšších polohách, ale hojným je dodnes i na
Břeclavsku v dolním Podyjí a na soutoku Moravy s Dyjí, kde jsou dochovány
rozsáhléluční komplexy.
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Menší bělásek, který rozevírá při
posedu křídla zpravidla jen částečně, bývá díky bílému zbarvení
v terénu nápadný. Oproti ostatním běláskům se obě pohlaví
nápadně liší. Sytě oranžové konce předních křídel prozrazují
samce v terénu i za letu na velkou vzdálenost. Samicím oranžové zbarvení chybí a přední
křídla se vyznačují jen tmavými
charakteristicky „světle skvrnitými“ konci. U obou pohlaví charakteristické mramorování spodní strany zadních křídel.

Na dvou pravých fotografiích
samice

20

BĚLÁSEK ZELNÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

50-65 mm
IV-XI, 2 generace, zimují kukly
pěstované druhy brukvovitých rostlin: především brukev zelná (Brassica oleracea)

Bělásek zelný (Pieris brassicae) je rozšířen po celém území Jihomoravského
kraje a v zemědělsky vyuţívané krajině je všudypřítomný a hojný. Běţně se
rozmnoţuje i v polních kulturách. Nejen v rozkvetlých loukách, ale i v polích
můţeme někdy sledovat doslova hejna motýlů.
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Velký bělásek,
který rozevírá při
posedu křídla
zpravidla jen částečně, bývá díky
bílému zbarvení
v terénu velmi
nápadný. Na
předních křídlech
druhově charakteristické černé konce zabíhající po
vnějším obvodu až
do druhé poloviny.
Samci a samice
jsou zbarveny
podobně.

22

JASOŇ DYMNIVKOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:
Ochrana:

45-60 mm
začátek V- začátek VII, 1 generace, zimují vajíčka
především dymnivka plná (Corydalis solida) a dymnivka
bobovitá (Corydalis intermedia), není jisté, zda vyuţívá i
dymnivku dutou (Corydalis cava)
kriticky ohroţený druh

Jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne) je dnes rozšířen uţ jen v nemnoha oblastech Jihomoravského kraje v Bílých Karpatech, v Moravském krasu,
na Pavlovských vrších, v luţních lesích na Břeclavsku, ve skalnatých údolích
Jihlavy a Oslavy na Ivančicku nebo řeky Dyje na západním Znojemsku. Je
výhradně obyvatelem listnatých lesů včetně lesů luţních. Jako všechny lesní
druhy denních motýlů vyhledává v porostech volnější osluněné plochy, takţe
se s ním setkáváme podél lesních okrajů a cest, na lesních pasekách a loučkách nebo světlinách. Pravidelně motýli pronikají i do navazujících rozvolněných lesostepních formací.
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Velký a v terénu nápadný
motýl, který občas při posedu
rozevírá křídla, bývá na lokalitách díky bílému zbarvení a
velké pohyblivosti velmi nápadným druhem. Samci a samice
jsou zbarveny prakticky stejně.
Od bělásků je odlišuje dvojice
tmavých skvrn podél přední
strany předních křídel a nápadný široký tmavý lem po vnitřním
obvodu zadních křídel.
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MODRÁSEK BAHENNÍ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:
Ochrana:

28-33 mm
VII-VIII, 1 generace, zimují housenky
výhradně krvavec toten (Sanguisorba officinalis)
silně ohroţený druh

Modrásek bahenní (Maculinea nausithaus) dnes ţije v rámci celého Jihomoravského kraje početněji uţ jen na bělokarpatských loukách a ve vlhkých
loukách vyšších poloh Drahanské vrchoviny. Z níţin uţ zřejmě druh téměř
vymizel.
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Větší modrásek, který
při posedu jen vzácně
rozevírá křídla, bývá na
lokalitách zpravidla poměrně nápadným druhem usedajícím často
téměř výhradně na kvetoucí hlávky krvavce
totenu. Druhově charakteristicky okrová spodní
strana křídel s typickou
tmavou kresbou je
s jinými druhy nezaměnitelná. Samci a samice
svrchu křídel výrazně
odlišné, zespodu však
prakticky stejné.
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MODRÁSEK BĚLOPÁSNÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:
Červený seznam:

28-32 mm
VI-VII, 1 generace, zimují housenky
nejčastěji kakost luční (Geranium pratense), případně
kakost bahenní (Geranium palustre)
zranitelný druh

Modrásek bělopásný (Aricia eumedon) se dnes v Jihomoravském kraji vyskytuje hlavně ve vyšších polohách lesnatých oblastí. V níţinách je daleko vzácnější. Je především obyvatelem vlhkých nebo jen vlhčích luk. Zastihnout ho
můţeme i uvnitř lesních komplexů na lesních loukách nebo v lučních porostech po dnech lesních údolí. Obecně se s ním můţeme setkat kdekoliv, kde
ţivné rostliny rostou. Mimo jiné i ve vlhkých příkopech podél cest a silnic.
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Větší druh modráska,
který často při posedu
rozevírá křídla, bývá na
lokalitách velmi nenápadný a často se s ním
setkáváme jen jednotlivě. Na rozdíl od většiny
modrásků nemají ani
samci na svrchní straně
křídel modrou barvu.
Druhově charakteristická
je výrazná protáhlá bílá
skvrna na spodní straně
zadních křídel. Samci a
samice jsou vybarveny
prakticky stejně.
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MODRÁSEK KRUŠINOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

23-30 mm
V-IX, 2 generace, zimují housenky
chmel otáčivý (Humulus lupulus), ostruţiník (Rubus
sp.), tuţebník jilmový (Filipendula ulmaria), krušina olšová (Frangula alnus), kyprej vrbice (Lythrum salicaria),
břečťan popínavý (Hedera helix), vřes obecný (Calluna
vulgaris), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), komonice bílá (Melilotus alba), tolice vojtěška (Medicago sativa)
nebo akát (Robinia pseudoacacia).

Modrásek krušinový (Celastrina argiolus) je v Jihomoravském kraji společně
s modráskem jehlicovým nejrozšířenějším druhem modráska. Na rozdíl od
něho však obývá zcela jiná místa. Jde především o obyvatele všech typů lesa
(pasek, podél lesních cest a okrajů nebo světlin), ale také křovinatých biotopů. Najdeme ho i v křovinách zastavěných území. A běţně se objevuje i v
docela malých ostrůvcích dřevin uprostřed otevřené zemědělsky vyuţívané
krajiny.
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Větší druh modráska, který při
posedu jen vzácně rozevírá křídla, bývá na lokalitách velmi nenápadným druhem, protože
většinu času tráví v korunách
dřevin. Samci a samice jsou
shora diametrálně odlišné, ale
protože je v terénu spatříme
většinou se sevřenými křídly,
tak pohlaví nepoznáme. Druhově charakteristické je tmavé
skvrnění bílých třásní po obvodu
předních křídel. I při pohledu
z boku.

Samec
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MODRÁSEK OBECNÝ
MODRÁSEK PODOBNÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

Červený seznam:

25-32 mm
V-IX, 2 generace, zimují housenky
bobovité rostliny: štírovník růţkatý (Lotus corniculatus),
čičorka pestrá (Coronilla varia), tolice dětelová (Medicago lupulina), jetel luční (Trifolium pratense), komonice
bílá (Melilotus alba), kozinec sladkolistý (Astragalus glycyphyllos), kručinka chlupatá (Genista pilosa) nebo
úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria).
zranitelný druh (modrásek obecný)

Modrásek obecný (Plebejus idas) a modrásek podobný (Plebejus argyrognomon) jsou obyvateli především teplomilných trávníků, ale nezřídka bývají
nacházeni i v poněkud vlhčích loukách. Oba druhy se roztroušeně vyskytují
po celém území teplých oblastí Jihomoravského kraje. Oba druhy mohou ţít
na společných lokalitách.
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Samice
Oba druhy jsou v terénu podle vnějších znaků
prakticky nerozlišitelní. Drobní modrásci, kteří
běžně při posedu rozevírají křídla a na lokalitách bývají pro vyšší pohyblivost dosti nápadnými. Samci mají shora na křídlech úzký tmavý
lem, který však nemusí být vždy jednoznačně
úzký v souvislosti s podobným modráskem černolemým, jehož lem bývá širší. Poznávání samic
podle svrchní strany křídel je s ohledem na několik dalších podobných druhů ještě složitější
(na rozdíl od modráska černolemého asi mají
téměř vždy nějaké menší modré zbarvení nebo
alespoň trochu modrých šupin) a pro jednoznačné poznání druhu je v případě obou pohlaví
třeba si důkladně prohlédnout kresbu spodní
strany křídel.

Samec
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MODRÁSEK OČKOVANÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:
Ochrana:

27-35 mm
VII-VIII, 1 generace, zimují housenky
výhradně krvavec toten (Sanguisorba officinalis)
silně ohroţený druh

Modrásek očkovaný (Maculinea telejus) dnes ţije v rámci celého Jihomoravského kraje početněji asi uţ jen na bělokarpatských loukách. Z níţin uţ zcela
vymizel a ve vyšších polohách bývá na vlhkých loukách ţjišťován jen velmi
vzácně.
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Samec

Větší modrásek, který při
posedu občas rozevírá
křídla, bývá na lokalitách
zpravidla poměrně nápadným druhem usedajícím
často na zelené až kvetoucí
hlávky krvavce totenu.
Druhově charakteristicky
okrová spodní strana křídel s typickou tmavou
kresbou je s jinými druhy
nezaměnitelná. Samci a
samice svrchu křídel výrazně odlišné, zespodu
však prakticky stejné.
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MODRÁSEK REBELŮV
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:
Červený seznam:

29-34 mm
polovina VI-VIII, 1 generace, zimují housenky.
výhradně hořec kříţatý (Tretorhiza cruciata)
kriticky ohroţený druh

Samec, dole samice
Modrásek Rebelův (Maculinea
rebeli) je výhradně obyvatelem
teplomilných trávníků.
V Jihomoravském kraji patří
k nejvzácnějším modráskům
se značně roztroušeným aţ
ostrůvkovitým rozšířením
v teplých oblastech v závislosti na výskytu ţivné rostliny,
jejíţ rozšíření je dnes oproti
minulosti značně omezeno.
Nejpočetněji se snad objevuje
v okolí Ţdánic na Hodonínsku, kde je rozšíření ţivné
rostliny v rámci celé jiţní Moravy značné.
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Velký modrásek, který při
posedu často rozevírá křídla,
bývá na lokalitách nápadným. Modré zbarvení svrchní
strany křídel je u samců na
rozdíl od jiných druhů modrásků velmi nevýrazné. Druhově charakteristicky okrová
spodní strana křídel
s typickou tmavou kresbou
je s jinými druhy nezaměnitelná. Samci a samice
svrchu křídel výrazně odlišné, zespodu však prakticky
stejné. Samice snáší na živné rostliny nápadná „velká“
podlouhlá bílá vajíčka. Rostliny jimi bývají mnohdy doslova posety.

36

MODRÁSEK VIČENCOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:
Červený seznam:

28-30 mm
V-VIII, 2 generace, zimují housenky
výhradně vičenec (Onobrychis sp.)
zranitelný druh

Modrásek vičencový (Polyommatus thersites) je téměř výhradně obyvatelem
teplomilných trávníků. Dodnes je v Jihomoravském kraji rozšířen dosti roztroušeně v teplých oblastech v závislosti na výskytu ţivné rostliny.
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Samice, dole samec
Poněkud větší modrásek, který při posedu
pravidelně rozevírá
křídla, bývá na lokalitách nápadným druhem. Samci i samice
jsou shora i zespoda k
nerozeznání od modráska jehlicového.
Modrásek vičencový
se však vyskytuje jen
na místech
s rostlinami vičence.
Přesto pro jednoznačné rozlišení od modráska jehlicového je
nezbytná důkladná
prohlídka spodní
strany křídel, křídla při tom musí být maximálně rozevřená, aby bylo možné
rozhodnout, zda motýl má nebo nemá tzv. kořenové očka na předních křídlech
(mezi centrálním očkem a kořenem křídla).
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OHNIVÁČEK MODROLEMÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

28-32 mm
konec V-VII, 1 generace, zimují housenky
šťovík kyselý (Rumex acetosa)

Ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe) je dnes jedním z nejvzácnějších
ohniváčků Jihomoravského kraje. Pravidelným zjevem je dodnes hlavně v
Bílých Karpatech a na Drahanské vrchovině. V níţinách ţije dnes jen výjimečně. Je obyvatelem slatin, baţinatých a vlhkých luk nebo podél rašelinišť,
případně pastvin.
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Samice

Mimořádně nápadně
zbarvení samci menšího
druhu ohniváčka jsou
na lokalitách velmi nápadní, jak za letu, tak
při posedu. Samice vybarveny diametrálně
odlišně a relativně podobně jako samice ohniváčka modrolesklého
(ty jsou však zpravidla
nápadně větší). Spodní
strana křídel obou pohlaví podobná ohniváčku modrolesklému.
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OHNIVÁČEK MODROLESKLÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:
Červený seznam:

30-38 mm
polovina V-VII, 1 generace, zimují housenky
šťovík menší (Rumex acetosella) a šťovík kyselý (Rumex
acetosa)
zranitelný druh

Ohniváček modrolesklý (Lycaena alciphron) patří dnes v Jihomoravském kraji
k nejvzácnějším ohniváčkům. Nejčastější je dnes zřejmě na bělokarpatských
loukách nebo na Drahanské vrchovině. Jinde ho najdeme jen dost sporadicky. Zajímavostí druhu je schopnost ţít na diametrálně odlišných místech. Na
pastvinách, vlhkých nebo rašelinných loukách ve vyšších polohách. Na vysloveně suchých místech v níţinách. Pravidelným zjevem je například na vátých píscích Bzenecké Dúbravy na Hodonínsku. Nevyhýbá se ani rozsáhlým
lesním komplexům, do kterých proniká podél toků, kde bývá nacházen i na
docela malých a hojně náletem zarůstajících plochách dřívějších luk.
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Samice

Samci velkého ohniváčka
nejsou tak nápadně zbarveni jako samci „oranžových“ druhů, ale na lokalitách bývají přesto poměrně
nápadní. Na rozdíl od většiny druhů ohniváčků se
s nimi setkáváme zpravidla jen jednotlivě. Samice
vybarveny diametrálně
odlišně a relativně podobně jako samice ohniváčka
modrolemého (ty jsou však
zpravidla nápadně drobnější). Spodní strana křídel
obou pohlaví podobná ohniváčku modrolemému.
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OKÁČ JEČMÍNKOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

37-50 mm
v teplých oblastech V-IX ve 2 generacích, ve vyšších
polohách VI-VII v 1 generaci, zimují housenky
trávy

Okáč ječmínkový (Lasiommata maera) je rozšířen roztroušeně po většině
území Jihomoravského kraje od níţin do nejvyšších poloh. Ve vyšších polohách ţije především v jehličnatých a listnatých lesích. V nejteplejších oblastech pak osidluje suché travnaté lokality s roztroušenými dřevinami nebo
světliny listnatých lesů.
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Středně velký okáč,
který při posedu
občas rozevírá křídla, bývá na nelesních lokalitách nápadným zjevem (v
lesích tomu však
může být naopak).
Zbarvení je druhově
dosti specifické,
takže by neměl být
problém s jeho rozlišováním, jak při
pohledu shora, tak
při pohledu odspodu. Samci a samice
jsou zbarveny velmi
podobně.
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OKÁČ KOSTŘAVOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:
Červený seznam:

40-55 mm
konec VII-VIII, 1 generace, zimují housenky
trávy
ohroţený druh

Okáč kostřavový (Arethusana arethusa) patří ke stále vzácnějším a ubývajícím druhům. V Jihomoravském kraji se s ním dodnes sice setkáme ještě stále na celé řadě lokalit v teplých oblastech, ale ty jsou zpravidla značně roztroušené a izolované. Je obyvatelem suchých trávníků: stepí a lesostepí,
skalnatých nebo písčitých ploch.
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Středně velký okáč, který při posedu občas rozevírá křídla, bývá na lokalitách
nápadným zjevem. Zbarvení je druhově dosti specifické, takže by neměl být
problém s jeho rozlišováním, jak při pohledu shora, tak při pohledu odspodu.
Samci a samice jsou zbarveni velmi podobně.
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OKÁČ MEDYŇKOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:
Červený seznam:

60-70 mm
konec VI-VIII, 1 generace, zimují housenky
trávy
zranitelný druh

Okáč medyňkový (Hipparchia fagi) je rozšířen jen vzácně a roztroušěeně
v teplých oblastech Jihomoravského kraje. Nejseverněji asi ve skalní stepi na
Květnici u Tišnova na Brněnsku. Je především obyvatelem lesostepních biotopů nebo okrajů světlých lesů. S oblibou ţije na skalnatých či kamenitých
místech.

Velký okáč, který nikdy při posedu nerozevírá křídla, bývá na lokalitách nápadným druhem. Při posedu jsou motýli však natolik nenápadní, že si jich nevšimneme a zpravidla je vyrušíme. Za letu nás upoutají nejen svojí velikostí,
ale také nápadnými širokými bílými okraji shora tmavých křídel. Motýli nejraději sedají na holou zem, skálu nebo kmeny, případně do korun dřevin nebo do
trávy. Samci i samice jsou zbarveny stejně. Od okáče voňavkového se motýli
při pohledu z boku liší především absencí bílého pole mezi širokým bílým pruhem a kořenem předního křídla.
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OKÁČ VOŇAVKOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:
Červený seznam:

55-65 mm
konec VI-VIII, 1 generace, zimují housenky
trávy
zranitelný druh

Okáč voňavkový (Brintesia circe) je roztroušeně rozšířen po celém území Jihomoravského kraje s těţištěm v teplých oblastech. Je především obyvatelem
stepních a lesostepních biotopů, ale také křovinatých strání, lomů nebo pískoven. Často bývá sledován i ve vyšších polohách na relativně vlhčích stanovištích. V rámci svého areálu se druh v posledních obdobích posunuje
k severu.

Velký okáč, který nikdy při posedu nerozevírá křídla, bývá na lokalitách nápadným druhem. Při posedu jsou motýli však natolik nenápadní, že si jich nevšimneme a zpravidla je vyrušíme. Za letu nás upoutají nejen svojí velikostí,
ale také nápadnými širokými bílými okraji shora tmavých křídel. Motýli nejraději sedají na holou zem, skálu nebo kmeny, případně do korun dřevin nebo do
trávy. Samci i samice jsou zbarveny stejně. Od okáče voňavkového se motýli
při pohledu z boku liší především absencí bílého pole mezi širokým bílým pruhem a kořenem předního křídla.
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OSTRUHÁČEK DUBOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

28-33 mm
VI-VIII, 1 generace, zimují housenky
dub (Quercus sp.)

Ostruháček dubový (Satyrium quercus) je rozšířen po celém území Jihomoravského kraje s těţištěm v doubravách niţších a středních poloh. Kolonie
sídlí s oblibou v lesních lemech nebo po obvodu pasek, pravidelně však i na
dubech v nejrůznější zeleni v otevřené krajině a někdy bývají kolonie dokonce
i na osamocených stromech daleko od lesa. Kolonie ţijí trvale v korunách
dubů, kde se i ţiví, takţe za nektarem na kvetoucí rostliny nezaletují.

Větší druh ostruháčka, který občas jen mírně rozevírá křídla při posedu, bývá
na lokalitách v letech početnějšího výskytu dosti nápadným druhem pro vysokou pohyblivost. Zdržuje se však téměř výhradně v korunách dřevin a na kvetoucí rostliny pro nektar zřejmě vůbec nezaletuje. Kresba na spodní straně
křídel je druhově nezaměnitelná. Samci a samice jsou zbarveni velmi podobně.
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OSTRUHÁČEK JILMOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:
Červený seznam:

27-30 mm
polovina VI-VII, 1 generace, zimují vajíčka
jilm (Ulmus sp.)
zranitelný druh

Ostruháček jilmový (Satyrium w-album) je rozšířen roztroušeně po celém
území Jihomoravského kraje v závislosti na přítomnosti jilmů. Kolonie mohou sídlit v lesních lemech, břehových porostech, stromořadích nebo nejrůznějších úhorech s roztroušenými dřevinami. Motýli zaletují do blízkého okolí
kolonií na kvetoucí rostliny za nektarem.

Menší druh ostruháčka, který nikdy při posedu nerozevírá křídla, bývá na lokalitách dosti nenápadný a zdržuje se zpravidla v korunách stromů. Kresba
na spodní straně křídel je druhově nezaměnitelná, ale je třeba zvýšené pozornosti. Samci a samice jsou zbarveni prakticky stejně.
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PERLEŤOVEC DVANÁCTITEČNÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

28-38 mm
V-IX, 2 generace, zimují housenky
violka (Viola sp.)

Perleťovec dvanáctitečný (Boloria selene) je rozšířen téměř souvisle po celém
území Jihomoravského kraje od níţin do nejvyšších poloh s těţištěm v lesnatých oblastech. Zvláště v některých zemědělsky vyuţívaných oblastech je
dnes jen vzácným či nehojným druhem. Je obyvatelem rozvolněných listnatých a smíšených lesů (pasek a luk nebo podél lesních cest), pastvin a luk
s případně rozptýlenými dřevinami a také luk rašelinných či přímo rašelinišť.
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Drobný až menší
perleťovec, který
běžně rozevírá
křídla, bývá na
lokalitách nápadným druhem
díky vysoké
mobilitě - poletování.
K jednoznačném
u určení je však
třeba pozorná
prohlídka spodní
strany křídel.
Samci a samice
jsou zbarveny
prakticky stejně.
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PERLEŤOVEC FIALKOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:
Červený seznam:

32-40 mm
v teplých oblastech IV-IX ve 2 generacích, ve vyšších
polohách IV-VI v 1 generaci, zimují housenky
violka (Viola sp.)
zranitelný druh

Perleťovec fialkový (Boloria euphrosyne) je typickým obyvatelem pasek a světlin listnatých i smíšených lesů od níţin do nejvyšších poloh. Najdeme ho však
například také v lučních porostech na dnech lesních údolí protékaných potoky. V minulosti plošně rozšířený druh v posledních desetiletích stále ustupuje a dnes je jeho rozšíření v Jihomoravském kraji uţ značně ostrůvkovité a z
řady oblastí snad uţ zcela vymizel.
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Drobný až menší perleťovec,
který běžně rozevírá křídla,
bývá na lokalitách nápadným
druhem díky vysoké mobilitě poletování. K jednoznačnému
určení je však třeba pozorná
prohlídka spodní strany křídel. Samci a samice jsou
zbarveny prakticky stejně.
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PERLEŤOVEC KOPŘIVOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

32-40 mm
VI-VII, 1 generace, zimují housenky
tuţebník jilmový (Filipendula ulmaria) nebo krvavec
toten (Sanguisorba officinalis)

Perleťovec kopřivový (Brenthis ino) je obyvatelem vlhkých míst: především
vlhkých aţ rašelinných luk, zanedbaných vlhkých luk nebo nevyuţívané více
nebo méně podmáčené okrajové partie dodnes sečených luk. Hlavní oblasti
výskytu v Jihomoravském kraji jsou dnes v Bílých Karpatech a ve vyšších
polohách Drahanské vrchoviny. Jinde se dnes vyskytuje jen vzácně, včetně
pasek jihomoravských luţních lesů.
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Drobný až menší perleťovec, který běžně
rozevírá křídla, bývá
na lokalitách nápadným druhem díky
vysoké mobilitě - poletování.
K jednoznačnému
určení je však třeba
pozorná prohlídka
spodní strany křídel.
Samci a samice jsou
zbarveny prakticky
stejně.

56

PESTROBARVEC PETRKLÍČOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:
Červený seznam:

25-28 mm
IV-VI, 1 generace, zimují kukly (v nejteplejších oblastech někdyjedinci druhé generace)
prvosenka jarní (Primula veris) a prvosenka vyšší (Primula elatior)
zranitelný druh

Pestrobarvec petrklíčový (Hamearis lucina) je obyvatelem listnatých lesů, kde
vyhledává volnější osluněné plochy s ţivnými rostlinami a setkat se s ním
můţeme podél lesních okrajů a cest, na lesních pasekách a loučkách nebo
světlinách. V Jihomoravském kraji dnes rozšířen uţ jen značně ostrůvkovitě:
například v Moravském krasu, na Pavlovských vrších, v Bílých karpatech
nebo luţních lesích na soutoku Dyje s Moravou.
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Drobný motýl, který při
posedu často rozevírá
křídla, nebývá vždy
v lesním prostředí nějak
nápadným druhem, protože musíme objevit místa,
kde se motýli zdržují
(druhy obývající nelesní
biotopy bývají na lokalitách daleko spíše nalezitelní). Samci a samice
zbarveny prakticky stejně.
Zbarvení je druhově dosti
specifické, takže by neměl
být problém s jeho rozlišováním, jak při pohledu
shora, tak při pohledu
odspodu.
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SOUMRAČNÍK ČÁREČKOVANÝ
SOUMRAČNÍK METLICOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

26-30 mm
VI-VIII, 1 generace, zimují housenky
trávy

Soumračník metlicový (Thymelicus sylvestris) a soumračník čárečkovaný
(Thymelicus lineola) je rozšířen po celém území Jihomoravského kraje v nejrůznějších travnatých plochách, pravidelně i na lesních pasekách. Oba druhy
mohou ţít na společných lokalitách.
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Oba druhy jsou v terénu
podle vnějších znaků prakticky nerozlišitelní. Středně
velké druhy rezavě zbarvených soumračníků při posedu běžně specifickým způsobem rozevírají křídla a díky
nápadnému rezavému zbarvení bývají na lokalitách nápadní: nejen při posedu, ale i
za letu. Na rozdíl od soumračníka rezavého (dalším
běžně rozšířeným druhem)
nemaji na křídlech shora ani odspodu žádné světlé skvrny. Samci a samice
jsou zbarveny téměř stejně, samci se odlišují tmavou voničkovou skvrnou shora na předních křídlech.
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SOUMRAČNÍK ČÁRKOVANÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:
Červený seznam:

30-33 mm
VII-VIII, 1 generace, zimují vajíčka
trávy
zranitelný druh

Soumračník čárkovaný (Hesperia comma) je dnes roztroušeně rozšířen po
většině území Jihomoravského kraje s těţištěm v teplých oblastech. Jde především o obyvatele teplomilných trávníků s nízkými aţ mezernatými porosty.
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Největší rezavě zbarvený
soumračník při posedu
běžně specifickým způsobem rozevírá křídla a
díky velikosti a nápadnému rezavému zbarvení
bývá na lokalitách nápadný. Na rozdíl od
ostatních rezavých soumračníků má na spodní
straně křídel nápadné
ostře
ohraničené
bílé
skvrny. Samci a samice
jsou
zbarveny
téměř
stejně, samci se odlišují
tmavou voničkovou skvrnou shora na předních
křídlech.
Samice
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SOUMRAČNÍK MOCHNOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:
Červený seznam:

24-26 mm
V-VI, 1 generace, zimují housenky
mochna (Potentilla sp.)
zranitelný druh

Soumračník mochnový (Pyrgus serratulae) je dnes jen vzácně rozšířen v teplých oblastech Jihomoravského kraje. Je obyvatelem výhradně teplomilných
trávníků s nízkými aţ mezernatými porosty.

Drobný soumračník, který při posedu běžně rozevírá křídla, nebývá na lokalitách zvláště nápadný pro svoji drobnost a rychlý let nevysoko nad zemí. Na
výslunných lokalitách se stepními druhy soumračníků je jeho poznávání problematické. Je potřeba důkladně prohlížet kresbu na svrchní, případně i spodní, straně křídel. Samci a samice jsou zbarveny prakticky stejně.
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SOUMRAČNÍK PROSKURNÍKOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:
Červený seznam:

30-36 mm
V-VII, 1 generace, zimují housenky
mochna (Potentilla sp.)
zranitelný druh

Soumračník proskurníkový (Pyrgus carthami) je dnes jen vzácně rozšířen v
teplých oblastech Jihomoravského kraje. Je obyvatelem výhradně teplomilných trávníků s nízkými aţ mezernatými porosty.

Velký stepní soumračník, který při posedu běžně rozevírá křídla, bývá na lokalitách poměrně nápadným pro svoji velikost, ale i jeho let bývá rychlý, takže
nebývá tak snadné ho zaregistrovat. Na výslunných lokalitách se stepními
druhy soumračníků je jeho poznávání problematické. Je potřeba důkladně
prohlížet kresbu na svrchní, případně i spodní, straně křídel. Samci a samice
jsou zbarveny prakticky stejně.
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SOUMRAČNÍK SKOŘICOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:
Červený seznam:

23-25 mm
V-VIII, 1-2 generace, zimují housenky
krvavec menší (Sanguisorba minor)
zranitelný druh

Soumračník skořicový (Spialia sertorius) je dnes jen vzácně rozšířen v teplých oblastech Jihomoravského kraje. Je obyvatelem výhradně teplomilných
trávníků s nízkými aţ mezernatými porosty (nejčastěji na vápenci) včetně
lomů nebo skalních stepí.

Drobný soumračník, který při posedu běžně rozevírá křídla, nebývá na lokalitách zvláště nápadný pro svoji drobnost a rychlý let nevysoko nad zemí. Na
výslunných lokalitách se stepními druhy soumračníků je jeho poznávání problematické. Jednoznačným rozlišovacím znakem je řada čtyř bílých skvrn
v přední špici předních křídel (všechny ostatní druhy mají řadu složenou jen ze
tří skvrn). Samci a samice jsou zbarveny prakticky stejně.
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VŘETENUŠKA ČTVEROTEČNÁ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:
Červený seznam:

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

Vřetenuška čtverotečná (Zygaena loti) je v Jihomoravském kraji rozšířena
téměř výhradně v teplých oblastech v teplomilných trávnících.

Shora na předních křídlech charakteristická kresba skvrn společně s nápadným šedožlutým ochlupením přední části těla je s jinými druhy nezaměnitelné.
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VŘETENUŠKA MOKŘADNÍ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:
Červený seznam:

14-17 mm
VI-VIII, 1 generace, zimují housenky
štírovník (Lotus sp.)
kriticky ohroţený druh

Vřetenuška mokřadní (Zygaena trifolii) je dnes v Jihomoravském kraji patrně
jen roztroušeně rozšířena téměř výhradně ve vyšších polohách, zatímco
z níţin uţ téměř vymizela.

Shora na předních křídlech pět červených skvrn, přičemž prostřední skvrna a
sousední skvrna jsou blízko sebe nebo spojené.
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VŘETENUŠKA PĚTITEČNÁ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

15-18 mm
VI-VIII, 1 generace, zimují housenky
bobovité rostliny:

Vřetenuška pětitečná (Zygaena loti) je v Jihomoravském kraji rozšířena téměř
výhradně v teplých oblastech v teplomilných trávnících.

Shora na předních křídlech pět červených skvrn,
přičemž prostřední skvrna podél předního okraje
křídel je malá a od sousední skvrny dost izolovaná.
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VŘETENUŠKA ŠTÍROVNÍKOVÁ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

14-16 mm
VII-VIII, 1 generace, zimují housenky
bobovité rostliny: čičorka pestrá (Coronilla varia) a štírovník růţkatý (Lotus corniculatus)

Vřetenuška štírovníková (Zygaena loti) je v Jihomoravském kraji rozšířena
především v teplých oblastech v teplomilných trávnících.
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Shora na předních křídlech pět červených skvrn a žluté špičky tykadel.
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ŢLUŤÁSEK ŘEŠETLÁKOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

50-55 mm
III-X, 1 generace, zimují motýli
keřů řešetláku počistivého (Rhamnus catharticus) a
krušiny olšové (Frangula alnus)

Ţluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni) je v Jihomoravském kraji rozšířen
plošně po celém území s těţištěm v lesnatých oblastech. Je obyvatelem nejrůznějších míst v nivách řek a potoků, na pasekách, světlinách nebo
v okrajích lesů všech typů, případně v křovinatých stráních nebo ovocných
sadech. Od března do června jde o motýly, kteří přezimovali. Od července do
října zase o jedince nového pokolení, kteří zase přezimují.
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Velký motýl,
který při posedu nikdy nerozevírá křídla, je
v terénu díky
velikosti a nápadnému zbarvení velmi nápadným zjevem. S jinými
druhy je nezaměnitelný.
Samci jsou vybarveni daleko
žlutěji než samice, které bývají zpravidla
spíše bledožluté.

Samice
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ŢLUŤÁSEK ČIČOREČKOVÝ
ŢLUŤÁSEK JIŢNÍ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

40-44 mm
IV-IX, 2-3 generace, zimují housenky
ţ. jiţní především čičoka pestrá (Coronilla varia), ţ. čičorečkový dále také další bobovité rostliny: tolice vojtěška
(Medicago sativa), tolice srpovitá (Medicago lupulina), jetel luční (Trifolium pratense), jetel plazivý (Trifolium repens), vikev (Vicia sp.), štírovník růţkatý (Lotus corniculatus)

Ţluťásek čičorečkový (Colias hyale) je rozšířen po celém území Jihomoravského kraje a setkat se s ním můţeme kdekoliv v otevřené zemědělsky vyuţívané krajině. Nejčastěji bývá k vidění ve vojtěškových a jetelových polích,
v polních úhorech nebo také v nejrůznějších travnatých plochách. Koncem
léta se dospělci nezřídka početně shromaţďují na vojtěškových a jetelových
polí.
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Ţluťásek jiţní (Colias alfacariensis) je obyvatelem stepí a lesostepí, vyprahlých pastvin, skalnatých svahů, pískoven, lomů nebo vátých písků. Druh je
dodnes rozšířen roztroušeně po většině území teplých oblastí Jihomoravského kraje.

Oba druhy jsou v terénu vizuálně prakticky nerozlišitelní. Něco podobného platí
vlastně pro všechny čtyři zástupce rodu Colias, ale zde vymezené dvojice druhů mají společný charakter kresby svrchu křídel po vnějším obvodu předních
křídel – tmavá je vlastně jen samotná špice křídel, takže pruh nepokračuje po
celém obvodu křídel jako mu následující dvojice druhů. Tento znak pravidelně
prosvítá i při posedu motýlů se sevřenými křídly. Žluťásci totiž křídla při posedu nikdy nerozevírají. Motýli bývají v neustálém pohybu, usedají jen na malé
chvilky a na květech při sání nektaru jsou velmi neposední, takže jejich prohlídka nebývá vůbec snadná záležitost. Že jde o žluťáska rodu Colias však
poznáme vždy, i za letu.
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ŢLUŤÁSEK TOLICOVÝ
ŢLUŤÁSEK ČILIMNÍKOVÝ
Rozpětí křídel:
Let:
Živné rostliny:

40-48 mm
IV-X, 2-3 generace, zimují housenky
bobovité rostliny: čičoka pestrá (Coronilla varia), tolice
(Medicago sp.), jetel (Trifolium sp.), štírovník (Lotus sp.)

Ţluťásek tolicový (Colias erate) a ţluťásek čilimníkový (Colias crocea) jsou
rozšířeni po celém území Jihomoravského kraje a setkat se s nimi můţeme
kdekoliv v otevřené zemědělsky vyuţívané krajině. Nejčastěji bývají k vidění
ve vojtěškových a jetelových polích, v polních úhorech nebo také v nejrůznějších travnatých plochách. Koncem léta se dospělci nezřídka početně
shromaţďují na vojtěškových a jetelových polí. Motýli první generace ţluťáska čilimníkového u nás nezimují, ale kaţdoročně ojediněle přilétají z jiţněji
poloţených oblastí a následně se tu rozmnoţují ve dvou generacích.
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Oba druhy jsou v terénu vizuálně prakticky nerozlišitelní. Něco podobného platí
vlastně pro všechny čtyři zástupce rodu Colias, ale zde vymezené dvojice druhů mají společný charakter kresby svrchu křídel po vnějším obvodu předních
křídel – široký tmavý pruh po celé délce. Tento znak pravidelně prosvítá i při
posedu motýlů se sevřenými křídly. Žluťásci totiž křídla při posedu nikdy nerozevírají. Motýli bývají v neustálém pohybu, usedají jen na malé chvilky a na
květech při sání nektaru jsou velmi neposední, takže jejich prohlídka nebývá
vůbec snadná záležitost. Že jde o žluťáska rodu Colias však poznáme vždy, i
za letu.
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Perleťovec kopřivový
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Modrásek bělopásný
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Samice modráska obecného/podobného
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