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Známo 20 druhů, z nich tři byly nalezeny
jen jednotlivěv minulosti.

1. Z. kř. shora i zespodušedohnědá,nebo
zespodusvelkými oválnými skvrnami
nažlutémpodkladu(2) 2

• z. kř. žlutavá, rezavánebotmavá sbí-
lými nebo žlutými skvrnami, pokud
jsou skvrny na tmavých z. kř. nezře-
telné, jena rubu šedo-bílákresba 3

2. Kř. hnědána líci i rubu snevýraznými
kresbami (1) s.máčkový
(Erynnistages)
H na štírovníku, čičorce a podkovce,
IV–VI, VII–VIII, suchébezlesí,N–Po

• kř. tmavohnědá, př. kř. s několika
žlutými skvrnkami; rub z. kř. světším
počtem bílých skvrn na žlutém pod-
kladu (2) s. černohnědý
Heteropterusmorpheus)
H navysokýchtravách,zejm.natřtině,
VI–VII, suchá až vlhká stanoviště
s vyššítravinnou vegetací,N–Pa, j. M
(s. Č, S)

3. Kř. šedohnědáažčerná s větším poč-
tembílýchskvrn 4

• kř. hnědá se žlutými skvrnami nebo
žlutorezavá 8

4. Kresbykř. neostréstmavými stíny, př.
kř. s několika drobnými bílými
skvrnkami, z.kř. slaločnatým okrajem
(3) s.slézový(Carcharodus
alceae)
H na slézu a topolovce, IV–V, VI–IX,
nelesní stanoviště, N–Pa, především
stř. Čaj. M

• většinabílýchskvrnnalíci i rubukřídel
ostrých azřetelných, okraj z. kř. není
laločnatý(4–7) 5

5. Z. kř. sezřetelnou vnější řadou bílých
skvrn(5–7) 6

• z. kř. bez vnější řady bílých skvrn,
i další bílé skvrny na z. kř. mlhavé(4)

s.mochnový(P. serratulae)

H na mochně,V–VII, vřesoviště, pís-
činy, nízkobylinné stepi, N–Pa, velmi
lokální, mizející druh; vzácnéjsou ob-
tížně odlišitelné druhy s.podobný(P.
armoricanus), s.bělopásný(P. alveus)
as.západní (P. trebevicensis);kjejich
určení je nutná speciální literatura
a v zemědělskékrajině se s nimi ob-
vykle nesetkáme.

6. Narubu z.kř. podéltřásní bílý proužek
(5) ................... s. proskurníkový
(Pyrguscarthami)
H namochně,V–VII, stepníaskalnatá
stanoviště, N–Pa, předevšímstř. Č aj.
M, mizejícídruh

• na rubu z. kř. podél třásní není bílý
proužek 7

7. Na př. kř. 3 subapikální skvrnky, zá-
kladní barva rubu z. kř. šedavá (6)

s. jahodníkový (Pyrgusmalvae)
H na růžovitých bylinách, IV–VI, VI–
VIII, N–H

• na př. kř. 4 subapikální skvrnky, zá-
kladní barva rubu z. kř. skořicově
hnědá(7) s.skořicový(Spialia
sertorius)
H nakrvavci menším,V–VI, VII–VIII,
stepní askalnatá stanoviště,N–Pa; na
j. M bylnedávnozjištěnvelmi podobný
s.kruhoskvrnný (S. orbifer),který má
základníbarvurubu z.kř. olivověšedo-
zelenou.

8. Křídla hnědá s velkými žlutými
skvrnami (8) ............ s. jitrocelový
(Carterocephaluspalaemon)
H na travách, V–VII, okraje lesů, lesní
světliny,louky, N–H

• základní barva křídel žlutooranžová
až rezavá, se světlejšími skvrnami nebo
beznich 9
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9. Kř. žlutooranžovábezeskvrn 10
• kř. rezavě hnědá nebo hnědá, alespoň

snaznačenýmisvětlýmiskvrnkami 11
10. Voničková černáčárkana př. kř. protáhlá

a mírně prohnutá; špička př. kř. zespodu
odlišné barvy (šedavé)nežostatní plocha
křídla; špička tykadla zespodurezavá(9)

s.metlicový (Thymelicussylvestris)
H na travách, VI–VIII, nelesní biotopy,
N–Po

• voničková černá čárka na př. kř.
krátká, rovná; špička př. kř. zespodu
stejné barvy jako ostatní plocha kříd-
la; špička tykadla zespodu černá (10)
.................. s. čárečkovaný(T. lineola)
H na travách, VI–IX, nelesní biotopy,
N–H

Známo pět druhů, jeden z nich, jasoň
červenooký (Parnassius apollo) je vymře-
lý, resp.repatriován v 90. letech20. století na
kopci Kotouč u Štramberku.

1. Kř. bílá, 2 tmavéskvrny uprostřed př. kř.,
průsvitný lem (1) .... jasoňdymnivkový
(Parnassiusmnemosyne)
H na dymnivce, IV–VI, lesnísvětliny, pa-
seky,okrajelesních cest,N–Po, lokálněM,
vČvymřelý

• kř. žlutá nebožlutobílá, s tmavými pruhy
nebokresbami 2

2. Z. kř. bezostruhy, délkapř. kř. do 31 mm
(2) pestrokřídlecpodražcový
(Zerynthia polyxena)
H na podražci, IV–VI, křovinaté biotopy,

11. Z. kř. shora i zespodu beze skvrn,
délkapř. kř. do13mm(11)

s.žlutoskvrnný(T. acteon)
H naválečce,VI–VIII, lesostepi,N–Pa

• z. kř. shora i zespodu s viditelnými
skvrnami,délkapř. kř. nad14mm 12

12. Černý proužek na př. kř. samcecelistvý;
skvrnynarubu z.kř. mlhavé(12)

s.rezavý(Ochlodessylvanus)
H natravách,V–VIII, N–H

• černý proužek na př. kř. samcepodélně
rozdělenýstříbrnoulinkou; skvrnynarubu
z.kř. ostré,zřetelné(13)

s.čárkovaný(Hesperiacomma)
H na kostřavě, VII–IX, lesní lemy, sušší
louky, písčiny,N–Po

břehovéporosty, okraje sadůa vinic, sil-
niční aželezničnínáspy,N–Pa, jen j. M

• z. kř. s ostruhou, délka př. kř. nad
31mm 3

3. Kř. žlutobílá, př. kř. s tmavými pruhy
(3) ........................ otakárek ovocný
(Iphiclidespodalirius)
H na růžovitých dřevinách, IV–VI, VII–
VIII, otevřenákrajina, křovinaté biotopy,
sady, zahrady, parky, ozeleněníkomuni-
kací,N–Pa,zejm.stř. Čaj. M

• kř. žlutá, př. kř. s širokou tmavou bází
a2 tmavými skvrnami při přednímokraji
(4) ................. otakárek fenyklový
(Papiliomachaon)
H na miříkovitých, IV–X, 2–3 gen., ote-
vřenákrajina, N–H
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Bělásci

Známo10druhů, jedenznich patrněvymřelý
a další byl zaregistrován jen jednou v minu-
losti.

1. Kř. bílá bezkresebaskvrn, s tmavými žil-
kami (1) b.ovocný(Aporia
crataegi)
H na růžovitých dřevinách(hloh, trnka,
švestka,jabloň aj.), V–VII, otevřenákra-
jina, sady, zahrady a křoviny, N–Pa; na
našeúzemípronikápříležitostnězjihu a ji-
hozápadu,vytváří několikaleté populace
a opětnadelšídobumizí.

• kř. s kresbami nebo tmavými skvrnami,
obvyklebeztmavýchžilek nalíci 2

2. Z. kř. bezšedavýchkreseb,jenžilky mohou
být tmavší (jsou-li přítomny šedékresby,
neníuprostředpř. kř. černáskvrna) 3

• z. kř. sezřetelnými šedýmikresbami, up-
rostředpř. kř. černáskvrna(6, 7) 6

3. Rub z. kř. s neostrou šedou kresbou,
př. kř. obvykledo 22 mm (2)
b. hrachorový (Leptidea sinapis) a
b. Realův(L. reali)
H na bobovitých, IV–VI, VI–VIII, světlé
lesy,louky, křoviny, skalnístepi,N–H; spo-
lehlivé rozlišení obou druhů je možné
pouzepodle morfologie kopulačních or-
gánů, první z nich je teplo- a suchomil-
nější.

• rub z. kř. žlutý, více nebo méně tmavě
poprášený nebo s tmavými žilkami,
př. kř. obvyklenad22mm 4

4. Rub z. kř. žlutý, jen lehce tmavě
poprášený(5) 5

• rub z. kř. s výraznými tmavými žil-
kami (3) b. řepkový(Pierisnapi)

H převážněna divocerostoucích brukvo-
vitých, III–X, křoviny, lesy,N–H

5. Př. kř. s téměř černým vrcholem, černé
zbarvenísahádálenavnějším nežnapřed-
ním okraji kř.; př. kř. samcebez dalších
skvrn, usamicese2okrouhlými skvrnami;
délkapř. kř. nad27 mm (4) b. zelný
(Pierisbrassicae)
H na volně rostoucích i pěstovanýchbru-
kvovitých, IV–VI, VI–X, otevřenákrajina,
zahrady,louky, N–H; početnostmeziročně
kolísá.

• př. kř. sšedýmvrcholem, tmavé zbarvení
sahá dále na předním než na vnějším
okraji; př. kř. samces 1 skvrnkou nebo
bezeskvrn, u samicese2 skvrnami; délka
př. kř. do 27 mm (5) b. řepový
(Pierisrapae)
H na volněrostoucích i pěstovanýchbru-
kvovitých, III–X, 2–3 gen., všudeN–H;
podobnýb. jižní (Pierismannii) byl zare-
gistrován napřelomu 60.a70. let 20. sto-
letí na Pavlovských vrších, jeho trvalý
výskytnebylpozději potvrzen.

6. Špičkapř. kř.sesvětlýmiskvrnkamiuvnitř
tmavébarvy (6) b. rezedkový(Pontia
daplidice)
H navolněrostoucích brukvovitých, IV–X,
otevřenákrajinaN–Pa; tažnýdruh smezi-
ročními výkyvypočetnosti

• špička př. kř. bez světlých skvrn uvnitř
tmavé barvy, samecs oranžovým zbarve-
ním na př. kř. (7) b. řeřichový
(Anthochariscardamines)
H navolněrostoucích brukvovitých(řeřiš-
nice, česnáček aj.), IV–VI, světlé lesy,
louky, křoviny, břehovéporostyaj., N–H
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Žluťásci

Známo8druhů, jedenznich vymřelý.

1. Kř. bez tmavého lemu a skvrn, malá
oranžová skvrnka uprostřed př. i z. kř.
(1) žluťásekřešetlákový
(Gonepteryxrhamni)
H nařešetlákuakrušině, VI–VI, lesníob-
lasti, břehovéporosty,N–H

• kř. stmavýmlemem 2
2. Kř. zespodubezřadyskvrnek,uprostřed z.

kř. neníoranžováskvrna; lemkřídel nalíci
bezeskvrn, sameccitronověžlutý, samička
bílá(2) ž. borůvkový(Colias
palaeno)
H navlochyni, VI–VIII, rašeliništěasvětlé
rašelinnélesy, Pa–H,j. asz.Č,vymřelýMS

• kř. zespodusřadou různěvýraznýchtma-
výchskvrnek, shorauprostřed z.kř. oran-
žováskvrna(6 R) 3

3. Kř. žlutá, žlutobílá nebobílá, tmavý lem
př. kř. vždy s řadou světlých skvrn,
směrem k zadnímu rohu křídla se zře-
telnězužuje(3, 4) 4

• kř. sytěžlutá, žlutooranžová ažoranžová,
méněčastokrémovánebo bílá; pokud jsou
bílá, z. kř. hustě tmavěpoprášenás linií
skvrn podle tmavéholemu světlejšíchnež
zbývajícíplochakřídla; lempř. kř. seu za-
dního rohu jenpředkoncemmírnězužuje
nebozůstávástejněširoký; pokud jsou kř.
žlutá, jebarva sytěžlutá, lemobvyklebeze
skvrn nebo jsou skvrny drobné a netvoří
souvislouřadu(5) 5

4. Př. kř. hranatě trojúhelníkovitá, žlutá
barvabledá(3) ž. čičorečkový
(Coliashyale)

H na bobovitých, IV–X, 3 gen., otevřená
krajina, stepi, louky, náspy, agrocenózy
(vojtěškovápole), N–H

• př. kř. zaoblenětrojúhelníkovitá, kř. jasně
žlutá (4) ž. jižní (Colias
alfacariensis)
H načičorcepestréa podkovce,IV–IX, 2–
3 gen.,stepi, náspy,N–Pa,zejm.stř. Čaj.
M; rozlišení obou druhů podle dospělců
nenívněkterýchpřípadechspolehlivé.

5. Kř. oranžová,pokud jsoubílá, lem př. kř.
v zadním rohu vybíhá k bázi (6); samci
sesvětlou voničkovou skvrnkou na před-
ním okraji bázez.kř. 6

• kř. bílá až sytěžlutá nebožlutooranžová,
lempř. kř. vzadnímrohu obvyklenevybíhá
k bázi;samcibezsvětléskvrny napředním
okraji bázez. kř. (5) ž. tolicový
(C. erate)
H na bobovitých (nejčastěji tolice voj-
těška), V–X, 3 gen.,otevřenákrajina, ob-
vykle vojtěšková pole, N–Pa; velmi
proměnlivý druh, některé formy snadno
zaměnitelnésež. čilimníkovým nebož.či-
čorečkovým.

6. Lem př. kř. částečně se žlutými žil-
kami, v zadním rohu vybíhá po okraji
křídla k bázi (6 ) ž. čilimníkový
(Coliascrocea)
H nabobovitých,VI–X, 1–2gen.,otevřená
krajina, N–Pa; migrant, u nás nepřezi-
muje.

• lem př. kř. bez žlutých žilek, v zadním
rohu jen krátce vybíhá po okraji křídla
k bázi (7) ž. barvoměnný
(C. myrmidone)
H načilimnících, V–IX, 2–3gen.,mizející
druh, Čvymřelý,M dnesjen louky Bílých
Karpat
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Ohniváčci

Známo8druhů, dvaznich vymřelé.

1. Př. kř. zářivě červenájen s velmi úzkým
černým lemem,neboskontrastními čer-
nými skvrnami(1–3) 2

• př. kř. jinak zbarvená,celátmavá,fialově
modrá, s červenoubarvou překrytou čer-
ným poprášením,nebočervenáseširokým
neostře ohraničeným tmavým lemem na
přednímabočnímokraji 4

2. Z. kř. zespodužlutáažžlutohnědásřadou
zřetelných bílých skvrnek; kř. ohnivě čer-
vená (samec) nebo s černými skvrnami
(samička)(1) ohniváčekcelíkový
(Lycaenavirgaureae)
H našťovíku,VI–VIII, louky, břehovépo-
rosty, lesnísvětliny,N–H

• z. kř. zespodunejsoužlutá s řadou bílých
skvrnek 3

3. Z. kř. zespodu šedá až hnědá, s úzkou
oranžovou linkou v lemu a bez výraz-
ných skvrn; délka př. kř. do 15 mm (2)

o.černokřídlý(L. phlaeas)
H na šťovíku a rdesnu, V–IX, 2–3 gen.,
písčiny, ruderály, polní cestyaj.,N–H

• z. kř. zespodu s širokým oranžovým
lemem a zřetelnými skvrnami na šeda-

vém podkladu; délka př. kř. nad 18 mm
(3) …o. černočárný(L. dispar)

Pestrobarvci

Jediný druh, pestrobarvec petrklíčový
(Hamearislucina)

H na šťovíku,V–VI, VII–IX, okraje vod-
ních ploch, příkopy, ruderály,okrajepolí,
N–Pa,j. astř. M, ojedinělev. aj. Č

4. Kř. černá (samec) nebo s prosvítající
červenou barvou (samička) a zřetelnou
řadou černých skvrnek v oranžovém
lemu př. kř.; délka př. kř. do 16 mm (4)

o.černoskvrnný(L. tityrus)
H na šťovíku,V–VI, VII–IX, suššíi vlhčí
písčiny, louky, břehovéporosty, N–Po

• př. kř. převážněčervená,svítivěmodrofia-
lová (samec), nebo hnědá bez zřetelné
řady černých skvrnek v oranžovémlemu
(samička); délkapř. kř. nad16mm 5

5. Př. kř. převážněčervenástmavým lemem
(samec) nebohnědá, častos prosvítající
červenoubarvou (samice); linie skvrn na
spodní straněpř. kř. obvykle není rozdě-
lenádozřetelnýchdvojic (5) ... o.modro-
lemý (L. hippothoe)
H na šťovíku,VI–VIII, vlhké louky a ex-
tenzivnípastviny,okrajerašelinišť, N–H

• př. kř. svítivě modrofialová (samec)nebo
hnědá, jen s lehce prosvítající červenou
barvou (samice); skvrny tvořící linii na
spodní straně př. kř. seskupenydo dvojic
(6) o.modrolesklý(L. alciphron)
H na šťovíku, V–VIII, vlhké a rašelinné
louky, písčiny,vřesoviště,N–H

H naprvosence,IV–VI, lesnísvětliny, průseky,
okrajelesních cest,N–Pa
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Ostruháčci

Známo8druhů.

1. Kř. zespoduzelená(1) ostruháček
ostružiníkový (Callophrysrubi)
H na bobovitých, ostružiníku, devater-
níku, brusnici aj., IV–VI, křoviny, lesos-
tepi, okrajelesů,N–H

• kř. zespodunejsouzelená 2
2. Z. kř. zespodu oranžová nebo hně-

dožlutá se dvěma bílými linkami (2)
o.březový(Theclabetulae)

H na trnce ašvestce,VII–X, křoviny, za-
hrady, parky, okrajelesů, N–Po

• z.kř. jinak zbarvená 3
3. Př. kř. shora smodrým leskem nebomo-

drými pruhy; kř. zespodujasněšedásbě-
lavou příčkou (3) o. dubový
(Neozephyrusquercus)
H nadubu, VI–IX, okrajelesů, světlélesy,
parky, rozptýlenázeleň,jednotlivěrostoucí
duby,N–Pa

• př. kř. bezmodrého zbarvení;zákl. barva
kř. zespodušedohnědánebohnědá 4

4. Z. kř. zespodu s řadou černých teček
podle oranžového lemu, který zasahuje
až na př. kř. (4) o. švestkový
(Satyriumpruni)
H na švestcea trnce, V–VI, okraje lesů,
křoviny, opuštěnésadyazahrady,N–Po

• z. kř. zespodu bez řady černých teček
podle souvislého oranžového lemu,
oranžové zbarvení a tečky nezasahují na
př.kř. 5

5. Z. kř. zespoduvzadnímrohu sezřetelnou
modrou skvrnou (5) o. trnkový
(S. spini)
H na řešetláku,VI–VIII, křoviny, okraje
lesů,N–Pa

• z. kř. zespodu bez zřetelné modré
skvrny 6

6. Bílá linie zespodu z. kř. ve tvaru
písmeneW(6) o.jilmový(S. w-
album)
H na jilmu, VI–VIII, břehové porosty,
okrajelesů, N–Po

• bílé skvrny zespodu z. kř. ve tvaru
obloučků, netvoří kresbu tvaru písme-
neW 7

7. Linie bílých skvrnek na rubu z. kř.
skoro rovná, žádná skvrnka nemíří
k bázi křídla, délka př. kř. do 16 mm (7)

o.kapinicový(S. acaciae)
H na trnce, VI–VII, křoviny, okraje lesů,
N–Pa

• linie skvrnek na rubu z. kř. klikatá,
2. skvrnkaodzadutvoří stříšku astředová
skvrnka je otočenak bázi křídla, délkapř.
kř. nad16mm(8) o.česvinový
(S. ilicis)
H na křovinatých dubech,VI–VIII, lesos-
tepi, světlélesy,N–Pa,mizející druh

26

Modráskovití (Lycaenidae)



27



Modrásci

Známo31druhů, znich jedenvymřelýa jeden
vzácnýmigrant.

1. Z. kř.stenkými ostruhami(1, 2) 2
• z.kř. beztenkýchostruh 3
2. Z. kř.zespodusoranžovýmiskvrnkami (1)

m. štírovníkový(Cupidoargiades)
H na bobovitých, IV–IX, 2–3 gen., sušší
i vlhčí nelesníbiotopy, N–Po

• z. kř. zespodu bez oranžových skvr-
nek nebo s jedinou poblíž zadního rohu
(2) m. tolicový(C. decoloratus)
H na bobovitých, IV–IX, 2–3 gen., louky,
stepi, N–Pa, jen j. a stř. M; velmi obtížně
odlišitelný m. čičorkový (C. alcetas)
vzácněnanejjižnější M

3. Kř. zespodu bez oranžových skvrnek
v lemu(3, 4) 4

• kř. zespodu s oranžovými skvrnkami
v lemu(13–25) 14

4. Př. kř. zespodu s jednou řadou skvrnek
(3, 4) 5

• př. kř. zespodusedvěmařadami skvrnek
(8) 10

5. Rub z. kř. s bílým pruhem směremk bázi
(3) ....... m. ligrusový (Polyommatus
damon)
H navičenci,VII–VIII, stepníbiotopy,N–
Pa,vymírajícídruh, j. M astř. Č

• rub z.kř. bezbíléhopruhu 6
6. Rub př. kř. s řadou nápadných a smě-

rem dozadusezvětšujících skvrn (4) m.
kozincový (Glaucopsychealexis)
H nabobovitých, V–VI, lesostepi,N–Pa

• skvrny zespodu př. kř. nejsou nápadně
velkéadozadu sevýrazněnezvětšují 7

7. Základní barva rubu kř. šedo- až
tmavohnědá, linie skvrn na rubu př. kř.
klikatá 8

• základní barva spodní strany kř. světlá,
šedavěbílá; linie skvrn zespodu př. kř.
rovná 9

8. Kř. zespodupři bázi modřepoprášená,kř.
samce modrá, bez černých skvrn, jen
s úzkým černým lemem, samička jedno-
barevněhnědá (5) m. lesní
(Cyanirissemiargus)
H najeteli, V–VII, lesostepi,suššíi vlhké
louky, okrajelesů, N–H, častějšívevyšších
polohách

• kř. nejsouzespodupři bázi modře poprá-
šená,kř. samceseširokým hnědýmlemem
ahnědočernými skvrnami, samičkajedno-
barevněhnědá nebosnáznakem modrého
zbarvení 11

9. Kř. nalíci modrá(6) m.kru-
šinový(Celastrinaargiolus)
H na různých keřích a stromech, IV–VI,
VII–IX, světlélesyajejich okraje,křoviny,
břehovéporosty, N–H

• kř. na líci tmavohnědá, délka př. kř.
do12mm(7) m. nejmenší(Cu-
pidominimus)
H nabobovitých, IV–IX, 2–3gen.,nelesní
stanoviště,N–Po

10. Kř. svítivěmodrá; v zadnímrohu z.kř. vý-
běžek připomínající ostruhu; spodní
strana křídel světle šedá (samec); kř.
s tmavýmižilkami alemem; vzadnímrohu
z. kř. dvavýběžkypřipomínající ostruhy;
spodnístranaz. kř. sesvětlouskvrnou (sa-
mička)(8) ...m. hnědoskvrnný(Polyom-
matusdaphnis)
H nabobovitých,VI–VIII, lesostepi,křovi-
natébiotopy, N–Po
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• kř. temnějimodrá,častosčernými skvr-
nami, tmavým lememnebocelá tmavě
překrytá; vzadnímrohu z.kř. nenívýbě-
žekpřipomínající ostruhu 11

11.Spodní strana z. kř. šedásmodrým po-
prášenímbáze;skvrny nalíci i rubu vý-
razné (9) ........... m. černoskvrnný
(Maculineaarion)
H na mateřídoušcea dobromysli, VI–
VIII, pastviny, suššílouky, N–H, mize-
jící druh

• spodní strana z. kř. světle až tmavě
hnědá,bezrozsáhlého modrého poprá-
šenína bázi; skvrny zespoduv lemu kř.
nevýraznéneboscházejí 12

12.Spodnístranakř. tmavohnědá,jens jed-
nou řadouskvrn, modř nalíci silně po-
tlačená, samiceshora hnědá(10)

m.bahenní(M. nausithous)
H nakrvavci,VI–VIII, vlhkélouky, N–Po

• spodní strana kř. světlehnědá, i vnější
řadaskvrn jezřetelná(11, 12) 13

13. Líc křídel súzkým tmavýmlemem,beze
skvrn (samec), nebo převážněčernoh-
nědý, s tmavými skvrnami uprostřed
(samička);2.a3. skvrnkavevnitřní řadě
narubu př. kř. poněkudposunutyk lemu
(11) m.hořcový(M. alcon)
H nahořcích,VI–VIII, louky, pastviny,
velmi lokálně,N–H

• líc kř. se širokým tmavým lemem
a řadou tmavých skvrn; vnitřní řada
skvrnnarubu př. kř. tvoří pravidelnýob-
louk, 2. a 3. skvrna jej nenarušují (12)

m. očkovaný(M. teleius)
H nakrvavci,VI–VIII, vlhkélouky, N–H

14.Třásně zespodu černé s bílými konci
nebokontrastněčerněskvrnité(13–15);
spodnístrana křídel spoměrněvelkými
skvrnami; oranžovézbarvenív lemu na
rubu je omezenojen naz. kř., na př. kř.
můžebýt naznačeno 15

• třásně zespodu bílé nebo hnědě
skvrnité; skvrny narubu nejsounápad-

ně velké; oranžovézbarvení v lemu na
rubu zasahujeobvyklei např. kř. 17

15.Třásnězespodučernésbílými konci; ze-
spodu podle okraje př. kř. dvě rovno-
běžné řady skvrnek; 2–3 oranžové
skvrnky narubu z.kř.; kř. nalíci modrá
(samec) nebo tmavohnědá s modrou
bázíanevýraznouoranžovou skvrnkou
vlemuz.kř. (samička)(13) m.
stříbroskvrnný (Vacciniinaoptilete)
H navlochyni, VI–VIII, rašeliništěara-
šelinnélesy, Pa–H,zejm. j. asz. Č;vymi-
zel S,na M neznámý.

• třásnězespodu nápadněčerněskvrnité;
na rubu z. kř. řada oranžových skvrn
nebo souvislý pás;na líci př. kř. upro-
středčernáskvrnka(14, 15) 16

16.Široký oranžovýpruh na rubu z.kř., líc
kř. více neboméněpřekryt černou bar-
vou, zvl. na žilkách, v lemu a na z. kř.
(14)..................... m. rozchodníkový
(Scolitantidesorion)
H na rozchodnících,IV–VI, VII–VIII,
skály,sutě,kamenitébiotopy, N–Pa

• oranžovéskvrny na rubu z. kř. nejsou
spojené;líc kř. modrý s úzkým černým
lemem a skvrnkou uprostřed křídel
(samec)nebohnědočernýsmodrou bází
(samička) (15) m.východní
(Pseudophilotesvicrama)
H namateřídoušce,IV–V,VII–IX, teplé
skalní stepi, lesostepiapastviny, N–Pa,
velmi lokální stř.asz.Č,j. M; podlevněj-
šíchznakůnerozlišitelný m.černočárný
(P. baton)sevelmi vzácněvyskytuje na
několika místechj. ajz. Č

17.Líc kř. tmavohnědý u obou pohlaví,
oranžovéskvrny v lemunevýrazné;jsou-
li výrazné,je uprostřed př. kř. zřetelná
černáskvrnka, příp. na rubu z. kř. bílá
skvrnkanebopásek(16, 17) 18
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• líc kř. modrý nebo hnědý; pokud je
hnědý, je v lemu řada více méně výra-
zných oranžových skvrnek; uprostřed
př. kř. neníčernáskvrnka 19

18.Př. kř. bez oranžových skvrn v lemu;
skvrny naz.kř. rovněžscházejínebojsou
nevýrazné;oranžovéskvrny na rubu př.
kř. málovýrazné;délkapř. kř. nad14mm
(16) m.bělopásný(Aricia eumedon)
H nakakostu,VI–VIII, vlhkélouky, pří-
kopy, N–Po

• př. kř. obvykleazadní vždysezřetelnými
oranžovými skvrnami v lemu;oranžové
skvrny na rubu z. kř. výrazné;délka př.
kř. do14 mm (17) m. tmavohnědý
(A. agestis)
H na kakostu, pumpavě, devaterníku,
V–VI,VII–IX, lesostepi,okrajelesů,N–
Pa;velmi vzácným. pumpavový(A. ar-
taxerxes) má redukované oranžové
skvrnky v lemu křídel; dříve nebylodli-
šovánod m.černohnědéhoajeho rozší-
ření a výskyt na našem území nejsou
dostatečněznámy.

19. Třásněkř. jednobarevné 20
• třásněkř. skvrnité 25
20. Délkapř. kř. obvyklenad17mm; př. kř.

samceseširokým neostře ohraničeným
tmavým lemem; kř. zespodu jednolitě
šedohnědá,bezsvětlé skvrny na z. kř.,
bázez. kř. zespoduobvykle s modrým
poprášením (18) m. ušlechtilý
(Polyommatusamandus)
H navikvi ptačí,VI–VIII, lesostepi,sušší
i vlhké louky, N–H, častějšívevyšších
polohách

• délka př. kř. obvykle do 17 mm; př. kř.
samce bez nebo s úzkým tmavým
lemem; kř. zespoduobvykle světlešedá,
nebo šedohnědá,z. kř. směremk lemu
světlejšínebosbělavouskvrnkou 21

21.Př. kř. samce bez tmavého lemu,
samicehnědásoranžovými skvrnkami
v lemu; z. kř. zespodu s řadou

oranžových skvrnek přibližně trojúhel-
níkovitého tvaru, mezi nimi a okrajem
řada černých skvrnek nebo tyto skvrnky
chybí; délka př. kř. obvykle 16–17 mm
(20, 21) 22

• př. kř. samce s úzkým černým lemem;
samice hnědá s oranžovými skvrnkami
v lemu; z. kř. zespodu s řadou oranžo-
vých skvrnek tvaru obloučků, vyplně-
ných výraznými černými skvrnkami,
některésestříbřitými šupinkami; př. kř.
obvykledo 16mm 24

22. Rub př. kř. se širokým bílým lemem,
rub z. kř. uprostřed s bílou skvrnou,
tmavé skvrnky v lemu kř. nevýrazné
nebochybí (19) m. komonicový
(P. dorylas)
H na úročníku, možná i dalších bobovi-
tých, V–VIII, skalnístepi,suššíloukyapa-
stviny aj., N–Pa,rychlemizející druh

• rub př.kř. bezširokéhobíléholemu,rub z.
kř. uprostřed bez bílé skvrny, tmavé
skvrnkyv lemuvýrazné 23

23. Na rubu bázepř. kř. dvětmavéskvrny, po-
slednítři skvrnkyvřaděskvrn nejsouvpří-
mce;2. skvrnkavřadě skvrn narubu z.kř.
tvoří přibližněvrchol rovnoramennéhotroj-
úhelníka(20) m.jehlicový(P. icarus)
H nabobovitých, IV–X, 2–3gen.,všudena
bezlesýchstanovištích,N–H

• na rubu báze př. kř. nejsou dvě skvrn-
ky; poslední tři skvrnky v řadě skvrn
jsou v přímce; 2. skvrnka v řadě skvrn
na rubu z. kř. zřetelně blíž k první čer-
vené skvrnce než k první černé, tj. leží
přibližně na základně rovnoramenného
trojúhelníka (21) m. vičencový
(P. thersites)
H navičenci, IV–VI, VII–VIII, stepi,meze,
náspy,N–Pa, zejm.stř. asz.Čaj. M

24. Přední holeň se zřetelným trnem
(nutno použít dobrou lupu); kř. sytě
modrásčernými okraji širokými asi1mm;
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černý lem z. kř. bez zřetelně odděle-
nýchčernýchskvrn (22) ...m. černolemý
(Plebeiusargus)
H na bobovitých avřesu,V–IX, 2–3 gen.,
stepnítrávníky, louky, náspy,N–Po

• přední holeň bez trnu; kř. jasně modrá
s černým lememužším než1 mm; černý
lem z.kř. úzký sezřetelnou řadou skvrnek
(23) m. podobný(Plebeius
argyrognomon)am.obecný(P. idas)
H na bobovitých,V–VI, VII–VIII, stepní
biotopy, náspyaj., teplé N–Pa; spolehlivé
rozlišení m. podobnéhoam. obecnéhoje
možnépodle morfologie kopulačních or-
gánů; m. obecný je obvykle drobnější,
černéskrvnky na oranžovýchobloučcích

Batolci abělopásci

Známo6druhů, jedenznich vymřelý.

1. Kř. samcůsduhovým leskem,v okrajové
částipř. i z.kř. různěvýraznátmaváskvrna
připomínající očko 2

• kř. samcůbezduhovéholesku,např. ani z.
kř. nenívokrajovéčásti samostatnátmavá
skvrna 3

2. Rub z. kř. s kontrastní bílou páskou
obklopenou červenavěhnědou barvou,

bázekř. šedá(1) batolecduhový
(Apatura iris)
H naměkkolistýchvrbách,VI–VIII, lesní
světliny, okraje lesních cest,břehovépo-
rosty vlesníchoblastech,N–H

• rub z. kř. s málo kontrastní bělavou
páskou obklopenou okrovou nebošedou
barvou, bázekř. stejné barvy (2) b.
červený(A. ilia)

na rubu z. kř. má obvykle tvaru stříšky,
m. podobnýjemá oblé.

25. Kř. samceblankytně modrá bez tmavého
lemu; hnědákř. samices různým zastou-
pením modrých šupinek (24) ... m. jete-
lový (Polyommatusbellargus)
H nejčastěji na čičorce, V–VI, VII–IX,
stepníbiotopy, náspyaj., N–Pa,dřívevět-
šinaúzemí,dnespočetnějšíjen naj. M

• kř. samce stříbřitě modrá, se širokým
šedavým lemem; hnědá křídla samice
s jednotlivými stříbřitými šupinkami
(25) m. vikvicový(P.coridon)
H načičorceadalších bobovitých,VII–IX,
stepníbiotopy, náspyaj., N–Pa

H na vrbě a topolu, VI–VIII neboV–VII,
VIII–IX, lesní světliny, břehovéporosty,
okrajevodních ploch aj.,N–Po

3. Z. kř. sesouvislou řadou oranžovýchob-
loučků, délkapř. kř. nad35 mm (3) ... bě-
lopásektopolový(Limenitispopuli)
H naosice,V–VII, lesnísvětliny, okrajeles-
ních cest,N–H

• z.kř. bezřadyoranžovýchobloučků, délka
př. kř. do30mm 4

4. Rub z. kř. sedvěmařadami černých teček
poblížokraje(4) b. dvouřadý
(L. camilla)
H na zimolezu, VI–VII, lesní světliny,
okrajelesních cest,lokálně N–Pa

• rub z. kř. bez řad černých teček poblíž
okraje (5) b. tavolníkový(Neptis
rivularis)
H natavolníku, VI–VIII, břehovéporosty,
louky seskupinami keřů, N–Pa,jen j. Č
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Babočky

Známo 10druhů, dvaseobjevují jen příleži-
tostně, jedenznich dnesnepřítomen.

1. Křídla s velkými oky (1) ba-
bočkapaví oko(Inachisio)
H na kopřivě a chmelu, celýrok, 2 gen.,
přezimuje, všude,N–H

• křídlabezok 2
2. Vešpičcepř. kř. většípočetbílých skvrn (2,

3), př.kř. nad25mm 3
• špička př. kř. s jednou nebo bez bílých

skvrn,nebopř.kř. pod20mm 4
3. Př.kř. sčervenýmpruhem (2)

b. admirál (Vanessaatalanta)
H nakopřivě, V–X,2–3 gen.,N–H; tažný
druh smeziročními výkyvypočetnosti,vý-
jimečněu náspřezimuje.

• př. kř. okrově a černě skvrnitá (3)
b. bodláková(Vanessacardui)

H nabodláku, pcháči,kopřivěadalších by-
linách, V–X,N–H; tažnýdruh svýraznými
meziročními výkyvy početnosti, u násne-
přezimuje.

4. Kř. se širokým žlutým lemem (4)
b. osiková(Nymphalisantiopa)

H nabříze,vrbě, topolu ajilmu, VI–VI, 1
gen.,přezimuje, lesy,N–H

• kř. bezširokéhožlutéholemu 5
5. Z. kř. zespodutmavá; napředním okraji

př. kř. 3 nepravidelnéčernéskvrny; př. kř.
nad20mm(5–7) 6

• z.kř. zespodusjemnou žlutavousíťkouna
hnědofialovémpodkladu; líc kř. převážně
černý se žlutavým pruhem nebo černo-
oranžový;př. kř. pod20mm 8

6. Kř. hluboce vykrajovaná, na rubu z.
kř. bílá skvrnka tvaru písmene C (5)

b. bílé C (Polygoniac-album)
H na kopřivě, angreštu, rybízu, jilmu,
chmeluaj. rostlinách, celýrok, 2gen.,pře-
zimuje, lesy,křoviny, parky,N–H

• kř. nejsou hluboce vykrajovaná, na
rubu z. kř. není bílá skvrnka v podobě
písmeneC 7

7. Bílá skvrna před špičkou př. kř. mezi čer-
nýmlememačernou skvrnou,délkapř. kř.
do 25 mm (6) b. kopřivová
(Aglaisurticae)
H nakopřivěažahavce, celýrok, 2–3 gen.,
přezimuje,N–H; početnostkolísá.

• žlutá skvrnapředšpičkoupř. kř., délkapř.
kř. více než 25 mm (7) b. jilmová
(Nymphalispolychloros)
H najilmu, vrbě,topolu, třešni, jabloni aj.,
celýrok, 1gen.,přezimuje, lesy,břehovépo-
rosty, zaletujedo otevřenékrajiny, N–Po,
početnostkolísá; velmi podobnáb. vrbová
(N. xanthomelas)pronikánanašeúzemí na
různědlouháobdobí zvýchodu, vroce2007
byla pozorovánapo vícenež 50letech nav.
M; má více vykrajovaná křídla a světle
hnědénohy.

8. Kř. s rozsáhlými oranžovými kres-
bami, výskytv dubnuakvětnu (8)
b. síťkovaná (Araschnia levana), jarní
generace

• kř. převážně černá se žlutavou páskou,
výskytod červnado září (9)

b.síťkovaná(A.levana),
letní generace
H nakopřivě,IV–VI, VI–VII, VIII–IX, ru-
derály, břehovéporosty, světlélesy, N–H
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Perleťovci

Známo14 druhů, jedenznich k námproniká
jenpříležitostněz jihu.

1. Velkýmotýl, př.kř. nad23mm,vnějšíokraj
př. kř. vždyvypouklý 2

• menšímotýl, př. kř. do23mm 5
2. Zespodu z. kř. perleťové pruhy (1) ...

perleťovec stříbropásek (Argynnis
paphia)
H na violce, VI–IX, lesnísvětliny, okraje
lesů, N–H; p. červený(A. pandora)pro-
nikápříležitostnězjihu, rub př.kř. máčer-
vený.

• rub z.kř. bezperleťovýchpruhů 3
3. Na okraji rubu z. kř. řada úzkých

perleťových skvrn, vedle ní žlutý pruh
bezoček(2) p.velký(A. aglaja)
H naviolce,VI–VIII, lesnísvětliny, louky,
N–H

• na okraji rubu z. kř. řada půlměsíčitých
perleťovýchnebo žlutých skvrn, vedlení
žlutý pruh sočky sperleťovýmstředem... 4

4. Dva voničkové pruhy na žilkách př.
kř. samce; zespodu z. kř. poblíž kořene
není žlutá nebo perleťová skvrnka (3)

p.prostřední(A. adippe)
H na violce, VI–IX, lesnísvětliny, okraje
lesů,louky, N–Po,mizejícídruh

• př. kř. samce bez voničkových pruhů;
zespoduz. kř. poblíž kořene žlutá nebo
perleťová skvrnka, často s černou teč-
kou (4) p.maceškový(A.niobe)
H naviolce,VI–IX, lesnísvětliny,louky,N–
Po,vymírající druh, častějijen j. Čav. M

5. Vnější okraj př. kř. mírně vykrojený,
z. kř. zespodus nápadnými perleťovými
skvrnami (5) ... p.malý(Issorialathonia)
H naviolce,IV–X, otevřenákrajina, N–H

• vnějšíokraj př. kř. vypouklý 6

6. Rubz.kř. bezperleťovýchskvrn 7
• Okraj rubu z. kř. s perleťovými skvr-

nami 10
7. Rub z. kř. se dvěma řadami skvrn (6)

p.dvouřadý(Brenthishecate)
H na tužebníku,VI–VII, louky, lesostepi,
Pa,BíléKarpaty

• rub z. kř. s jednouřadou skvrn v podobě
oček(7–9) 8

8. Žluté stříškovité skvrny na okraji
rubu z. kř.; očka na rubu z. kř. více
méně stejně velká, se žlutou výplní
(7) p. mokřadní (Boloriaeunomia)
H nardesnu,V–VIII, rašeliniště,rašelinné
louky, Po–H,j. Č(Šumavaajejí podhůří)

• podlevnějšího okrajerubu z.kř. nenířada
žlutých stříškovitých skvrn; očkana rubu
z.kř. nestejněvelká, nejsou vždysežlutou
výplní 9

9. Délkapř. kř. 22–23mm;základníbarvapř.
kř. žlutohnědá;vnějšípolovina rubu z.kř.
více méně fialově hnědá, nekontrastní
(8) p. ostružinový(Brenthisdaphne)
H naostružiníku, VI–VII, lesostepi,okraje
lesů,křovinatébiotopy, Pa,BíléKarpaty

• délkapř. kř. do21 mm; základníbarvapř.
kř. oranžověhnědá;vnější polovina rubu
z. kř. vícekontrastní, shnědýmiažlutými
partiemi (9) p.kopřivový(B.ino)
H na tužebníku, krvavci, udatně,ostruži-
níku,VI–VIII, vlhkélouky, N–H

10. Z. kř. napředním rohu vytaženávešpičku
(10); vnějšípolovinaz. kř. zespodunekon-
trastní 11

• z. kř. na předním rohu zaoblená(12);
vnějšípolovinarubu z.kř. kontrastní ...12
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11. Vnějšípolovina rubu z. kř. fialově hnědá
s řadouvelkýchskvrn; světláskvrnaupro-
středpředníhookrajerubu z.kř. celáperle-
ťová(10) p. nejmenší(Boloriadia)
H na violce, IV–IX, 3 gen.,xerotermní až
subxerotermní bezlesí,N–Po

• vnější polovina rubu z. kř. červenavě
hnědá s řadou drobnějších skvrn; světlá
skvrnauprostřed předníhookraje rubu z.
kř. perleťová jen v bazální části (11)

p. severní(Boloriaaquilonaris)
H naklikvě, VI–VIII, rašeliniště,Pa–H,j.
asz. Č

Hnědásci

Známo10druhů, dvapatrněvymřelé.

1. Kř. shora se světlými skvrnkami dvou
barev,oranžovéažluté(1, 2) 2

• kř. shorasesvětlými skvrnkami víceméně
stejnébarvy 3

2. Na z. kř. řada černých teček (1)
...h. chrastavcový(Euphydryasaurinia)
H na čertkusu, V–VI, vlhké louky a pa-
stviny, N–Po,mizející druh, dnesjenz.Č

• z. kř. bez řady černých teček (2)
h. osikový(E.maturna)

H na jasanu,kalině aj., V–VII, lesní svět-
liny apaseky,N–Pa,stř. Č,naM vymizel.

3. Černéskvrny na líci i rubu z. kř. převážně
nejsouspojenév linie (3) ... h. květelový
(Melitaea didyma)
H na různých bylinách, V–VIII, drnovéa
skalnístepi,N–Pa,mizející druh, dnesčas-
těji jenstř. Č,stř. aj. M

• kř. s oranžovými skvrnkami v řadáchna
tmavohnědémpodkladu 4

4. Z. kř. na líci s řadou černých teček (4)
h.kostkovaný(M. cinxia)

12. Vestředovépáscenarubu z. kř. jednabílá
neboperleťováskvrna(uprostřed); skvrny
podle okraje křídla s rezavými stříškami
(12) p.fialkový(B. euphrosyne)
H na violce, V–VIII, lesnísvětliny asvětlé
lesy,lesníluční údolí, N–Po

• ve středové pásce na rubu z. kř. tři
bílé nebo perleťové skvrny; skvrny
podle okraje křídla s černými stříškami
(13) p. dvanáctitečný(B. selene)
H naviolce,V–VII, VII–IX, lesostepi,lesní
světliny, lesnílouky, břehovéporosty,N–H

H na jitrocelu a rozrazilu, V–VI, drnové
a skalnístepi, N–Pa,stř. as.Čaj. a jv. M

• z.kř. nalíci bezřadyteček 5
5. Prostor mezi dvěma černými čarami

na okraji rubu z. kř. stejné barvy jako
sousední půlměsíčité skvrny (5)

h.jitrocelový(M. athalia)
H načernýši,jitrocelu, rozraziluaj.,V–VIII,
louky, lesnísvětliny,okrajelesů, N–H

• prostor mezi černými čarami na okraji
rubu z.kř. tmavší(oranžový) nežsousední
žlutépůlměsíčitéskvrny 6

6. Makadla shora rezavá, rezavá páska na
rubu z.kř. bezeskvrn(6) h.černýšový
(M. aurelia)
H najitrocelu apatrněi jiných rostlinách,
VI–VII, drnovéaskalní stepi, suššílouky,
N–Pa,stř. Č, j. M; h. podunajský(M. bri-
tomartis)máshoračernámakadla; jen na
několika místechnejjižnější M

• rezavá páska na rubu z. kř. s černými
skvrnkami; makadla shora černá (7) ...

h.rozrazilový(M. diamina)
H na kozlíku, V–VII, vlhké a rašelinné
louky, N–H, silně mizejícídruh, vymřelý
naM, početněji jen j. az.Č
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Okáči

Známo29druhů, znich tři vymřelíajedenzjiš-
těn jednotlivěv minulosti.

1. Kř. tmavásbělavýmpruhem 2
• kř. jinak zbarvená 4
2. Předníokraj př. kř. žlutý (1)

okáčskalní (Chazara briseis)
H na travách,VII–IX, skalní stepi, skály,
sutě,vymírající druh, N–Pa; zbytkovépo-
pulacestř. asz.Č,naM patrněvymizel.

• předníokraj př. kř. nenížlutý 3
3. Pruhnakřídlech ostřeohraničený,bílý (2)

o. voňavkový(Brintesia circe)
H na travách, VI–IX, křoviny, světlélesy,
parky,N–Pa,j. astř. M, j. Č

• pruh na křídlech neostře ohraničený,
žlutavý, se 2 očky na př. kř. (3)

o. medyňkový(Hipparchia fagi)
H na travách, VII–IX, světlé teplé lesy,
křoviny, N–Pa, j. M; velmi podobný je
vymírajícío.bělopásný(H. alcyone),zbyt-
kovépopulacestř. Č,snadještějv. M

4. Kř. jednobarevně tmavohnědá, př. se
2 černými očky s modrými středy (4) ...

o.ovsový(Minoisdryas)
H natravách,VII–IX, stepnílada,křoviny,
světlélesy,N–Pa,Polabí,Č.středohoří, j. M

• kř. jinak zbarvená 5
5. Kř. s černo-bílou kresbou (5)

o. bojínkový(Melanargia galathea)
H na travách, VI–VIII, nelesní biotopy,
N–H

• kř. jinak zbarvená 6
6. Př. kř. tmavohnědá s rezavým pruhem

s vícenež2,častomalými očky 16
• př. kř. hnědá s 1–2 očky v rezavémpoli

nebojinak zbarvená(6–8) 7
7. Kř. hnědá, př. i z. kř. s rezavými poli,

př. kř. s1–2 očky 8

• kř. jinak zbarvená,alespoňz. kř. bezreza-
véhopole(pruhu) 10

8. Př.kř. s 1očkem,nejméně2 očkanaz. kř.
(6) o. ječmínkový
(Lasiommatamaera)
H na travách, V–IX, 1–2 gen., světlélesy,
lesníokraje,N–H

• př. kř. s1–2 očky,z.kř. max.jedno 9
9. Rezavý pruh na př. kř. úzký, 1 (–2)

očka, př. kř. do 24 mm (7)
o. kostřavový(Arethusanaarethusa)

H natravách,VII–IX, stepnílada,písčiny,
skalnístepi, j. M, N–Pa

• rezavépolenapř. kř. nepravidelněširoké,
přerušované, 2 očka (8)

o.metlicový(Hipparchia semele)
H natravách, VII–IX, světlésuchélesy,le-
sostepi,písčiny, skalnístepi, N–Pa,vymí-
rajícídruh

10. Délkapř. kř. nad19mm 11
• délkapř. kř. do19mm 21
11. Př. kř. s jedním větším očkem(může být

dalšívelmi drobnéočko), nebos1–2 očky
vrezavémpoli 12

• př. kř. sedvěmanebovíceočky, která nej-
souvrezavémpoli 15

12. Př. kř. s oranžovo-hnědou, nebo bělavě-
šedohnědoukresbou 13

• př. kř. jednobarevná,hnědá,nebosjedním
oranžovýmpolem 14

13. Kř. oranžová s hnědou kresbou (9)
o. zední (Lasiommatamegera)

H natravách, IV–X, 2–3gen.,skalky,sutě,
zídky,zříceniny,N–Po

• kř. šedohnědá s bělavě žlutými skvr-
nami (10) o. pýrový(Pararge
aegeria)
H natravách,III–VIII, lesy,N–H
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14. Př.kř. hnědásočkemarub z.kř. sněkolika
drobnými očky, nebo př. kř. s očkem v
oranžovémpoli (11) ... o.luční (Maniola
jurtina)
H natravách,VI–IX, bezlesí,N–H

• př. kř. hnědá s očkem, nebo oranžové
pole se2 očky, rub z. kř. bezoček(12) ...

o.šedohnědý(Hyponephelelycaon)
H na travách,VII–VIII, lesnísvětliny, le-
sostepi, písčiny, stepi, N–Pa, vymírající
druh, zbytkovépopulacestř. Čaj. M

15. Kř. s více velkými, bíložlutě obrou-
benými očky, na př. kř. vícenež4 (13) ...

o.jílkový(Lopingaachine)
H natravách aostřicích, V–VII, světlélesy,
N–Pa,Čvymřelý,zbytkovépopulacej. M

• očka drobnější, na př. kř. 2–3 (14) ...
... o.prosíčkový(Aphantopushyperantus)
H natravách,VI–VIII, lučníbiotopy,N–H

16. Délkapř. kř. nad20mm 17
• délkapř. kř. do19mm 20
17. Páska na kř. poměrně široká a sou-

vislá; třásně křídel zřetelně bílo-hnědě
skvrnité 18

• páska na kř. úzká, přerušovaná; třásně
křídel jednobarevně hnědé nebo nevý-
razněskvrnité 19

18. Na předním okraji rubu z. kř. výraz-
ný bílý proužek; na př. kř. samcetmavý
voničkový pruh viditelný proti světlu;
délka př. kř. nad 24 mm (15) ... o. čer-
nohnědý(Erebia ligea)
H na travách, VI–VIII, světléhorskélesy,
lesní louky, Po–H

• napředním okraji rubuz.kř. neníbílýpro-
užek, nebojen úzký; př. kř. samcebezvo-
ničkovéhopruhu; délkapř. kř. do 24 mm
(16) o.rudopásný(E. euryale)
H natravách,VI–IX, světléhorskélesy, H
(od Šumavypo Hrubý Jeseník)

19. Z. kř. na rubu jednobarevná s řadou
oček v oranžových skvrnkách (17)

o.rosičkový(E.medusa)
H natravách, IV–VII, louky, světlélesy,le-
sostepi,N–H

• rub z.kř. spruhy anezřetelnými očky(18)
o. kluběnkový(E. aethiops)

H natravách,VII–IX, lesostepi,světlélesy,
N–Po,mizejícídruh

20. Na rubu z. kř. řada výrazných žlu-
torezavých skvrn; očka na líci z. kř.
nezřetelná(19) o.menší(E. sudetica)
Hnatravách,VI–IX, světlinyaloukykolem
horní hranicelesa, H, jen Hrubý Jeseník

• na rubu z. kř. není řada výrazných
žlutorezavých skvrn, jen samostatná
očka; očkana líci z. kř. výrazná(20)

o.horský(E. epiphron)
H na travách, VII–VIII, horské hole, H,
Hrubý Jeseník,introdukovándoKrkonoš

21. Př. i z. kř. přibližně stejné, oranžově
hnědé barvy, př. kř. s jedním nebo dvě-
maočky 22

• př. i z.kř. vzájemněodlišnězbarvená,nebo
obojíhnědá,př. kř. nalíci bezoček 23

22. Rub z. kř. bez výrazných oček a ba-
revných kontrastů (21) ... o. poháňkový
(Coenonymphapamphilus)
H natravách, IV–X, 2–3gen.,nelesníbio-
topy různéhocharakteru,N–H

• rub z. kř. s řadou oček a žlutobílými
skvrnkami (22) ... o.stříbrooký(C.tullia)
H nasuchopýru,VI–VIII, rašeliniště,raše-
linné louky, Pa–H,MS vymřelý,zbytkové
populacej. ČaČM vrchovina

23. Př. kř. žlutooranžová se širokým
tmavým lemem, zadní hnědá, rub z. kř.
sbělavěžlutým pruhem(23) ...o. strdivkový
(C. arcania)
H na travách, V–VIII, křoviny, světlélesy,
lesostepi,N–Pa

• př. i z.kř. hnědá,nebopř.kř. světlejší,žluté
skvrnkynarubu z.kř. (24) ...o. třeslicový
(C. glycerion)
H natravách,VI–VII, na j. M V–VI,VIII–
IX, světlélesy,lesostepi,louky, N–H
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V tab. 2 jsou uvedeny počty druhů
v různýchprostředíchvzávislostinajejich
antropogenní zátěži. Počty v prvním
sloupci platí pro prostředí nezdravé,pa-
trně sezdehospodaří nevhodným a neše-
trným způsobem, nejsou vytvořena re-
fugia uchováníbiodiverzity, jsou apliko-
vány vysoké dávky pesticidů nebo pře-
trvává zátěžtěmito látkami z minulosti.
Počtydruhů vedruhém sloupci ukazujína
zlepšení situace. Hospodaření je patrně
citlivější, jsou brány v úvahu požadavky
na zdravou produkci a autoregulační
možnosti agroekosystému.Prostředí sice
ještě není optimální, ale výsledekje po-
měrně pozitivní, zvláštěblíží-li sepočet
druhů horní hranici uvedenéhorozmezí.

Je-li zaznamenánpočetdruhů uvedenýve
třetím sloupci, jde již o prostředí velmi
kvalitní a zdravé.Jeovšemnutné posou-
dit, zdazjištěnédruhy mohou trvale pře-
žívat, nebo zda jen náhodou nezaletují
z přírodního stanoviště v těsnémsoused-
ství. Poslední sloupec uvádí maximální
počtydruhů, kteréby semohly vyskytovat
vpříslušnémbiotopu.

Kroměpočtu zaregistrovanýchdruhů
je důležitým ukazatelemi jejich kvalita-
tivní složení,tj. podíldruhů citlivých asta-
novištně náročných. S celkovýmrůstem
počtu zjištěných druhů přibývá logicky
i druhů cenných,přesto je dobré jim vě-
novatzvláštní pozornost.
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Hodnoceníkvality jednotlivýchbiotopů(kultur)

*) V případěpřírodních biotopů je početdruhů ovlivněn kroměantropogenníhotlaku charakterem
a velikostí území; biotopy s extrémními podmínkami (rašeliniště, horskéhole) jsou druhověchudé,
přestohodnotné;zdepaknenírozhodující absolutnípočetzjištěnýchdruhů, alevýskyt druhů indikačně
významných(stanovištněvyhraněných).
**) Závisínavelikosti apřírodních podmínkáchhodnocenéhokrajinnéhosegmentu;dovyššíchpoloh
početdruhů klesá,anižbyto bylanutněindikacenekvalitního prostředí.
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Přehleddůležitýchdruhů jednotlivýchbiotopů
V tab. 3 jsou jmenoványindikačně významnédruhy nejdůležitějších biotopů ze-

mědělskékrajiny. Nanásledujícíchpěti tabulích jsou nejcennějšíznich vyobrazenyspo-
lečněscharakteristickými druhy rašelinišť, lesůavyššíchpoloh hor. Zobrazení motýli
nejsouvpoměrnévelikosti. Bližší informaceo nich najdemev předcházejícíchklíčích.
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