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Лепота и живот лептира
Дневни лептири се убрајају у најпопуларније припаднике живог света свуда у свету. Такво место су добили због лепоте својих
боја и облика, као и због самог лета. Врло важно је и то што их
најчешће виђамо у близини цветова или на њима. Такође, у симпатији за дневне лептире важну улогу има чињеница да они не
паразитирају на човеку, не уједају нас, не сисају нам крв и не
преносе болести, као што чине неки други припадници класе инсеката (комарци, буве, ваши или муве, на пример).
Човеку су од давнина лептири били занимљиви и због тајанствених преображаја кроз које пролазе у свом релативно кратком
животу. Из оплођеног јајашцета, које је женка положила на лист
неке биљке, развиће се, после извесног времена, гусеница (односно ларва). Она ће се после интензивне исхране, најчешће лишћем биљке хранитељке, преобразити у лутку, из које ће, опет после извесног времена, излетети имаго, односно одрасли дневни
лептир. Тај четврти облик исте јединке спарује се са женком или
мужјаком и оплођена женка ће, отварајући циклус новог живота,
опет положити јајашца на лист или гранчицу биљке хранитељке.
Дужина трајања сваког од четири стадијума у животу једног лептира варира и креће се од неколико дана до једне године.
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Анатомија лептира
На телу одраслог лептира, имага, разликујемо: главу, торакс
(груди) и абдомен (трбух). На својој глави лептири имају два сложена ока, као и две антенице које им омогућавају да се оријентишу у природи, при летењу или док мирују. Без њих лептири нису
у стању да живе и преживе. Такође, ту на предњем делу главе је
и уснени апарат.
Код већине лептира уснени апарат је у виду дуге сисаљке
(сурлице) којом он сиса или пије сокове из цветова (нектар) или
из опалих и напрслих плодова воћа, рецимо. Том сурлицом лептир пије воду или црпи минерале растворене у влажној земљи.
Неки лептири воле да срчу сок из смоле која се појављује на
засеченим стаблима дрвећа итд.
Груди лептира имају три чланка и носе два пара крила, односно три пара чланковитих ногу. Предња и задња крила дневног лептира су симетрична, са исто тако распоређеним шарама.
Лептиров абдомен садржи од шест до седам чланака, а на последњем се налази полни апарат. Има много врста лептира код
којих се женка и мужјак разликују управо и само по том делу тела,
али има и врста код којих је женка видно већа као и врста код
којих се полови разликују и по бојама односно шарама.
Иако релативно мала бића, лептири имају веома добро развијена чула вида, слуха и мириса.

Лептири и борба
за опстанак
Лептири су бескичмењаци и хладнокрвне животиње па њихов опстанак у природи зависи од спољне температуре. Прилагодили су се свим климатским појасевима, сем крајњег севера и
крајњег југа на планети. Такође, нема их на највишим планинским врховима ни у њиховој близини. У тропским пределима
лептири су активни целе године. У умереноконтиненталним су
морали да развију различите тактике опстајања. Неки од наших
лептира зиму проводе у облику јајашцета, други као мале, добро
скривене гусенице. Има много лептира који ће зиму провести у
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форми лутке, а само десетак врста од оних које живе у Србији,
у стању је да хладне, ледене дане преброде у крилатом, имаго
облику и у хибернацији на неком скровитом месту. Они се крију
по рупама у дрвећу, под великим наслагама грања, на таванима, по магацинима, у звоницима итд. где своје животне функције
сведу на минимум, у очекивању да зима прође и пролеће стигне. Са првим пролећним данима, кад температура скочи изнад
12 степени скале Целзијуса, ти лептири ће излетети у природу
и циклус живота ће се обновити. Има и лептира селаца, који у
јесен са севера Европе долећу на Медитеран, где ће провести
хладни период.

Лептири и човек
Рекао сам да су лептири одвајкада привлачили човекову пажњу.
Антички Грци су веровали да се душа умрлог човека сели на онај
свет у облику лептира. И код нас и дан-данас, у народу, постоји
веома слично веровање. О лептирима су писали писци Томас Ман,
Херман Хесе, Толкин, Владимир Набоков (који се њима бавио и као
научник). Привлачили су пажњу песника Фета, Љермонтова, чика
Јове Змаја... Лептири се виде на сликама холандских мајстора али и
европских реалистичких сликара 19. века.
У неким прошлим временима лептири су помињани искључиво као штеточине, који су се у стадијуму гусенице хранили по
повртњацима. Мада је то тачно, неупоредиво је већа корист коју
лептири пружају као опрашивачи биљака. Слећући на цветове, на
пример воћака, да би се хранили нектаром, лептири на ногама,
трбусима па и по крилима односе поленов прах, а кад слете на
други цвет исте биљке, полен с њиховог тела падне на тучак и
тако долази до опрашивања и размножавања биљака. Уз пчеле,
лептири су битни у том делу живота биљака, али, посредно, и наших људских живота. Да не говоримо о улози лептира у ланцима
исхране других инсеката, птица, гуштера, жаба итд.
Ипак, највећи непријатељи лептира су људи. Они угрожавају
и смањују станишта лептира, а током интензивне пољопривредне
производње пестицидима не убијају само инсекте штеточине, већ
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и све друге који се нађу у близини, па и лептире.

Лептири у живом свету

Постоји око 165.000 врста лептира на планети. Десет одсто
чине дневни лептири, а „остатак“ су такозвани ноћни лептири
или мољци, како их још називају. Ноћни лептири су углавном загаситијих боја и мање атрактивни, тело им је дебље, а антенице
на глави масивније и трепљастије. Већином и лете ноћу.
Живот лептира траје неколико недеља или месеци, али има
и оних које су, чак и у форми имага, у стању да доживе једну годину. То су управо врсте које се зими хибернирају, у покушају да
преброде зимске дане. Па ипак, тако кратак живот јединке, као и
деликатне метаморфозе кроз које пролазе, нису озбиљније нашкодиле лептирима. Они живе на нашој планети, у облицима какве данас познајемо, пет милиона година. Нејаки, далеки преци
наших лепотана, који данас лепршају изнад травњака и слећу на
цветове руже или чичка, видели су и диносаурусе!

Лептири у систематици
Дневни лептири се деле на више фамилија, на основу анатомских особина, по облику крила и карактеристичних шара на
њима, по доминантним бојама, али и типичном понашању у
природи.
Ево глобалне поделе европских лептира:

Papilionidae или Ластини репци
Pieridae или Бели и Жути лептири
Lycaenidae или Плавци
Riodinidae
Libytheidae
Nymphalidae или Шаренци односно Копривари
Satyridae или Окаши
Hesperiidae или Скелари
У Европи и Србији постоји само по један представник фамилија
Libytheidae и Riodinidae. Остале фамилије су бројније у врстама.
6
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У Европи живи око 5000 врста лептира, а од тога има око 440
дневних. Зато је наш континент и најсиромашнији у том погледу, у
односу на друге континенте. Како бележи одлични сајт Алцифрон
(https://alciphron.habiprot.org.rs) у Србији живи око 200 врста. Ова
књига ће вам помоћи да у природи препознате наше најчешће и
најлепше дневне лептире.
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Papilionidae
Једрилци
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У свету је ова породица или фамилија дневних лептира веома бројна и
у њој има преко 600 врста. Лепота и бројност Папилионида, нарочито
у Тропима, утицала је да и њихов живот буде изучаван, а да их колекционари из целог света сакупљају. Често ретки примерци на (црном)
тржишту вреде и 7000 долара. Многи дневни лептири из ове фамилије
имају карактеристичне продужетке, репиће на задњим крилима, којима
дугују своје име. Одлични су летачи, а неки се понашају територијално
– то јест обитавају на једној ужој територији, одакле прогоне како лептире тако и друге инсекте, али и мање птице. У Србији живи 6 лептира
из ове породице.

ВАСА ПАВКОВИЋ
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Пругасти једрилац, Iphiclides podalirius
Пругасти једрилац, један је од најпознатијих наших лептира. Живи у топлијим пределима Европе и Азије, као и у Северној Африци. Дугачак је до 50 мм, а распон његових крила достиже до 80 мм. Воли отворене ливадске пределе, са усамљеним дрвећем или грмовима, али и узвишења при чијем врху, посебно око врхова крошњи,
у сезони парења може да се види неколико мужјака који се боре за територију. У
пределима нижих шума Пругасти једрилац воли да крстари стазама. У граду видећете га најпре по парковима. Изванредан је и брз летач. Зимске дане проводи у стадијуму лутке, а годишње обично постоје два (понекад и три) нараштаја. У природи
је видљив од марта до краја септембра. Има га у целој Србији. Биљке хранитељке су
трњина и многе друге воћке (вишња, кајсија, бресква, јабука итд.). Угрожавају га пестициди савремене интензивне пољопривредне производње, а највећи природни
непријатељи су му неке птице.

10
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Ластин репак, Papilio machaon
Ластин репак живи у Европи, у северним деловима Африке, у Азији и у северним
деловима Америке. Воли ливаде, мочваре, а у граду се може видети по цветним
деловима паркова. Одрасли лептир је дуг око 45 мм, а распон крила му је око 80
мм. И мужјаци Ластиног репка воле да се окупљају и боре око врхова кула и високог
дрвећа (наравно тамо где их има више). Женка полаже оплођена јајашца на мркву,
паштрнак, першун, коморач... Годишње се појаве две до три генерације и лептир се
може запазити у природи од раног пролећа до краја септембра. Презимљава као
лутка. Има га у целој Србији, али му се бројност веома смањила, па је у режиму
строге заштите, а највише му шкоде пестициди. Изванредан је летач и склон лутању.
Предатори ове изузетно лепе врсте су пре свега птице. Знатно је ређи од пругастог
једрилца.

ВАСА ПАВКОВИЋ
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Ускршњи лептир, Zerynthia polyxena
Ускршњи лептир је европска врста која живи јужно од Алпа, у нижим деловима Аустрије, у Мађарској и земљама јужно од ње, све до обала Медитерана, односно на
истоку до Казахстана. Нећемо га срести у пределима вишим од 800 метара надморске висине. Као што му наше име говори, одрасле јединке се појављују око Ускрса,
обично у влажнијим пределима, крај речица и мочвара односно влажних ливада.
Постоји само једна генерација годишње и врста се убраја у угроженије. Распон крила овог лептира се креће до 55 мм, мужјак је дуг око 25, а женка око 28 мм. Зимује
у облику лутке, а ако су околности у природи неповољне, остаје у том стадијуму још
једну годину, односно прави тзв. дијапаузу. Нараштај живи у облику лептира око
четири недеље. Основна биљка хранитељка врсте је вучја јабучица. Мада зна да
лети брзо, обично то чини ниско и споро изнад земље и корова. Лептир изгледа
врло екстравагантно, као да је његову шару и распоред боја радио Салвадор Дали.
Строго је заштићена врста.

12
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Ђурђевдански лептир, Zerynthia cerisy
Близак је рођак Ускршњег лептира, а јавља се у природи нешто касније, као што
му име каже, око Ђурђевдана. Живи на простору од источног Балкана до Блиског
Истока. И овај лептир има врло екстравагантан изглед, али му је ареал знатно ужи.
Код нас живи у источној Србији и на југу Косова и Метохије. Распон његових крила
се креће од 45 до 50 мм. Има само једну генерацију годишње. Нараштај лети отприлике четири недеље. Зиму проводи у облику лутке. Може се видети поред путева и
речица, али и у градовима, у парковима и по воћњацима. Са својим најближим рођаком дели и биљку хранитељку, вучју јабучицу. Припада ређим врстама и у Европи
је угрожен. Код нас, за чудо, још увек није на листи угрожених врста.

ВАСА ПАВКОВИЋ
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Мнемозина, Parnassius mnemosyne
Веома је крупан и робустан лептир, који најчешће лети ниско изнад тла, траве и
цветова. Иако делује тромо, ако је потребно, може да одлети врло брзо и динамично. Распон његових крила доспева и до 60 мм. У Србији живи по брдским пределима, грубо речено од Авале па на југ наше земље. Воли сунчане чистине, пропланке,
косине и може да буде врло бројан на неким местима, рецимо Космају. Кад је женка
оплођена, при дну затка се формира жућкаст хитински омотач, који је уочљив и док
лети. Он спречава даље парење. Ова врста има само једну генерацију годишње.
Видљива је од средине априла до краја августа. Мнемозина живи у палеарктичкој
области све до Средњег Истока и Тијан Шана, а најважнија биљка хранитељка је из
рода шупаљки. У Србији је строго заштићена врста дневних лептира.
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|

НАЈЛЕПШИ ЛЕПТИРИ СРБИЈЕ

Аполон, Parnassius apollo
Један је од најлепших и најређих европских лептира. Станишта су му више планине
Европе и средње Азије. Црвене пеге по сребрнастобелим крилима опомињу предаторе, пре свега птице, да је Аполон отрован, па га оне остављају на миру. Те тачке
су, како у књизи Дневни лептири Старе планине кажу М. Поповић и М. Ђурић,
инспирисале планинаре да своја обележја планинских стаза учине управо таквим.
Реч је о снажном, крупном лептиру, чије је тело обрасло густим длачицама. Распон
Аполонових крила је између 70 и 80 мм. Сем неколико изолованих планинских
територија на југу, рецимо у Рашкој, у Србији се може још увек видети на Проклетијама, Шари и Старој планини, посебно у близини села Топли До. Има једну генерацију годишње, а његово постојање је највише условљено присуством биљке бели
жедњак, којом се хране гусенице. Одрасла јединка лети од краја маја до септембра
(у зависности од места станишта). У случају неповољних временских прилика, лутка
може да сачека наредну годину и да тек тада из ње излети одрасли лептир. Строго
је заштићена врста.

ВАСА ПАВКОВИЋ
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Pieridae
Белци

У свету ова породица има више од 1000 врста. Воле да лутају и мењају
место где живе па их виђамо на најразличитијим местима – од паркова
и централних градских четврти до утрина, ливада и шумских чистина.
Срећемо их на високим планинама, али и у равници. Европске Пиериде можемо готово без остатка поделити на беле лептире или Белце
однoсно Пиериде и жуте лептире или Жутаће, одосно, Колиасе.
Углавном су средње величин е и већином веома добри летачи. Белци често живе у јатима, а женке су нешто крупније од мужјака. Жутаће је у
природи обично врло тешко међусобно разликовати по врстама. Крила држе затворена, сем кад лете и када се паре, а шаре на спољашњој
страни њихових крила су веома сличне.
Овој фамилији припада и Лимуновац, који обликом и бојом подсећа
на зеленкастожућкасти лист. Кажу да енглеско име за дневне лептире
батерфлај (Butterfly) потиче управо од жућкасте боје мужјакових крила.
Једини у овој фамилији је у стању да зиму преживи као имаго, односно одрасли лептир. Код нас, према сајту Алцифрон, живи 23 врсте
Pieridae.

Глоговац, Aporia crataegi
Глоговац живи на европском континенту (сем Велике Британије), у Северној Африци, а у континенталној Азији се ареал овог лептира пружа све до Јапана. Има га у
целој Србији. Воли ивице шума и шипрага, као и воћњаке. Изванредан је и елегантан летач. Дуг је до 32 мм, а распон његових белих крила, испресецаних црним
„нервима“ допире и до 65 мм. Има само једну генерацију и лети по нашим пејзажима превасходно током маја и јуна. Гусенице се хране лишћем глога, али и трешње и
вишње, па се под именом „воћни лептир” и као штеточина, спомиње у књигама о
воћарству још крајем 19. века. Гусеница се улутка на влати траве. Реч је о крупном и
врло опрезном лептиру, чија се бројност веома мења, од године на годину. Највећи
непријатељ су му различите врсте птица певачица.
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Велики купусар, Pieris brassicae
Крупан и робустан лептир који живи у целој Европи, у западној и централној Азији
до Хималаја и на северу Африке. Доспео је чак и до Јужне Америке. Дугачак је око
32 мм а распон крила достиже и до 60 мм. Воли ливаде, баште, шумарке као и живице. Кремастобеле боје је, а и женка и мужјак с унутрашње стране крила, при врху,
имају изразите црне ивице. Као и код других белих лептира, женка полаже јаја са
доње стране листова биљки из породице купуса (купус, келераба, кељ, карфиол...). У
природи су примерци Великог купусара видљиви од почетка априла до краја октобра, у три генерације. Због склоности гусеница према купусима, људи овог лептира
сматрају штеточином у повртњацима. Зиму Велики купусари проводе у стадијуму
лутке, скривени обично у рупама по зидовима. Последњих година уочено је да
опада његова бројност због употребе пестицида али и деловања паразитских оса.
Зато је у Србији проглашен строго заштићеном врстом.

ВАСА ПАВКОВИЋ
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Мали купусар, Pieris rapae
Мали купусар је распрострањен у целом свету, присутан је чак и у Аустралији. Код
нас је најчешћи дневни лептир. Годишње се излеже 4–5 генерација, а можемо их
видети изнад ливада, по парковима и баштама, од најранијег пролећа до позне
јесени. Срешћете га, шетајући, и у центру Београда. Одрасла јединка је дуга до 25
мм, а распон крила достиже и до 45 мм. Кад гусеница изађе из јајета, интензивно се
храни и потребно јој је две недеље да се улутка. Као лутке, ови лептири преживљавају зиму, па се с првим пролећним, топлијим данима већ могу видети у природи.
И гусенице малог купусара за исхрану користе листове купуса, те их баштовани
сматрају штеточинама и боре се против њих пестицидима, али овај лептир очито
то боље подноси од свог крупнијег рођака. Гусенице се улуткавају по зидовима,
оградама, на 1–3 метра од тла. Брз је и одличан летач.

20
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Жиличасти купусар, Pieris napi
Као и Мали купусар, овај његов рођак је широко распрострањен у целој Србији.
Живи широм Европе, у већем делу Азије и Северној Америци. Јавља се у рано пролеће и кроз 3–4 генерације остаје присутан у природи све до позне јесени. Уочљиво
је различит од малог купусара по тамнозеленкастим, љуспичастим нервима који
се виде на спољашњој страни крила. И његове биљке хранитељке су из породице
купуса: купус, кељ, келераба али и многе друге. Приближно је исте величине као и
претходни лептир, а често их можете видети у истом јату, рецимо на влажној земљи,
где „сурлицама“ сисају потребне минерале. И њих баштовани и вртлари сматрају
штеточинама, па их сузбијају пестицидима, који су и највећи непријатељи ове врсте.
Као и сви бели лептири и Жиличасти купусар је одличан летач и прави украс наше
природе.

ВАСА ПАВКОВИЋ
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Зелени чипкавац, Pontia edusa
Зелени чипкавац, раније називан и Зелени купусар, распрострањен је у целој Европи, Северној Африци и у континенталној Азији све до њених источних делова. Малобројнији је од малог купусара и склон сеобама, а бројност му се из године у
годину изразито мења. Дугачак је до 23 мм, а распон крила достигне и 50 мм. Са
спољашње стране крила карактерише га венчасто распоређена маслинастозелена
боја, која је много присутнија на задњим крилима. Са унутрашње стране изразита
је црна шара, нарочито по ивицама крила, на јарко белој подлози. Зиму проводи у
хибернацији, као гусеница или као лутка. Зелени чипкавац је лептир поља и утрина,
нарочито тамо где има много цветова. Угледаћемо га у пејзажу од почетка марта и
пошто има 2–3 генерације, видљив је у природи, по целој територији Србије, све до
позне јесени. Биљке хранитељке су из рода резеда: бела, жута итд.
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Зорица, Anthocharis cardamines
Зорица је изразити пролећни лептир, чија појава, још више него долазак ласта у
наше крајеве, означава почетак пролећа. Има само једну генерацију, а живи у Европи и континенталној Азији све до Јапана. Присутан је у целој Србији. Мужјак и женка се веома разликују, иако су приближно исте величине. Врхови предњих крила
код мужјака су изразите оранж боје, с тамном тачкицом при њиховом дну и тамним
горњим ивицама. Задња крила су сивкаста са спољашње стране. Женка има исто
таква задња крила, али су предња беличаста с тамним врховима и крупнијом тачкицом при њиховом дну. Лептир је дуг до 25 мм, а распон крила варира и достиже и
до 40 мм. Биљке којима се гусенице хране су из рода режуха (водени, ливадски режух итд.). Воли ливаде, ивице шума и шикара, у којима се скрива ако уочи опасност.
Лети веома брзо и наоко нервозно, тик над земљом и ниским растињем. Пестициди
десеткују и ову врсту лептира.

ВАСА ПАВКОВИЋ
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Лимуновац, Gonepteryx rhamni
Лимуновац обитава практично на истој територији на којима се среће и Зорица.
Воли цветне пределе, али и шуме с пропланцима или чистинама. Многи сматрају
да је уз Глоговца ово најлепша Пиерида која живи код нас. Лептир је јединствен по
томе што зиму проводи у хибернацији, најчешће под гомилама грања или сувог
лишћа у шуми, у облику имага односно одрасле јединке. Кад није узнемирен, лети
релативно споро, али на први знак опасности, веома брзо нестаје у грању и растињу. Лимуновац је дуг око 30 мм, а распон крила достигне и 60 мм. Женка и мужјак
су исте величине, али је женка знатно светлија, док мужјак има боју плода биљке
по којем је именован, у нашем и другим језицима. С првим топлијим пролећним
данима, Лимуновац се појављује у природи и ту је видљив све до средине октобра,
односно првих хладнијих дана. Један чешки ентомолог је у својој башти пратио
парење пара Лимуноваца које је трајало 5 дана! Лимуновац је лептир који може да

живи скоро годину дана, и деси се да генерација од прошле године, сретне ону чији
је родитељ била. Гусенице се хране лишћем пасдрена, али и неким другим биљкама,
као што је крушина. И овом лептиру су пестициди највећи непријатељ.
24
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Lycaenidae
Плавци

У свету ова породица дневних лептира има преко 6000 врста. Поред
оних Лицена које су плаве боје, и којих је највише, у ову породицу се
сврставају и Дукати и Репкари. Дукати су често на унутрашњој страни
крила у нијансама оранж боје, док су Репкари обично за нијансу крупнији и на унутрашњој страни крила браонкасте до тамнобраон боје.
Одликују их такође и израженији репићи при дну задњих крила. Код
„правих“ плаваца се обично по боји крила разликују мужјаци и женке.
Мужјаци су плави, а женке боје беле кафе. На спољашњој страни крила, код плавих лептира, налазе се шарице у облику тачкица, троуглића, лукова и сл. и по њима се врсте разликују. Треба имати на уму да
су те визуелне разлике код неких врста минималне и да је у природи
понекад врло тешко, са сигурношћу, одредити врсте неких плаваца.
Углавном је реч о лептирима мањих димензија, који одлично лете, али
обично, на ливадама, то чине ниско над биљним покривачем, у лету од
цвета до цвета. Неки плавци се сусрећу у јатима, а десетак врста, током
метаморфоза, живи у симбиози са одређеним врстама мрава. У Србији
има 55 врста плаваца, при чему се одређени сврставају у наше најчешће дневне лептире, а друге је врло тешко и све теже срести – како
због загађености природе, тако и због нестајања њихових природних
станишта односно хабитата.

Riodinidae
Пегавци

У Србији и Европи постоји само један представник ове фамилије. У
свету има око 1000 врста. Наш пегавац је величине плаваца, али је нешто другачије грађе, боје и изгледа.
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Libytheidae
Либитеиде

Ова породица у Европи и Србији има само једног представника. Воли
суве пределе и у стању је да зиму преживи у имаго облику.„Нос“ на
глави који често заузима трећину лептировог тела веома га разликује
од свих осталих европских врста.
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Nymphalidae
Шаренци
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САДРЖАЈ

Лепота и живот лептира

3

Степски поштар, Colias erate 28

Анатомија лептира

4

Брдски жутаћ, Colias alfacariensis

Лептири и борба за опстанак

4

Лептири и човек

5

Лептири у живом свету

6

Лептири у систематици

6

Jедрилци – Papilionidae

29

Плавци – Lycaenidae
Наранџасти репкар, Thecla betulae

32

Веве репкар, Satyrium w-album

33

Трњинар, Satyrium pruni

34

Плавооки репкар, Satyrium spini

35

Пругасти једрилац, Iphiclides podalirius

10

Ластин репак, Papilio machaon

Загасити репкар Satyrium ilicis

36

11

Мали репкар, Satyrium acaciаe

37

Ускршњи лептир, Zerynthia polyxena

12

38

Ђурђевдански лептир, Zerynthia cerisy

Смарагдни репкар, Callophrys rubi

13

39

Мнемозина, Parnassius mnemosyne

14

Храстов репкар, Favonius quercus
Мали дукат, Lycaena phlaeas

40

Аполон, Parnassius apollo

15

Велики дукат, Lycaena dispar

41

Ватрени дукат, Lycaena virgaureae

42

Белци – Pieridae
Глоговац, Aporia crataegi

18

Тамни дукат, Lycaena tityrus

43

Велики купусар, Pieris brassicae

19

Пегави дукат, Lycaena thersamon

44

Мали купусар, Pieris rapae

20

Бакренац, Lycaena alciphron

45

Жиличасти купусар, Pieris napi

21

Обични плавац, Polyommatus icarus

46

Зелени чипкавац, Pontia edusa

22

Крзави плавац, Polyommatus daphnis

47

Зорица, Anthocharis cardamines

23

Рецкави плавац, Polyommatus bellargus

48

Лимуновац, Gonepterix rhamni

24

Сребрнкасти плавац, Polyommatus coridon

49

Обични млинар, Leptidea sinapis

25

Развигор, Aricia agestis

50

Шафрановац, Colias croceа

26

Плаветни развигор, Aricia anteros

51

Равничарски жутаћ, Colias hyale

27

Стооки плавац, Plebejus argus

52
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Блистави плавац, Plebejus argyrognomon

53

Смеђи честарац, Limenitis camilla

86

Пегави мравник, Phengaris arion

54

Плави честарац, Limenitis reducta

87

Линцурин мравник, Phengaris alcon

55

Јасичар, Limenitis populi

88

Зеленотрби плавац, Glaucopsyhe alexis

56

Старопланинска болорија, Boloria eunomia

89

Жедњаков плавац, Scolitantides orion

57

Ткачева болорија, Boloria dia

90

Душичин плавац, Pseudophilotes vicrama

58

Карирана седефица, Brenthis daphne

91

Обрубљени плавац, Celastrina argiolus

59

Сребрна седефица, Issoria lathonia

92

Малени плавац, Cupido minimus

60

Црнооки шаренац, Melitaea cinxia

93

Краткорепи плавац, Cupido argiades

61

Различков шаренац, Melitaea phoebe

94

Бледи плавац, Cupido decoloratus

62

Крупнооки шаренац, Melitaea arduinna

95

Дугорепи плавац, Cupido alcetas

63

Пламени шаренац, Melitaea didyma

96

Краткорепи селац, Leptotes pirithous

64

Црвеноноси шаренац, Melitaea aurelia

97

Дугорепи селац, Lampides boeticus

65

Црноноси шаренац, Melitaea athalia

98

Мочварни шаренац, Euphydryas aurinia

99

Пегавци – Riodinidae
Пегавац, Hamearis lucina

67

Либитеиде – Libytheidae
Копривићев лептир, Libythea celtis

69

Шаренци – Nymphalidae

Обична седефица, Argynnis paphia

100

Пандорина седефица, Argynnis pandora

101

Зелена седефица, Argynnis aglaja

102

Црвеноока седефица, Argynnis adippe

103

Окаши – Satyrinae

Мали преливац, Apatura ilia

72

Модри преливац, Apatura iris

73

Краљевски плашт, Nymphalis antiopa

74

Многобојац, Nymphalis polychloros

75

Мрки многобојац, Nymphalis vaualbum

76

Копривар, Aglais urticae

77

Дневни пауновац, Aglais (Inachis) io

78

Шумска риђа, Araschnia levana

79

Бело оцило, Polygonia c-album

Кестењаста нимфа, Coenonympha glycerion 113

80

Егејац, Polygonia egea

Оранж нимфа, Coenonympha leander

114

81

Адмирал, Vanessa atalanta

Обична нимфа, Coenonympha pamphilus

115

82

Чкаљевац, Vanessa cardui

Обични смеђаш, Maniola jurtina

116

83

Обични једрењак, Neptis sappho

84

Окасти смеђаш, Aphantopus hyperanthus

117

Планински једрењак, Neptis rivularis

85

Вратар, Pyronia tithonus

118

Зидни окаш, Lasiommata megera

106

Планински окаш, Lasiommata petropolitana 107
Велики окаш, Lasiommata maera

108

Сенкар, Parage aegeria

109

Киринија, Kirinia roxelana

110

Мала киринија, Kirinia climene

111

Бисерна нимфа, Coenonympha arcania

112
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Скелари – Hesperiidae

Пролећна еребија, Erebia medusa

119

Бадемаста еребија, Erebia alberganus

120

Риђи скелар, Ochlodes sylvanus

132

Шаховничар, Melanargia galathea

121

Тачкасти скелар, Hesperia comma

133

Самотњак, Chazara briseis

122

Клинаста скривалица, Brintesia circe

Дебелоруби ливадар, Thymelicus lineola

134

123

Лажна скривалица, Arethusana arethusa

124

Карирани ливадар, Heteropterus morpheus

135

Јесења скривалица, Hipparchia statilinus

125

Дињичин скелар, Spialia orbifer

136

126

Слезов пиргавац, Pyrgus malvae

137

Жута скривалица, Hipparchia semele

Пиргавац јагодњак, Pyrgus armoricanus

138

Шумска скривалица, Hipparchia fagi

127

139

Модрооки сатиp, Minois dryas

Лепезасти пиргавац, Pyrgus carthami

128

Велики сатир, Satyrus ferula

Слезов скелар, Carcharodus alceae

140

129

Тамни скелар, Erynnis tages

141

144
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Белешка аутора

У књизи Најлепши лептири Србије описано је 120 врста дневних лептира који живе у нашој земљи.
Књига је настајала последњих десетак година, када сам интензивно посећивао различита места у
Србији, пре свега у дивљој природи – ливаде, шуме, планине, обале река... Најчешће сам боравио
у Делиблатској пешчари, али и на Вршачким планинама, на Авали, Космају и Рајцу, на Озрену
код Соко Бање и на Старој планини. С планинарима сам, такође, боравио на Јастрепцу, као и у
западним деловима Македоније, у Црној Гори, Херцеговини и Босни. Лептире сам посматрао и
фотографисао на Родосу и Криту. Тако сам начинио фотоархиву од више десетина хиљада снимака,
са преко 150 врста дневних лептира који живе у Европи.
У тих десетак година саставио сам и врло лепу колекцију књига о дневним лептирима из целог
света, коју су ми допуњавали пријатељи, боравећи или живећи у различитим земљама и на разним континентима. Знајући за моју позну страст, они су ми доносили или поштом слали књиге о
дневним лептирима.
У раду ми је највише помогао Милан Ђурић, од чијег сајта Дневни лептири Србије сам и кренуо у
ову авантуру и са којим сам начинио и једну заједничку књигу о лептирима.
Захваљујем се Милану, који ми је за ово издање позајмио и своје четири фотографије лептира. На
њима су Pyrgus armoricanus, Colias erate, Satyrus ferula и Boloria eunomia.
Захваљујем се и Зорану Гавриловићу који ми је позајмио своју фотографију лептира Hipparchia fagi.
Хвала и мојој уредници Милени Ђукнић, која се старала да књига буде што боља. И текстуално и
дизајнерски. И имала много стрпљења у нашој сарадњи на коначном издању.
у Београду, октобра 2020.

Васа Павковић
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