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Abstract: The paper contributes to the new and remarcable records of butterﬂies and burnet
moths (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea and Zygaenidae) from Moravian Wallachia re‐
gion (District Vsetín, Czech Republic). The records came mainly from the Vsetínská and Ronovská
Beèva river valley from 20062010. Many recorded species are endangered in the Czech Republic,
or otherwise important nationally. Records of the following butterﬂies are commented in de‐
tail: Pyrgus alveus, Spialia sertorius, Hesperia comma, Parnassius mnemosyne, Iphiclides podalir‐
ius, Hamearis lucina, Lycaena dispar, Satyrium acaciae, S. w‐album, Cupido argiades, C. decolora‐
tus, Phengaris arion, P. nausithous, P. teleius, Aricia eumedon, Polyommatus bellargus, P. dorylas,
Melitaea cinxia, M. aurelia, Argynnis niobe, Brenthis ino, Brintesia circe, Erebia aethiops, Jordanita
globulariae, J. notata, Zygaena carniolica and Z. brizae.

ÚVOD
Valasko (Vsetínsko, jiní èást CHKO Beskydy)
bylo ve srovnání s atraktivnìjími regiony
Èeské republiky dlouho lepidopterologicky
zanedbáváno. Sbìratelské a publikaèní úsilí
bylo dlouhodobě směřováno do atraktivněj‐
ích èástí ÈR, respektive Moravy. První údaje
o rozíøení nìkterých druhù motýlù pøinesl ji
S���� (19121913, 1936). Vìtina historických
údajù o výskytu motýlù vak pochází z 60. a
80. let 20. století. Publikace se regionem zabý‐
valy buï jen okrajovì, nebo lo pouze o dílèí
zprávy o rozíøení vzácnìjích druhù: A�����
(1944), D������� (1945), P������ � G�����
(1946), S������ (1963), È���� (1972), S�����
(1975), V���� (1975), B����� (1987), J�������
� G������� (1990, 1991), E����� et al. (1997,
1998), K���� et al. (2000), S���� (2000) a S����

� K���� (2000). Komplexnìjí údaje z konce
20. století téměř chybí a severovýchod a jiho‐
východ CHKO Beskydy tak dlouho patřil k lepi‐
dopterologicky k jedněm z nejméně prozkou‐
maných oblastí v rámci celé ÈR.
V druhé polovině 20. století došlo postup‐
nì k degradaci kvalitních pøírodních biotopù
v níže položených regionech Moravy a k reduk‐
ci maloploné pastvy a extenzivní zemìdìlské
péèe o krajinu. Naproti tomu si valaská krajina
zachovala svùj pùvodní ráz, a místní obyvatelé
zde nadále běžně tradičně zemědělsky hospo‐
daøí. Valasko je tak stále tvoøeno unikátní ivou
mozaikou rozsáhlých pøirozených a pastevních
lesů, remízků, činných i opuštěných exten‐
zivních pastvin a luk. První poznatky o faunì
motýlů, jejich rozšíření a stupni ohrožení mno‐
ha druhù shrnuli K���� et al. (2001). Práce byla
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vak postavena na velmi útrkovitých datech,
která nepostihovala aktuální stav mnoha ubý‐
vajících druhù. Ucelenìjí ploné poznatky
o rozšíření denních motýlů z regionu byly pub‐
likovány a v práci B���� et al. (2002).
Po roce 2000 bylo Valašsko lepidopterologic‐
ky znovu objeveno. Poté bylo bìhem zhruba
deseti let dosaeno vysokého stupnì poznání
fauny motýlù. Prostøedí èinných extenzivních
pastvin a luk bylo podrobeno dùkladnému
průzkumu, který v kontrastu s obdobnými hra‐
nièními horami v ÈR odhalil stávající vysokou
diverzitu ubývajících pastvinných specialistù.
Jen z údolí Huslenky‐Losový a blízkého okolí
je uvádìn výskyt více ne 800 druhù motýlù
(K���� & S���� 2007), z údolí Halenkov‐Lušová
pak 83 druhù denních motýlù a 11 druhù èeledi
Zygaenidae (cf. Z������� & S������ 2009). Je
zøejmé, e se vzrùstající mírou poznání fauny
Valašska bude hodnotných nálezů i nadále při‐
bývat, a to ve vech skupinách bezobratlých
Od roku 2005 byla provedena řada inven‐
tarizačních průzkumů maloplošných chrá‐

nìných území a vybraných pøírodovìdnì
cenných území (K���� 2004; D������� 2005;
S������ 2005a,b; V������� 2005; P������ 2007;
D������� 2008a,b; F���� � S������ 2008a,b;
S���� 2008a,b; S������ 2008a,b,c, 2009a,d;
S������ & B���� 2009). Velké mnoství dat
pochází z monitoringů cílených na druhy motý‐
lù zaøazených do pøílohy IV smìrnice Evropské
unie o druzích a stanovitích  Natura 2000
nebo na druhy obecnì ohroené vymizením,
jako jsou Phengaris arion (S������ 20052010b),
P. nausithous (S������ 20052010a), P. teleius
(S������ 20052010a), Parnassius mnemosyne
(S������ 20052006, 20082010; V���������
2007) a další. Publikovány jsou i nálezy vel‐
mi vzácných druhù denních motýlù, mnohdy
přežívajících v jedné izolované kolonii či opě‐
tovnì nalezených po desítkách let (K���� &
B���� 1996; S������ 2008d,e, 2009b; S������
et al. 2009a; ������ et al. 2009, Z������� &
S������ 2009). V letech 2006–2009 bylo zpra‐
cováno rozíøení denních motýlù a vøetenuek
na celém území CHKO Beskydy na základì

Obr. 1: Pohled na mozaiku biotopů v údolí Huslenky‐Losový. Stanoviště většiny komentovaných druhů motýlů (Foto D. Halata).
Fig. 1: Biotope mozaic in Huslenky‐Losový valley. Home of most of commented butterﬂies and moths (Photo D. Halata).
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jednotné metodiky spočívající v pěti návště‐
vách každého kvadrátu o velikosti 1/16 běž‐
ného faunistického ètverce (cf. Z����� 1972)
za pomoci 17 mapovatelù (S������ & B����
2008; S������ 2009c). Informace o historickém
a recentním rozíøení byly získány i excerpcí
sbírek lokálních sběratelů. Velká sbírka den‐
ních motýlù (i bìných druhù) dokumentující
stav spoleèenstev motýlù od poèátku druhé
poloviny 20. století je deponována v Muzeu
regionu Valašsko, Valašské Meziříčí. Jádro sbír‐
ky pochází z let 19691973 a zahrnuje mimo
jiné sbírky M. Grigy (Veselá), B. Novotného
(Hulín), J. Starého (Olomouc). Dále byly zpra‐
covány soukromé sbírky J. Domese (Hranice
na Moravì) a L. Fialy (Vsetín). Mnoství údajù
pochází té z databáze Mapování motýlù ÈR,
spravované Entomologickým ústavem BC AV
ÈR v Èeských Budìjovicích.
Rovněž bylo publikováno několik prací ko‐
mentujících potenciál Valaska jako regionu
dosud hostícího ohroené pastevní specialisty
a druhy svìtlých lesù (K������� et al. 2005;
S������ & T�������� 2005; K���� & S���� 2007;
P���� � W������ 2008; S������ et al. 2009b;
S������ et al. 2010).
Cílem práce je shrnout a komentovat poznat‐
ky získané v letech 20062010 o rozíøení pro
Valasko typických druhù denních motýlù
a vøetenuek, které jsou v rámci ÈR ohroené
či vymírají, dále pak nálezy nových druhů motý‐
lù, které jsou v regionu zaznamenány poprvé
nebo byly znovu nalezeny po několika desít‐
kách let.

METODIKA A SBÌR DAT
CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ
Materiál byl sbírán pøevánì ve støedních
nadmoøských výkách (250800 m n. m.)
okresu Vsetín. Jedná se o navzájem propoje‐
ný komplex lesnaté pahorkatiny v povodí øeky
Vsetínská Beèva tvoøený høebeny Javorníkù,
Hostýnských a Vsetínských vrchù. Kromì lesa
je zde i bohatá mozaika luk a pastvin. Èasté jsou
i výhřevné jižní stráně, které jsou vlivem dlou‐
hodobé pastvy pokryté sporou vegetací a mís‐
ty solitérními keøi jalovce. Podíl lesù dosahuje
cca 60 % území. V lesních porostech dominuje
smrk (Picea abies), cca 25 % zaujímají listnaté
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lesy s pøevládajícím bukem lesním (Fagus sylva‐
tica), který je doprovázen minoritním javorem
klenem (Acer pseudoplatanus) dosahujícím
zastoupení kolem 1 % a jedlí bìlokorou (Abies
alba) s cca 3% zastoupením (P������ & T������
2001). Geomorfologicky patøí pahorkatiny
k provincii Západní Karpaty, subprovincii Vnìjí
Západní Karpaty (C����� 1972). Nejvyí horou
je Ve¾ký Javorník (1071 m n. m.), jeho vrchol
leí na slovenské stranì pohoøí. Geologický
podklad tvoří komplexy jílovců a pískovců zlín‐
ského souvrství račanské jednotky magurské‐
ho ﬂyše (cf. P������ & T������ 2001). Území je
podle klimatických charakteristik zahrnuto do
oblasti chladné, region CH 7 (Q���� 1971).
SBÌR MATERIÁLU
Pøíspìvek shrnuje výsledky prùzkumù z let
20062010. Zájmovou skupinou byli denní
motýli (Hesperioidea & Papilionoidea) a vře‐
tenuky (Zyganidae). Ze získaných dat jsou
prezentovány pouze vybrané druhy v oblasti èi
v ČR ustupující, pro oblast typické, či jejichž pří‐
tomnost byla zaznamenána novì. Celkem bylo
v uvedených letech ze zájmového území zís‐
káno približně 20 000 záznamů o výskytu den‐
ních motýlù a vøetenuek (Databáze Mapování
motýlù ÈR).
Denní motýli byli monitorováni klasickými
metodami, pochùzkami v dobì letu cílových
druhů na jejich biotopech či cíleným vyhledá‐
váním biotopù dosud neznámých, odlovem
motýlù do entomologické síky. Zelenáèci
(Jordanita spp.) byli také zjišťováni pomocí pře‐
nosných světelných lapačů. Dokladové exem‐
pláøe významnìjích druhù jsou uloeny ve
sbírkách autorù (L. Spitzer  LS, J. Bene  JB)
a ve sbírce Muzea regionu Valasko (Muzeum
ve Valaském Meziøíèí). Nomenklatura se øídí
dle práce L������� � L���� (2005).

VÝSLEDKY
KOMENTÁØ K EKOLOGICKY A FAUNISTICKY
VÝZNAMNÝM NÁLEZÙM
Faunisticky významné nálezy motýlù jsou
komentovány u jednotlivých druhù. Øazení
druhù respektuje souèasný seznam motýlù ÈR
(L������� � L���� 2005). Pro každý komento‐
vaný druh jsou uvedeny rámcové údaje o bio‐
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nomii a statutu ohroení druhu. Údaje jsou
øazeny dle faunistických kvadrátù. Kadý nález
je struènì diskutován v irím faunistickém
rámci.
ÈELEÏ VØETENUKOVITÍ �ZYGAENIDAE�
Zelenáèek koulenkový
Jordanita globulariae (Hübner, 1793)
Vázaný na výhřevné subxerotermní vysoko‐
stébelné trávníky; larvy minují v listech chrp
Centaurea scabiosa, C. jacea (E����� & T������
1999), rozíøený pøedevím v termofytiku Èech
a Moravy (M���� � P������ 1963), v součas‐
nosti hojný napø. v Bílých Karpatech (Databáze
Mapování motýlù ÈR; LS � JB pers. observ.).
Druh je z oblasti Valaska udáván historicky
(Vsetín‐Žamboška (6673), 8.VII.1955, lgt. E.
Fiala; Valaská Polanka (6774), 8.VII.1959, lgt.
E. Fiala, coll. L. Fiala, Vsetín, ve det. JB), dále
pak ze severní Moravy doloen pouze z okolí
Nového Jièína (S���� 1912; Nový Jičín‐Kojetín,
PR Svinec (6473), 22.VI.1994, 2 M, 27.VI.1994,
1 M, J. Sitek leg., det. et coll.; Databáze Mapo‐
vání motýlů ČR). V minulých letech se ojedině‐
le vyskytoval také na jiním okraji sledované
oblasti – v severní části CHKO Bílé Karpaty (Ne‐
daova Lhota (6874), 11.VII.2008, 1 M, lgt., det.
et coll. LS). Nově byl druh nalezen na více loka‐
litách na Vsetínsku po zhruba padesáti letech
v roce 2009, kdy zde byla zaznamenána jeho
expanze na sever. Vechny exempláøe byly
determinovány na základì preparace genitálií
a uloeny ve sbírkách autorù.
Materiál:
6674: Halenkov‐Hluboké, 12.VII.2009, 1 M, lgt.,
det. et coll. LS, 16.VI.2009, 2 M, lgt., det. et
coll. LS, 14.VII.2009, 2 M, lgt., det. et coll. LS;
Halenkov‐Lušová, 6.VII.2009, 1 M, lgt., det. et
coll. LS;
6675: Nový Hrozenkov‐Břežitá, 13.VII.2009,
desítky M & F, lgt., det. et coll. LS.
Zelenáèek velký
Jordanita notata (Zeller, 1847)
Vázaný na výhřevné subxerotermní krátko‐
stébelné trávníky; larvy minují v listech chrp
Centaurea scabiosa, C. jacea (E����� & T������
1999). Ohroený druh zelenáèka, hodnocen

jako zranitelný  VU (F����� et al. 2005),
i v minulosti vždy pouze lokální, z druhé polovi‐
ny 20. století udáván z Bílých Karpat (K�������
& G������� 1984), Pálavy (L������� 1994)
a recentnì ze Vsetínska (K���� & B���� 1996).
V Èechách je známo pouze nìkolik lokalit
v teplých oblastech støedních a severních Èech
(M���� � P������ 1963, Databáze Mapování
motýlů ČR). Druh je udáván z lokality Huslenky‐
Losový, Halenkova a okolí Nového Hrozenkova
(K���� & B���� 1996; K���� & S���� 2007).
Populace druhu negativně reagují na ploš‐
nou seč a intenzivní pastvu, likviduje jej ploš‐
né a brzké seèení nedopaskù (K������� et al.
2005). Jde o jedinou oblast výskytu na severní
Moravì. Samci Jordanita notata a J. globulari‐
ae přilétali pravidelně do přenosných světel‐
ných lapaèù za soumraku na poèátku veèera.
Vechny exempláøe byly determinovány na
základě preparace genitálií a uloženy ve sbír‐
kách autorù.
Materiál:
6674: Halenkov‐Dinotice, 26.VI.2009, 2 M, lgt.,
det. et coll. LS; Halenkov‐Hluboké, 4.VII.2009,
1 M, lgt., det. et coll. LS, 26.VI.2009, 1 M, lgt.,
det. et coll. LS; Halenkov‐Lušová, 10.VII.2006,
5 ex., observ. J. Dandová, 25.VI.2009, 1 F,
lgt., det. et coll. LS, 6.VII.2009, 2 F, lgt., det.
et coll. LS; Huslenky‐Losový, 3.VII.2006, 1 M,
lgt., det. et coll. LS, 6.VII.2006, 1 ex., observ.
J. Dandová, 26.VI.2009, 1 F, lgt., det. et coll.
LS; Vsetín‐Sychrov, PP Vršky‐Díly, 4.VII.1997,
2 M, 1 F, lgt., det. et coll. JB a T. Kuras;
6675: Nový Hrozenkov‐Babínek, 27.VI.2009,
1 M, lgt., det. et coll. LS; Nový Hrozenkov‐
Vranèa, 7.VII.2006, 1 M., lgt., det. et coll. J.
Skala;
6676:VelkéKarlovice‐MaláHanzlůvka,14.VI.2007,
3 M, lgt., det. et coll. LS.
Vøetenuka ligrusová
Zygaena carniolica (Scopoli, 1763)
Pontomediteránní druh vázaný na nejvýhřev‐
nìjí stránì s krátkostébelnou subxerotermní
vegetací (nejlépe s obèasným naruováním
rostlinného krytu) (K��� 1993). Živnou rostli‐
nou je v podhùøí nejèastìji tírovník rùkatý
(Lotus corniculatus) (N������ et al. 1999).
Historicky iroce rozíøený druh (napø. S����
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1936; P������ & G����� 1946), který z území
ČR drasticky ustoupil. Valašsko je momentál‐
nì jedinou známou oblastí výskytu druhu na
severní Moravě (Databáze Mapování motý‐
lù ÈR). V souèasnosti ije nejblíe na støední
Moravě (Databáze Mapování motýlů ČR), hoj‐
nìji pak v Bílých Karpatech (napø. K������� &
G������� 1984), a to i v jejich severní èásti
v okolí Nedašovy Lhoty a Brumova‐Bylnice (O.
Konvička pers. observ.). Druh je udáván z lokali‐
ty Huslenky‐Losový poprvé z roku 2003 (K����
& S���� 2007), poté byl nalezen na nìkolika
subxerotermních lokalitách v niích partiích
jiních svahù Vsetínských vrchù v prostoru
mezi Huslenkami a Karolinkou. Je ohroen
zarùstáním lokalit keøi a stromovým náletem,
likviduje jej intenzivní pastva dobytka a ploná
seè (cf. K������� et al. 2005).
Materiál:
6674: Halenkov‐Dinotice, 15.VII.2006, 10 ex.,
observ. LS; Halenkov‐Hluboké, 25.VII.2006, 20
ex., observ. LS; Halenkov‐Lušová, 17.VII.2006,
1 ex., lgt. LS, 20.VII.2006, 1 ex., lgt. LS,
16.VII.2007, 1 ex., lgt. LS, 6.VII.2009, 1 ex.,
lgt. LS, 13.VII.2010, 1 ex., lgt. LS; Halenkov‐
Dinotice, Svrèín, 15.VII.2006, 6 ex., observ. LS;
Huslenky‐Losový, 22.VII.2006, 2 ex., lgt. LS;
6675: Nový Hrozenkov, 11.VII.2006, 1 ex., lgt.
LS; Nový Hrozenkov‐Babíneček, 21.VII.2007,
1 ex., observ. LS; Nový Hrozenkov‐Babínek,
15.VII.2006, 5 ex., lgt., det. et coll. L. Fiala,
18.VII.2006, 5 ex., observ. LS, 24.VII.2006,
100 ex., observ. LS, 19.VII.2006, 4 ex., lgt., det
et coll. L. Fiala, 21.VII.2007, 1 ex., observ. LS,
20.VII.2008, 100 ex., observ. LS; Karolinka‐
Kobylská, 14.VII.2006, 100 ex., observ. J. Pa‐
velka, 23.VII.2006, 10 ex., observ. J. Darebník,
26.VII.2006, 15 ex., observ. J. Darebník,
28.VII.2006, 1 ex., observ. LS, 18.VII.2007,
20 ex., observ. LS; 12.VII.2009, 2 ex., observ.
LS; Karolinka‐pod Baraním, 14.VII.2006, 100
ex., observ. J. Pavelka; Karolinka‐Raťkov,
18.VII.2007, 2 ex., observ. LS.
Vøetenuka tøeslicová
Zygaena brizae (Esper, 1800)
Pontomediteránní vřetenuška středně suk‐
cesních subxerotermních luèních biotopù
(K��� 1993). Larvální vývoj probíhá v listech
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pcháèù (Cirsium spp.) (N������ et al. 1999).
Populacím druhu nevyhovuje ploná seè ani
intenzívní pastva (či časné kosení nedopas‐
ků). Druh je v Červeném seznamu bezobrat‐
lých hodnocen jako kriticky ohroený (CR)
(F����� et al. 2005). Historicky na Moravě roz‐
íøená (S���� 1936; P������ & G����� 1946,
Databáze Mapování motýlù ÈR), v souèasnosti
na vìtinì území vymøelá (v Èechách neije),
recentnì pøeívá na nìkolika místech na jiní
a jihovýchodní Moravì (K������� & G�������
1984; L������� & M���� 2002; Databáze
Mapování motýlù ÈR.). V rámci oblasti je druh
recentně uváděn z lokality Huslenky‐Losový,
okolí Halenkova a Nového Hrozenkova (K����
& B���� 1996; K���� & S���� 2007). Historicky
je nález druhu uváděn z lokality Velké Karlovice‐
Miloòov (6675, 26.VI.1952, 1 ex., lgt. E. Fiala, det.
LS, coll. L. Fiala, Vsetín). Jedná o řídce rozšíře‐
nou vøetenuku, preferující jinì exponované,
oputìné extenzivní pastviny, kde jsou dosud
èasté plochy se sporou vegetací a hojný pcháè
bìlohlavý (Cirsium eriophorum). Vzhledem
k malé velikosti a èasnému fenologickému
výskytu mùe být pøehlíena a ve skuteènosti
v oblasti více rozíøena.
Materiál:
6575: Hutisko‐Solanec, Zákopčí, 13.VI.2007,
1 ex., lgt. T. Kadlec;
6674: Halenkov‐Dinotice, 5.VII.2006, 1 ex., lgt.
LS; Halenkov‐Lušová, 6.VII.2009, 2 ex., lgt. LS,
13.VII.2010, 1 ex., lgt. LS; Halenkov‐Dinotice,
Svrčín, 5.VII.2006, 6 ex., lgt. LS; Huslenky‐
Losový, 28.VI.2010, 1 ex., lgt. LS;
6675: Karolinka‐Kobylská, 12.VII.2009, 2 ex., lgt.
LS; Velké Karlovice‐Bzové, 14.VII.2010, 1 ex.,
lgt. LS;
6676: Velké Karlovice‐Koncová, 10.VII.2006,
2 ex., lgt. M. Zapletal.
ÈELEÏ SOUMRAÈNÍKOVITÍ �HESPERIIDAE�
Soumraèník skoøicový
Spialia sertorius (Hoﬀmannsegg, 1804)
Ohrožený druh, vázaný na otevřené xero‐
termní biotopy stepního charakteru se sporou
vegetací a mnostvím narueného povrchu
pùdy (B���� et al. 2002). Druh je v Èerveném
seznamu bezobratlých hodnocen jako zrani‐
telný (VU) (F����� et al. 2005). V minulosti
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se bìnì vyskytoval na odhalených hranách
polních cest, na pastvinách èi kamenitých
sesuvech, v souèasnosti na severní Moravì na
několika málo lokalitách, většinou ve vápen‐
cových lomech, larva žije na krvavci men‐
ím (Sanguisorba minor) (B���� et al. 2002).
V minulosti hláen ze Vsetína (6.V.1966, 1 ex.,
lgt. Z. Valcháø, coll. Muzeum regionu Valasko,
Vsetín). V posledních letech byl znám vzácnì
pouze v nPP Losový (K���� & S���� 2007),
v údolí Halenkov‐Lušová (Z������� & S������
2009) a Dinotice (S������ & B���� 2008).
Ochrana druhu spoèívá v zamezení zarùstání
polních cest a podpoře extenzivní pastvy pře‐
devím na velmi strmých svazích, kde vlivem
pastvy dochází k naruování vegetaèního krytu
(cf. B���� et al. 2002; K������� et al. 2005).
Materiál:
6674:Halenkov‐Dinotice,5.VII.2006,1ex.;lgt.LS,
16.VIII.2007, 1 ex., lgt. LS; Halenkov‐Hluboké,
25.VII.2006, 1 ex. lgt. LS; Halenkov‐Lušová,
16.VIII.2007, 1 ex., lgt. LS; Hovězí‐Hovízky,
16.VI.2008, 2 ex., observ. LS; Huslenky‐Losový,
27.VII.2006, 2 ex., lgt. J. Dandová, 17.VIII.2009,
1 ex., observ. LS;
6675: Karolinka, 29.V.2006, 2 ex., lgt. L. Fiala,
28.V.2007,2ex.L.Fiala, 11.VI.2007,1ex.,observ.
L. Fiala; Nový Hrozenkov‐Břežitá, 8.VII.2006,
1 ex., lgt. J. Darebník; Velké Karlovice‐Jezerné,
20.VI.2007, 2 ex., lgt. L. Fiala; 29.V.2006, 2 ex.,
lgt. L. Fiala;
6773: Liptál‐Hořansko, 2.VI.2008, 10 ex., observ.
LS.
Soumraèník bìlopásný
Pyrgus alveus (Hübner, 1803)
Druh je v Èerveném seznamu bezobratlých
hodnocen jako zranitelný (VU) (F����� et al.
2005). V minulosti øídce rozíøený druh ve vech
moravských pahorkatinách. V současnosti v ce‐
lé ÈR velmi lokální a vzácný. ivnou rostlinou je
devaterník velkokvìtý (Helianthemum grandi‐
ﬂorum) (B���� et al. 2002). V oblasti byl vzácnì
nalézán na extenzivních pastvinách pravidelnì
a do 70. let 20. století (D������� 1945; S�����
1975; coll. Muzeum Beskyd, Frýdek‐Místek; coll.
Muzeum regionu Valasko, Vsetín). Od té doby
je tento druh na Valasku a CHKO Beskydy
nezvìstný (Databáze Mapování motýlù ÈR).

V roce 2007 byli pozorováni dva jedinci v obci
Halenkov na ovèích extenzivních pastvinách
s velmi vysokou diverzitou motýlù. Vzhledem
k pozdnímu fenologickému výskytu a charak‐
teru lokality nehrozí zámìna s podobnými
druhy, jako jsou Pyrgus armoricanus (Hübner,
1803), P. trebevicensis (Warren, 1926) a P. serra‐
tulae (Rambur, 1839). Jedná se o jediné recent‐
ní údaje pro celou severní Moravu.
Materiál:
6674: Halenkov‐Dinotice, 16.VIII.2007, 1 ex.,
observ. LS.; Halenkov‐Lušová, 16.VIII.2007,
2 ex., observ. LS.
Soumraèník èárkovaný
Hesperia comma (Linnaeus, 1758)
Druh je v Èerveném seznamu bezobratlých
hodnocen jako zranitelný (VU) (F����� et al.
2005), v minulosti se vyskytoval plonì, znaènì
ustoupil pøedevím v chladnìjích oblastech. Je
vázán na otevřená a často narušovaná stanoviš‐
tì, preferuje krátkostébelné výslunné trávníky.
ivnou rostlinou je na tìchto biotopech hojná
kostøava ovèí (Festuca ovina agg.) (B���� et
al. 2002). Druh je z Valaska historicky udáván
(Vsetín, 5.VIII.1967, 1 ex., lgt. Z. Valcháø, Veselá,
24.VII.1963, 1 ex., lgt. M. Griga, 27.VIII.1966,
1 ex., lgt. M. Griga, ve coll. Muzeum regionu
Valašsko, Vsetín), z okolí Valašského Meziříčí‐
Junákova a Domorackého lesa (D������� 1945),
z Bystøièky a Horní Beèvy (S����� 1975) a z Dol‐
ní Beèvy (kolem roku 1950, lgt. L. Stiova; B����
et al. 2002, Databáze Mapování motýlù ÈR). Na
Valašsku recentně zjištěn především ve střed‐
ní a jiní èásti CHKO Beskydy (údolí Vsetínské
Beèvy a okolí Ronova pod Radhotìm), kde
je nyní velmi rozšířený na extenzivních pastvi‐
nách, kde dobytek èasto naruuje drn. Motýl
je ohroen ústupem pastvy a zarùstáním døíve
pravidelnì naruovaných ploch (B���� et al.
2002).
Materiál:
6574: Valaská Bystøice, 22.VII.2007, 1 ex.,
observ. LS; Vidèe, 24.VI.2007, 20 ex., lgt.
J. Pavelka;
6575: Horní Beèva, 14.VII.2007, 2 ex., observ. J.
Skala, 25.VII.2007, 1 ex., observ. J. Darebník;
Horní Bečva‐Bukoviny, 15.VIII.2007, 2 ex.,
observ. M. Menšík; Horní Bečva‐Kudlačena,
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19.VIII.2007, 1 ex., observ. T. Kadlec; Hutisko‐
Solanec, 14.VII.2007, 1 ex., observ. J. Skala,
25.VIII.2007, 5 ex., observ. J. Skala; Hutisko‐
Solanec, Zákopèí, 18.VIII.2007, 1 ex., observ.
T. Kadlec;
6576: Horní Bečva‐Kladnatá, 15.VII.2009, 10 ex.,
observ. J. Darebník;
6673: Kateøinice, 6.VIII.2009, 1 ex., observ. LS;
Ratiboř, 6.VIII.2009, 1 ex., observ. LS; Vsetín‐
Semetín, 2.VIII.2009, 2 ex., observ. observ.
LS;
6674: Halenkov‐Hluboké, 2005–2010, řídký
výskyt, observ. LS; Halenkov‐Dinotice, 2005–
2010, hojný výskyt, observ. LS; Halenkov‐
Luová, 20052010, hojný výskyt, observ.
LS; Hovězí‐Hovízky, 6.VIII.2007, 1 ex., observ.
LS, 16.VIII.2007, 5 ex., observ. LS; Huslenky‐
Bratřejůvka, 2005–2010, hojný výskyt, ob‐
serv. LS; Huslenky‐Černé, 11.VIII.2009, 2 ex.,
observ. LS; Huslenky‐Losový, 2004–2010, hoj‐
ný výskyt, observ. LS; Malá Bystřice‐Bošová,
22.VII.2007, 5 ex., observ. LS, 21.VIII.2007,
1 ex., observ. LS; Valašská Bystřice‐Tísňavy,
1.VIII.2007,1ex.,observ.J.Pavelka,21.VII.2007,
10 ex., observ. J. Pavelka, 22.VII.2009, 100 ex.,
observ. LS; Vsetín‐Horní Jasénka, 31.VII.2008,
2 ex., observ. LS;
6675: Karolinka, 2006–2010, hojný výskyt, ob‐
serv. LS; Karolinka‐Kobylská, 2007–2010,
hojný výskyt, observ. LS; Karolinka‐Raťkov,
2006–2010, hojný výskyt, observ. LS; No‐
vý Hrozenkov‐Babínek, 2006–2010, hojný
výskyt, observ. LS; Nový Hrozenkov‐Babí‐
neèek, 20062010, hojný výskyt, observ.
LS; Nový Hrozenkov‐Břežitá, 2006–2010,
hojný výskyt, observ. LS; Nový Hrozenkov‐
Vranèa, 20062010, hojný výskyt, observ. LS;
Valašská Bystřice‐Šerhovny, 1.VIII.2007, 5 ex.,
observ. J. Pavelka; Velké Karlovice‐Jezerné,
16.VIII.2006, 10 ex., observ. L. Fiala; Velké
Karlovice‐Bzové, 2006–2010, hojný výskyt,
observ. LS;
6676: Velké Karlovice‐Podťaté, 30.VII.2008,
5 ex., observ. LS; Velké Karlovice‐Tísňavy,
29.VII.2008, 5 ex., observ. LS;
6773: Liptál‐Hořansko, 5.VII.2008, 2 ex., observ.
LS;
6774: Huslenky‐Kýchová, 19.VIII.2006, 2 ex.,
observ. M. Meník, 20072010, hojný výskyt,
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observ. LS; Huslenky‐Uherská, 19.VIII.2006,
6 ex., observ. J. Skala, 20.VIII.2006, 1 ex.,
observ. M. Meník, 20072010, hojný výskyt,
observ. LS; Leskovec, 14.VI.2006, 5 ex., observ.
F. Tyralík; Valaská Senice, 18.VIII.2006, 1 ex.,
observ. J. Darebník; Zdìchov, 19.VIII.2006,
1 ex., observ. J. Skala, 1.VIII.2008, 1 ex., observ.
LS;
6775: Nový Hrozenkov‐Kohútka, 29.VII.2006,
10 ex., observ. M. Meník.
ÈELEÏ OTAKÁRKOVITÍ �PAPILIONIDAE�
Jasoò dymnivkový
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)
Zákonem chránìný druh, veden v Pøíloze è.
IV – směrnice 92/43/EHS, druh je řazen v kate‐
gorii Kriticky ohroený (Pøíloha è. III vyhláky
Ministerstva ivotního prostøedí ÈR è. 395/1992
Sb.). Druh je v Červeném seznamu bezob‐
ratlých hodnocen jako kriticky hroený (CR)
(F����� et al. 2005). Je vázán na prosvětle‐
né listnaté lesy a iroké lesní lemy s bohatým
bylinným patrem; ivnou rostlinou larev jsou
dymnivky (Corydalis spp.) (B���� et al. 2002).
Pøehled historického a recentního rozíøení na
Moravì publikovali K���� et al. (2000).
Na Valašsku žije v současnosti trvale pou‐
ze v komplexu lokalit na høebeni Javorníkù,
odkud jej z roku 1932 udává ji D������� (1945),
dále pak L. Fiala (Vsetín, 29.V.1983, 1 ex., coll.
L. Fiala). Lokalita je dlouhodobì monitorována
(S������ 20052006, 20082010; V���������
2007). Objeven byl pak i dále na høebeni
Javorníkù v okolí vrcholù Stoleèný a Fròovské,
v sedle Bukovina a na hranièní linii pod vrcholem
Makyta (poslední dva údaje pocházejí ze slo‐
venské strany hranice). Zálet jedné samice byl
sledován v závěru údolí Karolinka‐Stanovnice.
Ojedinělý nález z roku 2008 pochází z Veřovic‐
kých vrchù, odkud je historicky znám z oblasti
vrchù Trojaèka a Hutýn (D������� 1945; S�����
1975; K���� et al. 2000), pøes usilovnou snahu
o potvrzení výskytu nebyl v následujících letech
na západním pøedhùøí Moravskoslezských
Beskyd znovu zjitìn. Na høebeni Javorníkù
je motýl ohroen postupující sukcesí vedoucí
k zapojování lesních porostů, výsadbou jehlič‐
nanů a intenzivní výstavbou přímo na lokali‐
tách výskytu.
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Materiál:
6474: Hodslavice, 27.V.2008, 1 M, observ.
Václav tìpánský;
6675: Karolinka‐Stanovnice, 28.V.2007, 1 ex.,
lgt. L. Fiala; Malý Javorník‐sedlo (Karolinka‐
Stanovnice), 5.VI.2010, 2 M, observ. LS, Malý
Javorník‐Sedlo Bukovina (cca 100 m od hra‐
nice na slovenské stranì), 26.V.2007, nìkolik
ex., observ. J. Rùièka;
6774: Huslenky‐Makyta, lesní louka na hranici
se SR, 26.V.2007, 10 ex., observ. L. Fiala;
6775: Nový Hrozenkov‐vrchy Stolečný a Frňov‐
ské (Javorníky), 21.VI.2005, 1 ex., observ.
LS, 28.V.2007, 1 ex., observ. L. Fiala, Nový
Hrozenkov‐Kohútka, 20.V.2006, 20 ex., ob‐
serv. LS, 5.VII.2006, 1 ex., observ. M. Meník,
25.V.2007, 16 ex., J. Valcháøová, 19.V.2009,
38 ex., observ. LS, 5.VI.2010, 2 ex., observ.
LS; Nový Hrozenkov‐Portáš, 21.VI.2005, 30
ex., observ. LS, 20.V.2006, 31 ex., observ.
LS, 5.VII.2006, 5 ex., observ. M. Meník,
19.V.9.VI.2007, 67 ex., observ. J. Valcháøová,
20.V.2008, 8 ex., observ. LS, 19.V.2009, 49
ex., observ. LS.
Otakárek ovocný
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)
Zákonem chránìný druh v kategorii Ohroený
(Příloha č. III vyhlášky Ministerstva životní‐
ho prostøedí ÈR è. 395/1992 Sb.), v Èerveném
seznamu bezobratlých hodnocen jako zra‐
nitelný (VU) (F����� et al. 2005), vázaný na
výslunné køovinaté stránì, larva ije na nízkých
keøích slivoní (Prunus spp.) a hlohù (Crataegus
spp.). Do poloviny 20. století se v regionu
nehojnì vyskytoval, uvádí jej napø. G.A. Øíèan
(T�������� & S������ 2010) nebo D�������
(1945). Výskyt druhu v regionu byl poprvé po
několika desetiletích potvrzen v rámci inven‐
tarizace NPR Pulčín‐Hradisko (3.VI.2005, 1 ex.,
J. Darebník observ.) a PP Vršky‐Díly ve Vsetíně
(B���� 2005). V roce 2007 byl druh hláen z okolí
obce Bystřička, v letech 2006 a 2007 pak z údo‐
lí Halenkov‐Lušová (S. Kovařík observ.) a v roce
2008 byl opakovanì pozorován v okolí Vsetína
a Halenkova. Druh se v posledních letech opìt
vrací na severní a støední Moravu, kde byl po
tøi desetiletí nezvìstný (Databáze Mapování
motýlù ÈR; cf. B���� et al. 2002).

Materiál:
6673: Kateřinice‐vrch Chladná, VII.2008, 1 ex.,
observ. J. Fiala; Lhota u Vsetína, 7.VIII.2008,
1 ex., lgt. LS; Pržno‐vrch Václavsko, VII.2008,
1 ex., lgt. J. Fiala, V.2010, 1 ex., observ. J. Fiala;
Ratiboø, 6.VIII.2006, 1 ex., lgt. LS;
6674: Halenkov‐Lušová, 2006–2007, ojediněle,
observ S. Kovaøík; Vsetín, 25.VII.2008, 1 ex.,
observ. LS, 18.VIII.2008, 1 ex., observ. LS,
16.VII.2010, 1 ex., observ. LS; Vsetín‐Za Díly,
25.IV.2009, 1 ex., observ. L. Fiala, 30.IV.2010,
1 ex., observ. L. Fiala, 7.V.2010, 1 ex., observ.
L. Fiala, 10.V.2010, 1 ex., observ. L. Fiala;
6773: Neubuz (na hranici okresu), 7.VIII.2008,
1 ex., lgt. LS; Prlov, 25.VII.2008, 1 ex., observ.
LS.
ÈELEÏ MODRÁSKOVITÍ �LYCAENIDAE�
Pestrobarvec petrklíèový
Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)
Jedná se o ohrožený druh, v Červeném sezna‐
mu bezobratlých hodnocen jako zranitelný(VU)
(F����� et al. 2005), který je vázán na mozaiku
zarostlejších ploch s mladými stromy a otevře‐
ných květnatých vlhkých pasek či lesních lou‐
èek a jejich lemù. Larva je monofágní, ije na
prvosenkách (Primula spp.) (B���� et al. 2002).
V rámci severní a støední Moravy druh výraznì
ustoupil. V mnoha regionech vymizel (B����
et al. 2002). V minulosti il napøíklad i pøímo
ve Vsetíně: Vsetín‐Vršky, 8.VI.1965, jednotlivě,
Z. Valcháø observ. (V������ 1997), je udáván
i z Valaského Meziøíèí (D������� 1945), Horní
Beèvy (S����� 1975). Nalezen byl i v obci Veselá
(19.VI.1963, 1 ex., lgt. M. Griga, coll. Muzeum
regionu Valasko, Vsetín). Na Valasku nalezen
po více ne dvaceti letech na dvou lokalitách,
na kvìtnatých místech v nivì potoka s øídkým
porostem olí a vrb èi na zarùstajícím luèním
prameniti, v regionu je velmi lokální a vzácný,
bezprostøednì ohroený vymizením.
Materiál:
6674: Halenkov‐Dinotice, 8.VI.2006, 1 F, lgt.,
det. et coll. LS;
6774: Huslenky‐U Krétů, 18.VI.2006, 1 ex., lgt.
M. Meník.
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Ohniváèek èernoèárný
Lycaena dispar (Haworth, 1803)
Zákonem chránìný druh (silnì ohroený druh
 Pøíloha è. III vyhláky Ministerstva ivotního
prostředí ČR č. 395/1992 Sb.), veden v Přílo‐
ze è. II  smìrnice 92/43/EHS. V souèasnosti
není ohroen, v posledních 20 letech na celé
severní Moravì probíhá rychlá expanze, a to
i na ruderální biotopy. Druhu pravdìpodobnì
prospìl útlum intenzívní pastvy skotu a s tím
spojené zarůstání pastvin nitroﬁlními druhy
šťovíků. Larvální vývoj probíhá na širokolis‐
tých ovících (pøedevím Rumex obtusifolium
a R. crispus). V regionu byl poprvé zjitìn a
v roce 1993 (Huslenky‐Buchlov, T. Kuras leg.
et coll.), poté expandoval na další lokality, čas‐
tìji se zaèal objevovat a po roce 2000 (B����
et al. 2002; S�������� 2005). Recentnì se na
Valasku vyskytuje zøídka, pøevánì na nivních
loukách, tvoøí zde dvì generace.
Materiál:
6574: Rožnov pod Radhoštěm‐Dolní Paseky,
11.VI.2008, 7 ex., observ. D. Charvát; Ronov
pod Radhoštěm‐Uhliska, 1 ex., observ. J.
Darebník;
6674: Halenkov‐Hluboké, 24.VIII.2004, 1 ex.,
observ. LS, 22.VI.2005, 1 ex., observ. LS,
25.VII.2006,1ex.,observ.LS,31.VIII.2008,1ex.,
observ. LS; Halenkov‐Dinotice, 19.VII.2007, 10
ex., observ. LS; Halenkov‐Lušová, 28.VII.2008,
1 ex., observ. LS, 16.VIII.2009, 1 ex., observ.
LS; Hovězí‐Hovízky, 16.VI.2008, 1 ex., observ.
LS; Huslenky‐Losový, 18.VIII.2006, 1 ex.,
observ. LS, 15.VII.2009, 1 ex., observ. LS;
Vsetín‐Ježůvka, 26.VI.2005, 1 ex., LS; Vsetín‐
Velký Skalník, 25.VI.2008, 1 ex., observ. LS;
6773: Lačnov‐Vařákovy Paseky, 17.VI.2009,
1 ex., observ. LS;
6774: Hovězí‐Hořansko, 19.VIII.2006, 2 ex.,
observ. F. Tyralík; Pulèín, 15.VI.2006, 1 ex.,
observ. V. Trochta.
Ostruháèek jilmový
Satyrium w‐album (Knoch, 1782)
Druh je veden v Červeném seznamu ohro‐
ených druhù bezobratlých v kategorii VU
(ohroený) (F����� et al. 2005). Motýl je stále
rozíøen po celé ÈR, pøevánì v pahorkatinách
a v podhùøí, nikde vak není hojný a vzhledem
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ke zpùsobu ivota (imága ijí ve stromovém
patøe) uniká pozornosti. ivnou rostlinou jsou
vechny druhy jilmù (Ulmus spp.). Nejèastìjí je
v nivách potokù a øek a v navazujících lesních
lemech (B���� et al. 2002). Na Valašsku spora‐
dicky nalézaný druh, nejèastìji v tìsné blízkosti
vegetace podél vodoteèí.
Materiál:
6573: Choryně‐PP Stráž, 5.VIII.2004, 1 ex., lgt.
LS;
6674: Halenkov‐Dinotice, 18.VII.2006, 1 ex., lgt.
LS, 25.VII.2006, 5 ex., observ. LS; Halenkov‐
Hluboké, 25.VII.2006, 2 ex., lgt. LS; Huslenky‐
Losový, 27.VII.2006, 1 ex., lgt. J. Dandová;
6675: Karolinka‐Kobylská, 28.VII.2006, 1 ex.,
lgt. LS; Nový Hrozenkov‐Babínek, 31.VII.2006,
1 ex., lgt. LS;
6676: Velké Karlovice‐Malá Hanžlůvka,
12.VII.2004, 1 ex., lgt. LS.
Ostruháèek kapinicový
Satyrium acaciae (Fabricius, 1787)
Teplomilný druh, v Červeném seznamu ohrože‐
ných druhù bezobratlých veden v kategorii VU
(zranitelný) (F����� et al. 2005). V ÈR lokálnì
rozíøen, pøevánì ve støedních a severních
Èechách a na jiní a støední Moravì (B���� et
al. 2002). Tvoøí lokální populace s omezenou
schopností migrace do okolí. ije na teplých
a èlenitých køovinatých stanovitích, vìtinou
svaitého charakteru. Druh z Valaska udávají
K���� & S���� (2007). V rámci Valaska druh
stále øídce rozíøen v údolí Vsetínské Beèvy,
hlavnì na zarùstajících výhøevných oputìných
pastvinách, kde hojnì roste jeho ivná rostlina
slivoò trnka (Prunus spinosa). Sukcesí zmìny
vedoucí k zarùstání luk a pastvin mu zjevnì
prospívají, v pøípadì zapojení keøového patra
se ze svých lokalit ale vytrácí. Jedná se o jedi‐
nou oblast výskytu na celé severní Moravì.
Materiál:
6674: Halenkov‐Provazné, 17.VII.2006, 1 ex., lgt.
L. Fiala; Halenkov‐Dinotice, 5.VII.2006, 4 ex.,
observ. LS; Halenkov‐Hluboké, 25.VII.2006,
5ex.,observ.LS;Halenkov‐Lušová,28.VII.2008,
1 ex., lgt. LS; Huslenky‐Bratřejůvka, 17.VII.2005,
1 ex., lgt. LS; Huslenky‐Buchlov, 6.VII.2006,
1 ex., lgt. J. Dandová;
6675: Halenkov‐Břežitá, 29.VII.2008, 3 ex., lgt.
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LS; Nový Hrozenkov‐Babíneček, 15.VII.2006, 10
ex., observ. L. Fiala; Nový Hrozenkov‐Babínek,
20.VII.2008, 2 ex., observ. LS
6774: Huslenky‐Kýchová, 13.VII.2006, 5 ex.,
observ. M. Meník.
Modrásek tírovníkový
Cupido argiades (Pallas, 1771)
Druh je veden na Červeném seznamu ohrože‐
ných druhù bezobratlých v kategorii NT (témìø
ohroený) (F����� et al. 2005). V ÈR historicky
bìný v teplejích oblastech státu. Na území
Čech motýl ustupuje, na Moravě se na začát‐
ku 90. let 20. století zaèal silnì íøit na sever
a znovu se vracet do krajiny (B���� et al. 2002;
S�������� 2006). V souèasnosti byl nalezen ji
na hranicích s Polskem (Databáze Mapování
motýlù ÈR). Motýl na severní Moravì tvoøí tøi
generace, ivnými rostlinami jsou bobovité
byliny. Druh vyhledává narušená místa se spo‐
rou vegetací na xerotermích i mezoﬁlních lou‐
kách, osídluje také ruderály (B���� et al. 2002).
Z Valaska jej udávají D������� (1945) a K����
& S���� (2007). V souèasnosti zde ji tvoøí dobøe
stabilizované populace a vyskytuje se plonì.
Materiál:
6573: Choryně‐PP Stráž, 14.VII.2007, 1 ex., lgt.
LS;
6673: Kateřinice, 6.VIII.2009, 1 ex., lgt. LS; Liptál‐
Hoøansko, 11.IX.2006, 1 ex., lgt. LS, 5.VIII.2008,
1 ex., lgt. LS; Lhota u Vsetína, 5.VIII.2008, 1 ex.,
lgt. LS, 7.VIII.2008, 1 ex., lgt. LS;
6674: Halenkov‐Cáb, 12.VII.2008, 2 ex., observ.
LS; Halenkov‐Dinotice, 16.VIII.2007, desítky
ex., observ. LS, 20.VII.2008, 2 ex., observ.
LS, 1.IX.2008, 40 ex., observ. LS; Halenkov‐
Hluboké, 12.VIII.2007, desítky ex., observ.
LS, 31.VIII.2008, 10 ex., observ. LS; Halenkov‐
Luová, 16.VIII.2007, desítky ex., observ.
LS, 1.IX.2008, 10 ex., observ. LS, 4.V.2009,
1 ex., observ. LS, 14.VII.2009, 10 ex., observ.
LS, 7.VIII.2009, 1 ex., observ. LS; Hovězí‐
Hovízky, 16.VIII.2007, desítky ex., observ.
LS; Huslenky‐Bratřejůvka, 17.VII.2005, 1 ex.,
observ. LS, 1.IX.2008, 10 ex., observ. LS;
Huslenky‐Černé, 14.VII.2009, 20 ex., observ.
LS; Huslenky‐Losový, 11.VII.2005, 1 ex.,
observ. LS, 15.VII.2007, 2 ex., observ. LS,
16.VIII.2007, desítky ex., observ. LS; Malá

Bystøice, 9.VII.2009, 1 ex., lgt. LS; Valaská
Bystřice, 9.VII.2009, 1 ex., lgt. LS; Vsetín‐Luh,
Za díly, 12.V.2004, 1 ex., lgt. L. Fiala, 18.V.2004,
1 ex., lgt. L. Fiala, 8.V.2009, 2 ex., lgt. LS,
17.VIII.2009, 1 ex., lgt. L. Fiala, 18.VIII.2009,
1 ex., lgt. L. Fiala;
6675: Halenkov‐Břežitá, 13.VII.2009, 5 ex.,
observ. LS; Karolinka, 11.VI.2006, 1 ex., lgt.
L. Fiala; Karolinka‐Raťkov, 6.VII.2007, 1 ex.,
lgt.LS;NovýHrozenkov‐Babínek,16.VIII.2007,
10 ex., observ. LS, 15.VII.2009, 1 ex., lgt. LS;
Nový Hrozenkov‐Babíneček, 16.VIII.2007,
2 ex., observ. LS; Nový Hrozenkov‐Vranča,
9.VII.2009, 1 ex., lgt. LS;
6676: Velké Karlovice‐Tísňavy, 29.VII.2008,
1 ex., lgt. LS;
6773: Prlov, 27.V.2008, 1 ex., observ. LS;
Seninka, 2.V.2008, 1 ex., lgt. LS;
6774: Huslenky‐Kýchová, 14.VI.2006, 1 ex.,
observ. LS; Huslenky‐Uherská, 1.VIII.2008,
1 ex., observ. LS, 7.VI.2009, 1 ex., observ. LS;
Zděchov‐U Frýdlů, 1.VIII.2008, 1 ex., lgt. LS.
Modrásek tolicový
Cupido decoloratus (Staudinger, 1886)
V minulosti ohroený, nyní se na severní
a støední Moravì zvìtuje areál druhu a motýl
se šíří na sever i do hor, pravděpodobně v sou‐
vislosti s globálním oteplováním (cf. K�������
et al. 2003; B���� et al. 2002; Databáze
Mapování motýlù ÈR). Druh je v Èerveném
seznamu bezobratlých hodnocen jako témìø
ohroený (NT) (F����� et al. 2005), motýl osíd‐
luje vysokostébelné subxerotermní trávníky.
U nás ije ve dvou generacích, ivnou rostlinou
jsou bobovité byliny (B���� et al. 2002). První
nález na Valasku pochází z roku 2004  Lhota
u Vsetína, M. Konvièka leg., JB det. (Databáze
Mapování motýlù ÈR). Pøes pomìrnì razantní
íøení modráska na støední a severní Moravì
(Databáze Mapování motýlù ÈR) je na Valasku
stále poměrně řídkým a sporadicky se objevu‐
jícím druhem.
Materiál:
6673: Lhota u Vsetína, 22.VIII.2004, 1 ex.,
observ. M. Konvièka;
6674: Halenkov‐Lušová, Šuláčci, 14.VI.2009,
1 ex., lgt. LS; Vsetín‐Luh, Za díly, 18.V.2006,
1 ex., lgt. L. Fiala, 31.VII.2006, 1 ex., lgt. L.
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Fiala, 3.VIII.2006, 1 ex., lgt. L. Fiala, 14.V.2007,
1 ex., lgt. L. Fiala, 21.VII.2007, 2 ex., lgt. LS,
27.VII.2007, 1 ex., lgt. L. Fiala, 27.VIII.2008,
1 ex., lgt. L. Fiala, 11.V.2009, 1 ex., lgt. LS,
30.V.2010, 1 ex., lgt. LS;
6675: Karolinka, 11.VI.2006, 1 ex., lgt. L. Fiala;
Nový Hrozenkov‐Babíneček, 21.VII.2007, 1 ex.,
lgt. LS; Nový Hrozenkov‐Brodská, 27.VII.2006,
1 ex., lgt. LS;
6676:VelkéKarlovice‐MaláHanžlůvka,14.VI.2009,
1 ex., lgt. LS;
6773: Liptál‐Hořansko, 5.VIII.2008, 1 ex., lgt. LS;
6774: Zdìchov, 1.VIII.2008, 1 ex., lgt. LS.
Modrásek èernoskvrnný
Phengaris arion (Linnaeus, 1758)
Zákonem chránìný druh. Druh je v Èerveném
seznamu bezobratlých hodnocen jako kritic‐
ky ohroený (CR) (F����� et al. 2005). V ÈR
v minulosti značně rozšířený motýl, nyní (nepo‐
èítámeli Vsetínsko) pøeívá na ménì ne 20
lokalitách (v posledních letech zaznamenal
ploný úbytek i v celé CHKO Bílé Karpaty, kde
nyní pøeívá pouze v její severní èásti). Dle
výsledkù celorepublikového monitoringu hostí
jižní část Beskyd nejsilnější metapopulaci mod‐
ráska v rámci celé Èeské republiky (S������
20052010b; S������ et al. 2009b; Databáze
Mapování motýlů ČR). Motýl žije na extenziv‐
ních pastvinách, je obligátně myrmekoﬁlní,
larvy z poèátku ijí v kvìtenství mateøídouek
(Thymus spp.) vzácnìji dobromysli obecné
(Origanum vulgare), poté larvy parazitují v mra‐
venitích mravencù rodu Myrmica (B���� et
al. 2002). Modrásek obývá výhøevné svaité
plochy, kde se dosud pasou ovce èi se jedná
o nedávno opuštěné pastviny. Nutná je přítom‐
nost závětrných struktur, vysoké denzity krát‐
kostébelných ploch s mateøídoukou a bohaté
nabídky nektaru. V pøípadì zvýení zástinu
èi nahromadìní rostlinné hmoty spojené
s expanzí mechù z lokality mizí (S������ et al.
2009b). Ochrana tohoto druhu by proto mìla
být v CHKO Beskydy prioritou, na bezlesých
stanovitích ve Vsetínských vrích by motýl mìl
být hlavním pøedmìtem ochrany. Na dosud
perspektivních zarùstajících místech znovu
obnovit extenzivní pastvu (M����� et al. 2006)
a všechny známé populace by měly být každo‐
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roènì monitorovány. Dosud funkèní beskydská
metapopulace modráska èernoskvrnného je
významná i celoevropsky.
Materiál:
6575: Hutisko‐Solanec, 14.VII.2007, 1 ex., ob‐
serv. J. Skala;
6674: Halenkov‐Dinotice, 2005–2010, počet‐
ný a plošný výskyt, observ. LS; Halenkov‐
Hluboké, 20052010, øídký a ojedinìlý výskyt,
observ. LS; Halenkov‐Lušová, 2005–2010,
početný a plošný výskyt, observ. LS; Hovězí‐
Hovízky, 20062010, poèetný a ploný
výskyt, observ. LS; Huslenky‐Bratřejůvka,
20052010, poèetný a ploný výskyt, observ.
LS; Huslenky‐Černý, 2009–2010, řídký výskyt,
observ. LS; Huslenky‐Losový, 2005–2010,
početný a plošný výskyt, observ. LS; Vsetín‐
Velký Skalník, 10.VII.2007, 1 ex., observ. LS;
6675: Karolinka‐Kobylská, 2006–2010, počet‐
ný a plošný výskyt, observ. LS; Karolinka‐
Rakov, 20052010, poèetný a ploný výskyt,
observ. LS; Karolinka‐Stanovnice, 2009, řídký
výskyt, observ. LS; Nový Hrozenkov‐Babínek,
20062010, poèetný a ploný výskyt, observ.
LS; Nový Hrozenkov‐Babíneček, 2006–2010,
poèetný a ploný výskyt, observ. LS; Nový
Hrozenkov‐Brodská,
2006–2008,
řídký
výskyt, observ. LS; Nový Hrozenkov‐Břežitá,
20062010, øídký výskyt, observ. LS; Nový
Hrozenkov‐Vranča, 2006–2010, na exten‐
zivních pastvinách hojný, jinak ojedinìlý
výskyt, observ. LS; Velké Karlovice‐Bzové,
2007–2010, na extenzivních pastvinách hoj‐
ný, jinak ojedinìlý výskyt, observ. LS; Velké
Karlovice‐Pluskovec, 22.VII.2007, 1 ex., ob‐
serv. J. Bene;
6676: Velké Karlovice‐Podťaté, Lopušánky,
30.VII.2008, 1 ex., observ. LS; Velké Karlovice‐
Tísòavy, 30.VII.2008, 1 ex., observ. LS;
6773: Vemina, 1 ex., 7.VIII.2008, 1 ex., observ.
LS;
6774:
Huslenky‐Hrachoveček,
13.VII.2006,
5 ex., observ. M. Menšík; Huslenky‐Kýchová,
13.VII.2006,1ex.,observ.M.Meník,21.VII.2007,
1 ex., LS; Huslenky‐Uherská, 15.VII.2007, 4 ex.,
observ. LS; Valaská Senice, 10.VII.2006, 1 ex.,
observ. J. Darebník;
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Modrásek oèkovaný
Phengaris teleius (Bergsträsser, 1779)
Zákonem chránìný druh. Druh je veden na
Červeném seznamu ohrožených druhů bezob‐
ratlých v kategorii VU (zranitelný) (F����� et
al. 2005). V Beskydech vždy lokální, v posled‐
ním desetiletí zde zaznamenal znaèný ústup
vlivem intenzivního obhospodaøování nivních
údolních luk. Druh je myrmekoﬁlní, živnou rost‐
linou je krvavec toten (Sanguisorba oﬃcinalis)
(B���� et al. 2002). Motýl byl v minulosti udáván
z Valaska jen sporadicky, a to od Valaského
Meziøíèí (D������� 1945), Bystøièky (S�����
1975) a Branek (������� 1975). Recentnì jej
ze Vsetína hlásil B���� (2005). Na Vsetínsku je
druh pravidelně monitorován na několika loka‐
litách (S������ 20052010a). V oblasti Valaska
je rozíøen ménì èasto ne modrásek bahenní
(Phengaris nausithous). Vyskytuje se i na exten‐
zivně obdělávaných sušších biotopech, exten‐
zivních pastvinách a maloploných luèních
pramenitích. Vyhýbá se místùm dlouhodobì
neobhospodaøovaným a silnì podmáèeným,
kde je poèetnìjí P. nausithous.
Materiál:
6673: Kateøinice, 6.VIII.2009, 35 ex., observ.
LS; Lhota u Vsetína, 5.VIII.2008, 1 ex., observ.
LS; Ratiboø, 6.VIII.2009, 30 ex., observ. LS;
Vsetín‐Jasénka, 5.VIII.2009, 5 ex., observ. LS;
Vsetín‐Ohrada, 26.VII.2009, 13 ex., observ.
LS; Vsetín‐Rokytnice, 5.VIII.2009, 7 ex.,
observ. LS; Vsetín‐Semetín, 2.VIII.2009, 100
ex., observ. LS;
6674: Halenkov‐Dinotice, 19.VII.2007, 10 ex.,
observ. LS, 20.VII.2008, 20 ex., observ. LS,
1.VIII.2009, 1 ex., observ. LS; Halenkov‐
Luová, 26.VII.2006, 2 ex., observ. J. Dandová,
6.VIII.2007, 1 ex., observ. LS, 28.VII.2008, 150
ex., observ. LS, 7.VIII.2009, 5 ex., observ. LS,
8.VIII.2009, 20 ex., observ. LS; Halenkov‐
Provazné, 28.VII.2008, 5 ex., observ. LS;
Huslenky, 20.VII.2008, 1 ex., observ. LS;
Vsetín‐Horní Jasénka, 31.VII.2008, 10 ex.,
observ. LS;
6773: Liptál‐Hořansko, 5.VII.2008, 5 ex., observ.
LS;
6774: Huslenky‐U Suřanů, 1.VIII.2008, 4 ex.,
observ.LS;Lužná‐ŽidkovyPaseky,26.VII.2007,
2 ex., observ. LS, Lideèko, 26.VII.2007, 3 ex.,

observ. LS, Zdìchov, 1.VIII.2008, 1 ex., observ.
LS.
Modrásek bahenní
Phengaris nausithous (Bergsträsser, 1779)
Zákonem chránìný druh. Druh je veden na
Červeném seznamu ohrožených druhů bez‐
obratlých v kategorii NT (témìø ohroený)
(F����� et al. 2005). Podobnì jako druh
Phengaris teleius je myrmekoﬁlní s vazbou na
ivnou rostlinu krvavec toten (Sanguisorba
oﬃcinalis) (B���� et al. 2002). Oba dva druhy
se často vyskytují spolu, obývá však i výraz‐
nì vlhèí louky ne P. teleius. Historicky je na
Valasku udáván z okolí Valaského Meziøíèí
(D������� 1945), Bystøièky (S����� 1975) a Bra‐
nek (������� 1975). Recentnì pak ze Vsetína
(B���� 2005) a Choryně, PR Choryňského mok‐
øadu (B���� 2006). Recentně druh obývá pro‐
stor vlastního údolí Vsetínské Beèvy, vèetnì
jejích pøítokù. Na Vsetínsku je druh pravidelnì
monitorován na nìkolika lokalitách (S������
2005–2010a). Nejčastější je přímo v potoč‐
ních a øíèích nivách na seèených i dlouhodobì
neseèných loukách. Øídce se vyskytuje i na
luèních pramenitích na svazích, v porovnání
s pøíbuzným druhem P. teleius dokáe pøeívat
i na několik let nesečených místech. Na mís‐
tech výskytu P. nausithous a P. teleius se nesmí
provádět plošná seč v období od konce červ‐
na do zaèátku záøí, nejlépe kosit mozaikovitì,
s ponecháním doèasnì neseèených ploch do
pøítí seèe.
Materiál:
6473:Choryně‐PRChoryňskýmokřad,21.VII.2006,
6 ex., observ. LS;
6673: Kateøinice, 6.VIII.2009, 45 ex., observ.
LS; Lhota u Vsetína, 5.VIII.2009, 5 ex., observ.
LS; Ratiboø, 6.VIII.2009, 36 ex., observ. LS;
Vsetín‐Janišov, 7.VIII.2009, 1 ex., observ. LS;
Vsetín‐Ohrada, 26.VII.2008, 2 ex., observ.
LS, 26.VII.2009, 26 ex., observ. LS; Vsetín‐
Semetín, 2.VIII.2009, 59 ex., observ. LS;
Vsetín‐Vesník, 22.VII.2007, 20 ex., observ.
LS, 4.VIII.2009, 16 ex., observ. LS; Vsetín‐
amboka, 26.VII.2009, 1 ex., observ. LS;
6674: Halenkov‐Provazný, 28.VII.2008, 16 ex.,
observ. LS; Halenkov‐Dinotice, 19.VII.2007,
10 ex., observ. LS, 20.VII.2008, 20 ex., observ.
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LS, 26.VII.2009, 5 ex., observ. LS, 27.VII.2009,
1 ex., observ. LS, 1.VIII.2009, 10 ex., observ. LS;
Halenkov‐Lušová, 6.VIII.2007, 2 ex., observ.
LS, 28.VII.2008, 55 ex., observ. LS, 21.VII.2009,
1 ex., observ. M. Zapletal, 7.VIII.2009, 2 ex.,
observ. LS, 8.VIII.2009, 20 ex., observ. LS;
Huslenky, 20.VII.2008, 6 ex., observ. LS;
Janová, 26.VII.2008, 1 ex., observ. LS; Vsetín‐
Horní Jasénka, 31.VII.2008, 1 ex., observ.
LS; Vsetín‐Luh, 26.VII.2009, 4 ex., observ.
LS; Vsetín‐PP Vršky‐Díly, 5.VIII.2009, 72 ex.,
observ. LS; Vsetín‐Velký Skalník, 24.VII.2006,
40 ex., observ. LS, 30.VII.2006, 1 ex., observ.
LS;
6773: Liptál‐Hořansko, 5.VIII.2009, observ. LS;
Liptál‐Hranice, 7.VIII.2009, 1 ex., observ. LS;
6774: Huslenky‐U Suřanů, 1.VIII.2008, 6 ex.,
observ.LS;Huslenky‐Uherská,1.VIII.2008,6ex.,
observ. LS; Lužná‐Židkovy Paseky, 26.VII.2007,
1 ex., observ. LS; Zdìchov, 1.VIII.2008, 1 ex.,
observ. LS; Zděchov‐Tarožné, 1.VIII.2008, 2 ex.,
observ. LS;
6675: Karolinka, 18.VII.2007, 1 ex., observ. LS.
Modrásek bìlopásný
Aricia eumedon (Esper, 1780)
Druh je veden na Červeném seznamu ohro‐
žených druhů bezobratlých v kategorii VU (zra‐
nitelný) (F����� et al. 2005). V ÈR se vyskytuje
lokálnì, pøedevím ve støedních nadmoøských
výškách. Na střední a severní Moravě se lokál‐
nì íøí od zaèátku 90. let 20. století, a to i na
sekundární biotopy. Obývá podmáčené zarůs‐
tající louky a obdobné biotopy. Živnou rostli‐
nou jsou kakosty (Geranium spp.) (B���� et al.
2002). Z oblasti Valaska je historicky udáván
D�������� (1945) hojnì u Valaského Meziøíèí,
ze Støítee nad Beèvou (S����� 1975) a z Pul‐
èína (50. léta 20. století, coll. L. Fiala, Vsetín).
V souèasnosti v okrese Vsetín ojedinìlý výskyt,
pouze lokálnì poèetnìjí. Vyskytuje se zde
v údolí Vsetínské Bečvy a jejích přítoků, nej‐
èastìjí je na seèených èi zarùstajících nivních
loukách, èasto spoleènì s druhy P. teleuis a P.
nausithous. Ohroen je intenzivní plonou seèí
nivních luk.
Materiál:
6674: Halenkov‐Provazný, 28.VII.2008, 1 ex., lgt.
LS; Halenkov‐Hluboké, 18.VII.2005, 1 ex., lgt.
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LS, 6.VII.2006, 4 ex., lgt. LS, 25.VII.2006, 5 ex.,
lgt. LS; Halenkov‐Dinotice, 5.VII.2006, 1 ex.,
lgt. LS, 18.VII.2006, 2 ex., lgt. LS, 19.VII.2007,
1 ex., lgt. LS; Vsetín‐Ježůvka, 18.VII.2005, 1 ex.,
LS;
6774: Hovězí‐Stříbrník, 18.VII.2004, 2 ex., lgt.
LS;
6675: Nový Hrozenkov, 18.VII.2007, 2 ex., lgt.
LS; Nový Hrozenkov‐Břežitá, 8.VII.2006, 2 ex.,
lgt. J. Darebník;
6574: Valaská Bystøice, 17.VII.2007, 1 ex., lgt.
LS.
Modrásek jetelový
Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)
Jedná se o ohroený druh, vedený v kategorii
zranitelný  VU (F����� et al. 2005), vázaný na
otevřená a často narušovaná stanoviště, pre‐
feruje nejvýslunnìjí krátkostébelné trávníky,
stepi, lesostepi a pastviny. ivnou rostlinou
je u nás pøedevím èièorka pestrá (Securigera
varia). Motýl je bivoltinní, první generace se
objevuje v èervnu a èervenci, druhá pak od
pùlky srpna do záøí (B���� et al. 2002). Na
Valašsku se pravidelně objevuje v obou gene‐
racích. Historicky je druh udáván hojnì z okolí
Valaského Meziøíèí (D������� 1945), recentnì
pak z lokality Huslenky‐Losový (K���� 1994;
K���� & S���� 2007; cf. B���� et al. 2002). ije
především na aktivních extenzivních pastvi‐
nách, kde dobytek èasto naruuje drn. Druh je
ohroen ústupem pastvy a zarùstáním døíve
pravidelnì naruovaných ploch. Valasko je
jedinou v současnosti obývanou oblastí výsky‐
tu modráska na severní Moravì (B���� et al.
2002; Databáze Mapování motýlù ÈR).
Materiál:
6674: Halenkov‐Bratřejůvka, 1.IX.2008, 5 ex.,
observ. LS; Halenkov‐Lušová, 16.VIII.2009,
1 ex., lgt. LS; Hovězí‐Hovízky, 16.VI.2008, 10
ex., observ. LS; Huslenky‐Losový, 4.VII.2006,
1 ex., lgt. LS, 16.VI.2008, 2 ex., lgt. LS,
15.VII.2009, 1 ex., lgt. LS, 17.VIII.2009, 1 ex.,
observ. LS, 19.IX.2009, 1 ex., lgt. L. Fiala;
6675: Nový Hrozenkov‐Babínek, 12.VII.2009,
1 ex., observ. LS;
6573: Jarcová, 14.VII.2007, 1 ex., observ. LS;
6773: Lačnov‐Vařákovy paseky, 17.VI.2009, 1 ex.,
observ. LS; Liptál, 11.IX.2006, 1 ex., observ. LS;
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Modrásek komonicový
Polyommatus dorylas (Denis et
Schiﬀermüller, 1775)
Druh je v Èeské republice vázaný na lokality
se sporou vegetací s naruovaným povrchem
půdy, v Červeném seznamu ČR je v kate‐
gorii Ohroený (EN) (F����� et al. 2005).
Monofágním housenkám slouí jako potrava
úroèník bolhoj (Anthyllis vulneraria). V minulosti
byl v teplých oblastech na stepích a lesostepích
se skalnatým či písčitým podkladem a vyskyto‐
val se i na výslunných extenzívních pastvinách
v podhùøí. V souèasnosti se v ÈR vyskytuje na
ménì ne deseti lokalitách ve velmi malých
populacích, bezprostředně ohrožených záni‐
kem  v Èechách na Èeskolipsku a Svitavsku
a na jiní a jihovýchodní Moravì (B���� et
al. 2002; Z������� & S������ 2009; Databáze
Mapování motýlù ÈR).
Modrásek byl 17.VIII.2009 nalezen v katastru
obce Halenkov (2 ex., lgt. M. Zapletal), èím byl
potvrzen pro Valasko po cca ètyøiceti letech;
jde o jediný recentní nález pro celou sever‐
ní Moravu (Z������� & S������ 2009). V roce
2010 bylo provedeno 12 návštěv poslední zná‐
mé lokality a jejího okolí cílených na potvrze‐
ní výskytu populace, bohuel s negativním
výsledkem. Motýl je zde pravdìpodobnì na
hranici vymøení, celorepublikovì jde o jednoho
z nejohroenìjích druhù denních motýlù.
ÈELEÏ BABOÈKOVITÍ �NYMPHALIDAE�
Hnìdásek kostkovaný
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)
Ohroený druh, který v posledních dekádách
ustoupil z mnoha původně obývaných regi‐
onù. Druh je veden na Èerveném seznamu
ohroených druhù bezobratlých v kategorii
EN (ohroený) (F����� et al. 2005). Je vázán
na pravidelně narušované plochy krátkostébel‐
ných subxerotermních trávníkù (B���� et al.
2002). Ve sledované oblasti jsou to výslunné
extenzivní pastviny jak hovìzího dobytka, tak
ovcí, kde je hlavní ivnou rostlinou housenek
jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), na kte‐
rém byla nacházena larvální hnízda (JB � LS
observ.). V posledních letech se velmi inten‐
zívně rozšířil po celém Valašsku a dále sever‐
nì do Beskyd (K���� & S���� 2007; Databáze

Mapování motýlů ČR), obdobná plošná expan‐
ze byla o nìco døíve zjitìna v Bílých Karpatech
(H���� et al. 2006), motýl nyní expanduje také
na støední Moravì a v prostoru Moravské brány
(Databáze Mapování motýlù ÈR). Druhu mohlo
pomoci pravidelné seèení luk, v jejich lemech
mohou larvální hnízda hnìdáska pøeívat,
a také oteplování klimatu. Nejsilnìjí populaci
druh tvoří v údolí Vsetínské Bečvy, kde postup‐
ně vystupuje až do závěrů bočních údolí a pra‐
menných oblastí a ke slovenské hranici (a do
795 m n. m.). Ve støední a severní èásti Beskyd
nebyl tento druh dříve znám, nejblíže byl uvá‐
dìn z Hostýnských vrchù (S���� 1912). Na loka‐
litách jeho výskytu musí být dbáno na dùsledné
odstraòování stromového a keøového náletu,
pøièem musí být zajitìna extenzivní pastva.
Materiál:
6574: Rožnov pod Radhoštěm‐Dolní Paseky,
30.V.2008, 2 ex., observ. D. Charvát, 26.VI.2008,
2 ex., lgt. D. Charvát; Valaská Bystøice,
26.V.2007, 5 ex., observ. T. Kadlec, 17.VI.2007,
1 ex., observ. LS;
6575:Dolní Bečva‐ČernáHora, 19.VI.2008,10 ex.,
observ. D. Charvát; Dolní Bečva‐V Rozpitém,
10.VI.2007, 1 ex., observ. M. Meník; Horní
Beèva, 27.V.2007, 20 ex., observ. J. Skala;
Horní Bečva‐Bukoviny, 10.VI.2007, 1 ex.,
observ. M. Menšík; Horní Bečva‐Kudlačena,
13.V.2007, 1 ex., observ. T. Kadlec, 27.V.2007,
7 ex., observ. T. Kadlec; Hutisko‐Solanec,
13.VI.2007, 1 ex., observ. J. Skala; Hutisko‐
Solanec, Zákopèí, 26.V.2007, 2 ex., observ. T.
Kadlec; Prostøední Beèva, 26.V.2007, 30 ex.,
observ. M. Zapletal;
6576: Horní Bečva‐Kladnatá, 14.VI.2009, 10 ex.,
observ. J. Darebník;
6674: Halenkov‐Hluboké, 22.VI.2005, 1 ex.,
observ. LS, 25.VI.2005, 1 ex., observ. LS,
22.V.2006, 1 ex., observ. LS, 6.VII.2006, 22 ex.,
observ. LS; Halenkov‐Dinotice, 8.VI.2006, 100
ex., observ. LS, 5.VII.2006, 10 ex., observ. LS,
17.VII.2007, 20 ex., observ. LS, 27.VII.2009, 100
ex., observ. LS; Halenkov‐Lušová, 6.VI.2006,
1 ex., observ. J. Dandová, 10.VII.2006, 1 ex.,
observ. J. Dandová, 30.VII.2008, larvální
hnízdo, observ. LS, 14.VI.2009, 5 ex., observ.
LS, 6.VII.2009, 2 ex., observ. LS; Halenkov‐
Provazný, 20.VI.2006, 10 ex., observ. L. Fiala;
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Huslenky‐Černé, 4.VII.2009, 2 ex., observ. LS,
6.VII.2009, 1 ex., observ. LS, 14.VII.2009, 20
ex., observ. LS; Huslenky‐Losový, 7.VI.2006,
2 ex., observ. J. Dandová; Hovězí‐Hovízky,
13.VI.2006, 2 ex., observ. F. Tyralík; Valaská
Bystřice‐Tísňavy, 9.VII.2009, 1 ex., observ.
LS; Vsetín‐Za Díly, 8.VI.2009, 1 ex., observ. L.
Fiala;
6675: Karolinka‐Kobylská, 14.VI.2006, 20 ex.,
observ. J. Pavelka, 14.VII.2006, 20 ex., observ.
J. Pavelka; Nový Hrozenkov, 19.VI.2006,
5 ex., observ. L. Fiala; Nový Hrozenkov‐
Bøeitá, 11.VI.2006, 5 ex., observ. J. Darebník,
7.VI.2009, 100 ex., observ. LS; Velké Karlovice‐
Jezerné, 22.V.2007, 20 ex., observ. L. Fiala,
18.VI.2007, 5 ex., observ. L. Fiala; Velké
Karlovice‐Pluskovec, 6.VII.2009, 2 ex., observ.
LS; Velké Karlovice‐Soláň, 15.V.2007, 2 ex.,
observ. L. Fiala, 21.V.2007, 100 ex., observ. L.
Fiala, 20.VI.2007, 1 ex., observ. L. Fiala;
6676: Velké Karlovice‐Léskové, 24.VI.2008, 1 ex.,
observ. LS; Velké Karlovice‐Malá Hanžlůvka,
14.VI.2009, 1 ex., observ. LS; Velké Karlovice‐
Podaté, 24.VI.2008, 2 ex., observ. LS;
6773: Lačnov‐Vařákovy Paseky, 17.VI.2009,
1 ex., observ. LS; Liptál‐Hořansko, 2.VI.2008,
10 ex., observ. LS; Pozdìchov, 27.V.2008,
2 ex., observ. LS; Prlov, 27.V.2008, 20 ex.,
observ. LS;
6774: Huslenky‐Hrachoveček, 15.VI.2006, 5
ex., observ. M. Menšík; Huslenky‐Kýchová,
15.VI.2006, 2 ex., observ. M. Meník, 7.VI.2009,
100 ex., observ. LS; Huslenky‐Uherská,
15.VI.2006,2ex.,observ.M.Meník;1.VIII.2008,
larvální hnízdo, observ. LS, 7.VI.2009, 100
ex., observ. LS; Leskovec, 14.VI.2006, 5 ex.,
observ. F. Tyralík; Pulčín‐Potoky, 15.V.2006,
1 ex., observ. V. Trochta;
6775: Huslenky‐Papajské sedlo, 7.VI.2009, 2 ex.,
observ. LS.
Hnìdásek èernýový
Melitaea aurelia Nickerl, 1850
Druh je v Èerveném seznamu bezobratlých
hodnocen jako kriticky ohroený (CR) (F�����
et al. 2005). V minulosti na celé Moravě lokál‐
nì rozíøený, v druhé polovinì 20. století
zaznamenal masivní ústup a vymizel z celé
severní a støední Moravy. Na Moravì je jeho
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ovìøenou ivnou rostlinou jitrocel prostøední
(Plantago media) (D. Novotný pers. comm.),
pravdìpodobnì ije i na dalích rostlinách,
jako napø. rozrazily (Veronica spp.) a černý‐
e (Melampyrum spp.) (B���� et al. 2002).
V 80. letech 20. století ještě pravidelně nalé‐
zán v podhùøí Hostýnských vrchù a na Zlínsku
(B���� et al. 2002; Bratøejov, 14.VI.1968, 1 ex.,
lgt. J. Kamenec, JB � LS det., coll. Muzeum regi‐
onu Valasko, Vsetín). V souèasnosti se lokálnì
íøí na sever (Databáze Mapování motýlù ÈR),
častý je např. v okolí Brumova‐Bylnice v sever‐
ní èásti CHKO Bílé Karpaty (10.VII.2008, 2 ex.,
lgt. et det. LS). Nálezy z údolí Vsetínské Beèvy
pøedstavují první potvrzené údaje o rozíøení
na Valasku. Je pravdìpodobné, e v tradiènì
obhospodaøované krajinì Valaska je motýl
zjevně schopen v rámci lokální expanze rych‐
le zakládat ivotaschopné populace, o èem
svìdèí pøedevím poèetná pozorování v roce
2010. Jedná se o jedinou oblast souèasného
výskytu v rámci celé severní Moravy. Vechny
dokladové exempláøe byly determinovány na
základě preparace genitálií a uloženy ve sbír‐
kách autorù.
Materiál:
6674: Halenkov‐Černé, 14.VII.2010, desítky ex.,
lgt. P. Kepka, det. LS; Halenkov‐Dinotice,
desítky ex., leg. et observ. LS, det. JB;
Halenkov‐Lušová, desítky ex., observ. et det.
LS; Huslenky‐Losový, 18.VI.2009, 2 ex., lgt. et
det. M. Konvièka & M. Zapletal, 23.VI.2009,
1 ex., lgt. et det. LS, 14.VII.2010, 2 ex., lgt. LS;
6675: Velké Karlovice‐Bzové, 16.VII.2010, 5 ex.,
lgt. P. Kepka, det. LS.
Perleovec macekový
Argynnis niobe (Linnaeus, 1758)
Druh je v Èerveném seznamu bezobratlých
hodnocen jako kriticky ohroený (CR) (F�����
et al. 2005). V rámci ÈR jde o jednoho z naich
nejohroenìjích druhù denních motýlù. Døíve
byl rozíøený na celém území Èeské republiky.
V Èechách je nyní na prahu vymøení, na Moravì
přežívá již pouze ve VVP Vyškov‐Dědice, na
jižním úpatí Chřibů, Bílých Karpatech a ve Vse‐
tínských vrích, Moravskoslezských a Slezských
Beskydech (cf. B���� et al. 2002; Databáze
Mapování motýlù ÈR). I v minulosti byl na
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Valasku také plonì rozíøený (D������� 1945;
B����� 1987).
V souèasnosti pøeívají v ÈR ivotaschopné
populace pouze v Bílých Karpatech kde byl
však za poslední dva roky zaznamenán výraz‐
ný úbytek poèetnosti (cf. H���� et al. 2006),
Vsetínských vrích a Beskydech (odkud vak
pochází jen velmi málo recentních údajù, napø.
Komorní Lhotka‐Ropičník (6377), 18.VII.2009,
1 ex., P. Vicherek; Horní Lomná‐Přelač (6477),
2.VII.2006, 1 ex., P. Vicherek, Databáze Mapo‐
vání motýlů ČR). Valašsko je nyní územím s nej‐
bohatím výskytem druhu v ÈR (B���� et al.
2002; K���� & S���� 2007). Zjištěn byl převáž‐
nì v prostoru údolí Vsetínské Beèvy, v dalích
oblastech jen velmi zøídka (okolí Ronova pod
Radhotìm èi v okolí obce Bílá). Perleovec
vyžaduje pro přežití funkčních populací spe‐
ciﬁckou kombinaci biotopových podmínek.
Imága obývají relativně velké komplexy jemno‐
zrnné mozaiky stanovit: extenzivní pastviny,
pøepásané kvìtnaté louky, bohatì kvetoucí
èlenité lesní lemy, køovinaté meze a leckde
stále udrované selské lesy s lesními louèkami.
Samice pak kladou vajíèka na výslunné, k jihu
exponované plochy s krátkostébelnou øídkou
vegetací a hojným výskytem ivné rostliny
 violek (Viola spp.) – nejčastěji na plošky naru‐
ené a obnaené pastvou dobytka èi lokálními
sesuvy pùdy (S������ et al. 2009a,b). Ochrana
druhu je proto současnými možnostmi stát‐
ní ochrany pøírody komplikovaná a spoèívá
v zachování tradičního hospodaření na vel‐
kých územních celcích. Valasko je celostátnì
nejvýznamnìjí oblastí výskytu tohoto kriticky
ohroeného motýla.
Materiál:
6574: Rožnov pod Radhoštěm‐Dolní Paseky,
25.VI.2008, 2 ex., lgt. D. Charvát;
6575: Dolní Bečva‐V Rozpitém, 18.VII.2007,
2 ex., observ. M. Meník; Horní Beèva,
15.VII.2007, 20 ex., observ. J. Darebník; Horní
Bečva‐Kudlačena, 14.VI.2007, 1 ex., observ. T.
Kadlec;
6576: Bílá‐Kavalčanky, 28.VI.2008, 1 ex., observ.
V. Trochta;
6673: Prno, 19812001, výskyt, observ. observ.
L. Fiala;
6674: Halenkov‐Dinotice, 2005–2010, počet‐

ný a plošný výskyt, observ. LS; Halenkov‐
Hluboké, 20052010, øídký a ojedinìlý výskyt,
observ. LS; Halenkov‐Lušová, 2005–2010,
početný a plošný výskyt, observ. LS; Hovězí‐
Hovízky, 20062010, poèetný a ploný
výskyt, observ. LS; Huslenky‐Bratřejůvka,
20052010, poèetný a ploný výskyt, observ.
LS; Huslenky‐Černý, 2009–2010, řídký výskyt,
observ. LS; Huslenky‐Losový, 2005–2010,
poèetný a ploný výskyt, observ. LS; Valaská
Bystøice, 9.VII.2009 20 ex., observ. LS,
22.VII.2009, 5 ex., observ. LS, 10.VIII.2010,
5 ex., lgt. J. Beneš et LS; Vsetín‐Horní Ja‐
sénka, 6.VII.2008, 1 ex., observ. LS; Vsetín‐
U Kroenkù, 2006, ojedinìlý výskyt, observ.
LS;
6675: Halenkov‐Břežitá, 2009, řídký výskyt,
observ. LS; Karolinka‐Kobylská, 2006–2010,
početný a plošný výskyt, observ. LS; Karo‐
linka‐Raťkov, 2005–2010, početný a plošný
výskyt, observ. LS; Karolinka‐Stanovnice,
2006, øídký výskyt, observ. M. Zapletal; Nový
Hrozenkov‐Babínek, 2006–2010, početný
a plošný výskyt, observ. LS; Nový Hrozenkov‐
Babíneèek, 20062010, poèetný a ploný
výskyt, observ. LS; Nový Hrozenkov‐Vranča,
2006–2010, na extenzivních pastvinách hoj‐
ný, jinak ojedinìlý výskyt, observ. LS; Velké
Karlovice‐Adamíky, 8.VII.2006, 1 ex., observ.
M. Zapletal; Velké Karlovice‐Bzové, 2007–
2010, na extenzivních pastvinách hojný, jinak
ojedinělý výskyt, observ. LS; Velké Karlovice‐
Koncová, 10.17.VII.2006, 15 ex., observ. M.
Zapletal; Velké Karlovice‐Soláň, 20.VI.2007,
20 ex., observ. L. Fiala;
6676: Velké Karlovice‐Podťaté, Lopušánky,
2008–2010, na extenzivních pastvinách hoj‐
ný, jinak ojedinìlý výskyt, observ. LS; Velké
Karlovice‐Tísňavy, 2008, na extenzivních pas‐
tvinách hojný, jinak ojedinìlý výskyt, observ.
LS;
6774: Hovězí‐Stříbrník, 5.VII.2006, 2 ex.,
observ. F. Tyralík; Huslenky‐Hrachoveček,
13.VII.2006, 20 ex., observ. M. Meník;
Huslenky‐Kýchová, 2006–2010, hojný výskyt,
observ. LS; Huslenky‐Uherská, 2008, počet‐
ný a plošný výskyt, observ. LS; Huslenky‐
U Èotkù, 6.VII.2006, 20 ex., observ. M.
Meník; Valaská Senice, 10.VII.2006, 5 ex.,
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observ. J. Darebník; Zdìchov, 8.VII.2006,
1 ex., observ. J. Skala;
6775: Nový Hrozenkov‐Kohútka, 2006, hojný
výskyt, observ. M. Meník.
Perleovec kopøivový
Brenthis ino (Rottemburg, 1775)
V minulosti ohroený druh, v CHKO Beskydy
velmi vzácný (S����� 1975; cf. B���� et al.
2002) a tøi desetiletí nezvìstný druh, vázaný
na tradičně obhospodařované vlhké května‐
té údolní louky, prameniště a rašelinné lou‐
ky. Hlavními ivnými rostlinami jsou tuebník
jilmový (Filipendula ulmaria) a krvavec toten
(Sanguisorba oﬃcinalis). V posledních dvou
desetiletích expanduje, především na zanedba‐
né a zarùstající vlhké louky (B���� et al. 2002).
Na Valasku stále øídce nalézaný druh, èasto
pospolu s dalími mokøadními druhy motýlù
(Aricia eumedon, P. teleius èi P. nausithous),
mùe být ohroen plonou seèí nivních luk.
Materiál:
6574: Ronov pod Radhotìm, 15.VII.2007,
1 ex., lgt. V. Trochta; Velké Karlovice‐Léskové,
25.V.2008, 1 ex., lgt. LS;
6674: Janová‐Lysný, 7.VII.2006, 5 ex., lgt. F.
Tyralík, 19.VII.2006, 10 ex., lgt. F. Tyralík;
Halenkov‐Dinotice, 21.VII.2010, 5 ex., lgt. LS;
Halenkov‐Lušová, 25.VII.2006, 2 ex., lgt. LS,
13.VII.2010, 1 ex., lgt. P. Kepka;
6675: Nový Hrozenkov‐Břežitá, 8.VII.2006,
2 ex., lgt. J. Darebník;
6774: Zdìchov, 8.VII.2006, 2 ex., lgt. J. Skala.
Okáè voòavkový
Brintesia circe (Fabricius, 1775)
Druh je v Èerveném seznamu bezobratlých
hodnocen jako zranitelný (VU) (F����� et al.
2005). V polovinì 20. století silnì ustupující
a ohroený (B���� et al. 2002), nyní na sever‐
ní a støední Moravì probíhá expanze druhu
do hor (cf. K������� et al. 2003; Databáze
Mapování Motýlů ČR). Motýl osídluje subxero‐
termní trávníky s rozptýlenou zelení a výslun‐
né lesní lemy, larvy ijí na více druzích trav
(B���� et al. 2002). Na Valasku okáèe poprvé
uvádí B���� (2005) v roce 2005 z území mìsta
Vsetína (6674), poté pak z lokality Choryně‐PR
Choryòský mokøad (B���� 2006). Do té doby byl
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motýl historicky nejblíe znám z okolí Nového
Jièína a Hostýnských vrchù (B���� et al. 2002).
Okáč na Valašsko tedy nově expandoval, prav‐
dìpodobnì v dùsledku globálního oteplování
(cf. K������� et al. 2003; B���� et al. 2002;
Databáze Mapování motýlù ÈR), a vytvoøil zde
nepoèetné populace. Recentnì byli z území
Valašska pozorováni jedinci i v závěrech boč‐
ních údolí Vsetínské Beèvy, vèetnì kladoucích
samic.
Materiál:
6575: Horní Beèva, 26.VIII.2007, 1 ex., lgt.
J. Skala;
6674: Halenkov‐Dinotice, 21.VII.2010, 1 ex.,
lgt. LS; Halenkov‐Lušová: 6.VIII.2009, 1 ex.,
observ. LS, 16.VIII.2009, 1 ex., observ. LS,
14.VII.2010, 1 ex., LS;
6774: Huslenky‐Hrachoveček, 9.IX.2006, 2 ex.,
lgt. M. Menšík; Huslenky‐U Čotků, 19.VIII.2006,
1 ex., lgt. M. Menšík; Huslenky‐Kychová,
19.VIII.2006, 1 ex., lgt. M. Meník.
Okáè klubìnkový
Erebia aethiops (Esper, 1777)
Druh je v Èerveném seznamu bezobratlých
hodnocen jako zranitelný (VU) (F����� et al.
2005). Na Moravě byl v minulosti vždy lokál‐
ní (S���� 1912, B���� et al. 2002). Historické
nálezy pocházejí z okolí Valaského Meziøíèí,
Jarcové (D������� 1945), Bystøièky a Horní
Beèvy (S����� 1975), Rožnova pod Radhoštěm‐
Paseky (období 19811994, observ. L. Stiova,
Databáze Mapování motýlů ČR), Pržna‐U
Holáòù (období 19811994, observ. L. Fiala,
Databáze Mapování motýlù ÈR), obce Veselá
(25.VIII.1963, 1 ex., lgt. M. Griga, coll. Muzeum
regionu Valasko, Vsetín) a pøímo ze Vsetína
(Vsetín‐Žamboška (6673), 20.VIII.1958, 1 ex.,
lgt. L. Fiala, coll. L. Fiala, Vsetín).
V souèasnosti znám výskyt pouze ze dvou
lokalit ve Vsetínských vrích, na ostatních
moravských lokalitách vymizel (cf. B���� et
al. 2002; K���� & S���� 2007). Motýl je vázán
na starí sukcesní stadia lesostepních biotopù
a na svìtliny v listnatých a smíených lesích
(S������ et al. 2010). Na lokalitách jeho výsky‐
tu musí být dbáno na zastavení sukcese smě‐
rem ke stinným lesùm a køovinám  v lesích
je tøeba udrovat èlenitou strukturu s lesními
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louèkami a irokými vnitøními lemy s mozaikou
květnatých vysokostébelných a krátkostébel‐
ných ploch, kde se vyvíjejí housenky na více
druzích trav. Komplex kvìtnatých lesních luk
v údolí Halenkov‐Lušová zřejmě poskytuje dru‐
hu dosud potřebné podmínky pro přežití nepo‐
četné metapopulace, jedinci jsou zde nacháze‐
ni kadoroènì. Lokalita pøi lemu PR Halvovský
potok je tvořena osluněnou širokou lesní sváž‐
nicí. V okolí byly pøed deseti lety na pasekách
vysázeny nové lesy, které již nyní svážnici zasti‐
òují. Populace se tak z lokality buï pøemístila
na okolní vhodná místa nebo ji zøejmì zanikla
(po roce 2006 nebyla potvrzena) (S������ �
B���� 2009). Na dalších dříve známých lokali‐
tách ve Vsetínských vrích nebyl okáè nalezen,
pøestoe zde bylo po nìm v posledních letech
cíleně pátráno. Jde o jednoho z nejohroženěj‐
ích moravských denních motýlù.
Materiál:
6674: Halenkov‐Lušová, 12.VIII.2005, 2 ex.,
observ. LS, 25.VII.2006, 2 ex., lgt. LS, 7.VIII.2009,
20 ex., observ. LS, 12.VIII.2010, 2 ex. observ. LS;
Vsetín‐PR Halvovský potok, 6.VIII.2004, 10 ex.,
observ. LS, 30.VII.2006, 10 ex., observ. LS.

ZÁVÌR
Intenzívními prùzkumy bylo v regionu Valaska
po roce 2005 zjitìno celkem 24 druhù denních
motýlù a 2 druhy vøetenukovitých vedených
na Červeného seznamu ČR – bezobratlí (z cel‐
kového poètu 13 recentnì zjitìných druhù
vøetenuek a 87 druhù denních motýlù, co je
celkem 26 %) (cf. B���� et al. 2002; Databáze
Mapování motýlù ÈR). Mezi nejvýznamìjí
nálezy patøí potvrzení existence velmi silné
metapopulace kriticky ohroeného modráska
èernoskvrnného (P. arion) v údolí Vsetínské
Bečvy, potvrzení trvalého výskytu jasoně dym‐
nivkového (P. mnemosyne) na èeské i slovenské
stranì høebene Javorníkù. Nejohroenìjím
zjitìným druhem je okáè klubìnkový (E. aethi‐
ops), u kterého je pøes intenzivní monitoring
vhodných lokalit známa poslední populace
v rámci Moravy. Mezi celostátnì významné
nálezy patøí objevení velmi malé populace
modráska komonicového (P. dorylas), pøestoe
v roce 2010 nebyla ji potvrzena.
V rámci severní a støední Moravy existují na

Valasku stále poèetné populace pastevních
specialistù vyadujících oslunìnou volnou
pùdu, napø. velmi silné populace soumraèníka
èárkovaného (H. comma), soumračníka sko‐
øicového (S. sertorius), který se v posledních
letech zaèal objevovat i ve druhé generaci,
a vzácně se vyskytujícího soumračníka bělo‐
pásného (P. alveus). Dále pak stále plonì,
místy velmi hojnì se vyskytující perleovec
macekový (A. niobe), ve dvou generacích
se objevující modrásek jetelový (P. bellargus)
nebo íøící se hnìdásek kostkovaný (M. cinxia),
kterému mohlo z dùvodu gregarického ivota
housenek nízko nad zemí prospět plošné seče‐
ní velkého poètu luk. Kvìtnaté louky, nejlépe
čerstvě opuštěné či nesečené pouze periodic‐
ky přepásané lokality, obývají početné popula‐
ce vøetenuky tøeslicové (Z. brizae), vøetenuky
ligrusové (Z. carniolica) èi v ÈR v poslední silné
populaci ijící zelenáèek velký (J. notata).
Znovu, po nìkolika desítkách let, se na
Valašsku začal opět vyskytovat otakárek ovoc‐
ný (I. podalirius) nebo zelenáèek koulenkový
(J. globulariae), který byl v regionu poprvé obje‐
ven v roce 2009, kdy se objevil velmi hojnì na
více lokalitách. Dalšími, velmi úspěšně expan‐
dujícími druhy, jsou modrásek tírovníkový
(C. argiades) a hnìdásek èernýový (M. aurelia),
který se řídce objevil na nejteplejších lokali‐
tách v roce 2009 a velmi hojnì pak na mnoha
teplejích lokalitách i v závìrech údolí pøítokù
řeky Vsetínské Bečvy v roce 2010. Na podmáče‐
ných loukách a luèních pramenitích se øídce
vyskytují modrásek bìlopásný (A. eumedon)
a perleovec kopøivový (B. ino). Na vlhkých lou‐
kách se stále plonì vyskytují dalí dva druhy
modráskù rodu Phengaris  modrásek bahenní
(P. nausithous) na podmáčenějších zarůstají‐
cích loukách a modrásek oèkovaný (P. teleius)
na suích partiích nivních seèených luk.
Další druhy, které se na Valašsko nově roz‐
íøily, nevytvoøily silné populace a dosud se
vyskytují spíe øídce a sporadicky, jsou okáè
voòavkový (B. circe), modrásek tolicový
(C. decoloratus), ohniváèek èernoèárný (L. dis‐
par) èi luásek tolicový (Colias erate).
Pøes velkou snahu nebyly nìkteré døíve
uváděné druhy na Valašsku v současnos‐
ti nalezeny (cf. B���� et al. 2002; Databáze
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Mapování motýlù ÈR). Nejvìtí skupinu tvoøí
druhy nejteplejích otevøených a kamenitých
lokalit, které zanikly útlumem pastvy na nej‐
hůře přístupných a nejméně úživných pastvi‐
nách. V oblasti tak vymizeli okáè edohnìdý
(Hyponephele lycaon), soumraèník mochnový
(Pyrgus serratulae) èi modrásek rozrazilový
(Scolitantides orion)  vechny tyto druhy ily
ještě na začátku 70. let 20. století na pase‐
ných skalách u obce Pulèín. Stejnì tak vymøel
druh lesostepní krajiny  okáè metlicový
(Hipparchia semele), který vymizel po zapo‐
jení pùvodnì solitérní zelenì na pastvinách.
Dále se nepodaøilo potvrdit recentní výskyt
tìchto v ÈR ohroených druhù: ostruháèek
trnkový (Satyrium spini), ostruháèek èesvinový
(Satyrium ilicis) a modrásek obecný (Plebejus
idas). Zřejmě celostátně vymřel okáč stínova‐
ný (Lasiommata petropolitana), který byl na
Valašsku a stejně tak i v ČR zaznamenán napo‐
sledy v roce 1975 (po motýlovi bylo na Valasku
v posledních letech velmi intenzívnì pátráno
s negativním výsledkem, cf. S������ (2008e)).
Vymizely i druhy rozsáhlejích podmáèených
luk  napø. vøetenuka mokøadní (Zygaena tri‐
folii) a hnìdásek rozrazilový (Melitaea diami‐
na), které ale přežívají na posledních izolova‐
ných lokalitách v severní èásti Beskyd. Nìkteré
z tìchto druhù zde jetì mohou pøeívat, jejich
objevení vak není pravdìpodobné. Vymøelý je
i bìlásek ovocný (Aporia crataegi), který vymi‐
zel na celé Moravì. Souèasná fauna denních
motýlů Valašska je tedy oproti nedávné minu‐
losti ochuzená.
Mnohé z ohroených druhù motýlù, kteøí
v na území CHKO Beskydy žijí, jsou existenč‐
nì pøímo vázány na jemnozrnnou mozaiku
èlovìkem v minulých staletích vytvoøených
biotopů – hlavně extenzívní jalovcové pas‐
tviny a tradiènì seèením obhospodaøované
suché i podmáèené louky. V pøípadì ploného
upoutìní od tradièního hospodaøení, co se
stává smutnou realitou, tyto na lidské èinnosti
závislé druhy bìhem nìkolika let výraznì sníí
své populaèní hustoty a poté pravdìpodobnì
následkem zhroucení metapopulaèní struktury
vymřou. Velmi nebezpečné je stále pokraču‐
jící zalesòování nevyuitých ploch, èím jsou
ohroženy i lesní druhy, jako je např. jasoň dym‐
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nivkový (P. mnemosyne) nebo okáč kluběnko‐
vý (E. aethiops), který aèkoli ije mezi mladým
smrkovým náletem na lesních loukách, po
zapojení stromù okamitì mizí.
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