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УВОД 
 
 
 При помену биолошких особености Јелашничке клисуре 
свакако прва асоцијација је везана за флористичка истраживања Саве 
Петровића који је у знаменитом делу „Флора околине Ниша“ (1882.) 
дао прве научне податке о биодиверзитету овога простора. Али, 
фаунистичка истраживања донекле заостају за флористичким. 
Водоземце и гмизавце су истраживали и резултате публиковали 
Јовић и Ајтић (2007), док је Грубач (2007) обрадио фауну птица. 
Остале групе кичмењака овога простора су још увек недовољно 
истражене. 
 Фауна инсеката је фрагментарно и недовољно истражена. 
Имајући ову чињеницу у виду одлучили смо се за истраживање 
фауне дневних лептира, захваљујући предусретљивости и 
разумевању проф. Јакшића који се прихватио менторства над овим 
радом. 
 Сматрали смо да ће резултати бити интересантни првенствено 
због добре рашчлањености станишта и вегетацијских јединица у 
њима, што даје могућност идентификовања везе између лептира и 
станишта која преферирају. Са друге стране фаунистичко 
комплетирање ове групе може послужити за даља еколошка 
истраживања, на пр. Везе између врста дневних лептира и њихових 
паразитоида. Исто тако, имајући у виду да су дневни лептири на 
европском нивоу једна од таргет група мониторинга стања животне 
средине, ови резултати могу послужити за утемељење мониторинг 
програма. 
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1. ОПШТЕ ОДЛИКЕ  ЈЕЛАШНИЧКЕ КЛИСУРЕ 
1.1. Назив, положај, границе, топографија, геологија, педологија,  
       хидрологија. 
 
 Основ топонима је словенски фитоним „Јела“. Овај основ има 
научно оправдање јер је Јовановић (1980) показао да је на овоме 
простору заступљена заједница шуме букве и јеле – Fagetum-
Abietetosum Jov. Назив Јелашничка клисура се примењује тек после 
Другог Светског рата. Пре тога, она је једноставно звана Ждрело. 
 Јелшничка клисура је локализована у близини села 
Јелашница, 14 km од Ниша. Географски је неисправно рећи да кроз 
њу протиче Јелашничка река, то је река Студена, која тек код села 
Јелашница добија назив Јелашничка река и као таква се улива у 
Нишаву. Према југоистоку Јелашничка клисура се наставља и 
надовезује на Суву планину; према северозападу она се отвара према 
нишкој котлини. Иако је данас издвојена од магистралних путева 
који воде ка Нишу Јелашничка клисура је кроз историју била важан 
путни правац. Кроз њу је водио римски Via militaris, а потом и 
турски Цариградски друм. 
 Јелашничка клисура је геоморфолошки представљена 
теменима високих коса и гребеном јасно издвојеним од суседног 
кутинског на југозападу, црвеноречког на југоистоку и островичког 
на североистоку. На овом простору сусрећемо више преседлина од 
којих су неке, као Рајац, Царев друм, Плоча, куновичка и друге, 
веома дубоке. Клисура је изразито уска са вертикалним одсецима 
изнад Здравачког камена са леве и Грађенице са десне стране који се 
примичу на само 7-8 m. Овај природни раритет употпуњен је 
прозорцима у стенама. Као што је прозорац Кулина или прозорац 
Свети Илија (Мартиновић, 1974). Укупна дужина јелашничке 
клисуре почев од села Чукљеника па до низводног моста, износи 2 
km. Положај  Јелашничке клисуре приказан је на слици  1. 
Вертикална рашчлањеност је такође изражена. Радовански камен је 
на висини од 580 m, а најмања дубина износи 293 m. Ушће 
Јелашничке реке у Нишаву је на 205 m па је висинска разлика 375 m 
а у самој клисури висинска разлика је 287 m. 
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Слика 1. Положај Јелашничке клисуре на топографској карти. 
 
 Како се на слици може видети Јелашничка клисура заузима 
релативно малу површину, свега 115, 73 ha и граничи се са КО 
Чукљеник са јужне и источне стране и КО Јелашница са западне и 
северне стране. 
 
 
Геолошке одлике Јелашничке клисуре 
  
 Јелашничка клисура је усечена у доњокредним кречњацима који су 
од тектонских радијалних кретења и цементовањем дробинског материјала 
постали и бречасти или врло разбијени. Ови кречњаци су оформљени на 
подини која датира из горњег палеозоика (перм) са дна Тетиса, подина је 
издигнута током Херцинске орогенезе, пре око 70 милиона година. 
Кречњачка подлога је омогућила развој крашких облика рељефа попут 
бројних каверни и поткапина, као што су Капичак, Трогорница и 
Чукљеничка поткапина. Донекле су развијене и пећине као што су 
Латинска црква, Скривница, Т'мна пећ, Мечкина или Костина рупа и друге. 
Поред кречњака у Јелашничкој клисури се сусреће и кристаласта родопска 
маса. Због тога се сматра да ова клисура лежи на геотектонској граници. 
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Педолошка подлога  
 
 Уз Куновичку реку је присутан алувијални нанос а по 
ободима се сусрећу земљишта развијена метаморфозом геолошке 
подлоге. У Јелашничком басену терцијарне седименте покрива 
огајњачена смоница дебљине до 80 cm. На црвеним пешчарима тло 
је представљено црвеним земљиштем које народ зове црвена 
смоница. На кречњаку, тло је представљено црвенкасто-рудним 
земљиштем и белушом, она припадају типу црвеница (терра росса). 
Око Горње Студене земљиште на карбонатним шкриљцима је 
развијено као иловача - скелетно земљиште (Костић, 1954). На слици 
2 приказани су заступљени типови земљишта. 
 
 

 
 
Слика 2. Педолошка карта Јелашничке клисуре. Легенда: 
1. Смеђе земљиште на кречњаку (Calcocambisol); 2. Црница посмеђена на 
кречњаку (Calcomelanosol-Brownized calcomelanosol on limestone); 3. Еутрично 
смеђе вертично на неогеним седиментима (Vertic eutric cambisol on neogenic 
sediments); 4. Црница-црница посмеђена (Redish-brown acid soil on red sandstone); 5. 
Црвено-смеђе кисело земљиште на пермским кречњацима  (Redish-brown acid soil 
on red sandstone); 6. Смеђе лесивирано земљиште на једром кречњаку (Leached 
brown soil on limestone); 7. Камењар кречњака (Rocky limestone). Према: 
Танасијевић Ђ. и Никодијевић, В., 1972. Педолошка карта СФРЈ, 1: 50.000. 
Листови Ниш 1 и Ниш 2. Геокарта, Београд. 
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 У хидролошком смислу простором доминира Јелашничка река, 
лева притока Нишаве. Јелашничка река је настала на језерском поду, тј. 
дну плиоценог језера, усецањем у падине Суве планине. Формирају је више 
потока чија су извориста испод главног гребена Суве планине. Капиште и 
Јаловарски поток чине Пољску реку која се код Горње Студене састаје са 
Пољанском реком и граде Студену, која протиче кроз Јелашничку клисуру 
и уласком у село Јелашница добија назив Јелашничка река. У биолошком 
смислу ова река је значајна јер клисури доноси неопходну влагу, такође се 
уз њу развија екстразонална вегетација са бројним типовима станишта. 
 
1.2. Климатске одлике 
 
 Шири простор Јелашничке клисуре налази се у зони утицаја 
умерено-континенталне климе. Јовановић и Колић (1980) су дали 
исцрпну анализу климатских параметара које овде можемо 
приказати у њиховој основној форми преко температуре и падавина 
(слика 3).  
 

 

 
 
Слика 3. Основни климатски подаци за Суву планину и Нишку бању. 
 
На основу ових података сачинили смо климадијаграм по Walteru 
који сликовито приказује климатске особености подручја (слика 4).  
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Слика 4. Климадијаграми Суве планине и Нишке бање по Walteru. 
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За саму Јелашничку клисуру не постоје климатолошки подаци али 
процену њене климе можемо урадити поређењем са Нишком Бањом. 
Из датог климадијаграма се види да имамо температурни максимум 
у јулу и августу а да су зиме релативно благе, са јануаром као 
најхладнијим месецом. Већ средином априла температура прелази  
15 0C а од тада почиње сезона интензивног лета дневних лептира. 
Сезона траје до краја септембра због пада температуре и изражене 
уше који узрокују губитак вегетације у цвету који даје нектар као 

 
1.3  Бо

н

 

ж

л
с

а посебне природне 
вредности коју чини клисура Јелашничке реке са богатим и 
разноврсном морфолошком орнаментиком."  

 

с
храну лептирима.  

гатство живог света и његова заштита 

 Иако мали по површини простор Јелашничке клисуре је због 
специфичне комбинације абиотичких еколошких фактора 
диференциран што даје основ за развој флоре, вегетације, станишта 
и фауне. До сада су описане 24 вегетацијске јединице а нивоу 
асоцијација. Оне граде бројне типове станишта, до сада је утврђено 
49 типова стаишта према EUNIS класификационом систему. 
Поједени типови станишта илустровани су на слици 5.   Нарочиту 
вредност представљају бројне ендемске и реликтне врсте флоре и 
фауне због чега је овај простор стављен под заштиту Уредбом о 
заштити специјалног резервата природе "Јелашничка клисура" 
("Слу бени гласник РС", бр. 9/95.). Уредбом се прецизира да се 
"Специјални резерват "Јелашничка клисура" ставља под заштиту 
ради очувања станишта природних реткости, ендемо-реликтних 
врста српске и ната ијине рамондије (Ramonda serbica Pančić, 
Ramonda natalia Pančić), као и 39 мезијских, 20 балканских и ше т 
илирских ендема и субендема и очувањ
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Слика 5. Илустрација појединих типова станишта на подручју Јелашничке 
клисуре. 1. C3.53 Еуро-сибирске једногодишње заједнице на речном муљу 
(Polygono-Rumicetum conglomerati); 2. H3.2A26 Мезијско-
северноскардопиндске монтане и субмонтане <Asplenium lepidum> 
карбонатне стене у поткапинама и на контранагибима (Ass.: Parietarietum 
serbicae );   3. E1.224 Суве субконтиненталне карбонатне степске травне 
формације са доминацијом Festuca valesiaca s.lat. (Ass.:Poterio-Festucetum 
valesiacae), и 4. F3.242C Балканске субконтиненталне листопадне шикаре 
белограбића <Carpinus orientalis> (Ass.:Carpinetum orientalis 
serbicum;Syringo-Carpinetum orientalis). Сви снимци: Соња Петровић.   
  
1.4. Антропогени притисци 
 
 Стари Цариградски друм је под северном суподином Суве 
планине водио развођем између Црвене и Јелашничке реке. У једном 
од првих записа из 1189. године кад је крсташка војска Фридриха 
Барабаросе пролазила овим друмом, остало је записано да је то 
врлетан и шумовит предео. Слично томе  Ранберт 1534. године за 
ове шуме каже да су тешко проходне. Слободно крчење шума 
почело је у другој половини XIX века. У атару Јелашнице већи 
шумски комплекси искрчени су између 1870. и 1880. године, то јест 
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пошто су Турци напустили овај крај. По сечењу шума на Плочи, од 
1910. године почело је искрчавање и околних шумских комплекса. 
Делом су шуме биле спаљене и од бугарских окупатора 1885. године, 
то се поновило и 1912. О актуелном стању шумског комплекса 
подручја Суве планине и Јелашничке клисуре можемо судити на 
основу параметара дефолијације и деколоризације. Према званичном 
извештају о процени и праћењу ефеката – утицаја ваздушних 
загађења на шумске екосистеме у Републици Србији дефолијација је 
умерена (20-25 на скали од 0-50), док је деколоризација слаба или је 
нема. Прецизније, без знакова деколоризације има 81,7/ стабала 
граба, док је код свих осталих лишћарских врста тај проценат већи 
од 90 (Невенић и сарадн., 2012). Крчењем шума дошло је до појаве 
бујица, обзиром на конфигурацију терена. Овај је процес убрзан у 
другој половини прошлог века када је, примера ради, само у атару 
Доње Студене напуштено преко 20 хектара обрадивих површина. У 
атару села Доња Студена развијена је бујица коју мештани називају 
Рајац, бујица Ромен долази испод Суве планине и у Горњој Студени 
се састаје са Пољанском реком, а њој се придружује и бујица названа 
Црвена Бара. Антропогени притисак на овај простор је извршен и 
рударским радовима. Стари јелашнички рудник мрког угља био је 
откривен 1882-1883. године на месту Ждрело. До 1914. исцрпљене 
су главне залихе угља а он је поново отворен 1928. године, да би 
мењајући више власника коначно 1967. године био затворен 
(Костић, 1954). Данашњи антропогени притисак на овом простору је 
незнатан и испољава се преко екстензивне пољопривреде и 
шумарства и локалног саобраћаја слабог интензитета. На појединим 
стрмим падинама у циљу везивања терена и спречавања ерозионих 
процеса извршено је пошумљавање киселим дрветом (Ailanthus 
altissima Swingle). 
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2. ПРЕГЛЕД ДОСАДАШЊИХ ИСТРАЖИВАЊА ФАУНЕ  
    ДНЕВНИХ  ЛЕПТИРА  ЈЕЛАШНИЧКЕ КЛИСУРЕ 
 
2. 1. Литературни подаци из периода до Другог Светског рата 
 
 Развој флористичких истраживања на овим просторима 
(Јосиф Панчић, Сава Петровић, Лујо Адамовић) није био праћен 
развојем ентомолошких истраживања. Арсеније Шијаковић је 
публиковао 1885. године рад под називом „Практична предавања из 
познавања природе“, рад је замишљен као основ за бављење 
зоологијом. Јосиф Панчић је 1883. године публиковао знамениту 
монографију „Ортоптере у Србији“. Али ови подстицаји нису 
наишли на одзив домаћих природњака, тако први рад, о дневним 
лептирима подручја Ниша даје Мађар Uhl József 1903. године. 
Нажалост, о овом аутору нисмо успели да сазнамо детаље о ближој 
биографији. Следећи публиковани податак долази од знаменитог 
бечког лепидоптеролога Hansa Rebela, који је током неколико 
деценија студирао фауну дневних лептира Балканског полуострва и 
у једном од тих радова дао прилог о дневним лептирима Ниша, 
Пирота и других делова. Први домаћи аутор који је дао исцрпнији 
приказ фауне дневних лептира овог подручја био је доктор Михајло 
Градојевић, професор београдског универзитета школован у 
иностранству, у знаменитој монографији “Leptirovi Srbije – Diurna“ 
(1930-1931). Градојевић у овом раду наводи податке за Суву планину 
и Ниш. Сумирајући резултате ових аутора можемо закључити да је 
ниво познавања фауне ове групе изразито низак, првенствено због 
фрагментарног истраживања.  
 
2.2.Савремени литературни подаци 
 
 Први значајнији допринос познавању фауне ове групе дао је 
Јакшић 2003. године, који је током 2000. и 2001. сакупљао материјал 
на 20 локалитета од Ниша до Суве планине. Том приликом је 
утврђено присуство 80 врста дневних лептира, што је солидан основ 
за даља истраживања. Đurić & Veling су 2007. године дали податке за 
три врсте дневних лептира у Јелашничкој клисури. Исте године су и 
Стојановић-Радић и Јакшић дали рад о фауни фамилије Lycaenidae 
Србије који садржи и податке за Доњи Душник, Јелашницу и околна 
подручја Малче, Ниша и Суве планине. Исто тако Стојановић-Радић 
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је дала још један прилог о фауни врста дневних лептира из фамилија 
Papilionidae и Pieridae у коме су обрађени локалитети Јелашничке 
клисуре, Малче, Ниша, Нишке Бање и Суве планине. Andjus је 2008. 
године публиковала монографију у којој су обрађени дневни 
лептири из збирки Природњачког музеја у Београду. Наведени су 
подаци за Ниш, Сићевачку клисуру, Суву планину и Сврљиг, што 
значи да нема непосредних налаза у Јелашничкој клисури али су 
значајни и пружени подаци за суседна подручја. У оквиру 
активности наставника и студената Природно-математичког 
факултета у Нишу, реализована су и две дипломска рада студената 
који се за предмет свог интересовања одабрали дневне лептире. Тако 
је Бранислав Живковић (2008) утврдио 65 врста дневних лептира на 
Сувој планини и Сићевачкој клисури, а Томић Даница (2010) је на 
подручју Јелашничке клисуре утврдила 50 врста дневних лептира. 
Jakšić, Verovnik & Dodok су 2008. године дали нови прилог 
познавању фауне ове групе na prostoru Sićevačke klisure i Suve 
planine.  Најзад, Đurić, Popović & Verovnik (2010) су током 
трогодишњег истраживања утврдили 110 врста дневних лептира у 
Јелашничкој клисури. То им је дало основ за констатацију да је 
Јелашничка клисура “врућа тачка биодиверзитета“ (“hot spot“).  
 
  
 
3. ОПШТЕ ОДЛИКЕ ДНЕВНИХ ЛЕПТИРА 
 
 Међу бројним припадницима инсеката представници три реда 
су међусобно врло блиски: Neuroptera (са голим крилима), 
Trichoptera (са крилима покривеним длачицама) и Lepidoptera (са 
крилима покривеним љускама – squamula, еволуиралим из длачица). 
Колико је та блискост велика говори податак да је тек Кристенсен 
(Niels Peder Christensen, 1979) кладистичком методом утврдио 
припадност Zeugloptera као синапоморфних са групом Glossata и на 
бази тога је ову групу прикључио Lepidopterama а не Trichopterama, 
како је до тада сматрано. Анализом великог броја својстава унутар 
реда Lepidoptera извршено је раздвајање реда на 127 фамилија (46 
суперфамилија) у свету, тј. 85 фамилија (31 суперфамилија) у 
Европи. Унутар ове поделе дневни лептири чине једну 
монофилетску групу представљену са две суперфамилије: 
Hesperioidea и Papilionoidea. У Европи је прва суперфамилија 
представљена  фамилијом Hesperiidae, док другу суперфамилију 
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представљају фамилије Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae и 
Nymphalidae (Karsholt and Razowski, 1996). 
 Које су опште одлике представника реда  Lepidoptera 
(Glossatta) као групе инсеката? Глава им је слободна, антене су 
већином дугачке, вишечлане, носе органе чула мириса. Антене се 
код дневних лептира завршавају овалним задебљањима, по чему је 
изведен и стари назив Rhopalocera (гр.: rhopalon  = буџа, буздован). 
Имају фацетоване очи и оцеле. Доња вилица гради спирално увијену 
сисаљку која је грађена из два дела, ужљебљена са унутрашње 
стране. Горња усна, горња вилица и сежњаци доње вилице су 
закржљали. Доња усна има велике, усправљене сежњаке. Груди носе 
два пара крила, приближно једнаке величине, покривена љускама 
грч.: lepis, lepidos = љуска).  Код једне групе лептира на горњем 
ободу задњих крила налазе се бодљице или чекиње којима се задња 
крила прикаче за петљу на предњим крилима, кажемо за тај тип 
крила да имају ретинакулум. Груди носе и три пара ногу, оне су 
слабе а код неких представника су предње ноге закржљале. Тарсус је 
увек петочлан, проторакс је срастао, трбух изграђује 6 – 7 чланова. 
Преображај (метаморфоза) је потпун (холометаболни тип): одрасла 
женка после парења полаже јаја у којима се током ембрионалног 
развоја формира ларва названа гусеница. Гусенице имају 3 – 5 пари 
абдоминалних ногу (pedis spurii) и снажне хитинске вилице које 
граде усни апарат за грицкање. Гусеница се по изласку из јајета у 
постембрионалном развоју  храни, расте и пресвлачи и потом се 
зачаури у лутку (пупа). У лутки, која мирује, се обавља преображај – 
гусеница се трансформише у одраслог лептира. По завршеном 
преображају из лутке излази одрасли  (адултни) лептир.  
 Представници дневних лептира (Hesperioidea и Papilionoidea) 
имају танко тело, у миру држе крила склопљена у вертикалном 
положају, немају слушне органе ни оцеле а антене им се завршавају 
овалним задебљањима. Ноге су танке, голени и тарзуси са 2 – 4 реда 
малих бодљи. Код неких су предње ноге закржљале. Предња крила 
са 12, ређе са 10 или 11 нерава (вена) и једним дорзалним нервом. 
Задња крила са једним косталним и 1 – 2 дорзалним нервом (Слика  
6). Немају ретинакулум. Тело лутке је потпуно прекривено 
кошуљицом, испод ње се назиру органи будућег имага, овај тип 
лутке је означен као pupa obtecta. Лутке обично висе прикачене 
задњим крајем тела директно или помоћу паучинастог влакна. 
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Слика 6. Крилна нерватура (десно) и региони (лево), према Херих-Шеферу 
(Herrich-Schäffer).  РЕГИОНИ:  A – Апекс, АУ – Анални угао, Б – Базална зона, Д 
– Дискална зона, К – Коста, М – Маргина, ПД – Постдискална зона, СМ – 
Субмаргинална зона. КРИЛНА НЕРВАТУРА: S1a (VA) – S12 – Поља између два 
нерва, V1a – V12 – Нерви (вене),  VA – Анални нерв, VC – Костални нерв,  VDs – 
Дискоидални нерв,  VМC –  Медијални нерв, VSbc –  Субкостални нерв, VSbm – 
Субмедијални нерв. 
 
 Одлике представника  појединих фамилија су добро 
дефинисане. Скелари (Hesperiidae) имају све ноге добро развијене, 
на задњим голенима имају два пара бодљи, две на крају и две у 
средини. Глава и тело су дебели, здепасти. Антене су издужене, 
размакнуто постављене, јајасте и на врху савијене. Крила стоје 
полуотворено, предња крила имају 12 нерава. Код представника 
фамилије једрилаца (Papilionidae) задња крила су позади обично 
извучена у виду репића. Крила имају 11 или 12 нерава, на предњим 
крилима је посебно  развијен нерв V3, док на задњим крилима он 
одсуствује. Ћелија на оба пара крила је затворена. Све ноге су добро 
развијене и функционалне, са по две канџице на крају тарзуса. 
Тибије предњих ногу носе епифизис. Гусенице имају на првом 

 15



грудном сегменту рачвасту жлезду (osmeterium) која лучи секрет 
јаког мириса, служи за одвраћање непријатеља. Представници 
фамилије белаца (Pieridae) имају ноге добро развијене, све су 
функционалне. Сежњаци су трочлани и мало дужи од главе. Крила 
су са равним ивицама, задња крила имају два дорзална нерва. 
Предња крила могу имати 10, 11 или 12 пари нерава а ћелија је 
затворена и на предњим и на задњим крилима. На задњим крилима 
се налазе два анална нерва са унутрашњим маргинама незнатно 
конкавне форме. На крилима се манифестује полни диморфизам. 
Гусенице су са кратким длачицама, лутке су слободне, директно или 
преко влакана висе на гранама. Код плаваца (Lycaenidae) предња 
крила обично имају 10 или 11 нерава, одсуствују нерви V8 или V8 и 
V9, на задњим крилима одсуствује прекостални нерв. Код јединог 
европског представника фамилије пегаваца (Riodinidae) – Hamearis 
lucina L., предња крила имају 12 нерава. Ноге имају пар тибијалних 
„мамуза“, које често одсуствују на предњим екстремитетима, код 
врсте H. lucina L. предње ноге нису функционалне. Код многих врста 
гусенице на 10-ом ларвалном сегменту поседују жлезду која лучи 
слатки, високоенергетски сок. Захваљујући томе гусенице живе у 
облигатној симбиози са мравима (мирмекофилија). Врста  H. lucina 
L. се код неких аутора припаја фам. Lycaenidae, док је други 
издвајају у засебну фамилију Riodinidae. Фамилија шаренаца 
(Nymphalidae) је обимна, најмногобројнија врстама у Европи. И овде 
имамо различита тумачења: поједини аутори издвајају две фамилије 
(Nymphalidae и Satyridae) док је код других то јединствена фамилија 
(како смо је и у овом раду приказали). Од заједничких, општих 
одлика истичу се редуковани предњи екстремитети који се не 
користе за ходање, и  тарзуси предњих ногу мужјака који су 
редуковани на 1-3 сегмента, уз то су обично и длакави. Женке имају 
пет тарзалних сегмената, при чему се на четвртом сегменту налази 
трнић. Сежњаци су мало дужи од главе. На предњим крилима је 
развијено 12 нерава, ћелија је отворена или затворена. Специфичност 
групе је и да се код многих представника на предњим крилима 
мужјака налазе мирисне љуске – андроконије. 
 Од еколошких особина дневних лептира свакако је најважнија 
одлика везаност за одређени тип станишта. У основи разликујемо 
две групе врста: арбореалне (шумске) и ореалне (ливадске). Подела 
је извршена на основу биљке на којој женка полаже јаја – 
овипозицијска биљка, што је генетски детерминисана одлика. 
Овипозицијска биљка је увек и нутритивна, њу женка налази чулом 
вида и чулом мириса. Код монофагних врста углавном само једна 
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врста биљака (или неколико њих из истог рода) је овипозицијска и 
истовремено нутритивна. Код олигофагних врста гусеница више 
врста биљака, из више родова, служе за исхрану. Код полифагних 
врста тај број биљних врста је далеко већи. Код појединих 
представника Lycaenidae гусенице започињу развој као биљоједи а 
по уношењу у мравињак настављају да се хране ларвама мрава. Када 
су у питању адулти онда треба нагласити да постоји снажна 
упућеност према нектарској биљци, са чијих цветова се узима нектар 
као храна, као и према биљци за одмор, на којој одрасли лептир 
преноћи или мирује током кишовитих дана. Присуство 
овипозицијске биљке, нектарских биљака и биљака за одмор, уз 
климатске чиниоце (хигрофилне и ксерофилне врсте),  у основи 
опредељују географско распрострањење врста. Број годишњих 
генерација је такође условљен климатским факторима: поједине 
врсте образују једну генерацију годишње (Antocharis cardamines, 
Melanargia galathea), неке се јављају у две генерације (Araschnia 
levana) а неке образују три генерације (Pieris rapae, Coenonympha 
pamphilus). Неповољне услове, тј. зимски период, проводе у 
стадијуму јајета, гусенице, лутке, или ређе у стадијуму адулта.  
 Дневни лептири се данас примењују и као значајна група 
биоиндикаторских организама. Неопходан предуслов за то је 
познавање како биологије, тако и екологије (идиоекологије) сваке 
појединачне врсте која се користи као биоиндикатор. Потребно је 
такође познавати и ширину еколошке валенце врсте за сваки 
појединачан фактор спољашње средине (температуру, влажност, 
светлост, pH земљишта, итд.). Добра проученост чини да су ови 
услови испуњени, посебно је важна њихова везаност за станиште. Од 
стране Европске агенције за животну средину (ЕЕА – European 
Environmental Agency) дневни лептири су заједно са васкуларним 
биљкама и кичмењацима изабрани да буду репрезентативни 
биоиндикатори у земљама Европске Уније. Због своје осетљивости 
одмах реагују на промене квалитета животне средине (загађење, 
губитак биљних врста, губитак врста са којима ступају у заједничке 
односе, климатске промене...).  
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4. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА 
 
4.1. Методе теренског рада  
 
Теренски рад са узорковањем материјала обављен је на 
локалитетима од Малче, преко Јелашнице и Чукљеника, до врха 
Соколив камен, 1552 m на Сувој планини. Целокупно подручје 
Јелашничке клисуре налази се у UTM пољу EN 89. Током 2012. и 
2013. године вршена су перманентна теренска истраживања методом 
трансекта по Поларду, на сваких 15 дана. Узорковање материјала на 
терену вршено је на основу „Дозволе за сакупљање заштићених и 
строго заштићених врста лептира у научноистраживачке сврхе“, бр. 
353-01-1559 од 8. 6. 2011.;  353-01-1070, од 12. 6. 2012. године и 353-
01-637/2013-08 од 16. 6. 2013. године. Снимци локалитета и врста на 
терену рађени су дигиталним апаратом „Olympus“ SP-51=UZ (10 x 
optical zoom, 7,1 megapixel). 
 
4.2. Номенклатура и таксономија 
 
 Таксономски редослед и номенклатура су дати према Karsholt 
& Razowski (1996), уз незнатне измене које су донете у периоду од 
публиковања тог дела, сумиране у делу Van Swaay et al (2010). 
Српски називи врста су дати према Jakšiću i Đuriću (2007). Код 
српских назива су урађене две измене, за врсте N. antiopa где је 
приоритет дат српском називу мртвачки плашт, и код V. cardui где је 
приоритет дат српском називу чкаљевац, према називима које је 
применио Радовановић (1959). Статус угрожености у Европи је 
приказан према раду Van Swaay et al (2010), док је статус 
угрожености на националном нивоу дат према Јакшићу (2003). Од 
еколошких особености дневних лептира трофичке специјализације 
гусеница су приказане према Stefanescu et al., 2011. Преференца 
према абиотичким условима станишта (температура и влага у 
подлози) је приказана према Mihut & Dincã (2004). Афинитет врсте у 
односу на избор основног типа станишта је преузет од Van Swaay et 
al., 2006. Зоогеографске одлике врсте, су дате према Kudrna et al., 
2011. 
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5. ПРЕГЛЕД УТВРЂЕНИХ ВРСТА ДНЕВНИХ ЛЕПТИРА 
 
НАТФАМИЛИЈА HESPERIOIDEA 
Фамилија Hesperiidae; скелари, ветропири 
  
 1. Pyrgus sidae (Esper, 1784); липицина хесперида 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили 
Јакшић (2003) и Đurić, Popović and Verovnik (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 1♂, 5. 
јун 2013. 
Јавља се у једној годишњој генерацији од средине маја  до краја јуна. 
Прехрамбена биљка гусеница је Potentilla recta. 
Доминантни тип станишта су травнате заједнице. 
Распрострањена је спорадично у Србији. 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еурооријентална 
врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је рањива – V. 
 
 2. Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758); слезова хесперида 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили: 
Јакшић (2003); Јakšić, Verovnik and Dodok (2008); Живковић (2008) и 
Đurić, Popović and Verovnik (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Бојанине воде, 1♂, 
5. јун 2013. 
Јавља се у две годишње генерације од априла до јуна и друга у јулу и 
августу. 
Прехрамбене биљке гусеница су врсте родова Potentilla и Fragaria. 
Доминантни тип станишта су травнате заједнице. 
Широко распрострањена врста на простору западног Палеарктика 
(Tolman & Lewington, 2008). Ова врста је једна од најчешћих 
представника Hesperiidae у Србији (Jakšić, 1988). 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еуросибирска врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“  - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
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 3. Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808); смеђи скелар 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили: Јakšić, 
Verovnik and Dodok (2008) и Đurić, Popović and Verovnik (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 1♂, 18. 
мај 2012.;  2♂♂, 14. јун 2012.;  2♂♂, 28. јун 2012.; 2♂♂, 5. јун 2013. 
Јавља се у једној продуженој годишњој генерацији од маја  до 
августа. 
Полифагна врста, прехрамбене биљке гусеница су Phleum pratense, 
Holcus mollis, Calamagrostis epigejos и др. 
Доминантни тип станишта су травнате заједнице а среће се и у 
субурбаним стаништима. 
Распрострањена је у целој Европи, сем на северу (Tolman & 
Lewington, 2008). Прилично је распрострањена у Србији (Jakšić, 
1988). 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): холарктичка врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
 
НАТФАМИЛИЈА PAPILIONOIDEA 
Фамилија Papilionidae; једрилци 
 

4. Zerynthia cerisy (Godart, 1824); Мирин лептир 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили 
Stojanović-Radić (2007) и Đurić, Popović and Verovnik (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 2♂♂, 5. 
јун 2013. 
Јавља се у једној годишњој генерацији од средине марта до почетка 
јула. 
Прехрамбена биљка гусеница је Aristolochia clematitis. 
Доминантни тип станишта су вриштине, жбуње и шибљаци. 
Распрострањена је у јужном делу Балканског полуострва који је под 
утицајем медитеранске и субмедитеранске климе. 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еурооријентална 
врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста је „скоро угрожена“ - NT; према националној 
класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у дужем временском 
периоду. 
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 5. Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758); једрилац 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили: 
Јакшић (2003); Stojanović-Radić (2007); Јakšić, Verovnik and Dodok 
(2008); Живковић (2008); Đurić, Popović and Verovnik (2010) и Томић 
(2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 2♂♂, 
1♀, 28. јун 2012. 
Јавља се у три годишње генерације од марта до октобра.  
Прехрамбене биљке гусеница су Pruinus spinosa, P. domestica, P. 
persica, P. amygdalus, P. cerasus и Crataegus oxycanta.  
Доминантни тип станишта су вриштине, жбуње и шибљаци, као и 
травната и пољопривредна станишта. 
Веома распрострањена врста у целој Србији (Jakšić, 1988). 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еуросибирска врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је неугрожена – nt. 
 
 6. Papilio machaon Linnaeus, 1758; ластин репак 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили: 
Јакшић (2003); Јakšić, Verovnik and Dodok (2008); Живковић (2008) и 
Đurić, Popović and Verovnik (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 1♀, 28. 
јун 2012. 
Јавља се у три годишње генерације од марта до октобра.  
Прехрамбене биљка гусеница су Peucedanum oreoselinum, Daucus 
carota, Anetum graveolens и Ruta graveolens. 
Доминантни тип станишта су травнате заједнице и субурбана 
станишта. 
У Србији је распрострањена и насељава сува или умерено влажна 
травната станишта (Jakšić, 1988).  
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еуросибирска врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је угрожена - E. 
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Фамилија Pieridae; белци 
 
 7. Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758); горушичин белац 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили:  
Stojanović-Radić (2007); Јakšić, Verovnik and Dodok (2008); Живковић 
(2008); Đurić, Popović and Verovnik (2010) и Томић (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 18. мај 
2012., 2♂♂; 14. јун 2012, 2♂♂; 28. јун 2012., 1♂; Бојанине воде, 5. 
септембар 2012., 1♂. 
Јавља се у две годишње генерације, прва у мају и јуну, друга у јулу и 
августу. 
Прехрамбене биљке гусеница су Vicia cracca, Lathyrus pratense, Lotus 
corniculatus, Coronilla varia и Dorycnium pentaphylum (Lorković, 
[1954] 2009). 
Доминантни тип станишта су травнате заједнице и шумска 
станишта. 
Распрострањена врста у целој Србији (Jakšić, 1988).  
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еуросибирска врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
 
 8. Aporia crataegi (Linnaeus, 1758); глоговац 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили: 
Јакшић (2003); Stojanović-Radić (2007); Јakšić, Verovnik and Dodok 
(2008); Живковић (2008); Đurić, Popović and Verovnik (2010) и Томић 
(2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 28. јун 
2012., 1♀; 5. јун 2013., 2♂♂, 1♀; Бојанине воде, 5. јун 2013., 4♂♂. 
Јавља се у једној годишњој генерацији од почетка маја до јула. 
Прехрамбене биљка гусеница су Prunus spinosa, P. domestica, P. 
avium, Amygdalus communis, Pyrus communis, P. machaleb, Crataegus 
monogyna и др. 
Доминантни тип станишта су травната, шумска и пољопривредна. 
Распрострањена врста у Србији (Jakšić, 1988). 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еуросибирска врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
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националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
 
 9. Pieris rapae (Linnaeus, 1758); мали купусар 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили: Uhl 
(1903); Јакшић (2003); Stojanović-Radić (2007); Anđus (2008); Јakšić, 
Verovnik and Dodok (2008); Живковић (2008); Đurić, Popović and 
Verovnik (2010) и Томић (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 14. јун 
2012., 1♀; 28. јун 2012., 1♀; 5. јун 2013, 1♂, 1♀;  Куновица, 17. јул 
2012., 2♀♀. 
Јавља се у три годишње генерације од марта до новембра.  
Прехрамбене биљке гусеница Brassica rapa, B. napus, B. oleracea, 
Roripa silvestris, Sysimbrium sp., Allyssum sp. 
Доминантни тип станишта су пољопривредне и субурбане 
површине. 
Једна од најраспрострањенијих представника Pieridae у Србији 
(Jakšić, 1988). 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): холарктичка врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
 
 10. Pieris napi (Linnaeus, 1758); жиличасти купусар 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили: 
Јакшић (2003); Stojanović-Radić (2007); Јakšić, Verovnik and Dodok 
(2008); Живковић (2008); Đurić, Popović and Verovnik (2010) и Томић 
(2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 18. мај 
2012., 3♂♂, 1♀; Бојанине воде, 5. мај 2012., 2♂♂. 
Јавља се у три годишње генерације од марта до новембра.  
Прехрамбене биљке гусеница су Roripa silvestris, Alliaria officinalis, 
Cardamine hirsuta, C. trifolia, Biscutela laevigata. 
Доминантни тип станишта су травната, шумска и пољопривредна 
станишта. 
Распрострањена врста у Србији (Jakšić, 1988). 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еуросибирска врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
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националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
 
 11. Colias crocea Geoffroy, 1785; шафрановац 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили: 
Јакшић (2003); Stojanović-Radić (2007); Јakšić, Verovnik and Dodok 
(2008); Живковић (2008); Đurić, Popović and Verovnik (2010) и Томић 
(2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 5. јун 
2013., 1♂; Бојанине воде, 5. септембар 2012., 1♂, 5♀♀ (1♀ f. helice). 
Јавља се у три до четири годишње генерације од марта до новембра. 
Прехрамбене биљке гусеница су разне Fabaceae из родова Medicago, 
Trifolium, Onobrychis, Coronilla, Melilotus, Hippocrepis, Astragalus, 
Vicia и др.  
Доминантни тип станишта су травнате и пољопривредне површине. 
Веома је распрострањена у Србији (Jakšić, 1988). 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еурооријентална 
врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
 
 12. Colias hyale (Linnaeus, 1758); златни поштар 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили Uhl 
(1903) и Томић (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 18. мај 
2012., 1♀; Бојанине воде, 5. септембар 2012., 1♂. 
Јавља се у три годишње генерације од маја до октобра. 
Полифагна врста, овипозицијска биљка је Medicago lupulina а 
гусенице се хране и на Medicago sativa, Lotus corniculatus, Trifolium 
pratense, Hippocrepius comosa, Vicia cracca и др. 
Доминантни тип станишта су травнате и пољопривредне површине. 
Распрострањена врста у Србији (Jakšić, 1988). 
Зоогеографска припадност  према Kudrni (2011): еуросибирска врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
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13. Colias alfacariensis Ribbe, 1905; златна осмица 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили: 
Јакшић (2003); Stojanović-Radić (2007); Јakšić, Verovnik and Dodok 
(2008) и Đurić, Popović and Verovnik (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 28. јун 
2012., 1♂. 
Јавља се у три генерације од априла до октобра. 
Овипозицијске биљке су Hyppocrepis comosa и Coronilla varia. 
Доминантни тип станишта су травнате и пољопривредне површине. 
Распрострањена врста у Србији (Jakšić, 1988). 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еурооријентална 
врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
 
 14. Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758); лимуновац 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили: 
Јакшић (2003); Stojanović-Radić (2007); Јakšić, Verovnik and Dodok 
(2008); Đurić, Popović and Verovnik (2010) и Томић (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 5. јун 
2013., 2♂♂. 
Јавља се у једној годишњој генерацији од маја до октобра, 
индивидуе које хибернирају јављају се наредне године у од марта до 
почетка маја.. 
Овипозицијске биљке су Rhamnus frangula и R. catharicus. Гусенице 
се хране и на Frangula alnus. 
Доминантни тип станишта су травнате заједнице и заједнице са 
вриштинама, жбуњем и шибљацима. 
Распрострањена врста у Србији (Jakšić, 1988). 
Зоогеографска припадност  према Kudrni (2011): еуросибирска врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
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Фамилија Lycaenidae; плавци 
 
 15. Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761); ватрени дукат 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили: 
Стојановић-Радић и Јакшић (2007); Јakšić, Verovnik and Dodok (2008) 
и Đurić, Popović and Verovnik (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 5. јун 
2013., 1♂.  
Јавља се у три годишње генерације од маја до октобра. 
Прехрамбене биљке гусеница су Rumex acetosella, R. acetosa, R. 
hydrolapathum, R. scutatus. 
Доминантни тип станишта су травнате површине. 
Широко је распрострањена врста у Србији (Jakšić, 1988). 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): холарктичка врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
 
 16. Lycaena dispar (Haworth, 1802); велики дукат 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили: Uhl 
(1903); Јакшић (2003); Стојановић-Радић и Јакшић (2007); Живковић 
(2008) и Đurić, Popović and Verovnik (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 5. јун 
2013., 1♂, 3♀♀. 
Јавља се у једној годишњој генерацији од јуна до јула. 
Прехрамбена биљка гусеница је Rumex hydrolapathum. 
Доминантни тип станишта су травната и влажна станишта. 
Ова врста је широко распрострањена у Србији, а нарочито се јавља 
на мочварним стаништима, запуштеним ливадама и уз реке до 1700 
m (Jakšić, 2008). 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еуросибирска врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је рањива - V. 
 
 17. Lycaena tityrus (Poda, 1761); бакренац 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили: 
Јакшић (2003); Јakšić, Verovnik and Dodok (2008) и Đurić, Popović and 
Verovnik (2010). 
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Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Бојанине воде, 5. 
септембар 2012., 1♂. 
Јавља се у две годишње генерације од априла до јуна и од јула до 
почетка септембра. 
Прехрамбена биљка гусеница је Rumex acetosa и друге врсте истога 
рода. 
Доминантни тип станишта су травнате заједнице. 
Распрострањена врста у Србији (Jakšić, 1988). 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еуросибирска врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
 
 18. Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775); кисељаков дукат 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили: 
Јакшић (2003); Јakšić, Verovnik and Dodok (2008); Живковић (2008) и 
Đurić, Popović and Verovnik (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Малча, 9. септембар 
2012., 1♀. 
Јавља се у једној годишњој генерацији од јуна до јула. 
Прехрамбена биљка гусеница је Rumex acetosa и друге врсте истога 
рода. 
Доминантни тип станишта су травнате заједнице. 
Распрострањена врста у Србији осим на северу (Jakšić, 1988). 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еурооријентална 
врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста је „скоро угрожена“ - NT; према националној 
класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у дужем временском 
периоду. 
 
 19. Callophrys rubi (Linnaeus, 1758); купинов репкар 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили: 
Gradojević (1930-31); Јакшић (2003); Јakšić, Verovnik and Dodok 
(2008); Đurić, Popović and Verovnik (2010) и Томић (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 14. јун 
2012., 1♀. 
Јавља се у једној годишњој генерацији од марта до јула. 
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Полифагна врста, прехрамбене биљке гусеница су Cytisus scoparius, 
C. nigricans,, C. villosus, Genista tinctoria, G. pilosa, Chamaecytisus 
hirsutus, Dorycnium hirsutum и бројне друге.  
Доминантни тип станишта су шумске заједнице. 
Распрострањена врста у Србији (Jakšić, 1988). 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еуросибирска врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
 
 20. Satyrium spini (Denis und Schiffermüller,  1775); трнинин 
репкар                   
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили: 
Јакшић (2003); Јakšić, Verovnik and Dodok (2008); Живковић (2008) и 
Đurić, Popović and Verovnik (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Малча, 9. септембар 
2012., 1♂; Јелашница, 18. мај 2012., 1♀. 
Јавља се у једној годишњој генерацији од краја маја до краја јула. 
Прехрамбене биљке гусеница су Rhamnus alaternus, R. lycioides, R. 
alpinus. 
Доминантни тип станишта су шумске и травнате заједнице. 
Распрострањена је спорадично у целој Србији. 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еурооријентална 
врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
 
 21. Satyrium ilicis (Esper, 1779); храстовчић 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили: 
Gradojević (1930-31); Живковић (2008); Đurić, Popović and Verovnik 
(2010) и Томић (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 5. јун 
2013., 2♂♂. 
Јавља се у једној годишњој генерацији од краја маја до августа. 
Прехрамбене биљке гусеница су разне врсте храстова – Quercus 
coccifera, Q. ilex. Q. robur. 
Доминантни тип станишта су травнате и шумске заједнице, као и 
станишта са вриштинама, жбуњем и шибљацима. 
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Распрострањена врста у Србији (Jakšić, 1988).  
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еурооријентална 
врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
 
 22. Cupido osiris (Meigen, 1829); Озирисов плавац 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили: 
Живковић (2008); Đurić, Popović and Verovnik (2010) и Томић (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 18. мај 
2012., 1♂. 
Јавља се у две годишње генерације од маја до септембра. 
Прехрамбене биљке гусеница су Onobrychis vicifolia, O. montana, O. 
arenaria. 
Доминантни тип станишта су травнате и шумске заједнице. 
Распрострањена је претежно у централној и јужној Србији, 
спорадично се јавља и у Војводини. 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еурооријентална 
врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
 
 23. Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865); душицин плавац 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили: Јakšić, 
Verovnik and Dodok (2008) и Đurić, Popović and Verovnik (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 28. јун 
2012., 1♂; Сува планина, 9. јул 2012., 1♀. 
Јавља се у две годишње генерације, прва у априлу-јуну, друга у јулу-
августу. 
Прехрамбене биљке гусеница су Thymus glabresens, T. striatus, 
Satureja montana, S. thymbra. 
Доминантни тип станишта су вриштине, жбуње и шибљаци, као и 
травнате заједнице. 
У Србији широко распрострањена и јавља се на сувим ливадама до 
висине од 1600 m (Jakšić, 2008). 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еурооријентална 
врста. 
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Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста је „скоро угрожена“ - NT; према националној 
класификацији (Јакшић, 2003) врста је угрожена – E. 
 
 24. Scolitantides orion (Pallas, 1771); жедњаков плавац 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили: 
Јакшић (2003); Đurić & Veling (2007); Јakšić, Verovnik and Dodok 
(2008); Đurić, Popović and Verovnik (2010) и Томић (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 28. јун 
2012., 1♀; 5. јун 2013., 1♂. 
Јавља се у једној годишњој генерацији од маја до краја јуна. 
Прехрамбенe биљкe гусеница су Sedum album, S. orion, S. telephium. 
Доминантни тип станишта су травнате заједнице. 
Распрострањена је у југоисточном и централном делу Европе, 
укључујићи и североисточни део Пиринејског полуострва. 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еуросибирска врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
 
 25. Phengaris arion (Linnaeus, 1758); велики пегавац 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили: Đurić 
& Veling (2007); Јakšić, Verovnik and Dodok (2008); Đurić, Popović 
and Verovnik (2010) и Томић (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 28. јун 
2012., 2♀♀. 
Јавља се у једној годишњој генерацији од краја маја  до јула. 
Прехрамбене  биљке гусеница су Thymus serpyllum и T. praecox. 
Доминантни тип станишта су травнате и шумске заједнице. 
У Србији насељава брдске и планинске регионе (Jakšić, 2008). 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еуросибирска врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста је угрожена - EN; према националној класификацији 
(Јакшић, 2003) врста је рањива – V. 
 
 26. Phengaris alcon Denis und Schiffermüller, 1775; мали 
пегавац 
Ова врста до сада није забележена за Јелашничку клисуру. 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 28. јун 
2012., 1♂. 
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Јавља се у једној годишњој генерацији од почетка јуна до августа. 
Прехрамбене биљке гусеница су врсте рода Gentiana – G. 
pneumonanthe, G. asclepiadea, G. cruciata. Другу половину живота 
гусенице проводе у симбиози са мравима рода Myrmica. 
Доминантни тип станишта су травнате заједнице. 
Распрострањена је у Централној и Јужној Европи, одсуствује на 
Пиринејском полуострву. 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еуросибирска врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је рањива – V. 
 
 27. Plebeius argus (Linnaeus, 1758); стооки плавац 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили: 
Gradojević (1930-31); Јакшић (2003); Стојановић-Радић и Јакшић 
(2007); Јakšić, Verovnik and Dodok (2008); Живковић (2008); Đurić, 
Popović and Verovnik (2010) и Томић (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 18. мај 
2012., 1♂, 1♀; Сува планина, 9. септембар 2012., 1♂. 
Јавља се у две годишње генерације, прва у мају-јуну, друга у јулу-
августу. 
Прехрамбенe биљкe гусеница ове полифагне врсте су представници 
бројних родова из фам.  Fabaceae. 
Доминантни тип станишта су вриштине, жбуње, шибљаци, као и 
травната и шумска станишта. 
Распрострањена је у централној Европи и делу Балканског 
полуострва. 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еуросибирска врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
 
 28. Aricia agestis (Denis und Schiffermüller, 1775); чапљинац 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили  Јakšić, 
Verovnik and Dodok (2008) и Đurić, Popović and Verovnik (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 18. мај 
2012., 2♀♀; Бојанине воде, 5. септембар 2012., 4♂♂. 
Јавља се у две годишње генерације, прва у мају-јуну, друга у јулу-
септембру. 
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Прехрамбене биљке гусеница ове полифагне врсте су Helianthemum 
nummularium, Erodium cicutarium, E. ciconium, Geranium tuberosum, 
G. sanguineum и др. 
Доминантни тип станишта су травнате заједнице. 
Распрострањена врста у Србији (Jakšić, 1988). 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еуросибирска врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
 
 29. Polyommatus amandus (Schneider, 1792); граоричар 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили: 
Стојановић-Радић и Јакшић (2007); Јakšić, Verovnik and Dodok 
(2008); Живковић (2008) и Đurić, Popović and Verovnik (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 28. јун 
2012., 1♀. 
Јавља се у једној годишњој генерацији од маја до јула. 
Прехрамбене биљке гусеница су различите врсте грахорица – Vicia 
cracca (граорица), V. villosa (граорица маљава), V. onobrychoides, V. 
tetrasperma (граорица модраста), V. incana, V. cassubica и др. 
Доминантни тип станишта су травнате и шумске заједнице. 
Распрострањена је у целој Србији. 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еуросибирска врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду.  
 
 30. Polyommatus thersites (Cantener, 1835); вучарица 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили Đurić, 
Popović and Verovnik (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 18. мај 
2012., 2♂♂; 5. јун 2013., 2♂♂; Малча, 15. јун 2012., 4♂♂. 
Јавља се у две годишње генерације, прва у априлу-јуну, друга у јуну-
августу. 
Прехрамбене биљке гусеница су Onobrychis caput-galli, O. vicifolia и 
O. peduncularis. 
Доминантни тип станишта су травнате заједнице. 
Распрострањена је у југоисточној и централној Европи. 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еуросибирска врста. 
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Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC;  према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
 
 31. Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775); гладишев 
плавац 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили: Uhl 
(1903); Јакшић (2003); Стојановић-Радић и Јакшић (2007); Јakšić, 
Verovnik and Dodok (2008); Живковић (2008); Đurić, Popović and 
Verovnik (2010) и Томић (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 18. мај 
2012., 2♂♂; 14. јун 2012., 2♂♂; Куновица, 17. јун 2012., 1♂; Бојанине 
воде, 5. септембар 2012., 5♂♂. 
Јавља се у три годишње генерације од маја до октобра. 
Полифагна врста, гусенице се хране бројним биљним врстама из 
родова Galega, Ononis, Lotus, Medicago, Trifolium, Melilotus, Genista, 
Astragalus, Onobrychis, Anthyllis, Coronilla и др. 
Доминантни тип станишта су травната и субурбана станишта. 
Веома распрострањена врста у Србији (Jakšić, 1988). 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еуросибирска врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
 
 32. Polyоmmatus ripartii (Freyer, 1830); планински смеђан 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили  Đurić, 
Popović and Verovnik (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Сува планина, 9. јул 
2012., 1♂. 
Јавља се у једној годишњој генерацији од краја јуна до августа. 
Прехрамбенe биљкe гусеница су Onobrychis viciifolia, O. arenaria, O. 
saxatilis, O. alba и O. montana. 
Доминантни тип станишта су травнате заједнице. 
Распрострањена је на Балканском полуострву и спорадично у 
централној и западној Европи. 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еурооријентална 
врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC;  према 
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националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
 
 33. Polyommatus damon (Denis und Schiffermüller, 1775); 
Дамон 
Ова врста до сада није забележена за Јелашничку клисуру.   
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Куновица, 17. јул 
2012., 1♂. 
Јавља се у једној годишњој генерацији од почетка јуна до августа. 
Прехрамбене биљке гусеница врсте рода  Onobrychis - , O. alba и O. 
montana. Врста је мирмекофилна. 
Доминантни тип станишта су травнате заједнице. 
Распрострањена је на планинским системима Европе: Пиринеји, 
Алпи, Карпати, планинама Балканског полуострва и др. 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еуросибирска врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста је „скоро угрожена“ - NT; према националној 
класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у дужем временском 
периоду. 
 
Фамилија Nymphalidae; шаренци 
 
 34. Argynnis paphia (Linnaeus, 1758); обична седефица 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили: 
Јакшић (2003); Јakšić, Verovnik and Dodok (2008); Живковић (2008); 
Đurić, Popović and Verovnik (2010) и Томић (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 18. мај 
2012., 2♂♂; 5. јун 2013., 1♂; Бoјанине воде, 5. септембар 2012., 1♀. 
Јавља се у једној годишњој генерацији од маја до септембра. 
Прехрамбене биљке гусеница су разне врсте љубичица – Viola 
reichenbachiana, V. canina, V. odorata, V. riviniana. 
Доминантни тип станишта су шумске заједнице. 
У Србији је веома распрострањена (Jakšić, 1988). 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еуросибирска врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
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 35. Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758); велика седефица 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили  Јakšić, 
Verovnik and Dodok (2008) и Đurić, Popović and Verovnik (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 14. јун 
2012., 1♂; 28. јун 2012., 1♂. 
Јавља се у једној годишњој генерацији од јуна до августа. 
Прехрамбене биљке гусеница су разне врсте љубичица – Viola hirta, 
V. tricolor, V. palustris. 
Доминантни тип станишта су шумске и травнате заједнице. 
Распрострањена врста у Србији (Jakšić, 1988). 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еуросибирска врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
  
 36. Issoria lathonia (Linnaeus, 1758); мала седефица 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили: 
Јакшић (2003); Јakšić, Verovnik and Dodok (2008); Живковић (2008) и 
Đurić, Popović and Verovnik (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима:  Бојанине воде, 5. 
септембар 2012., 1♂; Јелашница, 5. јун 2013., 3♂♂. 
Јавља се у три генерације од маја до септембра. 
Прехрамбене биљке гусеница су разне врсте љубичица – Viola 
tricolor, V. arvensis, V. odorata, V. aetolica, V. lutea, V. biflora. 
Доминантни тип станишта су травнате и пољопривредне заједнице, 
као и вриштине, жбунаста станишта и шибљаци. 
Распрострањена је у целој Србији (Jakšić, 1988). 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еуросибирска врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
 
 37. Brenthis daphne (Denis und Schiffermüller, 1775);  
карирана седефица 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили: Јakšić, 
Verovnik and Dodok (2008); Живковић (2008); Đurić, Popović and 
Verovnik (2010) и Томић (2010). 
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Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 5. јун 
2013., 2♂♂. 
Јавља се у једној годишњој генерацији од краја маја до августа. 
Прехрамбене биљке гусеница су Rubus fruticosus и R. idaeus. 
Доминантни тип станишта су травнате и шумске заједнице. 
Распрострањена врста у Србији (Jakšić, 1988). 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еуросибирска врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
 

38. Brenthis hecate (Denis und Schiffermüller, 1775); 
белоглавичар 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили Јakšić, 
Verovnik and Dodok (2008) и Живковић (2008). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 18. мај 
2012., 2♂♂; 14. јун 2012., 2♀♀. 
Јавља се у једној годишњој генерацији од краја маја до краја јула. 
Прехрамбена биљка гусеница је Filipendula ulmaria. 
Доминантни тип станишта травнате и шумске заједнице. 
Распрострањена је у Централној Србији и на Косову и Метохији. 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еуросибирска врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
 
 39. Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758); адмирал 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили: 
Јакшић (2003); Јakšić, Verovnik and Dodok (2008); Đurić, Popović and 
Verovnik (2010) и Томић (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Куновица, 17. јул 
2012., 1♀. 
Јавља се у једној годишњој генерацији од јуна до октобра. 
Прехрамбене биљке гусеница су разне врсте коприва – Urtica dioica, 
U. urens, као и Parietaria officinalis, P. diffusa, P. debilis.  
Доминантни тип станишта су травнате и шумске заједнице, као и 
субурбана станишта. 
Распрострањена врста у Србији (Jakšić, 1988). 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): холарктичка врста. 
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Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
 
 40. Polygonia c-album (Linnaeus, 1758); риђа седефица 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили: 
Јакшић (2003); Јakšić, Verovnik and Dodok (2008); Живковић (2008); 
Đurić, Popović and Verovnik (2010) и Томић (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 5. јун 
2013., 2♂♂. 
Јавља се у две генерације од краја маја до августа. 
Прехрамбене биљке гусеница ове полифагне врсте су Urtica dioica, 
Salix caprea, S. alba, Humulus lupulus, Corylus avellana, Ulmus glabra, 
U. minor, U. procera и U. laevis. 
Доминантни тип станишта су шумске и пољопривредне заједнице. 
Распрострањена врста у целој Србији (Jakšić, 1988). 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еуросибирска врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
 

41. Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758); краљевски плашт 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили: Јakšić, 
Verovnik and Dodok (2008); Đurić, Popović and Verovnik (2010) и 
Томић (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Бојанине воде, 10. 
јул 2012., 1♀. 
Јавља се у једној годишњој генерацији од почетка јуна  до јула. 
Прехрамбенe биљкe гусеница су Salix alba, S. cinerea, S. atrocinerea, 
S. caprea, S. aurita, S. viminalis, Populus tremula, P. nigra и P. alba. 
Доминантни тип станишта су шумске заједнице и пољопривредна 
станишта. 
Распрострањена врста у Србији (Jakšić, 1988). 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): холарктичка врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је угрожена - E. 
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Слика 7.  Преглед појединих врста дневних лептира Јелашничке 
клисуре и суседних подручја: 1. Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758), 
једрилац;  2. Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758), краљевски плашт;  3. 
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761), бисерна ценонимфа;  4. Apatura iris 
(Linnaeus, 1758), модри преливац; 5. Phengaris arion (Linnaeus, 1758), 
велики пегавац,  6. Erebia ligea (Linnaeus, 1758); велика еребија.               
Сви снимци: Соња Петровић. 
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42. Melitaea phoebe (Denis und Schiffermüller, 1775); 

различков шаренац 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили: 
Живковић (2008); Đurić, Popović and Verovnik (2010) и Томић (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Сува планина, 9. 
јули 2012., 1♀. 
Јавља се у две генерације од средине априла до септембра. 
Прехрамбене биљке гусеница су врсте рода Centaurea – C. jacea, C. 
montana, C. graeca, C. scabiosa, C. nigrescens, C. alba и C. columbaria. 
Доминантни тип станишта су травнате заједнице. 
Распрострањена врста у целој Србији (Jakšić, 1988). 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еуросибирска врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
 

43. Melitaea arduinna (Еsper, 1783); Фрејеров шаренац 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили Đurić, 
Popović and Verovnik (2010) и Томић (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 28. јун 
2012., 1♀; Бојанине воде, 5. јун 2013., 1♀. 
Јавља се у једној годишњој генерацији од краја маја до августа. 
Прехрамбена биљка гусеница није са сигурношћу утврђена. У 
литератури се наводи Centaurea graeca, ње нема у Србији па је 
сигурно да гусенице конзумирају друге врсте тога рода. 
Доминантни тип станишта су ливадске заједнице у буковом појасу 
шуме. 
Распрострањена је на Балканском полуострву. 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еурооријентална 
врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) статус врсте није 
процењен обзиром да није била позната у фауни Србије. Можемо 
предпоставити да је врста стабилна у дужем временском периоду. 
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44. Melitaea trivia (Denis und Schiffermüller, 1775); дивизмин 
шаренац 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили: Uhl 
(1903) и Живковић (2008). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 18. мај 
2012., 1♂; Сува планина,  9. септембар 2012., 1♂. 
Јавља се у једној две генерације од средине априла до августа. 
Прехрамбене биљке гусеница су Verbascum врсте: V. thapsus, V. 
densiflorum, V. longifolium, V. speciosum  и V. delpicum. 
Доминантни тип станишта су травнате заједнице. 
Распрострањена је у јужној Европи, на Балканском, Апенинском и 
Пиринејском полуострву. 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еурооријентална 
врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је врста стабилна у 
дужем временском периоду. 
 

45. Melitaea aurelia (Nickerl, 1850); златни шаренац 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили: Јakšić, 
Verovnik and Dodok (2008) и Đurić, Popović and Verovnik (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 28. јун 
2012., 1♂; Куновица, 17. јун 2012., 1♂. 
Јавља се у једној годишњој генерацији од јуна  до јула. 
Прехрамбена биљка гусеница је Plantago lanceolata. 
Доминантни тип станишта су травнате заједнице, као и вриштине, 
жбунаста станишта и шибљаци. 
Распрострањена је у Централној и Западној Европи. 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еурооријентална 
врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста је „скоро угрожена“ - NT; према националној 
класификацији (Јакшић, 2003) врста је рањива – V. 
 

46. Melitaea athalia (Rottemburg, 1775); боквицин шаренац 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили: Јakšić, 
Verovnik and Dodok (2008); Живковић (2008); Đurić, Popović and 
Verovnik (2010) и Томић (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 14. јун 
2012., 1♂, 1♀; 5. јун 2013., 1♂; Сува планина, 9. септембар 2012., 1♀. 
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Јавља се у једној продуженој годишњој генерацији од средине маја   
до августа, у погодним годинама образује и парцијалну другу 
генерацију. 
Прехрамбене биљке гусеница су врсте родова Plantago, Veronica и 
Melampyrum. 
Доминантни тип станишта су травнате и шумске заједнице. 
Распрострањена је у целој Србији (Jakšić, 1988). 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еуромеридионална 
врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
 

47. Neptis rivularis (Scopoli, 1763); медуниковац 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили Јakšić, 
Verovnik and Dodok (2008). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Сува планина, 9. 
јули 2012., 1♂. 
Јавља се у једној годишњој генерацији од краја маја до августа. 
Прехрамбене биљке гусеница су Spiraea chamaedryfolia, S. salicifolia, 
Aruncus dioecus и Filipendula ulmaria.   
Доминантни тип станишта су шумске заједнице. 
Распрострањена је у Панонској равници, Перипанонском простору и 
делу Централне и Источне Европе. 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еуросибирска врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
 

48. Apatura iris (Linnaeus, 1758); модри преливац 
Ова врста до сада није забележена за Јелашничку клисуру. 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Бојанине воде, 10. 
јул 2012., 2♂♂. 
Јавља се у једној годишњој генерацији од јуна до августа. 
Прехрамбенe биљкe гусеница су Salix caprea, S. cinerea и S. alba.  
Доминантни тип станишта су шумске заједнице. 
У Србији је распрострањена и јавља се у развијеним листопадним 
шумама на пропланцима или површинама са прехрамбеним биљкама 
Salix spp. (Јакшић, 2003). 
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Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еуросибирска врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је угрожена – Е. 
 
 49. Kirinia roxelana (Cramer, 1777); шумски решеткар 
Ова врста до сада није забележена за Јелашничку клисуру.  
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Куновица, 17. јул 
2012., 1♂. 
Јавља се у једној продуженој годишњој генерацији од краја априла 
до септембра јер оплођена женка запада у летњу дијапаузу 
(естивацију). 
Прехрамбене биљке гусеница су различите врсте трава. 
Доминантни тип станишта су шумске заједнице и жбунаста 
станишта. 
Распрострањена је у југоисточној Европи. 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еурооријентална 
врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
 

50. Pararge aegeria (Linnaeus, 1758); шумски пегавац 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили: Uhl 
(1903); Јакшић (2003); Јakšić, Verovnik and Dodok (2008); Đurić, 
Popović and Verovnik (2010) и Томић (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 5. јун 
2013., 2♂♂. 
Јавља се у три генерације од краја фебруара до октобра. 
Прехрамбене биљке гусеница ове полифагне врсте обухватају бројне 
представнике родова Brachypodium, Holcus, Cynodon, Agrostis, 
Dactylis и Elymus.  
Доминантни тип станишта су шумске заједнице. 
Распрострањена врста у Србији (Jakšić, 1988). 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еурооријентална 
врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
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51. Lasiommata megera (Linnaeus, 1767); зидни окаш 

У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили: Uhl 
(1903); Rebel (1917); Јakšić, Verovnik and Dodok (2008); Đurić, 
Popović and Verovnik (2010) и Томић (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Малча, 16. јун 2012., 
1♂; Јелашница, 28. јун 2012., 1♂. 
Јавља се у две генерације од раног априла до октобра. 
Прехрамбене биљке гусеница ове полифагне врсте обухватају бројне 
представнике родова Dactylis, Agrostis, Deschampsia, Holcus, Festuca 
и Brachypodium. 
Доминантни тип станишта су травнате и шумске заједнице. 
Веома је распрострањена у Србији (Jakšić, 1988). 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еурооријентална 
врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
 

52. Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761); бисерна 
ценонимфа 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили: 
Јакшић (2003); Јakšić, Verovnik and Dodok (2008); Đurić, Popović and 
Verovnik (2010) и Томић (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 18. мај 
2012., 1♀; 14. јун 2012., 1♂, 1♀; 5. јун 2013., 3♂♂, 1♀. 
Јавља се у једној годишњој генерацији од средине маја до августа. 
Прехрамбене биљке гусеница су Poa pratensis, Melica ciliata и Holcus 
lanatus. 
Доминантни тип станишта су травнате и шумске заједнице. 
Распрострањена врста у Србији (Jakšić, 1988). 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еуромеридионална 
врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
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53. Coenonympha  glycerion (Borkhausen, 1788); кестењаста 

ценонимфа 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили: 
Јакшић (2003); Đurić, Popović and Verovnik (2010) и Томић (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Сува планина, 9. 
септембар 2012., 1♂, 1♀. 
Јавља се у једној годишњој генерацији од раног јуна до августа. 
Прехрамбене биљке гусеница су су Brachypodium sylvaticum, 
Cynosurus cristatus, Briza media, , Melica ciliata, Bromus erectus и B. 
hordeaceus. 
Доминантни тип станишта су травнате и шумске заједнице. 
Распрострањена је највећим делом у Војводини и у централној 
Србији. 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еуросибирска врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
 

54. Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758); мала 
ценонимфа 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили: 
Јакшић (2003); Јakšić, Verovnik and Dodok (2008); Живковић (2008); 
Đurić, Popović and Verovnik (2010) и Томић (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 18. мај 
2012., 1♂; 14. јун 2012., 1♂, 1♀; 5. јун 2013., 6♂♂, 2♀♀; Куновица, 
17. јун 2012., 1♂. 
Јавља се у три до четири годишње генерације од краја фебруара до 
новембра. 
Прехрамбене биљке гусеница ове полифагне врсте су представници 
родова Festuca, Poa, Anthoxanthum, Cynosurus, Dactylis и Nardus. 
Доминантни тип станишта су травнате заједнице. 
Веома распрострањена врста у Србији (Jakšić, 1988). 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еурооријентална 
врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
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55. Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758); окасти смеђаш 

У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили Јakšić, 
Verovnik and Dodok (2008) и Đurić, Popović and Verovnik (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Сува планина, 9. јун 
2012., 1♀. 
Јавља се у једној годишњој генерацији од средине јуна  до августа. 
Прехрамбене биљке гусеница ове полифагне врсте су представници 
родова Brachypodium, Phleum, Dactylis, Bromus, Cynosurus, Poa, 
Carex, Agrostis. Milium, Elymus, Holcus, Deschampsia, 
MoliniaArrhenatherum и Calamagrostis. 
Доминантни тип станишта су травнате и шумске заједнице. 
Распрострањена врста у целој Србији (Jakšić, 1988). 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еуросибирска врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
 

56. Maniola jurtina (Linnaeus, 1758); воловско око 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили: Uhl 
(1903); Rebel (1917); Јакшић (2003); Јakšić, Verovnik and Dodok 
(2008); Живковић (2008); Đurić, Popović and Verovnik (2010) и Томић 
(2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 18. мај 
2012., 2♂♂; 28. јун 2012., 2♂♂; 5. јун 2013., 4♂♂, 2♀♀; Малча, 15. 
јун 2012., 1♂, 2♀♀; Бојанине воде, 5. септембар 2012., 3♀♀; 
Куновица, 2♂♂, 3♀♀. 
Јавља се у једној годишњој генерацији од краја маја до септембра. 
Прехрамбене биљке гусеница ове полифагне врсте су представници 
родова Poa, Lolium, Festuca, Agrostis, Bromus, Brachypodium, Holcus, 
Avenula, Alopecurus и Anthoxanthum. 
Доминантни тип станишта су травнате и шумске заједнице. 
Веома распрострањена врста у целој Србији (Jakšić, 1988). 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еурооријентална 
врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
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57. Erebia ligea (Linnaeus, 1758); велика еребија 
Ова врста до сада није била позната за истражено подручје. 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Сува планина, 1♂, 9. 
јул 2012.  
Јавља се у једној годишњој генерацији од средине јула  до августа. 
Прехрамбене биљке гусеница су Carex sylvatica, C. strigosa. 
Презимљује у стадијуму јајета или као гусеница.  
Доминантни тип станишта су травнате заједнице. 
Широко је распрострањена у Србији на вишим планинама (Jakšić. 
2008). 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еуросибирска врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
 
 

58. Erebia medusa (Denis und Schiffermüller, 1775); пролећна 
еребија 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили: Јakšić, 
Verovnik and Dodok (2008); Живковић (2008); Đurić, Popović and 
Verovnik (2010) и Томић (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 18. мај 
2012., 4♂♂, 1♀; 28. јун 2012., 3♂♂; 5. јун 2013. 
Јавља се у једној годишњој генерацији од раног маја  до августа. 
Прехрамбене биљке гусеница су Festuca ovina, F. rubra, Bromus 
erectus и Milium effusum.  
Доминантни тип станишта су травнате и шумске заједнице. 
Широко је распрострањена у Србији (Jakšić. 2008). 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еуросибирска врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
 

59. Erebia ottomana Herrich-Schäffer, 1847; турска еребија 
Ова врста до сада није била позната за подручје Суве планине. 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Сува планина, 2♂, 9. 
јул 2012. 
Јавља се у једној годишњој генерацији од средине јула до августа. 
Прехрамбена биљка гусеница Festuca ovinа.  
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Доминантни тип станишта су травнате заједнице. 
Распрострањена је на високим планинама Балканског полуострва и у 
Србији (Jakšić. 2008). 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): монтана врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
 

60. Melanargia galathea (Linnaeus, 1758); шах-табла 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили: Јakšić, 
Verovnik and Dodok (2008); Живковић (2008); Đurić, Popović and 
Verovnik (2010) и Томић (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 18. мај 
2012., 1♂; 14. јун 2012., 1♂, 1♀; Малча, 15. јун 2012., 1♂. 
Јавља се у једној годишњој генерацији од јуна до септембра. 
Прехрамбене биљке гусеница ове полифагне врсте су бројни 
представници родова Brachypodium, Bromus, Poa, Phleum, Agrostis, 
Dactylis, Molinia, Avena и Festuca. 
Доминантни тип станишта су травнате и шумске заједнице. 
Веома распрострањена врста у целој Србији (Jakšić, 1988). 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еурооријентална 
врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
 

61. Satyrus ferula (Fabricius, 1793); велики сатир 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили Đurić, 
Popović and Verovnik (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 9. јун 
2012., 2♂♂, 1♀. 
Јавља се у једној годишњој генерацији од краја јуна до септембра. 
Прехрамбена биљка гусеница је Festuca ovina. 
Доминантни тип станишта су травнате и шумске заједнице. 
Распрострањена је највећим делом у централној Србији. 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еурооријентална 
врста. 

 47



Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је рањива – Е. 
 

62. Minois dryas (Scopoli, 1763); модрооки сатир 
У литератури је ову врсту за истражено подручје забележила Томић 
(2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Куновица, 17. јул 
2012., 1♂. 
Јавља се у једној годишњој генерацији од краја јуна до септембра. 
Прехрамбенe биљкe гусеница су различите траве: Bromus, Poa, 
Festuca. 
Доминантни тип станишта су травнате и шумске заједнице. 
Распрострањена је у скоро целој Србији (Jakšić, 1988). 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еуросибирска врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
 

63. Arethusana arethusa (Denis und Schiffermüller, 1775); 
јесењи ливадар 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили Đurić, 
Popović and Verovnik (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Куновица, 17. јул 
2012., 1♀; Бојанине воде, 5. септембар 2012., 1♀. 
Јавља се у једној годишњој генерацији од краја јуна  до августа. 
Прехрамбене биљке гусеница су различите врсте трава, нарочито 
Festuca. 
Доминантни тип станишта су травнате заједнице. 
Распрострањена је у Србији сем на северу (Jakšić, 1988). 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еурооријентална 
врста.  
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
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64. Brintesia circe (Fabricius, 1775); шумски вратар 
У литератури су ову врсту за истражено подручје забележили: Јakšić, 
Verovnik and Dodok (2008); Đurić, Popović and Verovnik (2010) и 
Томић (2010). 
Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Јелашница, 28. јун 
2012., 3♂♂; Куновица, 17. јун 2012., 1♀. 
Јавља се у једној годишњој генерацији од почетка јуна до септембра. 
Прехрамбене биљке гусеница су Festuca ovina и Bromus erectus. 
Доминантни тип станишта су шумске и травнате заједнице. 
Распрострањена врста у Србији (Jakšić, 1988). 
Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): еурооријентална 
врста. 
Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 
2010) врста није угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према 
националној класификацији (Јакшић, 2003) врста је стабилна у 
дужем временском периоду. 
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5. ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧАК 
 
 Током 2012. и 2013. године интензивним фаунистичким 
истраживањем методом трансекта по Поларду, утврђено је 64 врсте 
дневних лептира. Од 199 врста дневних лептира Србије 64 утврђене врсте 
предтављају 32 % врста фауне дневних лептира. Овај број можемо 
сматрати значајним имајући у виду чињеницу да је величина истраженог 
подручја свега 115,73 km2. Извесно је да број утврђених врста није потпун 
што се да видети из претходно публикованих резултата. Међутим број од 
64 утврђене врсте представља неоспорну реалност и морамо имати у виду 
да је узорковање вршено током 2012. и 2013. на сваких 15 дана. Као тема 
посебног истраживања може бити анализа разлога одсуства појединих 
врста које би према очекивањима требало да буду присутне али нису 
утврђене. Са тог становишта управо је вредна анализа дистрибуције врста 
по стаништима, као и фаунистичка анализа јер ће оне показати тренд на 
основу присуства доминантних фаунистичких елемената. 
 У уводном делу смо истакли да је на простору Јелашничке 
клисуре регистровано 24 вегетацијских јединица на нивоу 
асоцијација и да оне граде 49 типова станишта према EUNIS 
класификационом систему. За потребе ове дискусије ми можемо 
извшити упрошћаванје свођењем на 4 основна типа станишта:          
1. травната, 2. вриштине, жбуње и шибљаци, 3. пољопривредна и 
субурбана станишта и 4. шумска станишта. Утврђене врсте дневних 
лептира дистрибуиране су у овим стаништима како је приказано на 
слици 8 
 

 
 
Слика 8. Дистрибуција утврђених врста лептира Јелашничке клисуре у 
основним типовима станишта. Ознаке на графику: тr – травната станишта 
(43); vzs – вриштине, жбуње и шибљаци (4); ps – пољопривредне и 
субурбане површине (5); s – шумске заједнице (12). 
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Из дате анализе се може закључити да апсолутно доминирају врсте 
травнатих заједница што је разумљиво обзиром да је још крајем 
претпрошлог века Јелашничка клисура отворена масовном сечом 
шуме, како је истакнуто у уводном делу. 
 Фаунистичку анализу смо извршили на основу актуелне 
литературе. Још од почетка 19. века постоји утемељена 
класификација за сврставање у поједине зоогеографске категорије, 
она је у основи остала непромењена до данашњег дана. Ми смо 
преузели систем класификације према Кудрни и сарадницима (2011). 
Према том систему све врсте дневних лептира Европе могу се 
разврстати у 14 различити фаунистичких елемената. У тексту који се 
односи на утврђене врсте (4. поглавље) наведена је фаунистичка 
припадност сваке врсте. Сумирањем тих података видимо да дневни 
лептири Јелашничке клисуре укупно образују 5 фаунистичких група: 
Еуро оријенталне, Еуро сибирске, Холарктичке врсте, Еуро 
меридионалне и Монтане врсте. Апсолутну доминацију показују 
Еуро сибирске врсте којих има 34; потом следе Еуро оријенталне 
врсте од којих смо утврдили 22. У преостале три категорије утврђено 
је укупно 8 врста. Графички приказ односа дат је на слици 9. 
 

 
 
Слика 9. Графички приказ бројног односа утврђених врста у Јелашничкој 
клисури према фаунистичкој припадности. Ознаке на грфику: Es - Еуро 
сибирске врсте (34); Ео - Еуро оријенталне врсте (22); H – Холарктичке 
врсте (5); Em – Еуро меридионалне врсте (2) и М – Монтане врсте (1).  
  
 У закључку можемо истаћи да подручје Јелашничке клисуре 
потпада под доминантан утицај Средње Европе, обзиром на 
доминацију Еуро сибирских врста, што је разумљиво обзиром на 
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директно наслањање подручја на Суву планину. Али, топлољубиви 
Еуро оријентални елементи фауне су добро заступљени што је 
типично за клисуре које су под релативним утицајем субмедитерана. 

Иако је утврђено само 64 врсте ипак 5 међу њима су по први 
пут регистроване за подручје Јелашничке клисуре: Phengaris alcon 
Denis und Schiffermüller, 1775; мали пегавац; Polyommatus damon 
(Denis und Schiffermüller, 1775); Дамон; Apatura iris (Linnaeus, 1758); 
модри преливац; Kirinia roxelana (Cramer, 1777); шумски решеткар и 
Erebia ligea (Linnaeus, 1758); велика еребија.  

Када су у питању аспекти заштите, анализом статуса према 
IUCN категоризацији (van Swaay et al, 2010.) видимо да највећи број 
врста, њих 58 припада групи које нису на европској листи угрожених 
врста – LC (Least Concern), а само 5 врста припада категорији скоро 
угрожених – NT (Near Threatened), док је само једна врста из 
категорије угрожених – EN (Endangered), како је то приказано на 
слици 10. 

 

 
 
Слика 10. Графички приказ статуса угрожености врста према IUCN 
категоризацији. Ознаке на графику: LC - Least Concern (58); NT - Near 
Threatened (5); EN – Endangered (1). 
 
 У закључку можемо истаћи да Јелашничка клисура поседује 
богат фонд врста дневних лептира од којих су многе значајне по 
својим биолошким особеностима. Исто тако, због своје близине 
погодна је за утемељење перманентног мониторинга као и за многе 
друге аспекте биолошких истраживања. Имајући у виду ово 
богатство, потпуно је оправдана њена заштита која се у будућности 
мора очувати и унапредити. 
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