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Сажетак 

 

Простор Горње Врежине, насеља поред Ниша, под антропогеним утицајем, је захвалан 

за истраживање тог утицаја на састав фауне дневних лептира као биоиндикатора. 

Методом трансекта по Поларду током 2013. и делом 2014. године обављено је 

сакупљање материјала дневних лептира.  

Уочено је присуство осиромашене фауне, са доминацијом десетак врста. Те врсте су се 

јављале у 2-3 генерације током сезоне, а њихова абунданца је била значајна. 

Имајући то у виду анализирали смо ближе аспекте опште биологије и екологије ових 

врста. 

Мишљења смо да су оне сигнификантни показатељи квалитета истраженог станишта и 

да као такве могу у дугом временском периоду бити индикатори  истраженог 

станишта. 

 

Кључне речи: Дневни лептири; Горња Врежина; биоиндикатори 
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Abstract 

The area of  Gornja Vrezina, the village near Nish, is under anthropogenic influence and is 

suitable location for research of how that influence affects the butterfly`s fauna as 

bioindicators. During 2013 - 2014 the collection of butterflies was performed by Pollard`s 

transect method. 

What has been observed is an impovershed fauna dominated by a dozen species. These 

species have occured in 2 - 3 generations during the season, and their abundance was 

significant. Having that in mind, we have analyzed more closely aspects of the general 

biology and ecology of these species. 

We believe that they are significant indicators of the quality of the investigated habitat and as 

such, could be indicators of the researched habitat in a long period of time. 

 

Key words: Butterflies; Gornja Vrežina; biondicators 
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УВОД 

 

 Фауна инсеката је недовољно истражена и управо због тога смо се одлучили за 

истраживање дневних лептира, њихове фауне и екологије. За подручје Горње Врежине 

постоји врло мали број података за ову групу инсеката. 

 Сматрали смо да ће резултати бити значајан допринос употпуњењу листе 

дневних лептира на подручју Ниша. Такође, имајући у виду да дневни лептири 

представљају еколошки значајну групу инсеката, у раду је приказана и њихова улога 

као биоиндикатора истраженог станишта. 
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1. ОПШТЕ ОДЛИКЕ ГОРЊЕ ВРЕЖИНЕ 

1.1. Географски положај, геоморфологија, геолошке карактеристике, 

 педологија, хидрологија 

  

 Горња Врежина, сеоско насеље збијеног типа, налази се у подножју Граца (418 

m) и Детљака (481 m), северно од магистралног пута Ниш – Сврљиг и ауто – пута Ниш 

– Софија и јужно од железничке пруге Ниш – Зајечар, 8,5 km источно од центра Ниша. 

Атар насеља је приближно правоугаоног облика и простире се правцем север – југ. 

Граничи се на западу са атаром насеља Брзи Брод, на северозападу са Горњим 

Матејевцем, на северу Кнезселом и на југу Нишком Бањом. Јужна граница атара 

једним делом се поклапа са током реке Нишаве. Овако ограничен, атар захвата 

површину од 763 ха. 

 

 

Слика 1. Географски положај Горње Врежине у односу на Ниш 

 

 

Горња Врежина се налази на надморској висини од 290 m. Истражeни локалитети, који 

се налазе у њеној околини, су смештени на надморској висини која у просеку износи 

241 m. У табели 1. приказане су UTM  координате и надморска висина сваког 

истраженог локалитета. 
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Табела 1. Надморска висина и координате истражених локалитета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 Слика 2. Топографска карта са обележеним географским положајем      

истражених локалитета 

 

 

ИСТРАЖЕНИ 

ЛОКАЛИТЕТИ 

 

 

НАДМОРСКА 

ВИСИНА 

(m) 

 

UTM 

 

         КООРДИНАТЕ 

Latitude  

φ  (N) 

Longitude 

λ(E) 

Локалитет 1 235 EN89 43°19'38" 21°58'10" 

Локалитет 2 241 EN89 43°19'45" 21°58'15" 

Локалитет 3 247 EN89 43°19'52" 21°58'18" 
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Геоморфолошка обележја 

  

 Горња Врежина, као део Нишке котлине, обилује различитим геоморфолошким 

облицима који су последица дуге геолошке прошлости. У самој котлини се могу 

запазити тектонски и ерозивни облици рељефа. Од тектонских облика за Горњу 

Врежину су карактеристичне навлаке, као резултат пликтативне тектонике.  

Једна од области ртањско – кучајске навлаке се уочава на Калафату, планини северно 

од Горње Врежине. Површински слојеви ове планине су ерозијом и денудацијом 

разнесене, па се наслаге кречњака могу запазити на Грацу, у чијем подножју се налази 

насеље. 

Језерска фаза у еволуцији Нишке котлине имала је значајан утицај на њено коначно 

формирање. Абразионим и флувиоденудационим радом језера створени су рељефни 

облици који се могу уочити у котлини. То су клифови и терасни нивои. 

За истражено подручје су значајни терасни нивои који представљају ерозивне облике 

рељефа. Надморска висина која представља границу између нивоа насталих 

абразионим и флувијалним радом је 512 m. На овој висини престају појаве абразионог 

процеса и јављају се терасни облици настали флувиоденудационим радом Нишаве и 

Мораве. На Грацу и Детљаку могу се уочити трагови разних седимената који су 

настали флувијалним радом. Тераса од 450 – 460 m обухвата надврежинску терасу 

створену радом Малчанске реке и њој припада подножје Граца и Детљака. Ту се могу 

уочити слојеви шљунка нанети речним током Нишаве. Дебели слојеви такозваног 

„нишавског шљунка“, у виду нишавске шљунковите терасе, на висини од 415 – 425 m, 

се налазе испод Детљака, Мечкиног трапа и на Грацу. Њене акумулације достижу и до 

50 m дебљине. Флувијална фаза је створила терасне облике у којима доминирају: 

шљунак, који се меша са муљевито – глиновитим седиментима и кречњаци са 

траговима шљунка. Тераса на 250 – 262 m је добро очувана. Налази се на десној страни 

Нишаве, на прегибу код Горње Врежине. Карактерише је пространост, уравњеност и 

шљунковитост (Мартиновић, Ж., 1976). 
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Геолошка и педолошка грађа 

  

 У геолошком саставу преовлађују глине са угљем, песковито – шљунковито 

глине, пескови и шљункови. Око Суводолског потока се могу наћи слојеви кречњака, 

као и шљунак раздвојен слојем леса.  

 

 

Слика 3. Геолошка карта Горње Врежине и околине 

 

На формирање различитих типова земљишта у Нишкој котлини утицали су 

карактеристични климатски услови као и сложена геолошка грађа. Алувијална 

земљишта, смонице, гајњаче, делувијум и подзоласта земљишта као основни 

педолошки облици се могу наћи у Нишу и његовој околини, али и бројни подтипови 

земљишта који су се развили од њих. 
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У Горњој Врежини су заступљене пре свега гајњаче. Овај тип земљишта је створен на 

шљунковитим седиментима од песковито – глиновите и лесолике иловаче. Глина и 

песак су заступљени са 46 – 50 % у површинском слоју. (Аврамовић, В., 2012). Од 

осталих врста земљишта, у Горњој Врежини и њеној околини, се налазе рендзине, 

црвенице и смеђа земљишта. На слици 4. приказана је педолошка карта односно 

заступљени типови земљишта у овом насељу. 

 

 

 

Слика 4. Педолошка карта Горње Врежине 

 

Хидрологија 

 

 На истраженом подручју се налази Кнезселски (Суводолски) поток, десна 

притока Нишаве. Овај поток извире изнад села Суви До. Њено природно корито је 

претежно зарасло у коров и шибље. На дужини водотока од око 6 km, од Кнез села до 

ушћа реке у Нишаву, нема насеља па њено изливање наноси штете пољопривредном 

земљишту. Међутим, пошто је ова река једина на истраженом простору, она знатно 

утиче на влажност овог подручја. 
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1.2. Климатске карактеристике 

 

 Горња Врежина се налази у зони умерено – континеталне климе. За само 

подручје не постоје прецизни климатски подаци али њену климу можемо проценити 

упоређивањем са климом Нишке Бање и Ниша. 

 

Табела 2. Нумерички климатски подаци за Ниш и Нишку Бању 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

На основу ових података сачинили смо климадијаграм по Walter - u који приказује 

климатске одлике Нишке Бање (слика 5) и Ниша (слика 6). 

Локалитет, 

надморска висина, 

период осматрања 

  

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

Нишка бања, 248 м 

1931 - 1960 

t˚C -0,2 1,8 6,2 11,7 16,6 

mm 4   45 42 45 58 75 

Ниш, 202 м 

1961 - 2001 

t˚C -0,2 2,5 6,6 11,9 16,6 

mm 41,3 40,3 45,3 51,3 66,7 

 

VI 

 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

Годишњи 

просек 

20,1 22,5 21,8 18,2 12,4 7,2 2,3 11,7 

78 45 44 44 64 64 63 667 

19,5 21,3 21,1 17,2 11,9 6,4 1,7 11,4 

69,7 43,6 43,3 43,6 34,1 56,8 53,6 589,6 
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Слика 5. Климадијаграм Нишке Бање по Walter – u 

 

 

 

Слика 6. Климадијаграм Ниша по Walter – u 
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Из климадијаграма се види да су највише температуре у јулу и августу. Зиме су 

релативно благе, са снежним падавинама и мразевима. Најхладнији месец је јануар, а 

највећа количина падавина је у мају и јуну. 

 

1.3. Биогеографске одлике Горње Врежине 

 

 Tип станишта који преовладава на подручју Горње Врежине и њене околине 

смо одредили на основу биљног материјала узоркованог са локалитета. На основу 

едификаторских врста, закључили смо да на овом подручју доминира облик степских 

ливада које припадају класи ксеро – мезофилних травних заједница. Вегетацијска класа 

која се у највећем проценту налази на истраженим локалитетима је Festuco – brometea. 

Класификација је извршена по EUNIS систему класификације станишта. 

Карактеристичне врсте су: Festuca valesiaca, Bromus squarrosus, Consolida regalis, 

Achillea millefolium, Hordeum murinum, Consolida regalis, Papaver rhoeas, Trifolium 

medium, Hieracium pilosella... 
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Слика 7. Илустрација типова станишта на истраживаном подручју 

 у Горњој Врежини (степске ливаде класе Festuco – brometea).  

Сви снимци: Предраг Јакшић 

 

 

1.4. Антропогени притисци 

 

 У атару Горње Врежине су пронађени преисторијски и антички налази. На 

локалитету, лево од ушћа Суводолског потока, нађени су неолоитско – бронзани 

предмети. Да је ово насеље средњевековно поуздано показује турски попис из 1498. 

године, у коме је Горња Врежина евидентирана као спахилук. После ослобођења од 

Турака, 1878. године, насеље је почело да јача при чему је становништво све више 

почело да се оријентише на ратарство, сточарство и виноградарство. После Другог 

светског рата већина домаћинстава је прешла на мешовиту привреду док се број чисто 

пољопривредних домаћинстава смањио. 

Према подацима преузетих са сајта републичког завода за статистику, број становника 

Горње Врежине износи 1091, према попису из 2012. године. Највећи број становника 

се бави пољопривредом, ловом и шумарством. Површине пољопривредног земљишта у 
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насељу и околини износе: њиве (274 ха), виногради (62 ха), пашњаци (38 ха), воћњаци 

(5 ха) и ливаде (5 ха). Горња Врежина је насеље које је познато по гајењу винове лозе. 

Преко 50 % , од укупних површина под виноградима у Нишу и околини, се налази 

управо у овом насељу. 

Обзиром на то да ово подручје није заштићено, деловање негативног антропогеног 

фактора је доста изражено. У факторе који угрожавају ово подручје спадају: 

уништавање шума, паљење вегетације, претварање природне вегетације у 

пољопривредно земљиште. На истраженим локалитетима уочили смо велики број 

депонија који додатно штетно утичу на присуство дневних лептира и живог света 

уопште (слика 8). 

 

 

 

Слика 8. Илустрације депонија на истраживаном подручју. 

1 – Недалеко од другог локалитета; 2 – Између првог и другог локалитета. 

Снимци: Александра Тошић 
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2. ПРЕГЛЕД ДОСАДАШЊИХ ИСТРАЖИВАЊА ФАУНЕ ДНЕВНИХ 

 ЛЕПТИРА НИША И ОКОЛИНЕ 

  

 Ентомолошка истраживања на овом подручју, у периоду до Другог Светског 

рата, нису вршена у великој мери. Први рад о инсектима који је публикован је 

монографија Јосифа Панчића из 1883. године - „Ортоптере у Србији“. Први који се 

бавио истраживањем фауне дневних лептира на овим просторима био је Мађар Uhl 

József. Он је 1903. године дао прве податке о овом реду инсеката на подручју Ниша, 

Пирота и Врања. О овом аутору нисмо успели да сазнамо детаље о његовој биографији. 

Други по реду рад који садржи податке о фауни дневних лептира Ниша и околине, 

публиковао је Ханс Ребел. Овај бечки лепидепторолог је 1917 – те године публиковао 

рад заснован на вишегодишњем истраживању дневних лептира Балканског полуострва 

и у једном од тих радова је дао прилог о дневним лептирима Ниша и околине. Доктор 

Михајло Градојевић, професор београдског универзитета, је аутор који је дао први 

фаунистички попис врста дневних лептира Србије који укључује и врсте на подручју 

Ниша. Ови подаци су публиковани у његовој монографији „Лептирови Србије - 

Диурна“ (1930 – 31). Ако се узме у обзир да Србија спада међу фаунистички богате 

земље, можемо закључити да постоји мали број радова који се бавио овом групом 

инсеката и да је ниво познавања фауне дневних лептира на овом подручју био доста 

низак све до почетка 21. века. 

 Радови у којима је истраживана фауна дневних лептира Ниша и околине, а који 

су публиковани у последњих десетак година, су знатно бројнији и детаљнији. 2007. 

године, Стојановић – Радић даје исцрпну анализу фауне дневних лептира (Papilionidae 

i Pieridae) прикупљених на 96 локалитета. Материјал је прикупљен у периоду од 2001 – 

2006. године и укључује податке са више локалитета на подручју Ниша. Исте године су 

Стојановић – Радић и Јакшић публиковали рад о врстама из фамилије Lycaenidae на 

подручју југоисточне Србије, између осталог и на територији Ниша. Истраживање је 

вршено на 39 локалитета при чему је установљено присуство 22 врсте дневних лептира 

из ове фамилије. Анђус је 2008. године публиковала монографију у којој су обрађени 

дневни лептири из збирки Природњачког музеја у Београду а у којој су приказани 

подаци за подручје Ниша. Николић, Ђурђевић и Поповић су 2012. године публиковали 

рад у коме је утврђено присуство 45 врста дневних лептира на локалитету недалеко од 

Нишке Бање. 
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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 реду 

Lepidoptera а не реду Trichoptera, 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 

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, ужљебљења 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, покривене 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. За такав тип 

крила кажемо 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). 
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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 су са једним 

косталним и 1 – 2 дорзална нерва (слика ). Немају ретинакулум. Тело лутке је потпуно 

прекривено кошуљицом, а 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. 

 
  

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. 
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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 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 
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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 једнаврста 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 

 

Теренска истраживања са узорковањем материјала обављена су у периоду од 

маја до септембра 2013. и у априлу 2014. године. Рад на терену је обављен на 3 

локалитета недалеко од Горње Врежине. Локалитети се налазе у UTM  пољу EN 89. 

Метод који је коришћен за прикупљање узорака на терену је метод трансекта по 

Поларду, помоћу класичне ентомолошке мреже. Лептири су хватани у периоду од 

09:00 до 13:00. Након хватања мрежом, врсте су убијане стискањем грудног коша и 

стављане у фишеке од папира. Прикупљени материјал је препариран, етикетиран и 

детерминисан. 

Узорковање на терену је обављено на основу „Дозволе за сакупљање 

заштићених и строго заштићених врста лептира у научноистраживачке сврхе“, бр. 01-

637/2013-08 од 16.6.2013. године. 

 

4.2. Номенклатура и таксономија 

  

 Таксономски редослед, номенклатура као и српски називи врста су дати према 

Јакшић, Нахирнић и Петровић (2013). Од еколошких особености дневних лептира, 

трофичке специјализације гусеница су приказане према Stefanescu et al., (2011). 

Афинитет врсте у односу на избор основног типа станишта је преузет од Van Swaay et 

al., (2006). Распрострањеност врста је дата према Јакшић (2014). Зоогеографске одлике 

врсте су дате према Kudrna et al., (2011). Статус угрожености у Европи је приказан 

према раду Van Swaay et al (2010), док је статус угрожености на националном нивоу 

дат према Јакшићу (2003).  

 

 

 

 

 



26 
 

5. ПРЕГЛЕД УТВРЂЕНИХ ВРСТА ДНЕВНИХ ЛЕПТИРА 

 

Натфамилија Papilionoidea 

Фамилија Papilionidae – Jедрилци 

 

1. Zerynthia polyxaena (Denis & Schiffermüller, 1775) - Ускршњи лептир 

У литератури су ову врсту забележили: Стојановић – Радић (2007) и Николић, 

Ђурђевић, Поповић (2012). 

Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Горња Врежина, 15.05.2013., локалитет 

1: 1♀, локалитет 3: 1♀ 

Јавља се у једној годишњој генерацији, од маја до јуна. 

Прехрамбене биљке гусеница су: Aristolochia clematitis, A. pallida i A. rotunda. 

Доминантни тип станишта су шумске заједнице и травната станишта. 

Распрострањена је у целој Србији (Јакшић, 2014). 

Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): Еврооријентална врста. 

Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 2010) врста није 

угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према националној класификацији (Јакшић, 2003) 

има статус рањиве врсте (V). 

 

2. Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) - Једрилац 

У литератури су ову врсту забележили: Стојановић – Радић (2007) и Николић, 

Ђурђевић, Поповић (2012). 

Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Горња Врежина, 15.05.2013., локалитет 

3: 1♀; 28.06.2013., локалитет 1: 1♂; 04.04.2014., локалитет 1: 2♂♂. 

Јавља се у три годишње генерације, од марта до јуна, од краја јуна до августа и трећа 

генерација од краја августа 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. 

Распрострањена је у целој Србији, честа је врста (Јакшић, 2014). 

Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): Евросибирска 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 није угрожена – nt. 

 

Фамилија Pieridae - Белци 

3. Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) - Горушичин белац 

У литератури су ову врсту забележили: Стојановић – Радић (2007) и Николић, 

Ђурђевић, Поповић (2012). 

Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Горња Врежина, 28.06.2013., локалитет 

3: 1♂; 29.07.2013., локалитет 1: 1♂, локалитет 2: 1♂; 04.04.2014., локалитет 1: 1♂; 

13.04.2014: локлаитет 1: 1♂, локалитет 2: ♂, локалитет 3: 1♂. 

Јавља се у три - четири годишње генерације, од почетка марта до краја септембра. 

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 је у целој Србији, честа је врста (Јакшић, 2014). 

Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): Евросибирска 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. 

 

4. Antocharis cardamines (Linnaeus, 1758) - Зорица 

У литератури су ову врсту забележили: Стојановић – Радић (2007) и Николић, 

Ђурђевић, Поповић (2012). 

Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Горња Врежина, 15.05.2013., локалитет 

1: 1♀; 04.04.2014., локалитет 2: 3♀♀, локалитет 3: 2♀♀; 13.04.2014., локалитет 1: 1♂, 

локалитет 2: 1♂, 2♀♀. 

Јавља се у једној генерацији годишње, од средине марта до средине маја. 

Прехрамбене биљке гусеница су: Cardamine pratensis, Alliaria pettiolata, Lunnaria 

annua, Arabis turrita и др. 

Доминантни тип станишта су травнате заједнице. 

Распрострањена у целој Србији, честа је врста (Јакшић, 2014). 

Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): Евросибирска 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. 

 

5. Pieris rapae (Linnaeus, 1758) - Мали купусар 

У литератури су ову врсту забележили: Ухл (1903), Стојановић – Радић (2007), Анђус 

(2008) и Николић, Ђурђевић, Поповић (2012). 

Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Горња Врежина, 05.06.2013., локалитет 

1: 1♂, локалитет 2: 2♂♂, локалитет 3: 3♂♂; 28.06.2013., локалитет 1: 2♂♂, 3♀♀, 

локалитет 2: 2♂♂, локалитет 3: 1♂; 10.07.2013., локалитет 1: 1♂, 1♀, локалитет 2: 4♂♂, 

локалитет 3: 3♂♂, 1♀; 29.07.2013., локалитет 2: 1♂, локалитет 3: 1♂; 10.08.2013., 

локалитет 1: 4♂♂, 2♀♀, локалитет 2: 1♀; 21.08.2013., локалитет 1: 1♂, 1♀, локалитет 2: 

2♂♂, локалитет 3: 1♂; 08.09.2013., локалитет 1: 2♂♂, локалитет 2: 3♂♂, локалитет 3: 

1♂; 21.09.2013., локалитет 1: 2♂♂, локалитет 3: 1♀; 04.04.2014: локалитет 1: 2♂♂, 

локалитет 2: 1♂; 13.04.2014., локалитет 1: 2♂♂, локалитет 2: 3♂♂, локалитет 3: 1♀. 

Јавља се у три годишње генерације од марта до октобра. 

Прехрамбене биљке гусеница Brassica rapa, B. napus, B. oleracea, Roripa silvestris, 

Sysimbrium sp., Allyssum sp. 

Доминантни тип станишта су пољопривредне и субурбане површине. 

Распрострањена је у целој Србији (Јакшић, 2014). 

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. 

 

6. Pieris napi (Linnaeus, 1758) - Жиличасти купусар 

У литератури су ову врсту забележили: Стојановић – Радић (2007) и Николић, 

Ђурђевић, Поповић (2012). 

Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Горња Врежина, 05.06.2013., локалитет 

1: 3♂♂, 2♀♀, локалитет 2: 1♂ локалитет 3: 1♂; 08.09.2013., локалитет 1: 1♀; 

04.04.2014., локалитет 1: 1♂, локалитет 3: 2♂♂; 13.04.2014., локалитет 1: 1♂, локалитет 

3: 2♂♂. 

Јавља се у три - четири годишње генерације, од марта до септембра. 

Прехрамбене биљке гусеница су Roripa silvestris, Alliaria officinalis, Cardamine hirsuta, 

C. trifolia, Biscutela laevigata. 
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Доминантни тип станишта су травната, шумска и пољопривредна станишта. 

Распрострањена је у целој Србији (Јакшић, 2014). 

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. 

 

7. Pontia edusa (Fabricius, 1777) - Зелени купусар 

У литератури су ову врсту забележили: Ухл (1903) и Николић, Ђурђевић, Поповић 

(2012). 

Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Горња Врежина, 15.05.2013., локалитет 

1: 1♀; 05.06.2013., локалитет 2: 2♂♂; 28.06.2013., локалитет 2: 1♂, локалитет 3: 2♂♂; 

10.07.2013., локалитет 1: 3♂♂, локалитет 2: 1♂, 1♀, локалитет 3: 1♂; 10.08.2013., 

локалитет 1: 1♂, локалитет 2: 1♂, 1♀; 21.08.2013., локалитет 1: 1♂, локалитет 2: 1♂, 

1♀, локалитет 3: 1♂; 08.09.2013., локалитет 2: 1♀, локалитет 3: 2♀♀; 21.09.2013., 

локалитет 2: 2♂♂, 2♀♀, локалитет 3: 1♂; 04.04.2014., локалитет 2: 1♂.  

Јавља се у три – четири генерације годишње, од марта до септембра 

Прехрамбене биљке гусеница су: Reseda lutea, Lepidium sp., Sisymbrium sophi, Brassica 

rapa и др. 

Доминантни тип станишта су травнате заједнице, пољопривредна и субурбана 

станишта. 

Распрострањена у целој Србији, доста је честа (Јакшић, 2014). 

Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): Евросибирска 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. Colias crocea (Geoffroy, 1785) - Шафрановац 

У литератури су ову врсту забележили: Стојановић – Радић (2007) и Николић, 

Ђурђевић, Поповић (2012). 

Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Горња Врежина, 15.05.2013., локалитет 

1: 1♂; 28.06.2013., локалитет 1: 1♀, локалитет 3: 1♂; 10.07.2013., локалитет 2: 2♀♀; 

29.07.2013., локалитет 1: 1♂; 10.08.2013., локалитет 2: 2♂♂, локалитет 3: 2♂♂, 1♀; 

21.08.2013., локалитет 3: 1♂, 1♀; 08.09.2013., локалитет 2: 1♀; 21.09.2013., локалитет 1: 
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1♂, локалитет 2: 1♂, локалитет 3: 1♂, 1♀; 04.04.2014., локалитет 1: 1♂, локалитет 2: 

1♂, локалитет 3: 2♂♂; 13.04.2014., локалитет 1: 2♂♂, локалитет 2: 1♂. 

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. 

Распрострањена је у целој Србији (Јакшић, 2014). 

Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): Еврооријентална 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. 

 

9. Colias hyale (Linnaeus, 1758) - Златни поштар 

У литератури је ову врсту забележио Ухл (1903). 

Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Горња Врежина, 08.09.2013., локалитет 

1: 1♂; 21.09.2013., локалитет 1: 1♂, локалитет 3: 1♀ 

Јавља се у две - три годишње генерације, од средине априла до почетка новембра. 

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 је у целој Србији (Јакшић, 2014). 

Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): Евросибирска 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 

10. Lycaena tityrus (Poda, 1761) - Бакренац 

Ова врста до сада није забележена за истраживано подручје. 

Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Горња Врежина, 15.05.2013., локалитет 

3: 1♂ 

Јавља се обично у две генерације, од средине априла до краја августа. У повољнијим 

условима формира и трећу генерацију. 

Прехрамбене биљке гусенице су: Rumex acetosa i R.acetosella и друге врсте истога рода. 

Доминантни тип станишта су травнате заједнице. 

Распрострањена је у целој Србији (Јакшић, 2014). 

Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): Евросибирска 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. 

 

11. Lycaena thersamon (Esper, 1784) - Пегави дукат 

У литератури су ову врсту забележили: Ухл (1903), Ребел (1917) и Стојановић – Радић, 

Јакшић (2007). 

Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Горња Врежина, 10.08.2013., локалитет 

1: 1♂; 21.08.2013., локалитет 2: 2♀♀ 

Јавља се у три годишње генерације, од априла до јуна, од краја јуна и у јулу и трећа 

генерација у августу и септембру. 

Нутритивна биљка гусенице је Polygonum aviculare. 

Доминантни тип станишта су травнате заједнице. 

Распрострањена је у целој Србији (Jaкшић, 2014). 

Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): Еврооријентална 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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12. Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) - Крковин плавац 

У литератури су ову врсту забележили: Николић, Ђурђевић, Поповић (2012). 

Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Горња Врежина, 05.06.2013., локалитет 

1: 1♂; 28.06.2013., локалитет 1: 1♂; 

Јавља се у две генерације годишње, прва од почетка априла до јуна и друга у јулу и 

августу. 

Гусенице су изразито полифагне. Хране се врстама родова: Rubus, Filipendula, Genista, 

Spartium, Dorycnium, Astragalus, Medicago, Galega, Colutea, Robinia, Clematis, Rhamnus, 

Frangula и др. 

Доминантни тип станишта су шумска, пољопривредна и урбана станишта. 

Распрострањена у целој Србији (Јакшић, 2014). 

Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): Евросибирска 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. 

 

13. Plebejus argus (Linnaeus, 1758) - Стооки плавац 

У литератури су ову врсту забележили: Градојевић (1930-31) и Стојановић – Радић, 

Јакшић (2007). 

Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Горња Врежина, 15.05.2013., локалитет 

1: 1♂, локалитет 3: 4♂♂; 05.06.2013., локалитет 1: 1♂, локалитет 2: 1♂, 1♀, локалитет 

3: 1♂; 10.07.2013., локалитет 1: 1♀, локалитет 2: 1♂, локалитет 3: 1♂; 29.07.2013., 

локалитет 1: 1♂, локалитет 2: 2♂♂; 10.08.2013., локалитет 1: 1♂; 21.08.2013., локалитет 

3: 1♂; 08.09.2013., локалитет 3: 2♂♂, 1♀;  

Јавља се у две годишње генерације, прва у мају и јуну, друга у јулу и 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 целој Србији, врло честа врста (Јакшић, 2014). 

Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): Евросибирска 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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14. Plebejus idas (Linnaeus, 1761) - Идин плавац  

У литератури су ову врсту забележили: Николић, Ђурђевић, Поповић (2012). 

Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Горња Врежина, 28.06.2013., локалитет 

1: 1♂ 

Јавља се у једној годишњој генерацији, од краја јуна до августа. 

Гусенице су полифагне и за исхрану користе биљне врсте: Cytisus scoparius, Genista 

pilosa, Lotus corniculatus, Melilotus alba и др. 

Доминантни тип станишта су травнате и шумске заједнице. 

Распрострањена је у целој Србији (Jaкшић, 2014). 

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. 

 

15. Aricia agestis (Denis und Schiffermüller, 1775) - Чапљинац 

У литератури ова врста до сада није забележена за истраживано подручје. 

Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Горња Врежина, 15.05.2013., локалитет 

1: 1♂, локалитет 2: 1♂; 

Јавља се у две годишње генерације, од краја маја и у јуну и друга у јулу па до почетка 

септембра. 

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): Евросибирска врста. 

Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 2010) врста није 

угрожена, тј. „последња брига“ - LC; премаmнационалној класификацији (Јакшић, 

2003) врста је стабилна у дужем временском периоду. 

 

 

16. Aricia artaxerxes (Fabricius, 1793) – Tamnosmeđi plavac 

Ова врста до сада није забележена за ово подручје. 

Врсту смо установили на следећим локалитетима: Горња Врежина, 04.04.2014., 

локалитет 3: 1♀. 



34 
 

Jaвља се у једној годишњој генерацији, од краја априла до половине августа. 

Прехрамбенe биљкe гусенице су: Helianthemum chamaecistus и Geranium sanguineum. 

Доминантни тип станишта су травнате заједнице. 

Распрострањена је у јужној и југозападној Србији. 

Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 2010) врста није 

угрожена, тј. „последња брига“ - LC; 

 

17. Polyommatus thersites (Cantener, 1835) - Вучарица 

У литератури ова врста до сада није забележена за истраживано подручје. 

Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Горња Врежина, 28.06.2013., локалитет 

3: 1♂ 

Јавља се у две годишње генерације, прва у априлу и јуну а друга од краја јуна до 

августа. 

Прехрамбене биљке гусеница су Onobrychis caput-galli, O. vicifolia и O. peduncularis. 

Доминантни тип станишта су травнате заједнице. 

Распрострањена је у целој Србији, али је доста ретка (Јакшић, 2014).  

Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): Евросибирска 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. Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) - Гладишев плавац 

У литератури су ову врсту забележили: Ухл (1903), Стојановић – Радић, Јакшић (2007) 

и Николић, Ђурђевић, Поповић (2012). 

Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Горња Врежина, 05.06.2013., локалитет 

1: 1♂; 29.07.2013., локалитет 2: 1♂; 21.08.2013., локалитет 2: 1♂; 08.09.2013., локалитет 

1: 1♂, локалитет 2: 1♂, 1♀, локалитет 3: 1♂; 21.09.2013., локалитет 1: 3♂♂, локалитет 

3: 1♂ 

Јавља се у три годишње генерације, од краја марта до почетка новембра. 

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. 

Распрострањена је у целој Србији, врло честа(Јакшић, 2014).  

Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): Евросибирска 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. 

 

19. Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775) - Потковичар 

У литератури је ову врсту забележио Ухл (1903). 

Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Горња Врежина, 10.07.2013., локалитет 

1: 1♂, локалитет 3: 1♀; 10.08.2013., локалитет 2: 1♂ 

Јавља се у две годишње генерације, од средине маја до јуна и од друге половине јула 

до септембра. 

Биљне врсте које гусенице користе за исхрану су: Hippocrepis comosa и Coronilla varia. 

Доминантни тип станишта су травната станишта. 

Распрострањена је у целој Србији (Jaкшић, 2014). 

Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): Еврооријентална 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. Polyommatus coridon (Poda, 1761) - Сребрнкасти плавац  

Ова врста није до сада забележена за истраживано подручје. 

Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Горња Врежина, 10.08.2013., локалитет 

1: 1♀; 

Јавља се у једној годишњој генерацији, од краја јуна до почетка октобра. 

Прехрамбена биљка гусеница је Hippocrepis comosa. 

Доминантни тип станишта су травната станишта. 

Распрострањена је у целој Србији (Јакшић, 2014). 

Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): Еврооријентална 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 Nymphalidae - Шаренци 

21. Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) - Мала седефица 

У литератури су ову врсту забележили Николић, Ђурђевић, Поповић (2012). 

Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Горња Врежина, 05.06.2013., локалитет 

2: 1♂; 28.06.2013., локалитет 3: 1♂; 21.09.2013., локалитет 1: 1♂; 04.04.2014., локалитет 

1: 3♂♂, локалитет 3: 1♂; 13.04.2014., локалитет 1: 1♂. 

Јавља се у три годишње генерације, од краја марта до октобра. 

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 (Јакшић, 2014). 

Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): Евросибирска 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. Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) - Стричковац 

Ова врста није до сада забележена за истраживано подручје. 

Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Горња Врежина, 28.06.2013., локалитет 

2: 1♂. 

Јавља се у више годишњих генерација, од јуна до септембра. 

Гусенице се хране врстама биљака из фамилија: Cucurbitaceae, Asteraceae, Fabaceae, 

Vitaceae, Malvaceae, Brassicaceae и Boraginaceae. 

Доминантни тип станишта су травнате и шумске заједнице и пољопривредна станишта. 

Распрострањена је у Србији (Јакшић, 2014). 

Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): Евросибирска 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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23. Kirinia roxelana (Cramer, 1777) - Шумски решеткар 

У литератури су ову врсту забележили Николић, Ђурђевић, Поповић (2012). 

Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Горња Врежина, 05.06.2013., локалитет 

1: 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, има је у скоро целој Србији осим у 

Панонској низији (има је на Фрушкој гори) (Јакшић, 2014). 

Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): Еврооријентална 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. 

 

24. Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) - Зидни окаш 

У литератури су ову врсту забележили: Ухл (1903), Ребел (1917) и Николић, Ђурђевић, 

Поповић (2012). 

Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: 28.06.2013., локалитет 2: 1♂; 

29.07.2013., локалитет 1: 1♂;  

Јавља се у две генерације, од средине 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. 

Рацпрострањена је у целој Србији (Јакшић, 2014). 

Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): Еврооријентална 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. Lassiomata maera (Linnaeus, 1758) - Велики окаш 

Ова врста није до сада забележена за истраживано подручје. 

Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Горња Врежина, 28.06.2013., локалитет 

2: 1♂; 21.09.2013., локалитет 2: 1♂; 13.04.2014., локалитет 3: 1♂. 
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Jавља се у две годишње генерације, од краја априла до јуна и друга од јуна о краја 

септембра. 

Гусенице су полифагне и хране се биљкама из родова: Glyceria, Deschampsia, 

Calamagrostis, Nardus, Hordeum, Agrostis, Luzula, Holcus и Festuca. 

Доминантни тип станишта су травнате и шумске заједнице. 

Распрострањена је у целој Србији (Јакшић, 2014). 

Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): Евросибирска врста. 

Статус угрожености: према IUCN категоризацији (Van Swaay et al., 2010) врста није 

угрожена, тј. „последња брига“ - LC; према националној класифиакцији (Јакшић, 2003) 

врста је стабилна у дужем временском периоду. 

 

26. Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) - Мала ценонимфа 

У литератури су ову врсту забележили Николић, Ђурђевић, Поповић (2012). 

Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Горња Врежина, 15.05.2013., локалитет 

1: 2♂♂; 05.06.2013., локалитет 1: 2♂♂, локалитет 2: 1♂; 29.07.2013., локалитет 1: 1♂, 

локалитет 2: 1♂, локалитет 3: 2♂♂; 10.08.2013., локалитет 1: 1♂, ♀, локалитет 2: 1♂, 

локалитет 3: 1♀; 21.08.2013., локалитет 1: 1♂; 08.09.2013., локалитет 1: 2♀♀; 

13.04.2014., локалитет 1: 4♂♂, локалитет 2: 1♂, локалитет 3: 3♂♂. 

Јавља се у три до четири годишње генерације, од почетка марта до новембра. 

Прехрамбене биљке гусеница ове полифагне врсте су представници родова Festuca, 

Poa, Anthoxanthum, Cynosurus, Dactylis и Nardus. 

Доминантни тип станишта су травнате заједнице. 

Распрострањена је у целој Србији (Јакшић, 2014). 

Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): Еврооријентална 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. 

 

27. Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) - Воловско око 

У литератури су ову врсту забележили: Ухл (1903), Ребел (1917) и Николић, Ђурђевић, 

Поповић (2012). 

Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Горња Врежина, 05.06.2013., локалитет 

1: 2♂♂, локалитет 2: 2♂♂, локалитет 3: 4♂♂; 21.08.2013., локалитет 1: 2♀♀, локалитет 

2: 1♀; 08.09.2013., локалитет 1: 1♀, локалитет 2: 1♀; 21.09.2013., локалитет 1: 1♀; 
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Јавља се у једној годишњој генерацији од краја маја до септембра са летњом 

естивацијом. 

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. 

Распрострањена је у целој Србији (Јакшић, 2014). 

Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): Еврооријентална 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. Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) - Шах-табла 

У литератури су ову врсту забележили Николић, Ђурђевић, Поповић (2012). 

Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Горња Врежина, 28.06.2013., локалитет 

1: 2♂♂;  

Јавља се у једној годишњој генерацији, од јуна до краја јула. 

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. 

Распрострањена је у целој Србији (Јакшић, 2014). 

Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): Еврооријентална 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. Brintesia circe (Fabricius, 1775) - Шумски вратар 

У литератури су ову врсту забележили Николић, Ђурђевић, Поповић (2012). 

Врсту смо утврдили на следећим локалитетима: Горња Врежина, 28.06.2013., локалитет 

1: 1♂, локалитет 2: 1♂, локалитет 3: 1♂; 21.08.2013., локалитет 3: 1♀; 08.09.2013., 

локалитет 2: 1♀ 

Јавља се у једној годишњој генерацији, од почетка јуна до средине септембра. 

Прехрамбене биљке гусеница су Festuca ovina и Bromus erectus. 
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Доминантни тип станишта су шумске и травнате заједнице. 

Распрострањена је у целој Србији (Јакшић, 2014). 

Зоогеографска припадност према Kudrni (2011): Еврооријентална 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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6. ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧАК 

 

 Из прегледа резултата теренског истраживања методом трансекта по Поларду 

види се да је на истраженим локалитетима присутна осиромашена фауна дневних 

лептира. Примера ради, поређењем са фауном исте групе на подручју Јелашничке 

клисуре утврђено је присуство 135 врста дневних лептира, док је нашим 

истраживањем  утврђено присуство 29 врста. Међу тим врстама њих четири:  Pieris 

rapae,  Pontia edusa, Polyommatus icarus и Maniola jurtina су показали константну 

присутност и значајну абунданцу. Имајући то у виду логично је да оне могу бити 

значајан индикатор квалитета станишта. То је важно јер смо видели да је на 

истраженом локалитету снажан антропогени притисак. Зато овде износимо неке 

карактеристичне податке њихове биологије. 

 

 

Pieris rapae – Мали купусар 

Мали купусар (Pieris rapae) је лептир мале до средње величине и припада фамилији 

Pieridae. Крила су им беле или бело – жуте боје са малим црним тачкама. Они се од 

осталих врста мање величине разликују по недостатку црне линије на врху предњих 

крила. Врста је широко распрострањена и њене популације су пронађене у Европи, 

северној Африци, Азији и Великој Британији. Интродукована је у северну Америку, 

Аустралију и Нови Зеланд. Гусеница ове врсте представља штеточину за комерцијалну 

пољопривреду. Праве нарочито велику штету за биљке из породице купуса 

(Brassicaceae). 

 

Опис врсте 

За ову врсту се може рећи да је мања верзија врсте Pieris brassicae. Горња страна 

предњих крила је крем - беле боје са црним врховима. Женке имају по две црне тачке у 

центру предњих крила. Доња страна је жућкасте боје са црним мрљама. Дужина 

предњег крила код адулта је у просеку 32 – 47 mm.  

 

Распрострањење и станиште 

Природно распрострањење ове врсте је у Европи, Азији и северној Африци. Случајно 

је интродукована на Квебек и у Канаду, 1860. године, одакле се врста брзо раширила 

по целој северној Америци. Процене указују да једна женка ове врсте може бити 

директан предак неколико следећих генерација. Ова врста се ретко јавља или готово 
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никада у пустињама и полупустињским регионима (осим у подручјима која су 

наводњавана). Присуство малог купусара није забележено северно од Канаде као ни на 

Норманским острвима поред обале јужне Калифорније. До 1898. године, врста се 

проширила и на Хаваје; до 1929. на Нови Зеланд и на област око Мелбурна у 

Аустралији, а до 1943. се проширила и на подручје око Перта. 

У Британији, Pieris rapae има две генерације годишње, од априла до маја и у јулу и 

августу, али непрекидно леже јаја у северној Америци, и тако постаје први лептир који 

изађе из лутке у пролеће и период летења јој траје до касне јесени. 

Врсте се могу наћи на разним отвореним подручјима са разноврсним биљним 

асоцијацијама. Могу се видети како у градовима тако и на природним  стаништима. 

Иако показује афинитет за отоворена станишта, мали купусар је од недавно забележен 

и у шумским стаништима. 

 

Подврсте 

Подрврста Pieris rapae rapae је забележена у Европи, док се у Азији налазе популације 

подврсте Pieris rapae crucivora. Остале подврсте су: Pieris rapae atomaria, P.r. 

eumorpha, P.r. leucosoma, P.r. mauretanica, P.r. napi, P.r. novangliae и P.r. orientalis. 

 

Животни циклус 

Мали купусар полаже јаја појединачно на биљкама из фамилије Brassicaceae а 

најчешће на Sinapis arvensis и Sisymbrium officinale. Јаја су жуте боје са 12 уздужних 

гребена. Женке имају тенденцију да полажу мањи број јаја на биљкама које су у 

групацијама него на јединкама које су изоловане. Раније се претпостављало да 

једињење изотиоцијанат, које луче биљке из фамиилије купуса, смањује уништавање 

биљке од стране гусеница малог купусара. Међутим, ова претпоставка није прихваћена 

зато што је доказано да су гусенице имуне на ово јединњење и притом формирају 

реакцију због биохемијске адаптације. Мали купусар и његови сродници су развили 

механизам као последицу адаптације на изотиоцијанат – формирају глукозинолат. 

Гусенице су зелене боје, са врло ситним црним тачкама и жутим линијама на бочним 

странама и једна на дорзалној страни. Ларве се налазе са доње стране лишћа што их 

чини мање видљивим за предаторе. Постоје различите форме ларве и оне се могу 

уочити упоређивањем величине и боја главеног региона. Током прве и друге фазе глава 

је у потпуности црна; трећи стадијум се одликује црном бојом главе с тим да је део око 

усног отвора жуто обојен. У четвртој и петој фази, такође на црно обојеној глави, 
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налазе се тамнозелено – жуте тачке изнад сваког ока. Међутим, боја главе не мора 

неопходно да указује на форму, пошто промена боје није константна. У стадијуму 

гусенице, мали купусар представља озбиљну штетотичину за купус, кељ, роткву, 

броколи и рен. 

Лутка ове врсте је доста слична лутки врсте Pieris napi. Браон је боје а шаре на њој су 

сиве или жућкасте. Глава је велика и конусног облика, абдомен вертикалан и са 

дорзалне стране и има изражене гребене светле боје. Пупа P. rapae и P. napi се може 

разликовати упоређивањем пробосциса. Код P. rapae пробосцис је дужи у односу на P. 

napi. 

Као и његов близак сродник Pieris brassicae, мали купусар је врло добар летач и управо 

због те особине популације ове врсте у Британији су све веће јер већи део године врста 

проведе мигрирајући. Адулти су активни током целог дана, осим јутра и ноћи. Иако 

постоји извесна активност током ноћи она престаје чим почне да свиће. Могу да пређу 

много километара у појединачним летовима. Запажено је да адулти могу да пређу чак и 

до 12 km у једном лету. У просеку женке дневно прелете 0,7 а мужјаци 0,45 km дневно. 

Мужјаци су доста активнији преко дана јер стално лете око биљака како би се парили 

са женкама. 

 

Удварање и репродукција 

Мужјак, када угледа женку, лети горе, доле, поред и испред ње све док она не слети. 

Када женка стане, мужјак лагано лепрша око ње, хвата предња крила женке својим 

екстрмитетима и шири своја крила. Мужјак обично лети веома мале раздаљине носећи 

женку. Женка може узлетети вертикално, раширити своја крила или подићи стомак 

како би одбила мужјака. Већина биљака домаћина малог купусара продукује уља која 

женкама олакшавају да препознају биљку и оне тада легу јаја на листовима. Адулти се 

појављују почетком марта и присутни су до октобра. Пролећни адулти имају мање 

црне тачке на крилима и генерално су мањи од летњих адулта. 

 

Исхрана ларви 

Ларва Pieris rapae је веома прождрљива. Када изађе из јајета она прво поједе своју 

љуску из које изашла и тек онда креће да се храни лишћем биљке домаћина. Ларва 

доспева у унутрашњост купуса и храни се новим изданцима. Уље ове биљке чини 

ларве одбојним за птице. Ларва подешава своју стопу исхране да би одржала 

константну стопу азота. Оне се хране брже када биљка има мање азота али га тада 
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ефикасније користе (по цени ефикасности других хранљивих материја) него ларве које 

се налазе на биљкама са високом концентрацијом азота. Међутим, других разлика нема 

између гусеница у различитим окружењима. Ларве шире своја оштећења на биљци. 

Хране се најчешће током дана. У време храњења прво се крећу око биљке а напад на 

њих врше променом положаја или на нови лист или на други део истог листа. Ширење 

оштећења је вид адаптивног понашања гусеница како би се сакрили од предатора. 

Међутим, и поред ове адаптације ларве стоје на сунцу већим делом дана него 

скривајући се под лишћем. Стање биљке домаћина значајно утиче на развиће ларве. 

Трајање ларвалне фазе, тежина пупе и адулта као и ларвална стопа раста значајно 

зависи од расположивости хранљивих материја биљака. Ларве преферирају биљке из 

породице купуса више од свих других. У оквиру ове породице, ларве не показују 

разлике у понашању иако се хране различитим врстама; понашање ларве на кељу је 

исто као и њено понашање на клицама купуса. Повишен ниво хранљивих материја 

биљака смањује трајање ларвалне фазе и повећава брзину раста. Ларве које се хране 

култивисаним биљним врстама имају већу ефикасност раста од оних које се хране 

дивљим врстама. Дакле, ларве које се хране листовима са високом концентрацијом 

хранљивих материја показују краће време развоја, мању стопу потрошње, већу брзину 

раста и ефикасност у преради хране. Гусенице униште много већи број биљака  у 

односу на број јединки које конзумирају у исхрани. 

 

Исхрана адулта 

Адулти користе и чуло вида и чуло мириса да би идентификовали биљке за исхрану. 

Мали купусар највише преферира цветове љубичасте, плаве и жуте боје у односу на 

све друге. Код цвета репе (Brassica rapa), латице рефлектују УВ зраке а средина цвета 

их апсорбује, и то представља олакшицу лептирима приликом тражења нектара. Они 

виде само централни део цвета. Одрасли лете око биљака чијим се нектаром хране. 

Они траже одређене боје цветова међу зеленом вегетацијом (љубичаста, плава и жута 

се више користе од беле, црвене и зелене) и избацују пробосцис пре него што слете. 

Лептири препознају цвет помоћу чула мириса и вида. Показано је да хемијске 

супстанце као што су фенилацеталдехид и 2 – фенилетанол изазивају продужавање 

пробосциса. Тражење нектара је ограничено због поседовања меморије. Адулти 

показују константност у одабиру цветова за исхрану тако што изнова посећују врсте 

које су већ користиле у исхрани. Способност тражења нектара повећавао се током 

времена, показујућу притом одређену кривуљу учења. Могућност да врста пронађе 
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нектар биљке који је први искористила се смањује уколико је адулт почео за исхрану 

да користи друге биљне врсте.  

 

Одабир домаћина 

Све до сада познате биљне врсте, које су домаћини за врсту Pieris rapae, садрже 

хемијско једињење глукозинолат. Биљке домаћини су: Arabis glabra, Armoracia 

lapthifolia, Armoracia aquatica, Barbarea vulgaris, Barbarea orthoceras, Barbarea verna, 

Brassica oleracea, Brassica rapa, Brassica caulorapa, Brassica napus, Brassica juncea, 

Brassica hirta, Brassica nigra, Brassica tula, Cardaria draba, Capsella bursa-pastoris 

(женке полажу јаја, али ларве одбијају), Dentaria diphylla, Descurainia sophia, Eruca 

sativa, Erysimum perenne, Lobularia maritime, Lunaria annua (успорава раст ларви), 

Matthiola incana, Nasturtium officinale, Raphanus sativus, Raphanus raphanistrum, Rorippa 

curvisiliqua, Rorippa islandica, Sisymbrium irio, Sisymbrium altissimum, Sisymbrium 

officinale (и var. leicocarpum), Streptanthus tortuosus, Thlaspi arvense (ларве се споро 

развијају или одбијају да расту), Cleome serrulata, Capparis sandwichiana, Tropaeolum 

majus, Reseda odorata. 

Постоје 3 фазе приликом одабира биљке домаћина од стране адулта женке врсте P. 

rapae: трагање, слетање и процена. Гравидна женка прво лоцира одговарајуће 

станиште а потом тражи вегетацију која садржи потенцијалну биљку домаћина. Мали 

купусар своју потрагу ограничава тако што биљне врсте тражи само на отвореним 

стаништима и избегавајући хладне и тамне шуме иако у њима се можда налази нека 

врста коју они преферирају за домаћина. Осим тога, гравидне женке не полажу јаја ако 

је време облачно или кишовито. У лабораторијским условима је доказано да висок 

интензитет светлости доводи до овипозиције. Женке лете линеарном путањом 

независно од правца дувања ветра и од позиције сунца. 

 

 

Понашање приликом тражења биљке домаћина 

Женке не показују неки посебан образац понашања за тражење биљке домаћина у 

периоду пре парења. Понашање се може запазити убрзо после парења. Женке које су 

пред овипозицијом прилком летења показују образац понашања који прати такозвани 

Марков процес. Женке у потрази за нектаром иступају из линеарне стазе летења јер су 

усредсређене само на цветове.  Када траже биљку домаћина, међутим, женке прате 

линеарну путању у лету. Као резултат те усмерености, број положених јаја по биљци 

опада како расте густина биљака домаћина. Просечна дужина лета опада са повећањем 

http://en.wikipedia.org/wiki/Arabis_glabra
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Armoracia_lapthifolia&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Armoracia_lapthifolia&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Armoracia_aquatica&action=edit&redlink=1
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http://en.wikipedia.org/wiki/Barbarea_orthoceras
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http://en.wikipedia.org/wiki/Brassica_rapa
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http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Descurainia_Sophia&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Eruca_sativa
http://en.wikipedia.org/wiki/Eruca_sativa
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Erysimum_perenne&action=edit&redlink=1
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http://en.wikipedia.org/wiki/Nasturtium_officinale
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http://en.wikipedia.org/wiki/Raphanus_raphanistrum
http://en.wikipedia.org/wiki/Rorippa_curvisiliqua
http://en.wikipedia.org/wiki/Rorippa_curvisiliqua
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густине биљака домаћина. Иако женке избегавају, у лабораторијским условима, да 

полажу јаја на биљкама на којима се налазе јаја неке друге врсте; у природним 

условима је ситуација другачија. Женке адулти могу да трагају за адекватним 

домаћином у опсегу од 500 m до неколико km. Постоје мале разлике у обрасцима 

понашања између популације Pieris rapae у Канади и Аустралији што указује да 

постоје благе вариајције између географски различитих попуалција. 

Слетање лептира на биљку се пре свега одиграва захваљујући визуелним ефектима од 

којих је боја цвета најважнија. У лабораторијским условима, мали купусар показује и 

важност величине и облика за одабир биљке за полагање јаја. Гравидне женке 

најпозитивније реагују на зелене и плаво – зелене боје када је овипозиција у питању. 

Млађе биљке су често жуто – зелене боје док су старије тамније зелене. Женке лептира 

преферирају старије биљке због њихове боје. Међутим, ларве се излежу углавном на 

млађим биљкама. 

 

Понашање на биљкама 

Када женка слети на биљку, контакт и хемијски стимулуси су главни фактори који 

утичу на женку да прихвати или одбаци то место за полагање јаја. Ти стимулуси дају 

информације женки о физичком и хемијском стању биљке. Pieris rapae преферира 

глатке површине и користи своје хеморецепторе како би примила хемијске сигнале 

биљака, од којих најјачи ефекат имају глукозинолати и глуконастуртин. 

 

Понашање приликом полагања јаја 

Гравидна женка полаже несразмеран број јаја, најчешће по једно јер појединачна ларва 

има на располагању целу биљку и самим тим се смањује вероватноћа да угине због 

недостатка хранљивих ресурса. Старост лептира не утиче на њихову способност да 

одаберу домаћина са највећом количином хранљивих материја. Међутим, на јаја и 

ларве велики утицај имају временски услови, снажни ветрови и јаке кише могу их 

утопити. 

 

Ларвални развој 

Исхрана и раст ларве је високо зависна од њихове температуре. Ларве могу преживети 

и на температури од 10º С, али се њихов раст мења са променом температуре. На 

температури од 10º С до 35º С, раст се повећава, али брзо опада ако је температура 

изнад 35º С. На температури од 40º С ларве показују значајну смртност. Дневно 

варирање температуре може достићи и 20º С разлике. Ларве добро реагују на 
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температурне промене, што им и омогућава да им станишта буду широм света. У 

природним условима, ларве показују најбржи раст на температурама око 35º С. 

Међутим, на константним условима у  лабораторији ларве угину на овој температури 

док расту у опсегу од 10º С до 30,5º С, при чему је на 30,5º С раст најбржи. Разлика 

између природних и лабораторијских услова је у томе што се температура мења у 

минутима или часовима у природним условима. 

 

Pontia edusa – зелени купусар 

Зелени купусар (Pontia edusa) је лептир из породице Pieridae.  

 

Опис 

Pontia edusa је мали до средњи лептир са дужином предњег крила од око 45 mm. Горња 

страна је беле боје са црним мрљама на врху, како предњих тако и задњих крила. Доња 

страна задњих крила има на себи зелене шаре. Зелени купусар је доста сличан врсти 

Pontia daplidice. Једини начин да се ове две врсте разликују је прављењем препарата 

њихових гениталија.  

Адулти имају период летења од марта до октобра са две до четири генерције годишње. 

Јаја полажу појединачно и имају период инкубације 7 дана. Гусенице се јављају у мају. 

Оне су сиво – зелене са црним тачкама и жутим линијама. Доста личе на гусенице 

врсте Pieris brassicae. Ларве се хране биљкама из фамилије Resedaceae. Ова врста има 

период хибернације у фази лутке. 

 

Распрострањење 

Зелени купусар се простире од југоисточне Европе (југ Француске, Италија, Корзика, 

Сардинија) до централне Европе и Средњег Истока (Иран и Ирак). Врста је миграторна 

и такође се може срести у Белгији, Холандији, северној Немачкој, Пољској, балтичким 

земљама и на југу Шведске и Норвешке. 

 

Станиште 

Pontia edusa насељава травната станишта, цветне ливаде, стеновита подручја, станишта 

поред путева и многа друга на којима расту њихове биљке домаћини, на надморској 

висини од 0 – 2 300 m. 
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Подврсте 

- Pontia edusa edusa (Fabricius, 1777) – Финска, централна Европа, Италија, 

Турска, Кавказ, Украјина, Русија 

- Pontia edusa persica (Bienert, 1869) – Иран, Авганистан 

- Pontia edusa nubicola (Fruhstorfer, 1908) - Туркменистан 

- Pontia edusa amphimara (Fruhstorfer, 1908) – Кина, Јунан 

- Pontia edusa praeclara (Fruhstorfer, 1910) – југозападна Кина 

- Pontia edusa moorei (Röber, 1907) – Кашмир, Тибет, Јунан, југоисточна Кина 

- Pontia edusa avidia (Fruhstorfer, 1908) – јужна Кина, Кореја 

- Pontia edusa davendra (Hemming, 1934) – Сибир 

 

Polyommatus icarus – Гладишев плавац 

Гладишев плавац (Polyommatus icarus) је мали лептир који припада фамилији 

Lycaenidae. Распрострањен је већим делом у Палеарктику а од недавно је 

интродукована у источну Канаду. 

Ларве ове врсте се хране биљкама из фамилије Leguminosae. Врсте на којима је 

забележена ова врста су: Vicia cracca, Oxytropis campestris, Lotus corniculatus, Trifolium 

pratense, Oxytropis pyrenaica, Astragalus aristatus, Astragalus onobrychis, Astragalus pinetorum, 

Medicago romanica, Medicago falcata и Trifolium repens. 

 

 

Подврсте 

- Polyommatus icarus mariscolore (Kane, 1893) – Ирска 

- Polyommatus icarus fuchsi (Sheljuzhko, 1928) – Јужни Сибир, Трансбајкал 

- Polyommatus icarus omelkoi (Dubatolov & Korshunov, 1995) – Амур, Усури 

- Polyommatus icarus ammosovi (Kurenzov, 1970) – Далеки исток, Камчатка 

- Polyommatus icarus fugitiva (Butler, 1881) – Пакистан 

- Polyommatus icarus napaea (Grum-Grshimalio, 1891) – Тјен Шан 

 

Изглед, понашање и распрострањење  

Код мужјака горња површина крила је изразито плаве боје са танким црним оквиром. 

Доња страна крила женки је браон боје са црвеним мрљама на ивицама и на самој 

основи се уочавају плави тонови; горња страна је углавном плава, нарочито код врста у 

Ирској и Шкотској, али обавезно се налазе црвене тачке. Код мужјака доња страна 

крила је сиве боје за разлику од женки код којих преовлађују браон нијансе. Оба пола 
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имају ред црвених мрља на ивицама задњих крила које се продужују и на предњи део 

крила али су ту слабијег интензитета нарочито код мужјака, а понекад недостају у 

потпуности. Црних тачака окружених белом бојом има око десетак на задњим, а девет 

на предњим крилима. Свака тачка се налази у центру љуспице, осим код Polyommatus 

thersites и Polyommatus escheri. Беле ресе на спољној ивици крила нису одвојене црном 

линијом као што је то случај код врста Polyommatus coridon и Polyommatus bellargus. 

Гладишев плавац је најчешћа врста од свих плаваца у Британији а вероватно и у 

Европи. Мужјаци се чешће могу уочити због тога што бране територију у потрази за 

женкама. Доминантан тип станишта ове врсте су: ливаде, приобалне дине, шуме, 

пропланци као и многа антропогена станишта. 

Недавно је ова врста откривена у граду Мирабел (Квебек) од стране Ара Сарафиана, 

ентомолог аматер, који је проучавао лептире од 2005 – 2008. године. Он је 

идентификовао Polyommatus icarus помоћу канадске националне колекције инсеката 

(Canadian National Collection of Insects) у Отави и самим тим је додата на листу лептира 

Канаде и северне Америке. Ова врста се добро прилагодила на тамошње услове и шири 

свој ареал из године у годину.    

 

 

Животни циклус и исхрана 

Основна биљка којом се храни овај лептир је Lotus corniculatus. Остале врсте су: 

Medicago lupulina, Ononis repens, Trifolium repens и Trifolium dubium. 

Јаја полажу појединачно на младе биљне изданке. Гусеница је мала, светло зелене боје 

са жутим пругама. Хибернација се јавља у периоду када је ларва на половини свог 

развића. Оне су привлачне мравима, али не толико колико друге врсте плаваца. Лутка 

је маслинасто зелене или браон боје и формира се на земљи где их мрави често одвлаче 

у своја гнезда. Ларве стварају супстанцу која се назива медиљка а коју мрави користе 

за исхрану док лептири живе у мравињаку.  

У јужној Британији ова врста се јавља у две генерације годишње, у мају и јуну и у 

августу и септембру. Врсте које живе у северној Енглеској имају једну генерацију, од 

јуна до септембра. Ако су климатски услови у току године повољни, може се јавити и 

трећа генерација у октобру. 
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Maniola jurtina – Воловско око 

Воловско око, Maniola jurtina, је лептир који се може наћи у Палеарктичкој зони. 

Простире се на територији јужне Европе, Русије до Урала, Мале Азије, Ирака, Ирана, 

северне Африке и на Канарским острвима. Ларве се хране травама. 

 

Опис адулта 

Код ове врсте је забележена појава сексуалног диморфизма. Мужјаци су у односу на 

женке мање шарени, са мањим црним тачкама на крилима и са слабије интензивном 

наранџастом бојом на горњој страни крила. Такође, они су много активнији од женки 

које не лете много далеко од места на коме су одрасли. Присутна је значајна 

варијабилност броја малих црних тачака које се налазе на крилима, од 6 – 12 на сваком 

крилу. Постоји неколико теорија (Stevens, 2005) о томе да управо ова карактеристика 

врсте одређује полиморфизам. Са друге стране, еволутивна значајност оваквих шара на 

крилима је више очигледна: Активнији мужјаци имају израженији образац шаре, док 

женке имају већу могућност да промене изглед шара што им омогућава да изненаде 

предатора и самим тим да имају веће шансе да побегну. 

 

Сличне врсте 

Сличне врсте су Pyronia tithonus – вратар (која одмара са раширеним крилима) и 

Coenonympha pamphilus - мала ценонимфа (која је мања). Сличнија је врста 

Hyponephele lycaon - ливадски смеђаш (мања је, андроконијални предео је код мужјака 

подељен на три дела помоћу две вене Cu1 и Cu2, а код женки је подељен двема тамним 

тачкама), као и Pyronia janiroides, Hyponephele moroccana и Hyponephele lupina. Врсте 

које су најпроблематичније за детерминисање а припадају роду Maniola су: Maniola 

telmessia, Maniola nurag, Maniola chia, Maniola halicarnassus, Maniola cypricola. 

 

Опис јаја, ларве и лутке 

Јаје, које је положено на листу траве, ребрасто је и стоји усправно; врх је спљоштен са 

израженим прстеном. Боја је бело – зелена и мења се са сазревањем у жуто – браон са 

траговима љубичасте. Ларва (гусеница) је светло зелене боје, прекривена длачицама. 

Низ леђа се налази тамна линија а бочно, са обе стране, по једна бела трака; анални део 

је беле боје. Главени део је тамно зелен, покривен длакама. Лутка (пупа) је бледо 

зелена, са браонкастим шарама на пределу крила, црним тачкицама на тораксу и браон 

тачкама на врху. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hyponephele_lycaon
http://en.wikipedia.org/wiki/Maniola
http://en.wikipedia.org/wiki/Maniola_telmessia
http://en.wikipedia.org/wiki/Maniola_telmessia
http://en.wikipedia.org/wiki/Maniola_nurag
http://en.wikipedia.org/wiki/Maniola_chia
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Maniola_halicarnassus&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Maniola_cypricola&action=edit&redlink=1
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Исхрана биљкама 

Гусенице се хране врстама: Poa trivialis, Poa pratensis, Festuca  spp., Agrostis spp., 

Dactylis glomerata, Brachypodium sylvaticum, Helictotrichon pubescens, као и врстама из 

родова: Poa, Bromus, Festuca, Milium, Brachypodium, Lolium, Avena, Alopecurus, 

Anthoxanthum. Адулти се хране нектаром биљних врста следећих родова: Centaurea, 

Cirsium, Leontodon, Erica, Rubus, Heracleum, Eupatorium, Origanum, Senecio, Scabiosa, 

Succisa, Ligustrum, Filipendula и друге. 

 

Време лета 

Воловско око је врста која има једну генерацију годишње а адулти су присутни током 

пролећа, лета и јесени. Неке једнике имају краћи а неке дужи ларвални период. Ова 

карактеристика је генетски детерминисана. 

 

Станиште 

Доста је тешко дефнисати конкретне типове станишта ове врсте због тога што је она 

широко распрострањена. Али, станишта на којима се врста Maniola jurtina најчешће 

јавља су: ивице шума, степске ливаде до 2000 m надморске висине, култивисана 

станишта (ливаде, паркови, плантаже...). 

 

Подврсте 

- Maniola jurtina hispulla (Esper, 1805) -  Португалија, Шпанија. 

- Maniola jurtina hyperhispulla (Thomson,1973) – Малта. 

- Maniola jurtina jurtina (Linnaeus,1758) - Европа (тип локалитета, Шведска), 

Шпанија. 

- Maniola jurtina janira (Linnaeus, 1758) – Централна Европа, Русија, Литванија, 

Пољска, Словачка, Мађарска, Украјина, Казахстан, западни Сибир. 

- Maniola jurtina strandiana (Oberthür, 1936) – Јужна Европа, Крим, Јерменија, 

Азербејџан. 

- Maniola jurtina persica (LeCerf, 1912) – Азербејџан, Туркменистан. 

- Maniola jurtina phormia (Fruhstorfer, 1909) – Словенија. 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Poa_trivialis
http://en.wikipedia.org/wiki/Poa_pratensis
http://en.wikipedia.org/wiki/Festuca
http://en.wikipedia.org/wiki/Agrostis
http://en.wikipedia.org/wiki/Dactylis_glomerata
http://en.wikipedia.org/wiki/Brachypodium_sylvaticum
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Helictotrichon_pubescens&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Poa
http://en.wikipedia.org/wiki/Bromus
http://en.wikipedia.org/wiki/Festuca
http://en.wikipedia.org/wiki/Milium_(genus)
http://en.wikipedia.org/wiki/Brachypodium
http://en.wikipedia.org/wiki/Lolium
http://en.wikipedia.org/wiki/Avena
http://en.wikipedia.org/wiki/Alopecurus
http://en.wikipedia.org/wiki/Anthoxanthum
http://en.wikipedia.org/wiki/Centaurea
http://en.wikipedia.org/wiki/Cirsium
http://en.wikipedia.org/wiki/Leontodon
http://en.wikipedia.org/wiki/Erica
http://en.wikipedia.org/wiki/Rubus
http://en.wikipedia.org/wiki/Heracleum_(plant)
http://en.wikipedia.org/wiki/Eupatorium
http://en.wikipedia.org/wiki/Origanum
http://en.wikipedia.org/wiki/Senecio
http://en.wikipedia.org/wiki/Scabiosa
http://en.wikipedia.org/wiki/Succisa
http://en.wikipedia.org/wiki/Ligustrum
http://en.wikipedia.org/wiki/Filipendula
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 Овај прилог представља фундаментално биолошко сазнање о стању фауне 

дневних лептира истраженог подручја. Четири издвојене врсте могу бити добар 

показатељ квалитета животне средине уопште. На надлежним институцијама 

друштвене заједнице је да донесу одлуку о дугорочном систематском и организованом 

мониторингу, на принципима стратегије мониторинга као стратешког документа. 
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