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k rozšíření běláska Leptidea reali
a žluťáska Colias erate na Českomoravské vrchovině
(Lepidoptera, Pieridae)
JAN ŠUMPICH, MAREK DVOŘÁK

Leptidea reali Reissinger 1989
Od popsání nového druhu Lreali v roce 1988 resp.1989 se řada autorů zaměřila na
rozlišení tohoto druhu od Lsinapis v již existujícím sbírkovém materiálu a publikováním těchto údajů postupně rozšiřují mozaiku poznání o rozšíření tohoto druhu v Evropě.
Nejobsáhleji se k rozšg'ení, bionomii a rozlišovacím znakům obou druh~ vyjádřil
LORKOVIC (1993). V Ceské republice výskyt Lreali poprvé publikovali LASTUVKA
et a!. (1995), přičemž studovaný matetiál pocházel až na výjimky z klimaticky teplých
lokalit střední a jižní Moravy a prezentované výsledky potvrzují Lorkovicovy závěry.
Detetminací dostupného sbírkového materiálu z rozsáhlého území Českomoravské
vrchoviny byl výskyt Lreali prokázán také v různých částech tohoto orografického
celku. Poměr L.reali ku Lsinapis je cca 1:3, přičemž L reali je výrazně lokálnějším druhem a na vhodné lokalitě bývá hojný. Lsinapis byl v našem matetiálu sbírán více méně
jednotlivě . Vzhledem k počátkům fauni stického mapování druhu Lreali uvádíme výčet
všech našich údajů včetně několika zahraničních. Použity byly tyto sbírkové prameny:
Šumpich J.(1) , Dvořák M.(2) , Schmoger K. (3), Dvořák !.(4) a Kačírek A. (5). Zajímavé je, že ve studovaném materiálu z území bývalé Jugoslávie (cca 30 ex.) nebyl
L.reali vůbec zastoupen. Materiál ze sbírek 1 a 5 deter. Šumpich (84 ex.), materiál
z 2,3 a 4 det. M. Dvořák (63 ex.). Celkem bylo vyšetřeno 147 ex. , z toho 62 připadá
na Lreali.
Materiál:
Česká rep. -reg. Českomoravské vrchoviny:
Hlinsko(CR) 9.6.1991-1 ď (1), Maleč (u Chotěboře) (HB) 22.4 . 1993-1ď (1) , Libice
n/Doub. (HB) 29.4.1993 1 ď (2), 5.5.1995-16ďď , 3<?<? (1), Sloupno (u Chotěboře)
(HB) 5.5.1995-3ďď (1), Velké Dářko (ZR) 1.8.1995-1 S? (4) , Popice u Jihlavy (JI)
14.5.1993-1<? , 3.6.1995-1ď (4), Býčí skála u Znojma (ZN) 28.6.1959-1ď,1S? ,
3.7 . 1961-1 ď (2).
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Obr. 1 Území blízkých vztahů v kvadrátu 6663 s vyznačením přírodovědně významných lokalit.
1. Lada u Kuřimské Nové V si, Přírodní památka. Xerotermní až semi xerotennní travino-bylinná
spo l ečen s tv a s bohatou škálou entomofauny s výskytem kudlanky nábožné (Mantis religiosa).
2. Skalní step nad Řikonínem. Hojný výskyt sarančí s nápadnou sarančí modrokřídlou (Oedipoda coerulescens)
3. Lada pod Řikonínem. Xerotermní rostlinné s polečenstvo s vysokou druhovou diverzitou motýlů (okáčů, modrás ků a vřetenu šek)
4. Niva Libochůvky. Rostlinná společenstva vlhkých a výnosových luk s břeho vý mi porosty.
Výskyt tesařfka (Aromia moschata), batolce (A patura ilia).
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- reg. východních Čech (mimo region ČMV):
Orlické hory (Ant.údolí) 25.5.1995 -2<:(<:( (5), Čestice 6.5.1992-1<:(, 9.5.1989-2ďď,
1 S? (5), Křivice (u Týniště n/0.) 17 .5 .1 995-3ďď (5), Dobruška 28.5.1994- lď (5),
Rychnov n/Kněžnou 8.5.1992-lď (5).
- reg. středních Če'ch:
Praha-Baba (AA) 9.5.1956-lď (2), Karlštejn (BE) 2.5.1969-1ď, 30.7.1971-lď,
3.8.1971-1 S? (2), Srbsko-Koda (BE) 30.4.1974-1 ď (2).
- reg. jižní Moravy:
Bulhary(BV) 26.5 . 1981-2ďď (2), Pouzdřany (BV) 19.8 .1 983-1ď (2).
- reg. jihozápadní Moravy:
Radějov (HO) 13 .7. 1995-lď (4), 10.7 . 1995-1ď (4).
Slovensko
Silica (RO) 22.7.1989-lď, 1<:( (1), Kúty (SE) 29.6.1961-lď (2), Brodské (SE)
28.6.1967-1ď, 1S? (2).
Maďarsko

Erd21.8 . 1978-2ďď, 1 S? (2).
Bulharsko
Pirinski Čak (podhůříPirinu) 24.5.1994-2ďď (1)

Colias erate (Esper, 1805)
Ještě před několika lety zasahoval areál výskytu C. erate ze střední Asie do Evropy
jen do její nejjihovýchodnější, části (HIGGINS et RILEY 1993). Z území Moravy a Slovenska byl jeho výskyt popt~vé publikován v roce 1991 (STIOVA 1991, PETRŮ et
BÓHM 1991), od té doby se rozšířil i na řadu lokalit v Čechách. Na podzim roku 1995
byl výskyt tohoto expanzivně se rozšiřujícího žluťáska prokázán i na území Českomo
ravské vrchoviny, což jen potvrzuje kontinuitu areálu výskytu druhu.
Materiál:
Zbožice (HB) 14.9 .1995- 2ďď ,
Střížov (JI) 9.1995-7ex.( 4)

18.9.1995-5ďď

(1),

Poděkování:

Za laskavé zapůjčení materiálu k revizi a opublikování děkujeme pánům K.Schmogerovi (Jihlava), A.Kačírkovi (Rychnov nad Kněžnou), !.Dvořákovi (Jihlava).

Contribution to the distribution of White Leptidea reali and Clouded Yellow Co/ias erate in the region of the Bohemian-Moravian Highlands (Lepidoptera, Pieridae)

SUMMARY
The occurence of the Lept idea reali was evidenced by the revisi on of the accessible mate1ials (147 ex.) of
the species Leptidea sinapis also in the region of the Bohemian-Moravian Híghlands. The proportion of the
Leptidea sinapis to Leptidea reali was about 3:1 in the revised materials.
T~e occurance of the species Colias erate was found at the first time in the region of the Czecho-Moravian Highlands (Zbožice-6359a- near Havlíčkův Brod town, Střížov-6660c).
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