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Abstract: The proposed study provides contemporary information about the distribution of 
Large blue butterflies (Phengaris) from Bukovské vrchy mountains in relation to different 
habitats and type of management. The monitoring of Phengaris was performed in 2005 – 
2012. The most common species Phengaris arion, is constrained mostly to alliances 
Arrhenatherion elatioris, Origano-Brachypodietum pinnati, Polygalo-Cynosurenion and 
Anthoxantho-Agrostietum tenuis. Phengaris alcon ssp. rebeli is linked to alliances Origano-
Brachypodietum pinnati, where it occurs together with Phengaris arion. Phengaris alcon 
favours alliances Violion caninae. The only recorded locality of Phengaris teleius belongs to 
alliance Molinion caerulae. 
Key words: habitats, alliances, Bukovske vrch Mts., National Park Poloniny, management, 
Phengaris  
 
 
ÚVOD 
 
Prvé údaje o výskyte druhov rodu Phengaris Doherty, 1891 (syn. Maculinea van 
Eecke, 1915) z oblasti Bukovkých vrchov je možné nájsť v Prodrome Lepidopter 
Slovenska (HRUBÝ 1964) ako aj v Katalógu motýľov východného Slovenska 
(REIPRICH 1988). Podrobnejší literárny prehľad o výskyte fauny motýľov 
(Lepidoptera) v orografickom celku Bukovské vrchy bližšie podáva monografické 
dielo Motýle Národného parku Poloniny, na základe ktorého doterajšie výskumy 
preukázali prítomnosť 819 druhov motýľov z 50 čeľadí (PANIGAJ 2000).  

V práci predkladám údaje o rozšírení motýľov rodu Phengaris (Lycaenidae), na 
území Národného parku Poloniny, o ich väzbe na rôzne typy biotopov a o spôsoboch 
manažmentu týchto biotopov. Lokality s výskytom druhov Phengaris neboli v rámci 
sledovaného územia doposiaľ popisované vo väzbe na určité vegetačné jednotky.  

Druhy rodu Phengaris vďaka svojmu zložitému životnému cyklu predstavujú 
bioindikátory a sú vhodnou modelovou skupinou pre riešenie ochranárskych, 
etologických a ekologických otázok (ČECHMÁNEK 2006). Vážny pokles populácií 
jednotlivých zástupcov rodu Phengaris ako aj ich vyhynutie v niektorých krajinách 
Európy poukázalo na naliehavosť tieto druhy chrániť a venovať im náležitú 
pozornosť. Väčšina krajín Európy ich zaradila do vlastných červených zoznamov a 
legislatívy s náležitou právnou ochranou (ALS et al. 2004). Niektoré z druhov 
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Phengaris sú evidované v sústave Natura 2000. Napriek tejto snahe chrániť druhy na 
celoeurópskej úrovni komplikuje celú situáciu skutočnosť, že stále je malá pozornosť 
venovaná praktickej stránke zachovania druhov Phengaris v ich prirodzenom 
prostredí. V podmienkach Slovenska sú cielené manažmentové opatrenia krátkodobé 
a nekompenzujú zánik tradičného obhospodarovania krajiny, ktorý je tak veľmi 
potrebný pre prirodzené zachovanie týchto ohrozených druhov. V rámci Programu 
rozvoja vidieka sú manažmentové opatrenia realizované bez zohľadnenia 
biotopových nárokov skúmaných druhov a nevhodné agrotechnické postupy 
a termíny kosenia vedú často k priamej likvidácii rôznych vývinových štádií alebo 
hostiteľských rastlín, bez ktorých modráčiky nemôžu dokončiť svoj cyklus. 

Z hľadiska biotopových nárokov sú druhy Phengaris arion (Linnaeus, 1758) a  
Phengaris alcon ssp. rebeli (Hirschke, 1904) viazané na xerotemné biotopy, 
konkrétne na extenzívne spásané nízkobylinné trávnaté porasty, vresoviská, riedke 
borovicové lesy a stepi s bohatým zastúpením živných rastlín. Materina dúška 
(Thymus spp.) a pamajorán obyčajný (Origanum vulgare) sú živnými rastlinami pre 
Phengaris arion a horec krížatý (Gentiana cruciata) pre Phengaris alcon ssp. rebeli. 
Podľa najnovších poznatkov v oblasti molekulárnej taxonómie je druh Maculinea 
rebeli (Hirschke, 1904) považovaný za synonymum druhu Phengaris alcon (Denis a 
Schiffermüller, 1775) a v práci je uvádzaný ako Phengaris alcon ssp. rebeli 
(Hirschke, 1904). Molekulárne analýzy nepotvrdili, že sa jedná o dva samostatné 
druhy (ALS et al. 2004). Napriek výsledkom molekulárnych analýz oboch 
skúmaných taxónov  uvádzame ich v práci osobitne, vzhľadom na odlišné hostiteľské 
rastliny a biotopové nároky a tiež rozdielne požiadavky na manažment. Vlhké 
a striedavo vlhké biotopy, mezofilné a slatinné lúky sú charakteristické pre 
Phengaris teleius (Bergsträsser, 1779),  Phengaris alcon a Phengaris nausithous 
(Bergsträsser, 1779). Živnou rastlinou pre Phengaris teleius a Phengaris nausithous 
je krvavec lekársky (Sanquisorba officinalis) a pre Phengaris alcon horec pľúcny 
(Gentiana pneumonanthe). Okrem živnej rastliny je nutným predpokladom 
prežívania druhov rodu Phengaris prítomnosť mravcov rodu Myrmica. Druhy rodu 
Phengaris sú obligátnymi sociálnymi parazitmi mravcov rodu Myrmica, ktorých 
dostupnosť pre populácie druhov Phengaris môžu byť viac limitujúce, ako 
dostupnosť živnej rastliny (TARTALLY et al. 2008). V rámci Európy sa na lokalitách 
druhov rodu Phengaris zistil výskyt 12 druhov mravcov z rodu Myrmica (THOMAS et 
al. 1989). 

Zložitý životný cyklus modráčikov, ich úzka väzba na živnú rastlinu a druh 
hostiteľského mravca, typ biotopu, závislosť ich prežívania na spôsobe hospodárenia 
v kultúrnej krajine (SLAMKA 2004), ako aj nedostatočné poznatky o ich bionómii vo 
východnej časti Slovenska, boli hlavnými dôvodmi pre ich mapovanie. 
 
 
METÓDY A MATERIÁL 

 
Terénny výskum druhov rodu Phengaris boli vykonávané na sledovanom území 
klasickými entomologickými metódami, pozorovaním a odchytom entomologickou 
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sieťkou  v mesiacoch jún-august 2005 – 2012. Vzhľadom na to, že uvedené druhy 
motýľov sú viazané na určité živné rastliny, bol výskum zameraný na lokality 
s výskytom týchto rastlín. Využité boli tiež údaje o flóre Bukovských vrchov 
spracované v štúdii HADAČA a TERRAYA (1991), poznatky botanikov, ktorí pôsobili 
a pôsobia na správe Národného parku Poloniny, tiež mapovacie karty z mapovania 
travinnej vegetácie z  rokov 1999 – 2003 v zmysle metodiky (ŠEFFER et al. 2000), 
ktoré sú uložené na správe Národného parku Poloniny, ako aj informačný systém 
taxónov a biotopov (ISTB). Na základe uvedených zdrojov boli od roku 2005 pre 
potreby ďalšieho mapovania druhov rodu Phengaris (MACKOVÁ 2006) vyberané 
typy biotopov podľa práce STANOVEJ a VALACHOVIČA (2002). K intenzívnemu 
mapovaniu týchto motýľov prispelo schválenie Programu záchrany pre rod 
Maculinea v roku 2008. V rokoch 2010 – 2012 pokračovalo mapovanie na území 
Bukovských vrchov v rámci projektu Zlepšenia stavu ochrany motýľov rodu 
Maculinea na obdobie rokov 2010 – 2012 formou externého mapovania. 

 
Všeobecná charakteristika skúmaného územia 
 
Bukovské vrchy patria z hľadiska geologického členenia k regiónu dukelsko-
bukovského flyšu. Vzhľadom na nie veľmi priaznivé pôdne a reliéfové podmienky 
boli na poľnohospodárskej pôde v tomto území viac lúky a pasienky ako orná pôda. 
Limitujúcim faktorom druhového zloženia trávnych porastov v tomto území sú 
substrát, obsah živín a pH pôdy, vlhkosť a jej dynamika a činnosť človeka. 
Kombináciou týchto faktorov vznikali základné typy poloprírodných lúk a pasienkov 
(RUŽIČKOVÁ, HALADA 2002). Na ne sú viazané mnohé vzácne a ohrozené druhy 
rastlín a živočíchov, ktoré bez cieleného manažmentu zmiznú z územia spolu 
s lúkami.  
 
 
VÝSLEDKY  
 

Modráčik čiernoškvrnný – Phengaris arion (Linnaeus, 1758) 
 
Z územia Bukovských vrchov uvádza PANIGAJ (2000) výskyt druhu v roku 1994 
v doline Zbojského potoka, Pod Príkrym, Ruského, Ruského sedla, v dolinách 
Chotinky a Gazdoráne na rôznych typoch lúk ako pomerne hojný druh v období 
 mesiacov jún-august. V rámci nášho mapovania v rokoch 2005 – 2012 bol 
sledovaný druh zaznamenaný na 15 lokalitách (obr. 1). Druh bol zaznamenaný 
v štádiu imága len v priebehu mesiaca júl.  
 
Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky (biotop Natura 2000: 6510) 
Zväz Arrhenatherion elatioris Koch 1926  
 
V rámci biotopu bol druh Phengaris arion zistený na lokalitách Parihuzovce, 
Hostovice, Pčolinné, Ruský Potok, Ruský Potok-križovatka, Príslop, Topoľa, Jalová, 
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Ruské (dolina Runy), Ostrožnica. Biotop Lk1 je zaradený z hľadiska 
agroenvironmentálnych schém v rámci programu rozvoja vidieka do kategórie B. 
Prvú z dvoch stanovených kosieb v rámci obhospodarovaných kultúrnych dielov je 
potrebné vykonať pre kategóriu B najneskôr do 15. júla. Spôsob hospodárenia na 
kultúrnych dieloch so zisteným  výskytom Phengaris arion bol v sledovanom území 
vyhodnotený ako nevhodný, keďže kosením dochádza k likvidácii živných rastlín 
Thymus spp. a  Origanum vulgare v čase, keď na ne samičky kladú vajíčka. 
Z hľadiska ochrany populácií tohto modráčika preto navrhujeme obhospodarované 
suché lúky pravidelne kosiť, poprípade prepásať pred dobou letu imág – najlepšie do 
15. júna, potom najskôr až po 20. auguste. Kosenie (respektíve pasenie) lúk je nutné 
realizovať vždy mozaikovito (t.j. v pruhoch, šachovnicovito ap.). Absolútne 
neprípustné je druhé kosenie v priebehu jedného roka (otava) alebo trvalá prítomnosť 
hospodárskych zvierat (HAVRANOVÁ, OLŠOVSKÝ 2010).  
 
Odporúčania: Zmeny spôsobu obhospodarovania na základe údajov o výskyte 
druhov rodu Phengaris odporúčame najskôr prekonzultovať osobne s vlastníkmi, 
nájomcami a užívateľmi dotknutých pozemkov, a následne na to odporúčame 
spracovať upozornenie a žiadosť o spoluprácu pri zabezpečení lokality s výskytom 
chráneného druhu živočícha pre vlastníka, nájomcu alebo užívateľa podľa § 4 zákona 
NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
(ďalej zákon o ochrane prírody a krajiny). V upozornení navrhujeme popísať 
predmet a dôvod usmernenia už stanoveného hospodárenia v rámci programu rozvoja 
vidieka ako aj spôsob ako na lokalite s výskytom druhov rodu Phengaris ďalej 
hospodáriť. Upozornenie navrhujeme zaslať územne príslušnému orgánu štátnej 
správy. Podľa skúseností z praxe v rámci územnej pôsobnosti správy Chránenej 
krajinnej oblasti Východné Karpaty sú upozornenia orgánov štátnej správy 
poľnohospodármi akceptované, čím zatiaľ nedochádza kú kráteniu 
agroenvironmentálnych platieb stanovených Pôdohospodárskou platobnou 
agentúrou. 
 
Lk3b Mezofilné pasienky spásané lúky 
Podzväz  Polygalo-Cynosurenion Jurko 1974 

 Anthoxantho-Agrostietum tenuis Sillinger 1933 
 

V rámci sledovaného územia bol druh Phengaris arion zistený na lokalite Príslop. 
Biotop je zaradený do kategórie B z hľadiska agroenvironmentálnych schém 
Programu rozvoja vidieka. Spôsob obhospodarovania kultúrnych dielov je z hľadiska 
prežívania druhov rodu Phengaris nevyhovujúci. Manažment (jeho termín a spôsob) 
je na lokalitách s výskytom Phengaris arion potrebné nastaviť podobne ako pri type 
biotopu Lk1. Do uvedenej kategórie patrí väčšina extenzívne obhospodarovaných lúk 
a pasienkov sledovaného územia. Pre tento typ biotopu je doporučená príležitostná 
kosba, respektíve pastva (HALADA et al. 2004).  
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Tr1c Suchomilné trávino-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte 
(biotop Natura 2000: 6210)  
Zväz Cirsio-Brachypodion pinnati Hadač et  Klika 1944  

Origano-Brachypodietum pinnati Medw.-Kornaś a Kornaś, 1962 
 

V rámci biotopu bol druh Phengaris arion zistený na lokalitách Ruský Potok, Ruský 
potok-križovatka, a potvrdený v lokalite Osadné, Osadné-Pliškov vrch (ŽITŇAN 
2005). Biotop je zaradený z hľadiska agroenvironmentálnych schém Programu 
rozvoja vidieka do kategórie A. V obhospodarovaných kultúrnych dieloch je 
vykonávaná jedna kosba najneskôr do 15. júla. Z hľadiska ochrany druhu Phengaris 
arion je typ manažmentu nevyhovujúci, čo sme odôvodnili pri type biotopu Lk1. 
Lúky so zväzom Cirsio-Brachypodion pinnati boli v minulosti väčšinou pasené a len 
príležitostne kosené, často udržiavané vypaľovaním. V súčasnosti sú nevyužívané a 
väčšinou opustené. Pri zmenách už stanoveného hospodárenia doporučujeme 
postupovať v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny podobne ako je to uvedené 
v odporúčaniach pri type biotopu Lk1.  
  
 
Kr3 Sukcesné štádiá s borievkou obyčajnou  

 
V rámci biotopu bol druh Phengaris arion zistený na lokalitách Hostovice a Osadné. 
Typ biotopu nie je zaradený do agroenvironmentálnych schém. Najväčším 
problémom pre biotop Kr3 je jeho zarastanie náletovými drevinami. Na základe 
skúseností z praxe dochádza na uvedenom type biotopu k veľkoplošnému 
odstraňovaniu náletových drevín a tiež k mulčovaniu ako obnovnému spôsobu 
manažmentu v prípade, že je pozemok zaradený na základe žiadosti vlastníka, 
nájomcu, užívateľa do užívania ako kultúrny diel v rámci Programu rozvoja vidieka. 
Vyčistené lokality sú následne zaradené do niektorej z agroenvironmentálnych 
schém. Odstraňovanie náletových drevín je vhodné vykonávať selektívne, nie 
celoplošne, podobne ako mulčovanie, ktoré vzhľadom na mraveniská je možné 
vykonať len v nevyhnutnom prípade. Zásahy doporučujeme vykonať 
v mimovegetačnom období. Do úvahy je potrebné brať skutočnosť, že druh 
Phengaris arion si určitý stupeň sukcesie na lokalitách kde sa vyskytuje, vyslovene 
vyžaduje. Z dôvodu zabezpečenia prežívania tohto druhu na uvedenom type biotopu 
doporučujeme postupovať v zmysle zákona o ochrane prírody podobne ako je to 
uvedené v odporúčaniach pri type biotopu Lk1.  

 
 

Modráčik Rebelov – Phengaris alcon ssp. rebeli (Hirschke, 1904) 
 
Druh sme zistili na sledovanom území na 9 lokalitách (obr. 1). Bol zaznamenávaný 
v štádiu vajíčka na dvoch typoch biotopov – Tr1c a Lk1. 
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Tr1c Suchomilné trávino-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte 
(biotop Natura 2000: 6210) 
Zväz  Cirsio-Brachypodion pinnati Klika et Hadač, 1944 

Origano-Brachypodietum pinnati Medw.-Kornaś et Kornaś, 1962 
 

V rámci biotopu bol druh Phengaris alcon ssp. rebeli zistený na lokalite Dlhé nad 
Cirochou. Typ biotopu charakteristický pre teplomilné, druhovo bohaté porasty na 
výslnných a teplých stanovištiach, pasienky teplých výhrevných stanovíšť, ktoré sú 
rozšírené v oblasti vodárenskej nádrže Starina. V minulosti boli väčšinou pasené 
a len príležitostne kosené, často udržiavané vypaľovaním. V súčasnosti sú 
nevyužívané a väčšinou opustené. (RUŽIČKOVÁ, HALADA 2002)  

Biotop je zaradený z hľadiska agroenvironmentálnych schém Programu rozvoja 
vidieka do kategórie A, s termínom kosby najneskôr do 15. júla raz v roku. Spôsob 
manažmentu je pre prežívanie Phengaris alcon ssp. rebeli nevyhovujúci. V rámci 
kultúrnych dielov dochádza k likvidácii horca krížatého v čase, keď sú na rastlinách 
už nakladené vajíčka Phengaris alcon ssp. rebeli. Rovnako nepriaznivé je zarastanie 
lúk. Aj keď je daný biotop zahrnutý do agroenvironmentálnych schém, je v rámci 
kultúrnych dielov viazaný na miesta s obmedzeným prístupom. Tieto miesta sú často 
ponechané bez zásahu, rýchle podliehajú sukcesii a horec krížatý mizne. 

Lokalitám s výskytom horca krížatého je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. 
Kosbu odporúčame presunúť minimálne na začiatok júna. Pokiaľ je na lokalite 
s typom biotopu Tr1c potvrdený aj výskyt druhu Phengaris arion nami doporučenú 
kosbu pre daný druh v termíne do 15. júna presunieme tiež na začiatok júna. Pri 
zmene spôsobu hospodárenia v rámci kultúrnych dielov odporúčame postupovať 
v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny podobne ako je to uvedené vyššie 
v odporúčaniach pri type biotopu Lk1.  
 
Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) 
Zväz Arrhenatherion elatioris Koch 1926  

 
V rámci biotopu bol druh Phengaris alcon ssp. rebeli zistený v lokalite Príslop, 
Jalová, Ruské (dolina Runy), Ruské, Veľká Poľana, Dlhé nad Cirochou. Phengaris 
alcon ssp. rebeli sa na skúmaných lokalitách vyskytoval spolu s druhom Phengaris 
arion. Biotop Lk1 je zaradený z hľadiska agroenvironmentálnych schém v rámci 
programu rozvoja vidieka do kategórie B. Kosba 1-2 krát v roku, v termíne najneskôr 
do 15. júla vykonávaná v rámci manažmentu je pre druh Phengaris alcon ssp. rebeli 
nevyhovujúca, čo sme odôvodnili pri type biotopu Tr1c. Pokiaľ je na lokalite 
s typom biotopu Lk1 potvrdený aj výskyt druhu Phengaris arion je potrebné nami 
doporučenú kosbu pre daný druh v termíne do 15. júna presunúť tiež na začiatok 
júna. V žiadnom prípade nedoporučujeme vykonávať dve kosby, z dôvodu 
zabezpečenia reprodukcie horca krížatého. Pri zmene spôsobu hospodárenia v rámci 
kultúrnych dielov  doporučujeme postupovať v zmysle zákona  o ochrane prírody 
podobne ako je to uvedené v odporúčaniach pri druhu Phengaris arion a type 
biotopu Lk1.  
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Modráčik horcový – Phengaris alcon (Denis et Schiffermüller, 1775) 
 

Tento druh sme pozorovali v rámci sledovaného územia na dvoch lokalitách. Tretiu 
lokalitu s výskytom daného druhu na východnom Slovensku sme zistili v pohorí 
Vihorlat v roku 2011.  

 
Lk4 Bezkolencové lúky 
Zväz Molinion Koch 1926 (biotop Natura 2000: 6410) 

 
Nález sme zaevidovali z blízkosti obce Hostovice 29. augusta 2006 v štádiu vajíčka a 
 o  rok neskôr potvrdili v štádiu imága 28. júla 2007 (ŽITŇAN 2007). O väzbe 
Phengaris alcon na zväz Molinion sa zmieňuje KŘENOVÁ et al. (2002). 
 
Tr8 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 
(prioritný biotop Natura 2000: 6230) 
Zväz Violion caninae Schwickerath 1944 

 
Nález sme zaevidovali z blízkosti vodárenskej nádrže Starina dňa 13. augusta 2008. 
V tom čase boli na lokalite pozorované vajíčka na živnej rastline horec pľúcny 
(Gentiana pneumonanthe). O rok neskôr 11. augusta 2009 bol zistený výskyt imága 
Phengaris alcon (MACKOVÁ 2011) (obr. 1).  

O väzbe Phengaris alcon na zväz Violion caninae sa zmieňuje KŘENOVÁ et al. 
(2002). Zväz je viazaný na pôdy s nízkym obsahom živín. Na území Slovenska 
nájdeme zväz na rôznych substrátoch. Pre flyšové oblasti severného Slovenska 
a vulkanity môže ísť o dominantný typ vegetácie (ŠEFFEROVÁ, PLASSMAN 2011). 
Spoločenstvá tohto zväzu sa vyskytujú na pôdach s extrémnym kolísaním hladiny 
podzemnej vody. Na chudobných pasienkoch a lúkach tu rastú druhy mokrých, ale aj 
suchých stanovíšť, ktoré sú v rámci študovaného územia jediným stanovišťom horca 
pľúcneho (RUŽIČKOVÁ, HALADA 2002).  

Lúka, kde bol Phengaris alcon zistený je evidovaná správou Národného parku 
Poloniny ako Chránené nálezisko. Typ biotopu patrí do agroenvironmentálnych 
schém Programu rozvoja vidieka, skúmaná lúka ale nie je súčasťou kultúrnych 
dielov. Podľa M. Buraľa, botanika správy Národného parku Poloniny, bola lúka aj 
v minulosti v časovom rozpätí približne 400 rokov využívaná ako pasienok so 
striedaním pasenia a kosenia a nebola nikdy rozoraná. Správa Národného parku 
Poloniny na nej vykonáva manažment každoročne približne posledných dvadsať 
rokov. Do roku 2004 lúku kosili, od roku 2009 mulčovali. Na uvedenom type 
biotopu je z hľadiska ochrany a obnovy biotopov doporučené mulčovanie iba ako 
obnovný zásah na odstránenie náletu a neodporúča sa jeho opakovanie v priebehu 
dvoch po sebe nasledujúcich rokov (ŠEFFEROVÁ, PLASSMAN 2011).Po zaznamenaní 
druhu Phengaris alcon manažment lúky čiastočne pozmenili. V roku 2010 vykosili 
celú lúku o výmere 0,8 ha. V roku 2011 vykosili približne v strede lúky pás o výmere 
0,2 ha, a tiež dva metre široký pás po obvode ako ochranu pred náletovými 
drevinami. V roku 2012 vykosili časť lúky s výmerou 0,6 ha. V priebehu troch rokov 
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vyššie spomínaným manažmentom vznikli na lúke miesta kosené každý rok a každý 
druhý rok. Termín kosby v posledných troch rokoch vykonávali pracovníci správy 
Národného parku v máji, v októbri a v novembri, teda pred alebo po dobe letu imág. 
Počas návštevy lokality v auguste 2012 bolo možné pozorovať samičky kladúce 
vajíčka. Podľa našich pozorovaní si samičky Phengaris alcon vyberali pre kladenie 
takmer nerozkvitnuté mladé jedince horca pľúcneho na ploche, kde vynechali 
pracovníci Národného parku kosenie jeden rok i napriek tomu, že mali k dispozícii 
kvety v rôznej fáze kvitnutia. Z uvedeného vyplýva, že na lokalite bude potrebné 
cieleným manažmentom aj naďalej zabezpečiť existenciu mladých jedincov horca 
pľúcneho. Doba letu imág sa v tejto oblasti sústredila do obdobia medzi 20. júlom až 
20. augustom.  

 
Modráčik krvavcový – Phengaris teleius (Bergsträsser, 1779) 

 
Výskyt druhu sme zistili v Prírodnej rezervácii Pod Ruským. V rámci sledovaného 
územia ide o jediný známy výskyt druhu, zaznamenaný 24. júla 2009 (obr. 1). 
Výskyt Phengaris teleius v Bukovských vrchoch zaznamenal PANIGAJ (2002) 
v Ruskom sedle 15. augusta 1994. 
 
Lk4 Bezkolencové lúky 
Zväz Molinion Koch, 1926 (biotop Natura 2000: 6410) 
 
Lúky Prírodnej rezervácie Pod Ruským boli priradené k vlhkým lúkam zväzu 
Molinion caerulae (HALADA  et al. 2004). Ide o striedavo vlhké a suché lúky 
s extrémnym kolísaním hladiny podzemnej vody, ktoré sú v danom regióne málo 
rozšírené. Typ biotopu patrí do agroenvironmentálnych schém Programu rozvoja 
vidieka. Prírodná rezervácia ale nie je súčasťou kultúrneho dielu. Doporučené 
manažmentové opatrenia vykonávajú pracovníci Národného parku Poloniny formou 
kosby každoročne v období neskorého leta.  

 
 
SÚHRN  
 
Príspevok podáva prehľad o súčasnom stave rozšírenia druhov rodu Phengaris na 
území v pôsobnosti Správy Národného parku Poloniny získanom monitoringom 
v rokoch 2005 – 2012. Výskum preukázal väzbu modráčikov na určité typy biotopov. 
V rámci sledovaného územia mal najhojnejšie zastúpenie druh Phengaris arion 
viazaný na zväz Arrhenatherion elatioris, Origano-Brachypodietum pinnati, podzväz 
Polygalo-Cynosurenion, Anthoxantho-Agrostietum tenuis. Druh Phengaris alcon ssp. 
rebeli sa vyskytoval na lokalitách so zväzom Origano-Brachypodietum pinnati spolu 
s druhom Phengaris arion. Druh Phengaris alcon je viazaný v Bukovských vrchoch 
na zväz Violion caninae, a tiež na typ biotopu LK4 bezkolencové lúky. Doposiaľ 
jediná lokalita s výskytom druhu Phengaris teleius je zaradená do zväzu Molinion 
caerulae. Druh Phengaris nausithous nebol doposiaľ v sledovanom území zistený. 
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Mapovanie modráčikov rodu Phengaris v oblasti východného Slovenska 
v rokoch 2005 – 2012 preukázalo, že v danej oblasti sú uvedené druhy motýľov 
viazané nielen na určitý typ trávnych porastov, ale aj na spôsob ich 
obhospodarovania. 

V oblasti Bukovských vrchov bude potrebné prispôsobiť rozsah, spôsob 
a termín kosby situácii na sledovanej lokalite a nárokom jednotlivých druhov 
modráčikov. Rovnako obsah dokumentov typu  Program rozvoja vidieka a 
Manažmentové opatrenia vypracované k Programu záchrany Maculinea bude 
potrebné zosúladiť s ohľadom na stav lokality. K lokalitám je nutné pristupovať 
individuálne, špecificky a citlivo. Rozhodnutia o zmene manažmentu treba 
vykonávať až po predchádzajúcom zhodnotení v teréne.  
 

 
 
Obr. 1. Rozšírenie motýľov rodu Phengaris v Bukovských vrchoch.  
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