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Butterlies of Stara Planina

Violet copper
Lycaena helle (Denis & Schiffermüller 1775)

Violet copper is a small butterly adored by 
several shades of blue and purple that shine 
on its upperside, especially pronounced in 
males.

The butterly was for the irst time found in 
Stara Planina only in 2011, and it is still the 
only place it can be seen in Balkan Penin-
sula21. Since it is relict from boreal past, in 
Europe it is found only in the north and on 
high mountains of the continent. It inhabits 
moist, bog vegetation that develops along 
mountain streams from Ponor, via Stražna 
Čuka to Kopren, and probable further to 
northeast, connecting with populations in 
nearby Bulgaria. The single brood is active in 
short span from end of May to second half of 
June.

Distribution: Palearctic. In Europe very 
local.

Larval host plants: Polygonum bistorta.

Altitudinal range: 1300-1800 m

Threat: In Europe Endangered (EN), in 
Serbia  Endangered (EN)21.

Status: Species listed in Annexes II and IV of 
EU Habitats Directive.

Пакленац
Lycaena helle (Denis & Schiffermüller 1775)

Пакленац је мали лептир кога краси 
неколико нијанси плаве и љубичасте које 
се пресијавају са горње стране крила, што 
је посебно изражено код мужјака.

Лептир је први пут пронађен на Старој 
планини тек 2011. године где се и данас 
једино може видети на Балканском полу-
острву21. Пошто представља остатак боре-
алне прошлости, у Европи га срећемо само 
на северу и на високим планинама унутар 
континента. Насељава влажну, мочварну 
вегетацију која се развија дуж планинских 
потока од Понора, преко Стражне чуке до 
Копрена и вероватно даље на североисток 
до оближњих популација у Бугарској. Једи-
на генерација се јавља у кратком распону 
од краја маја до друге половине јуна.

Распрострањење: Палеарктик. У Европи 
веома локалан.

Биљке хранитељке: Polygonum bistorta.

Висински распон: 1300-1800 m

Угроженост: У Европи угрожен (EN), у 
Србији угрожен (EN)21.

Статус: Врста наведена у Прилозима II и 
IV Директиве о стаништима ЕУ.


