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Butterflies of Stara Planina
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Дневни лептири Старе планине

Риђи скелар
Ochlodes sylvanus (Esper 1777)

Риђи скелар је један од најкрупнијих 
представника своје породице. Током 
мировања често држи крила у полуотво
реном положају. Непогрешиво се може 
разликовати од сродника по антенама које 
се увек завршавају кукицама.

Као и већина других лептири чије се гу
сенице хране травама, риђи скелар се 
налази свуда и сматра се уобичајеном 
врстом у Србији. Ипак, нешто чешће га 
виђамо у близини шума и крај шумских 
путева. Годишње се јавља у највише три 
генерације, од краја априла па све до 
октобра.

Распрострањење: Палеарктик.

Биљке хранитељке: Poaceae.

Висински распон: 01800 m

Угроженост: Није угрожен.

Статус: Није заштићен. 

Large skipper
Ochlodes sylvanus (Esper 1777)

Large skipper is one of biggest members of its 
family. When not flying, it often keeps wings 
partly spread. It is unmistakeable due to its 
antennae that always end in small hooks. 

As majority of other butterflies whose 
caterpillars are feeding on grasses, large skip
per is found everywhere and is considered 
common species in Serbia. There are up to 
three broods annually, from the end of April 
until October.

Distribution: Palearctic.

Larval host plants: Poaceae.

Altitudinal range: 01800 m

Threat: Not threatened.

Status: Not protected.

Тачкасти скелар
Hesperia comma (Linnaeus 1758)

По изгледу и величини тачкасти скелар 
је сличан риђем скелару, али га додатно 
красе изражене беле тачке на крилима.

Тачкасти скелар насељава читаву Србију, 
при чему бира нешто сувља, отворенија и 
топлија станишта од риђег скелара. И време 
појаве лептира се знатно разликује, пошто 
се одрасли јављају од јула до септембра у 
једној генерацији. Женке након парења 
полажу јаја на биљку хранитељку или 
суседне биљке, обично близу тла.

Распрострањење: Палеарктик.

Биљке хранитељке: Festuca ovina и друге 
траве.

Висински распон: 01700 m

Угроженост: Није угрожен.

Статус: Није заштићен. 

Silver-spotted skipper
Hesperia comma (Linnaeus 1758)

By its appearance and size, silverspotted 
skipper is similar to large skipper, but is also 
adorned with white spots on its wings.

Silverspotted skipper populates all of 
Serbia, choosing somewhat drier, more open 
and warmer habitats than large skipper. 
They appear at different times, adults of 
this species fly from July to September in a 
single brood. After mating, females lay eggs 
on larval foodplant or nearby plants, usually 
close to the ground.

Distribution: Palearctic.

Larval host plants: Festuca ovina and other 
grasses.

Altitudinal range: 01700 m

Threat: Not threatened.

Status: Not protected.

Hesperiidae


