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Abstract. The contribution presents data from research on butterflies occur-
ring in the protected area of Pieninské klippes, near the villages of Jarabiná, 
Kamienka, and Litmanová. In 2015 and 2017, 58 species were recognized by 
visual monitoring. Most of the species were found in the Kamienka area – 36, 
then at Jarabiná (33), and the least number at Litmanová (30). In terms of 
habitat preference, ubiquist species dominated, followed by mesophilous and 
xerotermophilous species. Significant findings include Phengaris arion, Ph. 
alcon and hygrophilous Lycaena hippothoe and Melitaea diamina. In addition, 
we compared the communities of species with the localities, their identity did 
not exceed 60%.

Key words: habitat preference, butterfly conservation, Natura 2000, “stepping 
stones”, Western Carpathians Mts.

Úvod

Bradlové pásmo je geologická formácia usade-
ných, prevažne druhohorných vápencov, ktoré sa 
tiahne v oblúku, dlhom skoro 600 km, na rozhraní 
Vonkajších a Centrálnych Západných Karpát. 
Jednotlivé skalky sa vynárajú z prevažne pies-
kovcových sedimentov karpatského flyšu (Pla-
šienka, Mikuš 2010). Najrozsiahlejšie skalné 
útvary bradlového pásma nachádzame na území 
Pienin, najmä v ich centrálnej časti. Skalky 
bradlového pásma predstavujú významný geo-
morfologický fenomén v prírode a sú výrazným 
krajinotvorným prvkom. Vytvorila sa na nich 

špecifická flóra a vyskytuje sa zaujímavá fauna, 
prevažne teplomilná, s väzbou na vápencový 
geologický podklad. V minulosti sa pozornosť 
prírodovedcov obracala hlavne na centrálnu časť 
Pienin, okrajové partie niekoľko km smerom 
na východ neboli skúmané, resp. údaje o nich 
boli fragmentárne. Preto bolo zaujímavou výzvou 
v rámci vypracovanie tzv. „Programu starostli-
vosti” venovať sa na základe požiadavky Správy 
PIENAP-u prieskumu fauny denných motýľov 
na území zaradenom v sústave Natura 2000 
– SKÚEV 0339 Pieninské bradlá, ktoré ležia 
v centrálne časti slovenskej strany Pieninského 
bradlového pásma.
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Materiál a Metodika

Na ploche Pieninských bradiel je možné rozo-
znať tri územia s vyššou koncentráciou bradiel – 
severne od obce Jarabiná, severozápadne od obce 
Kamienka a severne až severozápadne od obce 
Litmanová (Obr. 1). Nadmorská výška skaliek 
kolíše v rozpätí od 580 do 860 m n. m. Bradlá 
majú rôzny tvar, orientáciu k svetovým stranám, 
výšku, strmosť svahov, ako aj vegetačnú skladbu. 
V ďalšom podáme stručnú charakteristiku jednot-
livých skupín bradiel.

Jarabiná – zemepisné súradnice stredu sku-
piny skaliek sú N 49°21.372′ a E 20°38.493′ 
a nadmorská výška 670 m. Ide o skupinu bradiel 
vystupujúcu z rozsiahlych pasienkov a kosných 
lúk, na západnej strane podmáčaných. Bylinná 
a krovitá vegetácia prevláda, stromové porasty 
sa uplatňujú len v malom množstve. Väčšina bra-
diel je porastená xerotermnou vegetáciou, podľa 
katalógu biotopov Slovenska (Stanová, Vala-
chovič 2002) prevažne spoločenstvom Sucho-
milnej trávo-bylinnej a krovitej formácie (Tr1), 
a na subxerotermných stanovištiach sa uplatňujú 

Obr. 1. Mapa územia SKÚEV0339 Pieninské bradlá. Vysvetlivky: K – bradlá v okolí Kamienky, L – bradlá v okolí Litmanovej, 
J – bradlá v okolí Jarabinej, čierne plochy – bradlá, šedé plochy – lesy, šrafované – obce (K. Kisková – PIENAP)
Fig. 1. Map of area SKÚEV0339 Pieninské klippes. Abbreviation: K – klippes in Kamienka env., L – klippes in Litmanová env., 
J – klippes in Jarabiná env., black areas – klippes, gray areas – forests, hatched – villages (K. Kisková – PIENAP)
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i spoločenstvá radu Festucetalia valesiacae, 
prípadne ostrevkové spoločenstvá zväzu Sesle-
rio-Festucion glaucae. Na báze skaliek a pod nimi, 
je vyvinuté spoločenstvo Trnkových a lieskových 
krovín (Kr7), kde z drevín prevládajú Berberis 
vulgaris, Cerasus avium, Cornus mas, Corylus 
avellana, Crataegus sp., Euonymus europaeus, 
Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Rosa canina, 
Rubus sp., Sambucus nigra, Swida sanguinea, 
Viburnum opulus, a v bylinnom poschodí Fra-
garia moschata, Galium aparine, Geum urbanum, 
Poa nemoralis, P. pratensis, Tithymalus cypa-
rissias, Torilis japonica, Veronica chamaedrys, 
Viola hirta. Tieto plynulo prechádzajú zo ska-
liek na zarovnaných vrcholoch do otvorenejších 
pastvín, tvorených spoločenstvami Mezofilných 
pasienkov a spásaných lúk (Lk3), s druhovým zlo-
žením – Agrostis capillaris, Bellis perennis, Carex 
hirta, Cynosurus cristatus, Festuca pratensis, 
F. rubra, Lolium perenne, Phleum pratense, Plan-
tago major, Poa annua, P. pratensis, Potentilla 
anserina, P. reptans, Ranunculus acris, R. repens, 
Taraxacum sp., Trifolium repens, Festuca pseudo-
vina. Lotus corniculatus. Južné až JV expozície 
reprezentujú skalné steny so štrbinovou vegetá-
ciou na vápencovom podklade, pod ňou sa často 
vytvorili sutinové spoločenstvá – Sk6 Nespev-
nené karbonátové skalné sutiny v montánnom až 
kolínnom stupni.

Kamienka – zemepisné súradnice sú N 
49°21,325′ a E 20°35,831′, nadmorská výška 
720 m. Viaceré bradlá sú úplne porastené smre-
činami (hlavne Pinus sylvestris, Picea excelsa, 
Abies alba v podraste s Vaccinium myrtillus), 
len niektoré majú charakter krovinato-bylinnej 
vegetácie. Čiastočne to sú Borievkové porasty 
na vápencoch a bázických substrátoch (Kr2a), 
menej Trnkové a lieskové kroviny (Kr7). Roz-
siahle južne ležiace plochy sú pravidelne vyká-
šané a viaceré miesta tvoria svahové prameniská 
a mokriny s adekvátnou flórou. 

Litmanová – zemepisné súradnice sú N 
49°22,676′ a E 20°37,324′, nadmorská výška 
700 m. Rozsiahle bradlá sú porastené rôznorodou 
vegetáciou, prevládajú byliny a dreviny spoločen-
stva Trnkových a lieskových krovín (Kr7), ako 
v prípade bradiel pri Jarabinej. Hlavne severné 

expozície zvyčajne nadväzujú na pasienky a ich 
vrcholové časti sú porastené náletmi drevín – Pinus 
sylvestris, Picea excelsa, Abies alba v podraste 
s Vaccinium myrtillus. V krovinovej etáži prevláda 
Juniperus communis, Prunus spinosa, Rosa sp., 
Ligustrum vulgare, Lonicera xylosteum, Ribes 
alpinum, Grossularia uva-crispa a miestami Cal-
luna vulgaris. Ďalším spoločenstvom na skal-
kách sú Nespevnené karbonátové skalné sutiny 
v montánnom až kolínnom stupni (Sk6). Vegetačnú 
skladbu tvoria – Acetosa scutata, Arabis alpina, 
Campanula carpatica (endemit), Corydalis cap-
noides, Cystopteris fragilis, C. montana, Dalanum 
angustifolium, Epilobium montanum, Galium 
album, Geranium robertianum, Microrrhinum 
minus, Moehringia muscosa, Origanum vulgare, 
Sedum album, Silene vulgaris, Teucrium botrys, 
Valeriana tripteris, Vincetoxicum hirundinaria. 
Na skalkách sa uplatňujú aj Borievkové porasty 
na vápencoch a bázických substrátoch (Kr2a), 
ktoré prechádzajú v okolí skaliek do sukcesných 
borievkových spoločenstvá spolu s trnkovými 
a lieskovými krovinami.

Skalky nie sú pravidelne obhospodarované, 
miestami sa na nich, ak sú dostupné, pasie (Jara-
biná, Litmanová) alebo je ich okolie vykášané 
(Kamienka), čo zabraňuje sukcesii. Niektoré 
bradlá boli v minulosti využívané ako kame-
ňolomy – dva v oblasti pri Kamienke, v súčas-
nosti funguje jeden rozsiahly, pre krajinu značne 
devastačný, lom pri Jarabinej.

Výskum výskytu denných motýľov prebiehal 
vo vegetačnej sezóne od mája do začiatku sep-
tembra roku 2015. V júli a auguste 2017 boli nie-
ktoré údaje dopĺňané a uskutočnilo sa aj niekoľko 
odchytov motýľov s nočnou aktivitou na svetlo. 
Tieto nálezy ale spomíname na inom mieste 
(Panigaj, Richter 2018). Počas jednej návštevy 
boli sledované všetky tri súbory bradiel vybraných 
lokalít. Motýle sme sledovali vizuálne, prípadne 
pre presnú determináciu odchytili motýliarskou 
sieťkou a následne vypustili. Prechádzané boli 
hlavne dostupné miesta jednotlivých skaliek, len 
v malej miere aj trávnaté porasty v ich širšom 
okolí. Monitoring na každom súbore skaliek trval 
zhruba 2 až 3 hodiny. Početnosť jednotlivých 
druhov bola sledovaná len orientačne.
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výsledky

Spolu bolo zistených na troch skupinách skaliek 
Pieninských bradiel 58 druhov denných motýľov 
(33,778% z celkového počtu denných motýľov 
Slovenska). Kompletný zoznam uvádza Tab. I, 
pričom názvy druhov uvádzame podľa práce Pas-
torális a kol. (2013). Najvyšší počet – 36 druhov je 
známych z oblasti Kamienky, 33 druhov z oblasti 
Jarabinej a z Litmanovských skaliek len 30. Ak 
zoberieme do úvahy habitatovú preferenciu jed-
notlivých druhov v zmysle práce Beneš a kol. 
(2013) (Tab. I), tak celkovo sú najpočetnejšie 
ubiquistické (18 druhov), za nimi nasledujú mezo-
filné rôzneho stupňa (26 druhov), xerotermofilné 
(12 druhov) a 2 druhy hygrofilné.

Pri porovnaní všetkých troch území sa už 
ukazujú isté rozdiely (Obr. 2). Motýle skaliek 
v okolí Jarabinej vykazujú vyššiu preferenciu 
ku xerotermným a suchým habitatom, naopak 
motýle pásma skaliek pri Litmanovej a hlavne 
Kamienke majú vyšší podiel druhov s afinitou 
k mezofilným, až lesným habitatom. To je v pod-
state v zhode s biotopovou skladbou sledovaných 
oblastí s bradlami.

Porovnané bolo aj druhové zloženie motýľov 
jednotlivých jednotlivých skupín skaliek pomocou 
Sörensenovho indexu druhovej identity. Podľa 
zistených druhov najvyššiu podobnosť vykazujú 
skalky Jarabiny a Kamienky (60,86%), o niečo 

nižšia podobnosť bola zistená medzi Kamienkou 
a Litmanovou (57,14%) a najnižšiu, iba 44,44%-nú 
podobnosť dosiahli spoločenstvá motýľov skaliek 
Jarabinej a Litmanovej.

diskusia

Z 58 druhov denných motýľov na Pieninských 
bradlách k najhodnotnejším nálezom patril Phen-
garis alcon (Litmanová) a Phengaris arion (Jara-
biná), obidva zaradené v systéme druhov Natura 
2000. Pod nefunkčným lomom v Kamienke 
sa našli trsy Gentiana cruciata, živnej rastliny 
húseníc Ph. alcon, ale motýle, ani vajíčka, zis-
tené neboli. K vzácnejším druhom, okrem vyššie 
spomenutých, radíme aj tie, ktoré sú zaradené 
do niektorej z kategórií IUCN v Červenej knihe 
ohrozených druhov (Kulfan, Kulfan 2001) – Iphic-
lides podalirius, Melitaea diamina, Polyommatus 
daphnis. Síce pre xerotermné skalky sú typické 
teplomilné druhy, napr. Iphiclides podalirius, 
Cupido argiades, Plebejus argus, Polyommatus 
coridon, P. daphnis a iné, predsa sa v tesnej blíz-
kosti takýchto habitatov objavovali aj mokriny, 
slatiny, či svahové prameniská, kde žije napr. 
Melitaea diamina, či Lycaena hippothoe, čiže 
hygrofilné druhy, pričom je možné pozorovať pre-
lety druhov medzi jednotlivými habitatmi, hlavne 
kvôli nektáronosným rastlinám. Takéto „premie-
šavanie” teplomilných a mezofilných až hygrofil-
ných druhov sme pozorovali napr. i na podobných 
habitatoch v Slovenskom krase (Panigaj a kol. 
2000). Na skalkách boli zistené aj ďalšie druhy 
s určitou mierou afinity k hygrofilným habitatom, 
akými sú Carterocephalus palaemon, Polyom-
matus semiargus alebo Coenonympha glycerion. 
Pri porovnávaní habitatových preferencií medzi 
jednotlivými skupinami skaliek je zrejmé (Obr. 1), 
že odlesnené skalky pri Jarabinej, len so skalna-
to-stepnými, resp. kríkovými formáciami, majú 
vyššie zastúpenie xerotermných druhov. Naopak, 
na skalkách pri Kamienke a Litmanovej majú pre-
vahu druhy mezofilných, teda lúčnych, až lesna-
tých habitatov, čo je v zhode s ich prevládajúcimi 
habitatmi. Taktiež porovnanie druhových spektier 
ukázalo, že spoločenstvo motýľov na skalkách 
pri Jarabinej je mierne odlišné od skaliek pri 
Kamienke, ale ešte viac sa odlišuje od skaliek pri 

Obr. 2. Počty druhov s danou habitatovou preferenciou na jed-
notlivých lokalitách. Skratky: 
U – ubiquista, X1 – xerotermofil-1, X2 – xerotermofil-2, 
M1 – mezofil-1, M2 – mezofil-2, M3 – mezofil-3, H – hygrofil
Fig. 2. Number of species with a given habitat preference in 
individual localities. Abbreviations: U – ubiquists, X1 – xero-
thermophils-1, X2 – xerothermophils-2, M1 – mesophils-1, 
M2 – mesophils-2, M3 – mesophils-3, H – hygrophils
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Tabuľka I. Zoznam zistených druhov denných motýľov v oblasti Pieninských bradiel na jednotlivých lokalitách. Habitatová 
preferencia je podľa Beneš a kol. (2013). Skratky: + prítomnosť druhu, U – ubiquista, X1 – xerotermofil-1, X2 – xerotermofil-2, 
M1 – mezofil-1, M2 – mezofil-2, M3 – mezofil-3, H – hygrofil
Table I. The List of registred daily-active Lepidoptera in the area of Pieniny klippen belt in particular localities. Habitat prefer-
ence according to Beneš et al. (2013). Abbreviation: + presence, U – ubiquists, X1 – xerothermophils-1, X2 – xerothermophils-2, 
M1 – mezophils-1, M2 – mesophils-2, M3 – mesophils-3, H – hygrophils

Druh / Species Jarabiná Kamienka Litmanová Habitat. prefer.

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) + X2
Papilio machaon Linnaeus, 1758 + U
Erynnis tages (Linnaeus, 1758) + X1
Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) + M2
Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) + M2, H
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1806) + + M1
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) + + M2
Hesperia comma (Linnaeus, 1758) + X1
Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) + + U
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) + X2, M2
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) + + + M2
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) + + U
Pieris rapae (Linnaeus, 1758) + + + U
Pieris napi (Linnaeus, 1758) + + + U
Pontia edusa (Fabricius, 1777) + U
Colias croceus (Fourcroy, 1785) + + U
Colias hyale (Linnaeus, 1758) + + + U
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) + M2
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) + + U
Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758) + M2
Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761) + H, M1
Cupidio minimus (Fuessly, 1775) + X1
Cupido argiades ((Pallas, 1771) + X1
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) + M3
Phengaris arion (Linnaeus, 1758) + X1
Phengaris alcon (Den. et Schiffermüller, 1775) + M1
Plebejus argus (Linnaeus, 1758) + + + X1
Polyommatus semiargus (Rottemburg, 1775) + M1, H
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) + + + U
Polyommatus daphnis (Den. et Schiffermüller, 1775) + X1
Polyommatus coridon (Poda, 1761) + X1
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) + + M3
Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758) + + + M2
Argynnis adippe (Den. et Schiffermüller, 1775) + M2
Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) + U
Boloria selene (Den. et Schiffermüller, 1775) + M2
Boloria dia (Linnaeus, 1758) + + M1, X2
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) + + + U
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) + + U
Araschnia levana (Linnaeus, 1758) + + M2
Aglais io (Linnaeus, 1758) + + + U
Aglais urticae (Linnaeus, 1758) + + U
Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) + M3
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Litmanovej, čoho príčinou sú odlišné habitatové 
pomery na týchto skalkách.

K dominujúcim druhom patrili hlavne ubik-
vistické druhy – rod Pieris sp., Vanessa atalanta, 
Aglais io, Coenonympha pamphilus, Maniola 
jurtina, Melanargia galathea, ale početnú popu-
láciu mal na skalkách pri Jarabinej teplomilný 
Polyommatus coridon. Na sledovaných lokalitách 
boli zaznamenané aj druhy nepôvodné, ktoré pra-
videlne prilietavajú na Slovensko z juhu – Colias 
croceus alebo Vanessa cardui. Zároveň môžeme 
konštatovať, že k limitujúcim faktorom výskytu 
denných motýľov na skalkách bradlového pásma 
patrí potravná dostupnosť zdrojov pre larválne 
štádiá a pre imága. Pri porovnaní s centrálnou 
časťou Pienin (Panigaj 2003), neboli v rámci 
Pieninských bradiel zistené žiadne nové druhy 
denných motýľov. Celkovo pozorujeme značný 
numerický rozdiel medzi druhovými spektrami 
týchto dvoch území. Rozloha Pieninských bradiel 
je predsa len malá na to, aby sa tu vyvinuli plnohod-
notné populácie viacerých druhov. Skalky bradlo-
vého pásma napriek tomu predstavujú významný 
ekologický prvok v krajine, fungujú totiž ako tzv. 
„stepping stones“ (Saura a kol. 2014), cez ktoré 
sa môžu šíriť hlavne druhy s väzbou na suché 
a teplé habitaty s vápencovým podkladom. Pre 
udržanie druhovej pestrosti, prípadne jej zvýšenie, 
by bolo vhodné zvýšiť starostlivosť o jednotlivé 

skalky, odstraňovať nálety krovín, s ponechaním 
niekoľkých skupín kríkov, odstraňovať nálet suk-
cesných, synantropných, či ruderálnych bylín. 
Vhodným riešením udržiavania vyhovujúcej flo-
ristickej skladby môže byť prepásanie skaliek, 
napr. malým stádom oviec alebo kôz. A v každom 
prípade by sa nemalo pokračovať alebo začínať 
s ťažbou lomového vápenca na skalkách. 
Poďakovanie: Za charakteristiku vegetačných pomerov 
sledovaných bradlových útvarov ďakujem RNDr. P. Chro-
mému z Vlastivedného múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi.
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Druh / Species Jarabiná Kamienka Litmanová Habitat. prefer.

Nymphalis c-album (Linnaeus, 1758) + + + M3
Apatura iris (Den. et Schiffermüller, 1775) + M3
Limenitis camilla (Linnaeus, 1764) + M3
Melitaea diamima (Lang, 1789) + + H, T
Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) + + M2
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) + + M3
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) + U
Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) + M3, X2
Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) + + X2, H
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) + + U
Aphantopus hyperanthus (Linnaeus, 1758) + M1
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) + + U
Erebia aethiops (Esper, 1777) + X2, M2
Erebia medusa (Den. et Schiffermüller, 1775) + + + M2
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) + + + M1
Spolu druhov / Total number 33 36 30
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suMMary 

In 2015 and 2017, we investigated butterflies in 
the protected area of Pieninské klippes. In three 
localities – near the villages of Jarabiná, Kamienka, 
and Litmanová, 58 species were found (Tab. I). 
According to habitat preference, the most abundant 
were ubiquistous species followed by mesophilous, 
xerothermophilous and hygrophilous. The number 
of species with a certain preference reflected 
the status of habitat composition of individual 

klippen rocks in the examined localities. In the 
area of   Jarabiná, xerothermophilous species 
prevailed, because the rocks are deforested and 
overgrown with low vegetation or bush. Other 
localities have a higher proportion of forest. This 
was shown in the graphical comparison (Fig. 1). 
Limestone rock near the village of Kamienka is 
extensive, therefore more species of butterflies 
– 36 were observed. In the vicinity of Jarabiná 
and Litmanová 33 and 30 species were recorded, 
respectively. Based on the Sörensen’s index, the 
species similarity is the highest between villages 
Jarabiná and Kamienka (60, 86%), the lower 
between Jarabiná and Litmanová (57, 14%) and 
the lowest between Kamienka and Litmanová 
(44, 44%). The value of this territory increases the 
so-called “Natura species” – Phengaris arion and 
Ph. alcon, further, endangered species according 
to Red Book – Iphiclides podalirius, Melitaea 
diamina, Polyommatus daphnis. The rocks in the 
klippen belt are of great importance for nature, 
as landscape and geomorphological elements, or 
as “stepping stones” for spreading of species of 
plants and animals found in limestone ecosystems. 
Protective management of klippen belt should 
focus on maintaining diversity of plants and 
habitats, banning the extraction of stones and 
managed grazing.


