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Preface
This work started as a project aimed at popularising butterflies, especially among children 
and students. For this purpose, it was necessary to provide Bulgarian names for all species 
and facilitate their recognition in the wild. With the accumulation of new material, and 
during the writing of this text, my friends from Great Britain and Australia took interest 
in the work and suggested that it also should be published in English. Finally, here is the 
bilingual edition of this book. In addition to the guides to European or Western Palearc-
tic butterflies, nearly all European countries have published guides on their respective 
faunas. Unfortunately, a complete guide to the Bulgarian butterfly fauna has not yet been 
published. Our goal is to fill this gap and make the group popular among and accessible 
to children, pupils and students. In the English version of the text we have adhered to 
special terminology, so in certain places the details between the Bulgarian and English 
version differ from each other.

General part
In the species accounts, the section “Description” provides a brief description of each 
species, emphasizing the typical characters of that species as well as any differences be-
tween males and females (if such differences exist). Due to the abundance of illustrative 
material, we consider it unnecessary to burden the text with long and detailed verbal 
descriptions. The main features used to distinguish a given taxon from any similar species 
are briefly provided in the section “Similar species.” Each species’ dimensions (i.e., the 
distance between the tips of the forewings) are given with the wings fully open, and they 
are indicative of a given species because the specimens of most species vary considerably 
in size. Specific regions (or localities) are provided only for species with limited distribu-
tion. The flight period and vertical distribution data are limited to the territory of Bulgaria.
As the main features used in butterfly determination pertain to the wings, we provide 
an overview of the basic concepts related to the areas of the wings, their venation, and 
coloration.
The main sections of each wing include the costal vein (anterior edge), apex, posterior 
(anal) edge, anal angle, outer edge, and the subdivisions of their sections (arranged here 
from the base to the tip of the wing) - basal, discal, postdiscal, submarginal, marginal, 
subapical, and apical.
Venation. The main veins are the costal, subcostal, radial, medial, cubital and anal veins, 
which are further divided into distal veins, as well as the submedial and / or anal veins. 
The distal veins are numbered from 1 to 12 on the anterior wing and from 1 to 8 on the 
posterior wing. The areas of the wing between the veins are called cells and their num-
ber corresponds to the vein that lies below them. In most species, the radial and medial 
veins gather about the middle of the wing, forming a completely closed cell called discal 
(discoidal) cell.
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The membranous wings of butterflies are covered with flattened setae called scales, which 
resemble tiles on a roof. The scales contain different pigments and their structure and ar-
rangement determines the color of the wing. Some scales exhibit a more complex micro-
scopic structure, they diffract light, and provide the so-called optical color (e.g., in genus 
Apatura). In males, scattered between these two types of scales, there is yet another type 
of scales called androconias. Androconial scales have special secretory glands at their 
base, which secrete substances that attract females. These scales are often grouped into 
variously shaped structures called sex- (androconial) brands or furrows.
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Skippers (Hesperiidae)

Grizzled Skipper Figs 1-4 
Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) 
Description: Small brown butterfly dotted with numerous white spots. Underside light 
brown and the white discal spots of the hind-wing form а band from the front edge to the 
middle.
Size: 22—26 mm
Habitat: grasslands; sparse shrubs; rough lands; outskirts of forests and glades, often 
with patches bare ground. May be observed with wings open on flowers or wet soil. Fly 
fast low over the ground.
Foodplant: various Rosaceae—cinquefoils (Potentilla), wild strawberry (Fragaria ves-
ca), blackberry and raspberry (Rubus spp.), vetches (Coronilla), mallow (Malva), agri-
mony (Agrimonia eupatoria).
Distribution: everywhere from sea level up to about 2200 m.
Flight-period: April—August, usually in two generations.
Similar species: other species of the genus, but this is the smallest one; especially char-
acteristic is pronounced and typically shaped discal white spot (in the middle) of the 
hind-wing upperside.

Large Grizzled Skipper Figs 5-8 
Pyrgus alveus (Hübner, [1803])
Description: Small brown butterfly, fore-wing upperside flecked with white spots and 
dots. Underside light brownish or grey and the white spots in discal area of the hind-
wing form an irregular band.
Size: 25—32 mm
Habitat: open grassy areas with flowering plants, especially on rocky terrain; clearings; 
sheltered valleys and near rivers and streams.
Foodplant: Rosaceae—cinquefoils (Potentilla spp.) and Cistaceae—rock roses (Helian-
themum spp.).
Distribution: mainly in the mountains, reaching up to 2000 m.
Flight-period: June to August in one generation.
Similar species: other species of the genus; differs by hind-wing upperside—the light 
spots in the middle nearly inconspicuous or absent; fore-wing upperside with pro-
nounced white spot (1 or 2) near the inner margin (space 1b).
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Oberthür’s Grizzled Skipper Figs 9-12 
Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910)
Description: Small brown butterfly, wings upperside studded with white spots (some-
times paler on hind-wings); hind-wings always with a row submarginal light spots. Un-
derside pale brown or grey.
Size: 24—28 mm
Habitat: dry and warm grassy places with flowering plants, especially on a stony terrain 
with bushes. May be observed with open wings mainly on flowers.
Foodplant: various Rosaceae—cinquefoils (Potentilla spp.), wild strawberry (Fragaria 
vesca); Cistaceae—rock roses (Helianthemum spp.).
Distribution: almost everywhere from sea level up to about 900 m.
Flight-period: May to August/September in two generations.
Similar species: other species of the genus; particularly characteristic is the prominent 
and typical shape (such as arrowhead) white spot near the anal angle of the hind-wing 
underside.

Olive Skipper Figs 13-16 
Pyrgus serratulae (Rambur, [1839])
Description: Small brown butterfly; fore-wing upperside flecked with white spots and 
dots; hind-wing upperside may have barely visible pale spots, but usually plain. Under-
side lighter, hind-wings olive-green and the white spots in discal area form an irregular 
band interrupted at or below the middle.
Size: 24—30 mm
Habitat: usually mountain slopes with flowering plants; meadows in the sparse forests 
and outskirts.
Foodplant: Rosaceae—cinquefoils (Potentilla spp.) and lady’s-mantles (Alchemilla 
spp.).
Distribution: mainly in the mountains, reaching up to 2000 m.
Flight-period: May—July/August in one generation.
Similar species: other species of the genus; differs by the white spot at the base in costal 
region of the hind-wing underside—oval (olive-shaped).
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Sandy Grizzled Skipper Figs 17-20 
Pyrgus cinarae (Rambur, [1839])
Description: Small brown butterfly; wings upperside studded with numerous relatively 
large white spots; hind-wings upperside always with a band of white patches in the mid-
dle and a row submarginal white spots. Underside lighter—usually yellowish-brown and 
with bright white leading edges.
Size: 30—34 mm
Habitat: dry and warm grassy places, especially on rocky terrain. Actively visit flowers 
and wet soil.
Foodplant: cinquefoils (Potentilla spp.), mostly sulphur cinquefoil (Potentilla recta).
Distribution: mainly in the warmer parts of the country (South Bulgaria) up to 1200 m.
Flight-period: June—July/August in one generation.
Similar species: other species of the genus; especially characteristic are large white 
spots, among which stand out that one in the middle of the fore-wing upperside (shape of 
a dumb-bell) and triangular at its base, near the leading edge; hind-wings always with a 
band of white patches in the middle row and submarginal white spots.

Yellow-banded Skipper Figs 21-24 
Pyrgus sidae (Esper, [1784])
Description: Small brown butterfly; wings upperside studded with numerous relatively 
large white spots; hind-wings with a band of whitish spots in the middle and triangular 
submarginal spots. Hind-wing underside white with two distinct yellow-orange bands.
Size: 34—38 mm
Habitat: grassy and rocky places with flowering plants; meadows in the sparse forests 
and outskirts; sparse bushes.
Foodplant: cinquefoils (Potentilla spp.), mostly sulphur cinquefoil (Potentilla recta) and 
foot-leaved cinquefoil (P. pedata).
Distribution: throughout the country from sea level up to 1700 m.
Flight-period: May—July in one generation.
Similar species: other species of the genus; hind-wing underside is very distinctive—
white with two yellow-orange bands.
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Safflower Skipper Figs 25-28 
Pyrgus carthami (Hübner, [1813])
Description: Small brown butterfly; wings upperside studded with numerous relatively 
large white spots; hind-wings with a band of bright spots in the middle and triangular 
submarginal spots. Wings underside paler brownish or greyish and narrow, but continu-
ous white marginal edge.
Size: 34—36 mm
Habitat: open grassy areas with flowering plants; often rocky terrain and very sparse 
forests.
Foodplant: various cinquefoils (Potentilla spp.), marsh-mallows/hollyhocks (Althaea 
spp.), common mallow (Malva sylvestris).
Distribution: scattered localities throughout the country up to 1500 m.
Flight-period: June to September in one generation.
Similar species: other species of the genus; wing underside is very distinctive—with nar-
row, but continuous white marginal edge.

Dusky Grizzled Skipper Figs 29-31 
Pyrgus cacaliae (Rambur, [1839])
Description: Small brown butterfly; fore-wing upperside studded with separate small 
white spots and dots, while hind-wing upperside is plain. Hind-wing underside lighter 
brown or grey with large, but slightly fuzzy white spots.
Size: 26—30 mm
Habitat: alpine meadows, often with scattered low shrubs.
Foodplant: creeping sibbaldia (Sibbaldia procumbens) and various cinquefoils (Poten-
tilla spp.).
Distribution: higher parts of Rila and Pirin mountains between 2,000 and 2,800 m; the 
reports from Vitosha and Stara Planina since the beginning of the last century require 
confirmation.
Flight-period: June to August in one generation.
Similar species: other species of the genus; but immediately differs by the fore-wing up-
perside with very few and very small white spots and the lack of a white spot at the base 
of the front wing near the anal angle (space 1b).
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Alpine Grizzled Skipper Figs 32-34 
Pyrgus andromedae (Wallengren, 1853)
Description: Small brown butterfly; fore-wing upperside studded with separate small 
white spots and dots, while hind-wing upperside is plain. Hind-wing underside lighter 
brown or grey with large, but slightly fuzzy white spots.
Size: 26—30 mm
Habitat: rocky alpine slopes, often very steep and with presence of the foodplant.
Foodplant: mountain avens (Dryas octopetala)—Rosaceae.
Distribution: the high parts of Pirin (near Vihren peak) between 2000 and 2600 m.
Flight-period: June—July/August in one generation.
Similar species: other species of the genus; but immediately differs—fore-wing upper-
side by the three small white discal spots in a line under the cell, hind-wing underside 
oval white spot at the base of the cell and white point and line (resembling an exclamation 
mark) between the cell and anal angle.

Lulworth Skipper Figs 35-38 
Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775) 
Description: Small dusky golden-brown butterfly with a thin black marginal edge. Male 
fore-wing upperside near the middle with a thin black sex-brand. Female fore-wing near 
the tip of the cell has an arc of golden or yellowish spots that can be seen also from the 
underside (very faint in male). Wing underside golden-yellowish.
Size: 22—28 mm
Habitat: dry and warm grassy places with flowering plants, often among the bushes.
Foodplant: various types of grasses—Brachypodium phoenicoides, B. sylvaticum, 
Elytrigia repens, Calamagrostis epigejos, Arrhenatherum elatius, Bromus spp.
Distribution: mainly in southern Bulgaria from sea level up to about 1600 m.
Flight-period: May to August in one generation.
Similar species: the other species of the genus; it is slightly smaller and darker—dirty 
orange-brown; characteristic is the arc of yellowish spots near the tip of the cell on fore-
wing upperside.
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Essex Skipper Figs 39-42 
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)
Description: Small golden orange butterfly with a thin black marginal edge. Male in the 
middle of the fore-wing upperside with inconspicuous black sex-brand (broken at v2, not 
reaching v3). Underside of the wing orange-yellow with greyish-green shade. Antennal 
tip dark (black or dark brown) beneath.
Size: 26—30 mm
Habitat: grasslands of any type with flowering plants—clearings, glades, forests out-
skirts, scrubland; nearly always found together with T. sylvestris.
Foodplant: various types of grasses and sedges—Alopecurus pratensis, Arrhenatherum 
elatius, Holcus mollis, Phleum pratense, Dactylis glomerata, Brachypodium sylvaticum, 
B. phoenicoides, Bromopsis erecta, Lolium perenne, Calamagrostis epigejos, Carex 
acutiformis.
Distribution: widespread throughout the country from sea level up to 1800 m.
Flight-period: May to August in one generation.
Similar species: the other species of the genus; T. sylvestris, tip of antenna on the under-
side is light (orange); T. acteon, ground-colour dirty orange-brown (see above).

Small Skipper Figs 43-46 
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)
Description: Small golden orange butterfly with a thin black marginal edge. Male in the 
middle of the fore-wing upperside (below cell from v1 to v3) with conspicuous black 
sex-brand. Wings underside orange-yellow with greyish-green shade. Antennal tip light 
(orange) beneath.
Size: 26—32 mm
Habitat: grasslands of any type with flowering plants—clearings, glades, outskirts of 
forests, scrubland, heaths, roadside.
Foodplant: various types of grasses—Holcus lanatus, H. mollis, Phleum pratense, P. 
alpinum, Brachypodium sylvaticum, Deschampsia caespitosa, Anthoxanthum odoratum, 
Bromopsis erecta, Cynosurus cristatus, Melica ciliata.
Distribution: widespread throughout the country from sea level up to 1800 m.
Flight-period: May—July/August in one generation.
Similar species: the other species of the genus; T. lineola, tip of the antennae on the 
underside is dark (black or dark brown); T. acteon, ground- colour dirty orange-brown 
(see above).
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Silver-spotted Skipper Figs 47-50 
Hesperia comma (Linnaeus, 1758)
Description: Small butterfly, wing upperside fulvous with wide dark brown marginal 
border, black veins and dark apex, dotted with yellow subapical spots. Male with wide 
and conspicuous black sex-brand. Underside of the wing olive-green with silvery discal 
and postdiscal spots.
Size: 30—32 mm
Habitat: open low grass places with flowering plants and abundance of Sheep’s-fescue.
Foodplant: mainly grasses from the group of sheep’s-fescue (Festuca ovina-group), per-
ennial rye-grass (Lolium perenne) Common Couch (Elytrigia repens).
Distribution: widespread in isolated colonies throughout the country from sea level up 
to 1500 m.
Flight-period: late June/July to September in one generation.
Similar species: Ochlodes sylvanus, from which differs by more brownish wing upper-
side and the underside dotted with silvery spots on olive-green background.

Large Skipper Figs 51-54 
Ochlodes sylvanus (Esper, [1779])
Description: Small butterfly, wing upperside fulvous with wide dark brown marginal 
border and black veins, dotted with yellow subapical spots. Male with wide and conspicu-
ous black sex-brand. Underside of the wing yellowish with faint discal spots.
Size: 28—36 mm
Habitat: sunny grassy outskirts of forests, glades, clearings with single deciduous trees 
and shrubs, especially blackberries (Rubus fruticosus); most habitats are damp with abun-
dance of ferns, mostly bracken (Pteridium aquilinum).
Foodplant: a wide range of grasses and rushes—Dactylis glomerata, Molinia caerulea, 
Brachypodium phoenicoides, B. sylvaticum, Poa pratensis, Festuca spp., Calamagrostis 
epigejos, Luzula pilosa, Holcus lanatus, Elytrigia repens, Agrostis spp., Phleum pratense.
Distribution: throughout the country from sea level up to 1600 m.
Flight-period: June to August in one generation.
Similar species: Hesperia comma, from which differs by yellow-orange ground-colour 
and faint dirty-yellowish spots on the underside.
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Mediterranean Skipper Figs 55-58 
Gegenes nostrodamus (Fabricius, 1793)
Description: Small plain brown butterfly colour of milk chocolate. Wing underside grey-
ish-brown with a few indistinct pale discal spots near the top of the fore-wing; hind-wing 
unmarked. Female fore-wing upperside with series of clearly visible pale discal spots.
Size: 32—35 mm
Habitat: hot and dry habitats, mainly sandy/rocky river valleys and coastal areas with 
sparse vegetation.
Foodplant: grasses—Aeluropus spp. and Panicum spp.
Distribution: extremely rare xero-thermophilic species only known from the southern 
parts of the Struma valley and the Eastern Rhodopes (Dolna Kula) between 100 and 500 
m.
Flight-period: May to September/October in two or three generations, more frequent in 
the autumn (late July-September).
Similar species: Gegenes pumilio, which is slightly smaller, with dark-coloured upper-
side and hind-wing underside with several subtle lighter postdiscal spots, cilia-like hairs 
on costa short and sparse.

Pygmy Skipper Figs 59-62 
Gegenes pumilio (Hoffmannsegg, 1804)
Description: Small plain brown butterfly very similar to the previous one, but smaller 
and darker. Wing underside dark brown with slightly visible pale spots. Female fore-wing 
upperside with series distinct pale discal spots.
Size: 26—28 mm
Habitat: hot and dry habitats, mainly rocky/sandy-stony habitats and coastal areas with 
sparse vegetation.
Foodplant: grasses (Poaceae).
Distribution: extremely rare xero-thermophilic species only known from the southern 
parts of the Struma valley between 100 and 200 m.
Flight-period: April to September/October in two or three generations.
Similar species: Gegenes nostrodamus, which is larger and paler; hind-wing underside 
plain (without spots) and cilia-like hairs on costa long and dense, forming a clear tuft.
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Orbed Red-underwing Skipper/ Hungarian Skipper Figs 63-66 
Spialia orbifer (Hübner, [1823])
Description: Small brown butterfly, fore-wing upperside studded with numerous white 
spots and a row equal submarginal dots; hind-wing with some white spots around the 
middle and a row equal submarginal dots. Underside paler—reddish brown with almost 
equal round white spots.
Size: 25—30 mm
Habitat: grasslands with single shrubs and numerous flowering plants; forest clearings.
Foodplant: various Rosaceae—small burnet (Sanguisorba minor), great burnet (S. of-
ficinalis), raspberry (Rubus idaeus).
Distribution: widespread throughout the country from sea level up to 1300 m.
Flight-period: April to September in two generations.
Similar species: differs from the species of the genus Pyrgus by the row equal submar-
ginal dots fore-wing upperside, postdiscal spots also form slightly curved, but regular 
row; from Spialia phlomidis by the regular oval spot at the base of the hind-wing under-
side and separate rounded discal spots.

Persian Skipper Figs 67-70 
Spialia phlomidis (Herrich-Schäffer, [1845])
Description: Small brown butterfly, very similar to previous one, but the white spots 
slightly bigger. Underside paler and white spots in discal area of the hind-wing form a 
band.
Size: 30—32 mm
Habitat: hot and dry grassy or rocky areas with flowering plants.
Foodplant: some species bindweeds (Convolvulus spp.).
Distribution: very local xero-thermophilic species known from Struma valley, Alibotush 
(Slavyanka) Mt and near Asenovgrad; up to 1600 m.
Flight-period: June—July in one generation.
Similar species: differs from the species of the genus Pyrgus by the row equal submar-
ginal dots fore-wing upperside; from Spialia orbifer by the whitish costal area of fore-
wing upperside, hind-wing underside white spots in discal area form a band and no oval 
spot at its base.
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Tessellated Skipper Figs 71-74 
Muschampia tessellum (Hübner, [1803])
Description: Small brown butterfly, fore-wing upperside studded with numerous white 
spots and a row of equal submarginal dots; hind-wing with some white spots around the 
middle and a row of equal submarginal dots. Underside considerably paler—pale greyish-
brown and hind-wing white spots in discal area form an irregular band.
Size: 34—38 mm
Habitat: open grassy areas with numerous flowering plants, forest clearings.
Foodplant: herbaceous plants of the sage genus (Phlomis spp.), in Bulgaria—Jerusalem 
sage (Phlomis tuberosa).
Distribution: very local—known from vicinity of Burgas, Kotel, Sofia and Alibotush 
(Slavyanka) Mt, reaching up to about 1000 m.
Flight-period: mid-May to mid-August, in one or two generations.
Similar species: differs from the species of the genus Pyrgus and Spialia by the couple 
discal spots near the inner margin of the fore-wing; from Muschampia cribrellum by the 
three large and relatively uniform white spots near the fore-wing apex and the presence 
of a white stripe at the end of cell.

Spinose Skipper Figs 75-78 
Muschampia cribrellum (Eversmann, 1841)
Description: Small brown butterfly, fore-wing upperside studded with numerous white 
spots and a row equal submarginal dots; hind-wing with some white spots around the 
middle and a row equal submarginal dots. Underside considerably paler—yellowish-
green and hind-wing white spots in discal area form an irregular band.
Size: 26—32 mm
Habitat: dry, open grassy or rocky areas.
Foodplant: probably some species of cinquefoils (Potentilla spp.).
Distribution: very local xerophilous species known from Sofia Region—Chepan Hill 
and in Western Stara Planina through Iskrets, localities situated approximately at 1000 m.
Flight-period: mid-May to mid-June in one generation.
Similar species: differs from the species of the genus Pyrgus  and Spialia by the couple 
discal spots near the inner margin of the fore-wing; from Muschampia tessellum by small-
er size and smaller, various in size white spots near the fore-wing apex and the absence 
of a white stripe at the end of cell.
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Mallow Skipper Figs 79-82 
Carcharodus alceae (Esper, [1780])
Description: Small brown butterfly, fore-wing upperside light brownish with dark spots, 
the three whitish spots near apex and discal one transparent; hind-wing dark brown with 
indistinct bright spots around the middle and similar submarginal dots (sometimes barely 
visible). Underside light brown with distinct whitish spots.
Size: 26—34 mm
Habitat: dry grasslands, often with tall grasses and scattered bushes; forests outskirts.
Foodplant: various members of mallows family (Malvaceae)—certain species of mallow 
(Malva spp.), mainly common mallow (Malva sylvestris), as well marsh-mallow (Althaea 
officinalis), garden tree-mallow (Lavatera thuringiaca), hollyhock (Alcea spp.).
Distribution: widespread throughout the country from sea level to 1400 m.
Flight-period: April to October, in three or more generations.
Similar species: other species of the genus; distinguished by very small discal spot (often 
like a snick) fore-wing upperside and almost inconspicuous pale spots on the hind-wing 
upperside; hind-wing underside brownish with clearly visible whitish spots.

Marbled Skipper Figs 83-86 
Carcharodus lavatherae (Esper, [1783])
Description: Small brown butterfly, fore-wing upperside studded with numerous white 
spots and a row of equal submarginal dots; hind-wing upperside considerably darker with 
a few white spots around the middle and similar submarginal dots. Underside whitish.
Size: 30—35 mm
Habitat: dry grassy or rocky areas with flowering plants.
Foodplant: diverse species woundwort (Stachys spp.), mainly perennial yellow-wound-
wort (S. recta) and garden tree-mallow (Lavatera thuringiaca).
Distribution: known from variety localities, mostly in southern Bulgaria, reaching up to 
about 1100 m.
Flight-period: May to August in one generation.
Similar species: other species of the genus; it is distinguished by hind-wing upperside be-
ing considerably darker than the fore-wing and the wings underside nearly plain whitish.
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Tufted Marbled Skipper Figs 87-90 
Carcharodus flocciferus (Zeller, 1847)
Description: Small brown butterfly, fore-wing upperside light brownish with dark areas 
(often with purplish shade), the three whitish spots near apex and discal one transparent; 
hind-wing upperside dark brown with white spots around the middle. Underside paler—
greyish-brown with distinct whitish spots.
Size: 30—34 mm
Habitat: grassy or rocky areas with flowering plants; clearings and glades; prefers cool 
and humid places.
Foodplant: diverse species woundwort (Stachys spp.), including S. recta, S. officinalis, 
S. alpina, S. germanica, S. palustris, S. sylvatica, S. scardica; horehound (Marrubium 
peregrinum), white horehound (M. vulgare).
Distribution: widespread throughout the country from sea level up to 1700 m.
Flight-period: late May to August in two generations.
Similar species: other species of the genus; distinguished by the large discal spot and 
three apical spots on the fore-wing upperside, the insignificant difference in the colour 
of the fore- and hind-wings and the wing underside being greyish-brown with relatively 
clearly visible whitish spots; C. orientalis very similar, but it has paler wing underside.

Oriental Marbled Skipper Figs 91-94 
Carcharodus orientalis Reverdin, 1913
Description: Small brown butterfly, very similar to previous one, but wings underside 
paler and looks nearly plain (white markings obscure).
Size: 30—32 mm
Habitat: hot and dry grassy or rocky places with flowering plants; unlike the previous 
prefers dry and warm places.
Foodplant: diverse species woundwort (Stachys spp.), horehound (Marrubium spp.).
Distribution: relatively rare xero-thermophilic species known from Struma valley, East-
ern Rhodope Mountains and the Black Sea coast, reaching up to about 500 m.
Flight-period: April to August/September, in two or three generations.
Similar species: other species of the genus; see the description and notes under C. floc-
ciferus.
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Dingy Skipper Figs 95-98 
Erynnis tages (Linnaeus, 1758)
Description: Small dark brown butterfly, fore-wing upperside with two dark and one 
paler sinuous bands; hind-wing uniformly dark brown. Both pairs of wings on the edge 
with regular marginal row of small white dots.
Size: 25—28 mm
Habitat: grassy or rocky areas with flowering plants; heaths, incl. quarries and sandy 
places.
Foodplant: herbaceous plants of the trefoil genus (Lotus spp.), including L. corniculatus 
and L. pedunculatus, horseshoe vetch (Hippocrepis comosa), crownvetch (Securigera 
varia), black medick (Medicago lupulina), field eryngo (Eryngium campestre).
Distribution: widespread throughout the country from sea level up to 1500 m.
Flight-period: April to August in one or two generations.
Similar species: other species of the genus (E. marloyi), from which it differs by regul-
lar row of small white marginal dots both wings upperside (especially clearly visible on 
fore-wing).

Inky Skipper Figs 99-102 
Erynnis marloyi (Boisduval, [1834])
Description: Small greyish-black butterfly, fore-wing upperside with two irregular black 
bands, postdiscal one near the leading edge (near apex) within 1 to 3 white spots; hind-
wing plain blackish-brown.
Size: 28—30 mm
Habitat: hot and dry grassy or rocky areas, almost always limestone; dry gullies, rocky 
slopes. Males often flying up to and staying on a hilltop (i.e. hilltoping).
Foodplant: almond-leaved pear (Pyrus amygdaliformis).
Distribution: extremely rare xero-thermophilic species known only from the southern 
parts of the Struma valley, reaching up to about 500 m.
Flight-period: May—July/August in one or two generations.
Similar species: other species of the genus (E. tages), from which it differs in the absence 
of row small white marginal dots wings upperside.
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Chequered Skipper Figs 103-106 
Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)
Description: Small brown butterfly, upperside fore-wing with golden yellow angular 
spots, while hind-wing with oval ones. Underside fore-wing golden with black spots 
forming irregular bands, while hind-wing golden with paler oval patches with black edg-
ing. Antennal tip beneath entirely yellow-orange in male but black and only the top is 
yellow-orange in female.
Size: 26—30 mm
Habitat: damp grassy areas with flowering plants and scattered bushes, incl. glades, for-
ests outskirts, clearings; wetland; near streams and mountain brooks.
Foodplant: diverse grasses—Molinia caerulea, Calamagrostis epigejos, Brachypodium 
sylvaticum, B. phoenicoides, Bromus ramosus, Dactylis glomerata, Alopecurus pratensis, 
Phleum pratense.
Distribution: mountains in western Bulgaria between 700 and 1750 m.
Flight-period: May to June/July in one generation.
Similar species: none.

Large Chequered Skipper Figs 107-110 
Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)
Description: Small brownish-black butterfly, fore-wing upperside with a few golden yel-
low angular postdiscal spots (male: 3 in a group; female: 5 in 2 or 3 groups) and hind-
wing plain brownish-black. Underside fore-wing brownish-black with yellow marginal 
edging and hind-wing yellow with white oval patches with black edging.
Size: 32—38 mm
Habitat: damp to wet grassy areas with tall grasses, incl. glades, forests outskirts, bogs; 
highly hydrophilic species.
Foodplant: various hygrophytic grasses—Calamagrostis canescens, Brachypodium syl-
vaticum, Molinia caerulea, Phragmites australis.
Distribution: relatively rare species known only from the southern Black Sea coast and 
Strandzha Mt from sea level up to about 450 m; the localities in the Danube plain (near 
Svishtov and Lovech) from the beginning of the last century need confirmation.
Flight period: June—July/August in one generation.
Similar species: none.
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Swallowtails (Papilionidae)

Swallowtail Figs 111-114 
Papilio machaon Linnaeus, 1758
Description: Large and attractive butterfly with caudal appendages (‘tails’) on the pos-
terior margin of the hindwing. Ground-colour bright-yellow with black veins and each 
wing with black submarginal band, that one on hind-wing with heart-shaped blue spots 
(nearly obscure in spring brood, better defined in summer brood). Near the anal angle of 
the hind-wing with orange-red ‘eye’ spot. Underside similar, but slightly paler.
Size: 60—80 mm
Habitat: grasslands of any type with flowering plants (especially thistles/ Carduus spp. 
and Cirsium spp.); often (especially males) flying to the or over the ridges of the hills 
(hilltoping).
Foodplant: wide range of umbellifers (Apiaceae) and rue/citrus (Rutaceae).
Distribution: widespread throughout the country from sea level up to 2300 m.
Flight-period: March/April to October, usually in three generations.
Similar species: none.

Scarce Swallowtail Figs 115-118 
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)
Description: Large and attractive butterfly with very long ‘tails’ on the posterior margin 
of the hindwing. Ground-colour upperside white/creamy white with several (six) black 
stripes (fore-wing) or only one (hind-wing). Near the anal angle of the hind-wing with 
blue ‘eye’ spot with an orange front edge. Underside similar, but slightly paler.
Size: 60—90 mm
Habitat: open grassy areas with flowering plants, shrubs, forests outskirts; rocky places 
and gorges, often orchards.
Foodplant: mainly trees and shrubs of plum (Prunus spp.), but also pear (Pyrus spp.), 
apple (Malus pumila), hawthorn (Crataegus spp.) and rowan/whitebeam (Sorbus).
Distribution: widespread throughout the country from sea level up to 1700 m.
Flight-period: March/April to October, in three generations.
Similar species: none.
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Southern Festoon Figs 119-122 
Zerynthia (Zerynthia) polyxena ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Description: Relatively large and attractive butterfly. Wing upperside yellowish-white 
to cream with numerous black spots, some of which may have red dots. Submarginal 
and marginal part occupied by highly dentate black stripe with ‘teeth’ continuing along 
veins to the outer margin and on hind-wing a row postdiscal red spots; veins black and 
well visible. Underside similar, but both wings with orange-red line incorporated in the 
submarginal black stripe.
Size: 46—54 mm
Habitat: Warm grassy or rocky areas with bushes; headlands; vineyards; rough places.
Foodplant: mainly common birthwort (Aristolochia clematitis), but also smearwort (A. 
rotunda), yellow birthwort (A. lutea) and pale birthwort (A. pallida).
Distribution: widespread throughout the country from sea level up to 1900 m.
Flight-period: March to June in one generation.
Similar species: none; from Zerynthia cerisy distinguished by the lack of ‘tail’ at the end 
of vein 4 on the hind-wing.

Eastern Festoon Figs 123-126 
Zerynthia (Allancastria) cerisyi (Godart, [1824])
Description: Relatively large and attractive butterfly. Wing upperside yellowish-white 
to cream with numerous black spots and fore-wing with black marginal area; hind-wing 
with postdiscal red spots, submarginal black spots and a small ‘tail’ at the end of vein 4. 
Underside similar. Female with more and larger black spots and on hind-wing upperside 
submarginal black spots often with bluish centre.
Size: 48—62 mm
Habitat: Warm grassy or rocky areas with bushes; headlands; vineyards; rough land; 
prefer river valleys and rocky hills.
Foodplant: common birthwort (Aristolochia clematitis).
Distribution: widespread throughout the country from sea level up to 1100 m.
Flight-period: May—mid July in one generation.
Similar species: none; from Zerynthia polyxena distinguished by the small ‘tail’ at the 
end of vein 4 on the hind-wing.
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Apollo Figs 127-130  
Parnassius (Parnassius) apollo (Linnaeus, 1758) 
Description: Large and attractive butterfly. Fore-wing upperside white with 4-5 black 
spots, grey costal area, submarginal and marginal part with a transparent band. Hind-wing 
with 4 red eye spots with black edging. Underside similar, but hind-wing with more red 
spots. Female—all spots and stripes considerably larger and saturated. After the copula-
tion underneath the female abdomen formed a horny boat-shaped structure (so called 
sphragis).
Size: 70—94 mm
Habitat: rocky mountain slopes and meadows where grows the food plant.
Foodplant: mainly white stonecrop (Sedum album), may use some others species of the 
genus but also house-leek (Sempervivum sp.) and roseroot (Rhodiola rosea).
Distribution: mountain slopes with suitable habitats between 450 m (Iskar Gorge) to 
2000 m.
Flight-period: June to August in one generation.
Similar species: none.

Clouded Apollo Figs 131-134 
Parnassius (Driopa) mnemosyne (Linnaeus, 1758)
Description: Large butterfly. Fore-wing upperside white with two black spots, black 
veins, submarginal and marginal part with wide transparent band that blurs towards inner 
margin; hind-wing white with black veins. Underside similar. Female—black spots on 
the hind-wing more and larger and with greyish-black dust in discal and postdiscal zone. 
After the copulation underneath the female abdomen formed sphragis (picture 134).
Size: 50—65 mm
Habitat: light and relatively moist glades, clearings; light forests.
Foodplant: various species corydalis (Corydalis spp.), mainly hollowroot (C. cava mar-
schalliana) and bird-in-a-bush (C. solida).
Distribution: widespread throughout the country from sea level up to 2000 m.
Flight-period: April/May to July/August in one generation.
Similar species: may be confused with Black-veined White (Aporia crataegi), which has 
no black spots on the fore-wing.
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Whites and Yellows (Pieridae)

Black-veined White Figs 135-138 
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)
Description: Large white butterfly with black veins (sometimes wings may look translu-
cent). Female—veins at the base of the fore-wing (especially costal and those around the 
cell) brownish, not black.
Size: 56—72 mm
Habitat: warm, sunny, bushy areas; cultivated habitats, particularly orchards; rough 
places; shows a preference for open terrain with thistles/ Carduus spp. and Cirsium spp., 
sometimes on flowers occurring together several specimens.
Foodplant: mainly blackthorn (Prunus spinosa), but also other trees and shrubs of genus 
plum (Prunus spp.), pear (Pyrus spp.), apple (Malus pumila), hawthorn (Crataegus spp.), 
almond (Amygdalus spp. ) and rowan (Sorbus aucuparia).
Distribution: widespread and common throughout the country from sea level up to 1700 
m.
Flight-period: April/May to July, in one generation.
Similar species: none; see Clouded Apollo (Parnassius mnemosyne).

Large White Figs 139-142 
Pieris (Pieris) brassicae (Linnaeus, 1758)
Description: Large, active flying butterfly. Male fore-wing upperside white with black 
apical spot extending to vein 3 or beyond and hind-wing with small black postdiscal 
spot at the front end. Female similar but fore-wing upperside with two large oval black 
postdiscal spots and another one extended along inner margin. Underside of the hind-
wing and apex of the fore-wing yellowish; fore-wing in both sexes with two oval black 
postdiscal spots.
Size: 54—72 mm
Habitat: all places with presence of the foodplant, incl. forests outskirts, meadows and 
rough places, farmlands, settlements, gardens.
Foodplant: various cabbages (Brassicaceae), as well as nasturtium (Tropaeolum majus).
Distribution: widespread throughout the country from sea level up to about 1500 m 
(migratory specimens observed up to 2150 m).
Flight-period: March to October, in two or three generations.
Similar species: none—by larger size and intensity of black spots clearly distinguished 
from all other Whites (Pieridae).
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Small White Figs 143-146 
Pieris (Artogeia) rapae (Linnaeus, 1758)
Description: Relatively large butterfly. Fore-wing upperside white, black apical patch 
extends along outer margin to vein 7 or vein 6 and and hind-wing with small black post-
discal spot at the front end. Female fore-wing upperside with two black postdiscal spots, 
male—with just one. Underside of the hind-wing and apex of the fore-wing yellowish; 
fore-wing in both sexes with two black postdiscal spots
Size: 40—54 mm
Habitat: all places with flowering plants; common in gardens and other agricultural 
lands.
Foodplant: various cabbages (Brassicaceae), and also mignonettes (Resedaceae), goose-
foots (Chenopodiaceae) and nasturtium (Tropaeolum majus).
Distribution: widespread and common throughout the country from sea level to the high-
est parts of the mountains (migratory specimens).
Flight-period: March to November, in several generations.
Similar species: Pieris mannii, apical patch extends along outer margin at least to vein 
4; Pieris ergane, apical patch distinctly square, fore-wing underside has no black spot; 
Pieris napi/Pieris balcana, hind-wing underside with dark suffusion along veins and 
fore-wing upperside black apical patch extends along outer margin as triangles or spots 
at vein ends.

Southern Small White Figs 147-150 
Pieris (Artogeia) mannii (Mayer, 1851)
Description: Similar to the previous one, but black apical patch extends along the outer 
margin to vein 4 or vein 3 and darkened veins towards the middle of the wing (up to post-
discal spot). Female fore-wing upperside with two black postdiscal spots, male—with 
just one.
Size: 40—50 mm
Habitat: dry and warm rocky places, often among scattered shrubs and trees.
Foodplant: several species of candytuft, mainly rock candytuft (Iberis saxatilis) and per-
ennial candytuft (I. sempervirens).
Distribution: mainly in southern Bulgaria from sea level up to 2000 m.
Flight-period: March to September in several generations.
Similar species: Pieris rapae, apical patch extends along outer margin only to vein 6; 
Pieris ergane, apical patch is distinctly square, fore-wing underside has no black spot; 
Pieris napi/Pieris balcana, hind-wing underside with dark suffusion along veins and 
fore-wing upperside black apical patch extends along outer margin as triangles or spots 
at vein ends.
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Mountain Small White Figs 151-154 
Pieris (Artogeia) ergane (Geyer, [1828])
Description: Similar to the previous ones, but fore-wing upperside black apical patch 
is almost square, and underside is spotless. Female fore-wing upperside with two black 
postdiscal spots, male—with just one.
Size: 38—52 mm
Habitat: dry and warm rocky places with bushes, dry grassy slopes and mountain valleys.
Foodplant: burnt candytuft (Aethionema saxatile) and rarely woad (Isatis tinctoria).
Distribution: relatively rare and local in southern Bulgaria, mainly in the mountains from 
the sea level (Strandzha Mt) up to 1600 m.
Flight-period: March to August in two or three generations.
Similar species: Pieris rapae, Pieris mannii and Pieris napi/Pieris balcana, from which 
immediately distinguish by fore-wing upperside square apical patch and underside with 
no black spot (at the same time hind-wing underside veins without dark suffusion).

Krueper’s Small White Figs 155-158 
Pieris (Artogeia) krueperi Staudinger, 1860
Description: Similar to the previous ones, but fore-wing upperside has black preapical 
costal mark and apical patch consists of marginal triangles along outer margin; hind-
wing underside with a characteristic grey-green pattern in basal and discal areas. Female 
fore-wing upperside black markings more extensive and postdiscal spot touches marginal 
triangles, while in male is clearly separated.
Size: 42—54 mm
Habitat: dry and warm steep rocky slopes overgrown with the foodplant.
Foodplant: golden alison (Aurinia saxatilis) and mountain alison (Alyssum montanum).
Distribution: rare species, mainly in southern Bulgaria up to 1000 m.
Flight-period: March to September in several (possibly three) generations.
Similar species: none; see the description.
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Green-veined White Figs 159-162 
Pieris (Artogeia) napi (Linnaeus, 1758)
Description: Similar to the previous ones, but fore-wing upperside black apical patch 
extends as a separate triangular markings or spots at vein ends to vein 2 and hind-wing 
underside with characteristic greyish-green suffusion along the veins and around them 
(especially in spring brood). Female in the middle of the front wing with two black post-
discal spots, and the male—with only one or no.
Size: 38—50 mm
Habitat: all places with flowering plants; river valleys; common in parks and gardens, 
agricultural land, forests outskirts.
Foodplant: a wide range cabbages (Brassicaceae) of the genera Cardamine, Nasturtium, 
Lepidium, Lunaria, Arabis, Sisymbrium, Sinapis, Capsella, Brassica, Aliaria, Alyssum, 
Aurinia, Armoracia, Barbarea and others.
Distribution: widespread and common throughout the country from sea level up to 2000 
m.
Flight-period: March to October, in three to four generations.
Similar species: From other Pieris species differs by hind-wing underside with dark suf-
fusion along veins and fore-wing upperside black apical patch extends along outer margin 
as triangles or spots at vein ends; Pieris balcana, only spring generation—hind-wing 
underside dark suffusion along veins distracted and pale, nearly invisible.

Balkan Green-veined White Figs 163-166 
Pieris (Artogeia) balcana Lorković, 1968
Description: Resembles previous one closely, but in spring generation dark suffusion 
along veins on the hind-wing underside distracted and pale, nearly invisible. Proper deter-
mination can be made only genetically. Female in the middle of the front wing with two 
black postdiscal spots, and the male—with only one or no.
Size: 38—50 mm
Habitat: all places with flowering plants; river valleys; common in parks and gardens, 
agricultural land, forests outskirts.
Foodplant: a wide range cabbages (Brassicaceae), as the previous species.
Distribution: mainly in southern Bulgaria from sea level up to about 1200 m; most lo-
calities situated in the valleys of Struma and Maritsa Rivers.
Flight-period: March to October, in several generations.
Similar species: From other Pieris species differs by hind-wing underside with dark suf-
fusion along veins and fore-wing upperside black apical patch extends along outer margin 
as triangles or spots at vein ends; Pieris napi, only spring generation—hind-wing under-
side dark suffusion along veins distinct and clearly visible.
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Eastern Bath White Figs 167-170 
Pontia edusa (Fabricius, 1777)
Description: Relatively large butterfly. Wings upperside white with black spots, which 
are more and extensive marked in female. Underside of the fore-wing white with a green-
ish-yellow tip and two dark spots and hind-wing—greenish-yellow with white spots. Fe-
male fore-wing upperside near inner margin with another black postdiscal spot in s1b, and 
black markings hind-wing upperside.
Size: 42—52 mm
Habitat: Open warm and dry plain rocky habitats, important is the presence of the food-
plant; often near roads, farmland, quarries.
Foodplant: a wide range cabbages (Brassicaceae)—Arabis, Iberis, Raphanus, Sinapis, 
Sisymbrium, Lepidium, Thlaspi, as well Mignonettes (Resedaceae)—Reseda and Beans 
(Fabaceae)—Vicia, Lathyrus, Trifolium.
Distribution: widespread and common throughout the country from sea level up to 2000 
m (migratory specimens up to 2400 m).
Flight-period: March to October, in two or three generations.
Similar species: From similar species (Pontia chloridice, Euchloe ausonia, female An-
thocharis cardamines) distinguished by fore-wing underside black discoidal spot extend-
ing to costa and reaching it; see also next species.

Small Bath White Figs 171-174 
Pontia chloridice (Hübner, [1813])
Description: Resembles P. edusa closely, but dark markings fore-wing upperside more 
restricted; fore-wing underside black discoidal spot does not reach costa and hind-wing 
underside greenish-yellow marginal markings more elongated (finger like). Female fore-
wing upperside near inner margin with another black postdiscal spot in s1b, and black 
markings hind-wing upperside
Size: 42—50 mm
Habitat: rocky or stony places with flowering plants, especially river valleys and dry 
river beds.
Foodplant: bird spiderflower Cleome ornithopodioides (Capparaceae).
Distribution: local and rare species—the Eastern Rhodopes, above Sliven and Belasitsa 
Mt, up to 700 m.
Flight period: April-May and June-July, in two generations.
Similar species: Pontia edusa, fore-wing underside black discoidal spot reach costa and 
hind-wing underside greenish-yellow marginal markings not elongated (oval-shaped).
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Eastern Dappled White Figs 175-178 
Euchloe (Euchloe) ausonia (Hübner, [1804])
Description: Relatively large butterfly. Upperside ground-colour white, fore-wing apical 
patch black with white spots and narrow black discoidal spot. Fore-wing underside white 
with yellowish-green apical patch with white markings, hind-wing—yellowish-green 
mottled with white.
Size: 42—54 mm
Habitat: open, warm and dry areas with flowering plants, including agricultural lands.
Foodplant: a wide range cabbages (Brassicaceae)—Sinapis arvensis, Aethionema saxa-
tile, Aurinia saxatilis, Bunias erucago, Iberis sempervirens, Isatis tinctoria, Sisymbrium, 
Erysimum, Barbarea.
Distribution: widespread throughout the country from sea level up to 1200 m.
Flight period: April—July, in two generations.
Similar species: Pontia edusa, fore-wing underside black discoidal spot extending to 
costa and reaches it; the females of the species of the genus Anthocharis, fore-wing apical 
patch plain black (upperside) or greyish-green (underside) without white markings inside.

Eastern Greenish Black-tip Figs 179-182 
Euchloe (Elphinstonia) penia (Freyer, [1851])
Description: Medium-sized butterfly. Upperside ground-colour sulphur yellow, fore-
wing apical patch black somethimes with yellow spots and narrow black discoidal spot. 
Fore-wing underside yellow with darkened apex and discoidal spot, hind-wing—almost 
entirely dark (greyish-green).
Size: 28—38 mm
Habitat: warm and dry rocky slopes, often precipitous with flowering plants, usually 
limestone.
Foodplant: sad stock (Matthiola fruticulosa) and glandular gilliflower (Hesperis lacin-
iata).
Distribution: extremely rare, occurring only in the southernmost parts of Pirin (vicinity 
of Paril, Nova Lovcha and Goleshovo Villages) between 700 to 1000 m.
Flight period: May—July in two generations.
Similar species: none.
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Orange Tip Figs 183-186 
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)
Description: Relatively large butterfly. Upperside ground-colour white, fore-wing apex 
greyish-black and with black discoidal spot; in male upper part of the wing orange. Fore-
wing underside white with greyish-green apex and small black discoidal spot (in male 
upper part orange), hind-wing mottled yellowish-green.
Size: 40—50 mm
Habitat: open grassy areas with flowering plants; river valleys; mountain slopes; com-
mon in parks and gardens, agricultural land, forests outskirts and glades.
Foodplant: a wide range cabbages (Brassicaceae), including Cardamine pratensis, Al-
liaria petiolata, Arabis turrita, Lunaria annua, Cardaminopsis arenosa, Hesperis lacin-
iata, Brassica campestris, Arabis alpina and others.
Distribution: widespread and common throughout the country from sea level up to 1900 
m.
Flight period: March—July, in one generation.
Similar species: Anthocharis gruneri, smaller, in male wings ground-colour upperside 
pale yellowish, female fore-wing upperside discoidal spot bigger, paler (greyish) and 
linked with costa; female may be confused with Euchloe ausonia, in which apical patch 
fore-wing underside yellowish-green with white markings inside.

Gruner’s Orange Tip Figs 187-190 
Anthocharis gruneri Herrich-Schäffer, [1851]
Description: Resembles A. cardamines closely, but considerably smaller, male wings 
ground-colour upperside pale yellowish (as well fore-wing underside), female fore-wing 
upperside discoidal spot larger, paler (greyish) and linked with costa.
Size: 32—38 mm
Habitat: dry and warm rocky/stony slopes among bushes, usually carbonate.
Foodplant: burnt candytuft (Aethionema saxatile) of Brassicaceae family.
Distribution: only in the southernmost parts of the valleys of Struma and Mesta Rivers 
and Alibotush (Slavyanka) Mt up to 1650 m.
Flight period: March to May, in one generation.
Similar species: Anthocharis cardamines, larger, in male wings ground-colour upperside 
clear white, female fore-wing upperside discoidal spot smaller, darker and clearly sepa-
rate from the costa; female may be confused with Euchloe ausonia, which considerable 
larger and apical patch fore-wing upperside with white markings inside.
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Clouded Yellow Figs 191-194 
Colias croceus (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
Description: Relatively large butterfly. Wing upperside deep yellow to greenish-white 
(some female, f. helice) with wide dark border and dark discoidal spot; male—fore-wing 
dark margin near apex crossed by yellow veins, female margin with pale submarginal 
spots. Underside yellow with postdiscal row brownish spots (absent in some females), 
discoidal spot on fore-wing dark, but white with creamy-brown edging, similar to figure 
8 on hind-wing.
Size: 42—56 mm
Habitat: all types of habitats, with the exception of dense forests; often roadside, farm-
lands, parks and gardens.
Foodplant: a wide range of peas (Fabaceae), mainly medick/burclover (Medicago spp.) 
and clover (Trifolium pratense).
Distribution: widespread and common throughout the country from sea level up to 2400 
m.
Flight period: March to November, in two or three generations.
Similar species: male Colias alfacariensis/hyale and Colias erate are pale yellow and 
Colias caucasica balcanica—orange-red; female C. alfacariensis/hyale black marginal 
band hind-wing upperside is quite narrow (only along the edge) and reaches only to the 
middle of the wing (as well in males); female C. erate usually lemon-yellow; female C. 
caucasica balcanica hind-wing upperside yellow submarginal spots conspicuous and in 
complete row, while in C. croceus they are only a few irregular (up to 4).

Berger’s Clouded Yellow Figs 195-198 
Colias alfacariensis Ribbe, 1905
Description: Similar to the previous one, but the ground-colour of wings paler—bright 
lemon yellow (male) or greenish-white (female) and dark margin restricted (especially on 
hind-wing). Female lighter—whitish and dark marginal patch fore-wing upperside wider 
than in male (both sexes with pale spot within dark patch fore-wing upperside).
Size: 42—55 mm
Habitat: dry grasslands, often with scattered shrubs; rocky or stony ground; dry river 
valleys.
Foodplant: horse-shoe vetch (Hippocrepis comosa), crown vetch (Securigera varia) (Fa-
baceae).
Distribution: widespread and common throughout the country from sea level up to 1500 
m.
Flight-period: April to October, in three generations.
Similar species: the other species of the genus Colias, see the description and notes under 
C. croceus and C. hyale.
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Pale Clouded Yellow Figs 199-202 
Colias hyale (Linnaeus, 1758)
Description: Resembles C. alfacariensis very closely, but fore-wing apex and outer mar-
gin noticeably pointed; dark marginal markings hind-wing upperside very narrow (only 
along the edge), but continuous (not like separate spots); sexual dimorphism—such as 
above.
Size: 42—56 mm
Habitat: grassy areas with flowering plants, mostly alfalfa crops.
Foodplant: medick/burclover (Medicago sativa, M. falcata, M. lupulina), as well as Lo-
tus corniculatus, Trifolium pratense, Melilotus alba, M. officinalis, Hippocrepis comosa, 
Coronilla spp., Vicia spp., Onobrychis (Fabaceae).
Distribution: local and rare species—the only authentic reports are from the region of 
Razgrad/ NE Bulgaria; shows strong migratory behavior.
Flight-period: May to October, in two or three generations.
Similar species: Colias alfacariensis, see the description; other species of the genus 
Colias, see notes under C. croceus.

Eastern Pale Clouded Yellow Figs 203-206 
Colias erate (Esper, [1805])
Description: Resembles C. croceus closely, but wings ground-colour lemon yellow (rare-
ly in some females greenish-white). Male—fore-wing dark margin plain, only near apex 
crossed by yellow veins, female dark border within pale submarginal spots.
Size: 42—55 mm
Habitat: wide range of grassy habitats but mostly alfalfa crops.
Foodplant: mainly medick/burclover (Medicago spp), clover (Trifolium), sainfoin (Ono-
brychis), also white and ribbed melilot (Melilotus alba, M. officinalis).
Distribution: due to periodic migrations reported from various places across the country 
from sea level up to 1700 m.
Flight-period: mid March to October, in several (three to five) generations.
Similar species: from Colias alfacariensis/hyale differs by wider and more clearly de-
fined black marginal patch hind-wing upperside. Other species of the genus Colias, see 
notes under C. croceus.
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Balkan Clouded Yellow Figs 207-210 
Colias caucasica Staudinger, 1871
 Colias caucasica balcanica Rebel, 1903
Description: Resembles C. croceus, but larger and ground-colour wings upperside dark-
er—orange-reddish. Male—fore-wing dark margin plain, lacks yellow veins, female dark 
border within yellow submarginal spots.
Size: 45—60 mm
Habitat: open grassy areas near and above the timberline with abundance of the food-
plant (balkan broom).
Foodplant: balkan broom (Chamaecytisus absinthioides) (Fabaceae).
Distribution: local and rare species occurring in the subalpine zone of Rila Mts and 
Osogovo; formerly reported from Vitosha and the Rhodopes.
Flight-period: late June—mid-August in one generation.
Similar species: the other species of the genus Colias, distinguished by the features men-
tioned in the description, see also notes under C. croceus.

Cleopatra Figs 211-214 
Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767)
Description: Resembles G. rhamni (see below), but male fore-wing upperside bright 
orange-red, noticeable underside too; female pale yellowish, fore-wing underside with 
faint orange streak through cell.
Size: 50—68 mm
Habitat: usually enlightened wooded areas, open grassy places or rocky slopes with 
bushes.
Foodplant: various species buckthorn (Rhamnus spp.).
Distribution: sporadic migratory specimens, mostly in southwestern Bulgaria—Rila Mts 
(Kostenets, Ilyina River valley), Rhodopes (Trigradska River valley), the footslopes of 
Belasitsa Mt, near Sliven and Sakar Mt (Yerusalimovo village).
Flight-period: May to August in one generation; overwinters as adult and flying again in 
early spring—March/April.
Similar species: the other species of the genus Gonepteryx, but male differs by bright 
orange-red fore-wing upperside, while in female hind-wing rounded and angular projec-
tion at vein 3 inconspicous/shallow.
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Brimstone Figs 215-218 
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)
Description: Relatively large butterfly. Wings with pointed tips and the front margin of 
the fore-wing slightly concave near the middle; ground-colour lemon yellow (male) or 
whitish (female), with a small orange-red discoidal spot. Underside similar slightly tinged 
greenish, discoidal spot rusty-brownish.
Size: 50—62 mm
Habitat: usually wooded areas, but also open grassy places or rocky slopes with bushes.
Foodplant: various species buckthorn (Rhamnus spp.) and alder buckthorn (Frangula 
alnus).
Distribution: widespread throughout the country from sea level up to 2000 m.
Flight-period: June to September in one generation; overwinters as adult and flying 
again very early spring—February/March
Similar species: the other species of the genus Gonepteryx. G. farinosa, front margin of 
the fore-wing rounded (slightly convex), hind-wing outer margin clearly scalloped and 
antennal club above clearly paler (pinkish or whitish) than the rest; G. cleopatra, male 
fore-wing upperside bright orange-red, noticeable underside too, while female hind-wing 
rounded and angular projection at vein 3 inconspicous/shallow.

Powdered Brimstone Figs 219-222 
Gonepteryx farinosa (Zeller, 1847)
Description: Resembles G. rhamni closely, but front margin of the fore-wing rounded 
(slightly convex), hind-wing outer margin clearly scalloped and antennal club above 
clearly paler (pinkish or whitish) than the rest. Female paler—whitish, while male bright 
lemon yellow.
Size: 52—64 mm
Habitat: warm and dry rocky areas with scattered bushes.
Foodplant: mainly Christ’s thorn (Paliurus spina-christi).
Distribution: the only locality in the country is Kozhuh volcanic hill, SW Bulgaria.
Flight-period: June—July in one generation; overwinters as adult and flying again in 
early spring—from March to April.
Similar species: the other species of the genus Gonepteryx, see the description and notes 
under G. rhamni.
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Wood White Figs 223-226 
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)
Description: Medium-sized, gentle and weakly flying butterfly. Wings upperside entirely 
white, fore-wing with dark apical patch (dark-grey to black in male and smaller greyish 
or absent in female). Underside white with grey dust on the hind-wings. Antennal club 
black with extreme tip brown and small white ventral patch.
Size: 36—44 mm
Habitat: connected with wooded areas—glades, clearings, outskirts, trails.
Foodplant: diverse species peas (Lathyrus spp.), trefoils (Lotus spp.), hare’s-foot clover 
(Trifolium arvense), tufted vetch (Vicia cracca).
Distribution: widespread throughout the country from sea level up to 2000 m.
Flight-period: April to September in three generations.
Similar species: the other species of the genus Leptidea. From L. duponcheli differs by 
the white spot underneath on the antennal club, dark proboscis and tarsi; by L. morsei dif-
fers in size (smaller), rounded fore-wing apex with no angle at vein 6; certain distinguish 
from L. juvernica can be done only by genitalia, there are some minor differences in the 
intensity of the colour of fore-wing upperside apical patch.

Eastern Wood White Figs 227-230 
Leptidea duponcheli (Staudinger, 1871)
Description: Resembles L. sinapis closely, but antennal club without white spot beneath 
(black and brown) and hind-wing underside in first generation (spring) almost entirely 
greenish-grey. Fore-wing upperside entirely white in female (at most pale grey in spring 
brood) and with angular black or dark-grey apical patch in male.
Size: 32—42 mm
Habitat: warm, sunny scrub, enlightened wooded areas, rocky slopes with bushes—gen-
erally warmer and dryer habitats than the other species of the genus.
Foodplant: various species of peas (Lathyrus spp.) and trefoils (Lotus spp.).
Distribution: mainly in southern Bulgaria, in the mountains up to 1100 m.
Flight-period: April to August/September in three generations.
Similar species: the other species of the genus Leptidea. From L. sinapis and L. juvernica 
differs by two-coloured antennal club without white spot beneath and pinkish proboscis 
and tarsi; by L. morsei differs in size (smaller) rounded fore-wing apex with no angle at 
vein 6.
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Cryptic Wood White (not illustrated) 
Leptidea juvernica Williams, 1946
Description: Resembles L. sinapis very closely. Fore-wing upperside entirely white in 
female (at most pale grey in spring brood) and with angular black or dark-grey apical 
patch in male. Underside white with grey dust on the hind-wings.
Size: 36—40 mm
Habitat: same type as L. sinapis—wooded areas, meadows, clearings, outskirts, trails.
Foodplant: meadow vetchling (Lathyrus pratensis), and possibly some other species of 
the genus.
Distribution: mountains in southwestern Bulgaria between 700 and 1900 m.
Flight-period: April to September in three generations.
Similar species: the other species of the genus Leptidea. From L. duponcheli differs by 
the white spot underneath on the antennal club, dark proboscis and tarsus; by L. morsei 
differs in size (smaller) rounded fore-wing apex with no angle at vein 6; certain distin-
guish from L. sinapis can be done only by genitalia, there are some minor differences in 
the intensity of the colour of fore-wing upperside apical patch.

Fenton’s Wood White (not illustrated) 
Leptidea morsei (Fenton, 1881)
Description: Resembles L. sinapis closely, but larger and fore-wing slightly falcate under 
the apex (with shaped point of the outer edge of vein 6). Fore-wing upperside entirely 
white in female (at most pale grey in spring brood) and with angular black or dark-grey 
apical patch in male.
Size: 38—48 mm
Habitat: connected with moist wooded areas—meadows, clearings, outskirts, trails.
Foodplant: some species of peas (Lathyrus spp.)—L. vernus, L. niger, L. pratensis.
Distribution: not proven for the country but could be ubiquitous in suitable habitats—of-
ten those in which occurs Neptis sappho.
Flight-period: April to July, in two generations.
Similar species: the other species of the genus Leptidea. From L. duponcheli differs by 
the white spot underneath on the antennal club, dark proboscis and tarsus; by L. sinapis/
juvernica differs in size (larger) and slightly falcate under the apex fore-wing.
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Blues, Hairstreaks and Coppers (Lycaenidae)

Brown Hairstreak Figs 231-234 
Thecla betulae (Linnaeus, 1758)
Description: Medium-sized brown butterfly with a small tail at the end of the hind-wing. 
Wings underside orange-brown with black and white transverse lines forming wedge-
shape markings on fore-wing; female slightly brighter than the male. Wings upperside 
dark brown, with orange markings at the anal angle and tail; female with a kidney-shaped 
orange postdiscal spot on fore-wing. Very rarely may be seen with wings open.
Size: 34—40 mm
Habitat: deciduous forests and bushes with open sunny places and abundance of black-
thorn (Prunus spinosa).
Foodplant: mainly blackthorn (Prunus spinosa); larvae associated with the black garden 
ant (Lasius niger).
Distribution: isolated colonies scattered throughout the country (mostly in southern Bul-
garia) from sea level up to 1400 m.
Flight period: late July to September/October in one generation.
Similar species: none.

Purple Hairstreak Figs 235-238 
Favonius quercus (Linnaeus, 1758)
Description: Relatively small brown butterfly with a small tail at the end of the hind-
wing. Wings upperside dark brown to black, but covered with optical scales and appear 
shining purple-blue or violet—entirely in the male, but only at the base of fore-wing in 
the female. Wings underside dove-grey with black and white transverse postdiscal line 
and black centered orange eye spot just above the tail. Connected mainly with the crowns 
of oaks and rarely descends into the bushes; prefer nutrients from aphid secretion (‘hon-
eydew’) on leaves. Like the previous species very rarely may be seen with wings open.
Size: 28—34 mm
Habitat: warm and dry oak bush; dry or moist deciduous forests with presence of oaks 
(Quercus spp.).
Foodplant: various species of oak (Quercus spp.)—downy oak (Q. pubescens), Turkey 
oak (Q. cerris), pedunculate oak (Q. robur), sessile oak (Q. petraea), kermes oak (Q. 
coccifera).
Distribution: relatively rare across the country from sea level up to about 1500 m.
Flight period: from June to September in one generation.
Similar species: none.
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Green Hairstreak Figs 239-242 
Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)
Description: Small butterfly with a tiny protrusion at the anal angle of hind-wing. Wings 
upperside entirely brown, but underside green with white dashed line (often as separate 
dots or absent). Fore-wing upperside near the tip of the cell male has paler (greyish) oval 
androconidal spot (sex-brand) that can be seen also from the underside (very faint). These 
are structures in males formed by so-called ‘scent scales’ and playing important role in 
courtship.
Size: 24—30 mm
Habitat: adapted to a wide range of habitats—grasslands places, forests outskirts, scrub-
land, heaths, rocky slopes.
Foodplant: mainly various Fabaceae species—Cytisus spp., Chamaecytisus spp., Geni-
sta spp., Chamaespartium sagittale, Onobrychis viciifolia, Lotus corniculatus, Hedys-
arum grandiflorum, but also Helianthemum spp., Arbutus, Vaccinium spp., Rhamnus spp., 
Frangula alnus, Cornus, Rubus spp.
Distribution: widespread throughout the country from sea level up to 1700 m.
Flight period: March to June/July in one generation.
Similar species: none.

Geranium Bronze Figs 243-246 
Cacyreus marshalli Butler, [1898]
Description: Very small butterfly with a tail near anal angle of hind-wing. Wings up-
perside entirely dark brown, but underside greyish-brown with dark brown stripes and 
a tiny eye spot just above the tail. Fore-wing fringes strongly chequered. Introduced to 
Europe from South Africa (circa 1990) and within only few years it spreads through the 
whole Mediterranean.
Size: 16—20 mm
Habitat: connected exclusively with the presence of foodplant (Pelargonium)—settle-
ments and urban parks.
Foodplant: geraniums (Pelargonium).
Distribution: established in Bulgaria recently (in 2014); so far some of the southernmost 
parts of Struma valley (Levunovo and Novo Hodzhovo) and Trigrad.
Flight period: May to October, several overlapping generations; more numerous in the 
autumn (August-October).
Similar species: none; from other species with similar tails immediately distinguished by 
chequered fringes on the fore-wing.
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Sloe Hairstreak Figs 247-250 
Satyrium acaciae (Fabricius, 1787)
Description: Small butterfly with a tail on the hind-wing. Wings upperside entirely dark 
brown with orange markings (sometimes vestigial or absent, especially in male) near 
the tail (anal angle). Underside paler brown both wings with broken transverse stripe of 
black-bordered white striae (very faint or absent on fore-wing), hind-wing with orange 
submarginal lunules, including little blue speck under the tail. Female orange spots (up-
per- and underside) larger and well defined and abdomen with a black hair-tuft at tip; male 
without sex-brand.
Size: 26—32 mm
Habitat: dry shrub, open wooded areas, rocky slopes with bushes, fallow land with abun-
dance of blackthorn (Prunus spinosa).
Foodplant: blackthorn (Prunus spinosa).
Distribution: widespread throughout the country from sea level up to 1400 m.
Flight-period: June—July in one generation.
Similar species: the other Satyrium species. Satyrium ilicis, wing underside significantly 
darker and red submarginal lunules hind-wing underside are smaller and separated from 
each other (never touching); see also notes under the other species of the genus.

Ilex Hairstreak Figs 251-254 
Satyrium ilicis (Esper, [1779])
Description: Small butterfly with a tail on the hind-wing. Wings upperside entirely dark 
brown, with faint orange markings (often vestigial or absent) near the tail. Underside 
dark brown both wings with broken white postdiscal line (somethimes very faint or ab-
sent on fore-wing), hind-wing with red submarginal lunules, including tiny bluish-grey 
speck under the tail. Female fore-wing upperside often with orange postdiscal patch; male 
without sex-brand.
Size: 30—36 mm
Habitat: warm and dry scrubland, open wooded areas, rocky slopes with shrubs, maquis.
Foodplant: various species of oak (Quercus spp.), including kermes oak (Q. coccifera); 
larvae associated with ants Camponotus aethiops and Crematogaster schmidti.
Distribution: widespread throughout the country from sea level up to 1700 m; common 
species in wooded areas of SW and SE Bulgaria.
Flight-period: May/June—early August in one generation.
Similar species: the other Satyrium species. Satyrium acaciae, wing underside paler and 
orange submarginal lunules hind-wing underside touches each other; see also notes under 
the other species of the genus.
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Blue-spot Hairstreak Figs 255-258 
Satyrium spini ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Description: Small butterfly with a tail on the hind-wing. Wings upperside entirely dark 
brown with orange markings (sometimes absent) near the tail. Underside paler both wings 
with broken white postdiscal line, hind-wing with orange submarginal lunules and con-
spicuous blue spot at anal angle. Female orange spots (upper- and underside) larger and 
well defined and usually with orange discal suffusion fore-wing upperside; male with 
oval sex-brand at the cell-end that usually can be seen also from the underside.
Size: 26—35 mm
Habitat: warm and dry shrub; grassy places and hills with shrubs; forests outskirts and 
clearings.
Foodplant: plants of the buckthorn family (Rhamnaceae)—Christ’s thorn (Paliurus 
spina-christi), various species buckthorn (Rhamnus spp.) and alder buckthorn (Frangula 
alnus).
Distribution: scattered localities across the country from sea level up to 1100 m.
Flight-period: late May to late July, in one generation.
Similar species: the other Satyrium species; differs by large and distinctive blue spot at 
the anal angle hind-wing underside.

Black Hairstreak Figs 259-262 
Satyrium pruni (Linnaeus, 1758)
Description: Small butterfly with a tail on the hind-wing. Wings upperside entirely dark 
brown with orange markings near the tail and in female usually with orange discal suffu-
sion fore-wing. Underside paler golden-brown both wings with broken white postdiscal 
line, hind-wing with orange submarginal band edged with black spots. Female orange 
markings larger and well defined; male with oval sex-brand at the cell-end that usually 
can be seen also from the underside.
Size: 30—36 mm
Habitat: sheltered and sunny meadows, forest clearings and outskirts, with presence of 
the foodplant—blackthorn.
Foodplant: mainly blackthorn (Prunus spinosa), but also other species such as bird cher-
ry (P. padus) and wild plum (P. domestica).
Distribution: isolated colonies, mainly in the mountains of southwestern Bulgaria up to 
1200 m.
Flight-period: May/June—July, in one generation.
Similar species: the other Satyrium species; differs by the distinctive orange submarginal 
band hind-wing underside.
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White Letter Hairstreak Figs 263-266 
Satyrium w-album (Knoch, 1782)
Description: Small butterfly with a tail on the hind-wing. Wings upperside entirely dark 
brown, with faint orange markings (often vestigial or absent) near the tail. Underside 
paler brown both wings with broken white postdiscal line, that one on hind-wing forming 
a pattern similar to letter ‘W’; hind-wing with orange submarginal lunules edged inter-
nally by black line and tiny blue spot under the tail. Female slightly paler; male with oval 
sex-brand at the cell-end that usually can be seen also from the underside.
Size: 28—34 mm
Habitat: sparse deciduous forests; forests glades, clearings and outskirts.
Foodplant: trees of the elm genus (Ulmus), principally wych elm (Ulmus glabra).
Distribution: scattered localities across the country from sea level up to 1400 m.
Flight-period: May/June to July/August in one generation.
Similar species: the other species Satyrium genus; differs by the distinctive white post-
discal line similar to letter ‘W’ hind-wing underside.

Little Tiger Blue Figs 267-270 
Tarucus balkanicus (Freyer, [1844])
Description: Very small butterfly with a tail near anal angle of hind-wing. Wings upper-
side lilac-blue-in male and brownish with bluish suffusion at the base in females, fore-
wing in both sexes with discoidal and postdiscal spots. Underside white with black dots 
and lines and hind-wing with a series of shining silvery-blue submarginal dots.
Size: 20—22 mm
Habitat: hot and dry stony places, with presence of the foodplant—Christ’s thorn.
Foodplant: Christ’s thorn (Paliurus spina-christi).
Distribution: only the lowest and warm places in South Bulgaria—Struma, Maritsa, 
Arda River Valleys and near Sliven.
Flight-period: April to September, in several (two or three) overlapping generations; 
usually the last one more numerous.
Similar species: none; on wings upperside may be confused with Leptotes pirithous, 
from which immediately distinguishes by the underside—white with black dots and lines 
and hind-wing with a series of shining silvery-blue submarginal dots and no eye spots at 
the base of the tail.
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Lang’s Short-tailed Blue Figs 271-274 
Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767)
Description: Small butterfly with a tail near anal angle of hind-wing. Wings upperside 
plain blue-violet in male and brown with blue basal suffusion and fore-wing with dark 
discal and postdiscal spots in female. Underside whitish with brown transverse stripes 
and two eye spots near the tail.
Size: 22—26 mm
Habitat: hot and wet scrubland with flowering plants, often shores of water bodies; cul-
tivated land. Migratory species.
Foodplant: a wide range of plants from diverse families, but mostly legumes (Fabaceae), 
and besides them Lythraceae (purple loosestrife, Lythrum salicaria), Plumbaginaceae, 
Rosaceae, Ericaceae; larvae associated with ants Crematogaster auberti, Plagiolepis pyg-
maea, Lasius sp.
Distribution: scattered localities across the country from sea level up to 1500 m, prefers
lowlands.
Flight-period: March to September/October in several (two to four) generations; more 
numerous in the autumn.
Similar species: Lampides boeticus, hind-wing underside with conspicuous white post-
discal band; Cacyreus marshalli, cheqered fringes; Tarucus balkanicus (wing upperside, 
but completely different underside, see notes under the species).

Long-tailed Blue Figs 275-278 
Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)
Description: Small butterfly with tail near anal angle of hind-wing. Wings upperside 
plain blue-violet covered with elongated sex-scales in male and dirty-brownish with blue 
basal flush in female; both sexes with 1-2 black spots (white edged in female) at the base 
of the tail. Underside fawn-brown with white transverse stripes, hind-wing including con-
spicuous white postdiscal band and two eye spots near the tail.
Size: 32—40 mm
Habitat: hot and dry places with flowering plants, cultivated fields. Migratory species.
Foodplant: a wide range legumes (Fabaceae), but mainly bladder-senna (Colutea arbo-
rescens); larvae associated with ants Camponotus spp., Crematogaster spp., Linepithema 
humile, Tapinona sp., Lasius sp., Plagiolepis sp. and others.
Distribution: isolated localities, mostly in lower and warmer places on the Black Sea 
coast and southern Bulgaria, up to 800 m.
Flight-period: April to September/October, in several (two to three) generations.
Similar species: Leptotes pirithous, smaller (not always!) and hind-wing underside 
without conspicuous white postdiscal band.
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Violet Copper Figs 279-282 
Lycaena (Helleia) helle ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Description: Small butterfly. Wings upperside dark brown with violet flush in male and 
blue suffusion in female; fore-wing with orange dust (male; may be absent) or orange 
markings (female) and black discal and postdiscal spots; hind-wing with wavy orange 
submarginal band and light-blue marginal line. Underside of fore-wing orange-yellow 
with white-edged black dots; hind-wing fawn-brown with orange submarginal stripe and 
light-blue marginal line. Male fore-wing apex more pointed.
Size: 24—30 mm
Habitat: shores of brooks and marshy meadows above the timberline.
Foodplant: mainly common bistort (Persicaria bistorta, syn. Bistorta major), but also 
other species of the genus of Smartweed family (Polygonaceae).
Distribution: Western Stara planina Mts above Chiprovtsi between 1450 and 1800 m.
Flight-period: May—July in one generation.
Similar species: none; by wing upperside may be confused with Lycaena phleas and L. 
tityrus, but differs by hind-wing underside—fawn-brown with wide orange submarginal 
band and light-blue marginal line.

Small Copper Figs 283-286 
Lycaena (Lycaena) phlaeas (Linnaeus, 1761)
Description: Small butterfly. Fore-wing upperside dark brown with orange (variable 
in intensity and dimension—from dust to cover almost the entire wing) and black dis-
cal spots plus irregular postdiscal series; hind-wing dark brown with wavy orange sub-
marginal stripe and often with short projection (’tail’) at vein 2. Underside of fore-wing 
orange-yellow with black dots, apex and outer margin greyish-brown; hind-wing fawn-
brown to greyish-brown with reddish-orange submarginal line and tiny black dots. Male 
fore-wing apex more pointed; rounded in female.
Size: 24—32 mm
Habitat: open grassy and rocky places of all kinds—meadows, forests glades, outskirts 
and roads, rough ground, parks and gardens.
Foodplant: various species of docks and sorrels genus (Rumex)—sheep’s sorrel (R. ace-
tosella), common sorrel (R. acetosa), water dock (R. hydrolapathum), french sorrel (R. 
scutatus); rarely—knotgrass (Polygonum aviculare).
Distribution: widespread throughout the country from sea level up to 1700 m.
Flight-period: March to October/November in three generations.
Similar species: by wing underside may be confused with Lycaena ottomana, but differs 
by fawn-brown to greyish-brown ground-colour with very thin reddish-orange submar-
ginal line; by upperside—with L. helle and L. tityrus, see notes under the species.
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Grecian Copper Figs 287-290 
Lycaena (Lycaena) ottomana (Lefèbvre, 1830)
Description: Small butterfly. Wings upperside in male gleaming orange-red with broad 
black margin and fore-wing with three tiny black spots near apex; in female—orange with 
black spots; both sexes often with short projection (‘tooth’ or ’tail’) at vein 2. Underside 
of fore-wing orange-yellow with black dots; hind-wing fawn-yellow to yellow-grey with 
tiny black dots and ashen-grey marginal band, which includes distinctive reddish-orange 
wavy submarginal line.
Size: 30—34 mm
Habitat: hot and dry grassy or rocky places with flowering plants, often with bushes or 
sparse forests outskirts.
Foodplant: sheep’s sorrel (Rumex acetosella) of smartweed family (Polygonaceae).
Distribution: only the lowest (up to about 300 m) and warmer places in southern Bul-
garia—Struma River Valley, Eastern Rhodopes and the southern Black sea coast with 
Strandzha Mt.
Flight-period: May to August in two generations.
Similar species: Lycaena virgaureae, L. thersamon, L. dispar and L. phleas, but hind-
wing underside is very distinctive—fawn-yellow to yellow-grey with tiny black dots and 
ashen-grey marginal band, which includes distinctive reddish-orange wavy submarginal 
line.

Scarce Copper Figs 291-294 
Lycaena (Thersamolycaena) virgaureae (Linnaeus, 1758)
Description: Small butterfly. Wings upperside in male gleaming orange-red with broad 
black margin; in female—orange with black spots. Underside of fore-wing orange-yellow 
with black dots; hind-wing yellow ochre to ochre-grey with tiny black dots and white 
spots (less in male).
Size: 28—36 mm
Habitat: open grassy areas with flowering plants, often very wet; forests glades, clearings 
and outskirts.
Foodplant: various species of docks and sorrels genus (Rumex spp.), mainly common 
sorrel (R. acetosa), but also sheep’s sorrel (R. acetosella), curled dock (R. crispus), broad-
leaved dock (R. obtusifolius).
Distribution: mainly in the mountains of southwestern Bulgaria between 600 to 1800 m.
Flight-period: June to August/September in one generation.
Similar species: immediately distinguishes by the white spots hind-wing underside.
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Lesser Fiery Copper Figs 295-298 
Lycaena (Thersamonia) thersamon (Esper, [1784])
Description: Small butterfly. Wings upperside in male gleaming orange-red with narrow 
black margin and hind-wing faintly flushed violet with marginal and postdiscal rows of 
dark spots; in female—orange with black spots and hind-wing often darker, with orange 
submarginal band and small tail at vein 2. Underside of fore-wing orange-yellow with 
black dots; hind-wing greyish to ochre-grey with broken orange submarginal band, sur-
rounded by black spots.
Size: 28—32 mm
Habitat: dry meadows with flowering plants, often with scattered bushes and sometimes 
hot dry rocky or stony places.
Foodplant: knotgrass (Polygonum aviculare) of smartweed family (Polygonaceae).
Distribution: throughout the country, but mainly in lower and warmer areas up to 1000 
m.
Flight-period: April to September/October in two or three generations.
Similar species: differs from all other species of the genus by the following combination: 
wings upperside with narrow black margin, hind-wing with marginal and postdiscal rows 
of dark spots and hind-wing underside with bright orange submarginal band of fused 
spots (looks like slightly broken orange band).

Large Copper Figs 299-302 
Lycaena (Thersamolycaena) dispar ([Haworth], 1802)
Description: Medium-sized butterfly. Wings upperside in male orange-red with narrow 
black discoidal bar and narrow black margin; in female—orange with black spots and 
wider dark margin, hind-wings sometimes dark brown with orange veins and submar-
ginal band. Underside of fore-wing orange-yellow with black dots, apex and outer margin 
greyish-brown; hind-wing greyish to ochre-grey with black dots and orange submarginal 
band, surrounded by tiny black dots.
Size: 32—44 mm
Habitat: marshy banks of various reservoirs—lakes, rivers and streams, channels.
Foodplant: various species of docks and sorrels genus (Rumex spp.)—R. hydrolapathum, 
R. crispus, R. aquaticus, R. sanguineus, R. obtusifolius and common bistort (Persicaria 
bistorta).
Distribution: widespread in scattered colonies across the country up to about 800 m.
Flight-period: May to September/October in two or three generations.
Similar species: significantly larger than all other species; differs also by wings under-
side—fore-wing orange with apex and outer margin greyish-brown and hind-wing grey-
ish with black dots and orange submarginal band, surrounded by tiny black dots.
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Balkan Copper Figs 303-306 
Lycaena (Paleochrysophanus) candens (Herrich-Schäffer, [1844])
Description: Relatively small butterfly. Wings upperside in male orange-red with black 
discoidal bar, broad black margin and conspicuous purple flush along fore-wing costa and 
below cell on hind-wing; in female—variable: from orange with black spots and narrow 
dark margin to entirely dark brown with black spots and faint orange submarginal mark-
ings. Underside of fore-wing fawn-orange to greyish with black dots; hind-wing ochre-
grey to greyish with black dots and more or less pronounced orange submarginal band, 
surrounded by tiny black dots.
Size: 32—38 mm
Habitat: wet mountain meadows; wet meadows and other open spaces in forests, often 
near rivers and streams.
Foodplant: common sorrel (Rumex acetosa).
Distribution: mainly in the mountains in central and southwestern Bulgaria between 
1000 to 1900 m, but some old records also from Ludogorie and the Black Sea coast (need 
confirmation).
Flight-period: June to August in one generation.
Similar species: Female may be confused with L. alciphron, but differs by wings under-
side—black postdiscal dots on fore-wing in a smooth/evenly curved row (upperside too) 
and orange submarginal band on hind-wing less pronounced.

Purple-shot Copper Figs 307-310 
Lycaena (Alciphronia) alciphron (Rottemburg, 1775)
Description: Relatively small butterfly. Wings upperside in male reddish-orange heav-
ily suffused blue-violet, black spotsand narrow black margin; in female—variable: from 
orange with black spots and narrow dark margin to entirely dark brown with black spots 
and faint orange submarginal markings. In both sexes postdiscal row of spots on fore-
wing irregular (in s5 and s4 displaced laterally). Underside of fore-wing fawn-orange 
with black dots; hind-wing greyish to ochre-grey with black dots and conspicuous orange 
submarginal band, surrounded by tiny black dots.
Size: 32—38 mm
Habitat: usually warm and dry meadows with flowering plants, often with bushes and 
sometimes hot dry rocky or stony places; rarely wet meadows.
Foodplant: mainly common sorrel (Rumex acetosa), but also french sorrel (R. scutatus), 
sheep’s sorrel (R. acetosella).
Distribution: widespread throughout the country from sea level up to 1600 m.
Flight-period: June—July in one generation.
Similar species: Female may be confused with L. candens, but differs by wings under-
side—black postdiscal dots on fore-wing in irregular row (in s5 and s4 displaced lateral-
ly) (upperside too) and orange submarginal band on hind-wing conspicuous and contrast.
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Sooty Copper Figs 311-314 
Lycaena (Loweia) tityrus (Poda, 1761)
Description: Small butterfly. Wings upperside in male dark brown with black spots and 
faint orange submarginal markings; in female—fore-wing orange with black spots and 
hind-wing dark brown with black spots and conspicuous orange submarginal markings, 
enclosing round black spots. Underside of fore-wing fawn-greyish (male) to fawn-orange 
(female) with black dots; hind-wing greyish to yellow-grey with black dots and conspicu-
ous orange submarginal band, consist of separate ogange spots surrounded by black dots.
Size: 28—32 mm
Habitat: meadows with flowering plants, often with scattered bushes; moist glades and 
clearings; riverbanks.
Foodplant: various species of docks and sorrels genus (Rumex)—common sorrel (R. 
acetosa), french sorrel (R. scutatus), sheep’s sorrel (R. acetosella), Scottish dock (R. 
aquaticus).
Distribution: widespread throughout the country from sea level up to 1500 m.
Flight-period: April to October, in two or three generations.
Similar species: immediately distinguishes by the square of four black discal dots hind-
wing underside.

Holly Blue Figs 315-318 
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
Description: Small butterfly. Wings upperside plain sky blue in male; in female, slightly 
paler, with broad black marginal borders (fore-wing apex and outer margin, hind-wing—
costal region); in female of second generation black border extensive and hind-wing with 
elongated black submarginal spots. Underside bluish-white with tiny black dots and some 
dark submarginal markings.
Size: 25—34 mm
Habitat: open wooded areas and forests outskirts, bush, parks and gardens.
Foodplant: a wide range of plants from various families: Rubus spp., Filipendula ul-
maria (Rosaceae); Genista tinctoria, Galega officinalis, Astaragalus glycyphyllos, Med-
icago spp., Melilotus alba (Fabaceae); Euonimus europaeus (Celastraceae); Humulus lu-
pulus (Cannabaceae); Rhamnus spp. (Rhamnaceae); Ligustrum vulgare, Syringa vulgaris 
(Oleaceae); Ilex aquifolium (Aquifoliaceae); Cornus sanguinea (Cornaceae); Hedera he-
lix (Araliaceae); Ericaceae; larvae myrmecophilous and associated with ants Lasius spp., 
Camopnotus spp., Formica spp., Myrmica sp.
Distribution: widespread throughout the country from sea level up to 2300 m.
Flight-period: April to August/September in two generations.
Similar species: none.
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Little Blue Figs 319-322 
Cupido minimus (Füessly, 1775)
Description: Very small butterfly. Wings upperside dark brown and underside greyish 
with small black dots. There is almost no difference between male and female, but in male 
wings upperside usually with basal dusting of silvery-blue scales.
Size: 18—24 mm
Habitat: open grassy places with flowering plants; dry grassy or rocky places, often with 
bushes or outskirts of sparse forests.
Foodplant: many plants of the legumes family (Fabaceae)—Anthyllis vulneraria, Med-
icago spp., Melilotus officinalis, Securigera varia, Lotus corniculatus, Astragalus spp., 
Colutea arborescens, Oxytropis spp.; larvae associated with ants Lasius alienus, L. niger, 
Formica fusca, F. rufibarbis, Plagiolepis taurica, Myrmica rubra.
Distribution: scattered colonies throughout the country up to about 1200 m.
Flight-period: April to September in one or two generations.
Similar species: Cupido osiris, slightly larger, male with violet-blue wings upperside, 
female fore-wing underside black postdiscal spots in almost straight vertical line and 
hind-wing underside the second black dot (in s6) of postdiscal row strongly displaced 
basally or completely absent.

Osiris Blue Figs 323-326 
Cupido osiris (Meigen, [1829])
Description: Small butterfly. Wings upperside violet-blue with narrow black border in 
male and dark brown in female; underside greyish with small black dots and blue dust at 
the base of hind-wing.
Size: 24—32 mm
Habitat: open grassy areas with flowering plants, sparse scrubland, rocky slopes.
Foodplant: various species of the genus sainfoin (Onobrychis spp.), including O. vicii-
folia, O. arenaria, O. montana, O. alba; larvae associated with cornfield ant (Lasius al-
ienus).
Distribution: scattered colonies throughout the country up to about 1200 m.
Flight-period: April/May to September in one or two generations.
Similar species: Cupido minimus, slightly smaller, male with dark brown wings upper-
side, female fore-wing underside black postdiscal spots in slightly curved line and hind-
wing underside the second black dot (in s6) of postdiscal row not so strongly displaced 
basally and close to the first one.
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Eastern Short-tailed Blue Figs 327-330 
Everes decoloratus (Staudinger, 1886)
Description: Very small butterfly. Wings upperside dusky-blue with wide black border 
and dark discoidal spot on fore-wing in male and dark brown in female; underside pale 
white-greyish with small black dots, hind-wing with very small tail at vein 2 and above it 
(in s2) small black submarginal dot, surrounded by pale ruler (nearly vestigial).
Size: 22—26 mm
Habitat: grassy or rocky areas with bushes and flowering plants; open sunny meadows or 
outskirts of sparse forests; riverbanks.
Foodplant: various species of medick/burclover (Medicago lupulina, M. sativa), vetches 
(Vicia cracca, V. sativa) and red clover (Trifolium pratense) of the Legume family (Fa-
baceae).
Distribution: isolated localities throughout the country from sea level up to about 900 m.
Flight-period: May to September in three generations.
Similar species: Everes alcetas, from which differs by dark discoidal spot on fore-wing 
and wide black border in male; female indistinguishable.

Provençal Short-tailed Blue Figs 331-334 
Everes alcetas (Hoffmannsegg, 1804)
Description: Very small butterfly. Wings upperside plain violet-blue with narrow black 
border in male and dark brown in female; underside pale white-greyish with small black 
dots, hind-wing with very small tail at vein 2 and above it (in s2) small black submarginal 
dot, surrounded by pale ruler (nearly vestigial) and faintly orange speck (may be absent).
Size: 24—28 mm
Habitat: open grassy areas with flowering plants, often very wet; forests glades and out-
skirts, freshwater shores (rivers, lakes).
Foodplant: crown vetch (Securigera varia), goat’s-rue (Galega officinalis), common 
bird’s-foot-trefoil (Lotus corniculatus), black medick (Medicago lupulina), vetches (Vi-
cia sativa, V. cracca) from Legume family (Fabaceae); larvae associated with ants of 
Formica cinerea-group.
Distribution: in isolated localities throughout the country from sea level up to 1400 m.
Flight-period: May to September in three generations.
Similar species: Everes decoloratus, from which differs by lacking discoidal spot on 
fore-wing and narrow black border in male; female indistinguishable.
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Short-tailed Blue Figs 335-338 
Everes argiades (Pallas, 1771)
Description: Small butterfly. Wings upperside plain violet-blue with narrow black border 
and sometimes very pale discoidal spot on fore-wing in male and dark brown in female, 
which usually (but not always) has on hind-wing small orange spot at the base of the tail; 
underside pale white-greyish with small black dots, hind-wing with small tail at vein 2 
and above it (in s1c and s2) two orange spots including black dots, surrounded by black 
rulers.
Size: 22—30 mm
Habitat: grassy or shrubby areas with flowering plants, mainly in wet places—banks of 
pulls, streams, rivers and lakes; forests outskirts.
Foodplant: many plants of legume family (Fabaceae)—Lotus corniculatus, L. pedun-
culatus, Securigera varia, Medicago sativa, M. lupulina, Trifolium pratense, Astragalus 
glycyphyllos, Anthyllis vulneraria, Vicia spp., Oxytropis; larvae cannibalistic.
Distribution: mainly in the lowlands throughout the country from sea level up to 700 m.
Flight-period: April/May to August in two generations.
Similar species: the other species of genus Everes and Cupido, but immediately distin-
guishes by two distinctive orange spots including black dots above the tail hind-wing 
underside.

Green-underside Blue Figs 339-342 
Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)
Description: Small butterfly. Wings upperside bright sky-blue with broad black border 
in male and in female—brown (sometimes with blue basal flush) or dark blue with black 
veins and very broad dark margin on fore-wing. Underside pale grey, fore-wing with 
discoidal marking and curved row of bold postdiscal spots, hind-wing with greenish-blue 
basal flush and series of small postdiscal spots.
Size: 27—36 mm
Habitat: open grassy areas with flowering plants and shrubs; stony slopes; forests glades 
and outskirts.
Foodplant: various species of several genera legumes (Astragalus, Galega, Vicia spp., 
Securigera, Medicago spp., Melilotus, Onobrychis spp., Cytisus spp., Colutea, Genista, 
Lathyrus); larvae associated with ants Lasius alienus, Formica spp., Camponotus aethi-
ops, Myrmica scabrinodis, Crematogaster auberti, Tapinoma erraticum.
Distribution: widespread from sea level up to 1400 m.
Flight-period: April to June/July in one generation.
Similar species: none.
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Alcon Blue Figs 343-346 
Phengaris alcon ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Description: Relatively small butterfly. Wings upperside blue with relatively narrow 
black border in male (fore-wing usually with dark discoidal spot, sometimes with blurred 
dark submarginal spots); grey-brown with blue basal flush and fore-wing with distinct 
discoidal spot in female. Underside light brown with discoidal spot and curved row of 
postdiscal and paler submarginal spots, hind-wing with some basal spots too.
Size: 32—38 mm
Habitat: damp to dry grassy or shrubby areas with flowering plants; forests glades and 
outskirts.
Foodplant: diverse species of gentian (Gentiana), but mostly cross gentian (Gentiana 
cruciata); larvae myrmecophilous and associated with ants of the genus Myrmica—M. 
scabrinodis, M. sabuleti, M. schenki, M. sulcinodis.
Distribution: in isolated colonies, mostly in the mountains of southwestern Bulgaria up 
to about 2100 m.
Flight-period: June—July/August in one generation.
Similar species: Phengaris arion, from which immediately differs by plain (without 
black postdiscal spots) wing upperside; smaller black spots and very pale submarginal 
markings underside, no basal spot in s1c hindwing underside.*

Dusky Large Blue Figs 347-350 
Phengaris nausithous (Bergsträsser, [1779])
Description: Relatively small butterfly. Wings upperside in male dark blue (purplish-
blue) with broad black border and row of elongated postdiscal spots, fore-wing with black 
discoidal spot; dark brown in female (rarely with blue basal flush). Underside cinnamon 
brown only with curved row of postdiscal spots, sometimes with weak discoidal stria.
Size: 32—38 mm
Habitat: moist to dry meadows or lawns with abundance of the foodplant.
Foodplant: great burnet (Sanguisorba officinalis); larvae myrmecophilous and associ-
ated with ants Myrmica rubra and Myrmica scabrinodis.
Distribution: only slopes of Vitosha and Lyulin Mts (between Suhodol and Kurlezha 
Place and near Marchaevo) between 650 and 950 m.
Flight-period: mid July to August in one generation.
Similar species: from Phengaris alcon and P. arion differs by the absence of submarginal 
spots wings underside; from Polyommatus semiargus by darker ground-colour (cinnamon 
brown, not greyish to grey-brown) wings underside, hind-wing underside plain, without 
bluish basal dust.

* Another species possible to be discovered in NW Bulgaria is Phengaris teleius (Bergsträsser, 
[1779]), shares the same foodplant and habitat as P. nausithous. Next characters serve to distinguish 
it from: P. alcon—fore-wing underside black postdiscal dots in gently curved row (not strongly like 
question mark, both wings upperside in both sexes usually with elongated postdiscal spots; P. arion—
wings underside pale brown (not greyish) and hind-wing without bluish-green basal suffusion, black 
postdiscal dots (especially on fore-wing) smaller; P. nausithous—wings underside pale brown (not 
cinnamon brown) and hind-wing with black submarginal markings.
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Large Blue Figs 351-354 
Phengaris arion (Linnaeus, 1758)
Description: Medium-sized butterfly. Wings upperside in both sexes bright blue with 
broad black border and row of elongated postdiscal spots (rarely reduced or absent in 
males), fringes white, fore-wing with black discoidal spot. Often upperside heavily dust-
ed with dark scales and looks dark-blue. Underside grey-brown with many large black 
spots, fringes partly chequered, hind-wing with bluish-green basal suffusion. Sexes simi-
lar, but in female black markings (in postdiscal row and especially discoidal spot) fore-
wing upperside larger.
Size: 33—40 mm
Habitat: moist to dry herbaceous or shrubby areas with flowering plants; forests glades 
and outskirts.
Foodplant: diverse species of thyme (Thymus spp.) and marjoram (Origanum spp.); lar-
vae myrmecophilous and associated with ants of the genus Myrmica—M. scabrinodis, 
M. sabuleti, M. rubra.
Distribution: throughout the country from sea level up to 1800 m.
Flight-period: June to August in one generation.
Similar species: Phengaris alcon, from which differs by distinctive black postdiscal 
spots wing upperside; bolder black spots and prominent submarginal markings underside, 
black basal spot in s1c hindwing underside.

Iolas Blue Figs 355-358 
Iolana iolas (Ochsenheimer, 1816)
Description: Relatively large butterfly. Wings upperside bright lilac-blue with narrow 
black border in male and dark blue with black veins and very broad dark margin in fe-
male, which also has black submarginal spots near anal angle of hind-wing. Underside 
pale grey with black discoidal stria and curved row of black postdiscal spots, hind-wing 
with two basal spots, bluish basal dust and in female with some distinctive dark submar-
ginal markings near anal angle.
Size: 36—43 mm
Habitat: dry scrub places with presence of the foodplant; stony slopes; sparse forests and 
forest outskirts, usually on limestone.
Foodplant: bladder-senna (Colutea arborescens); larvae myrmecophilous and associated 
with ant Tapinoma erraticum.
Distribution: relatively rare in isolated colonies from sea level up to 700 m.
Flight-period: May—July/August in one or two generations.
Similar species: none—significantly larger than any other of the Blues.
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Eastern Baton Blue Figs 359-362 
Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865)
Description: Small butterfly. Wings upperside powder blue with black marginal border, 
black discoidal spot on fore-wing and black antemarginal spots on hind-wing in male 
and dark brown to black with variable blue basal flush in female, which also has same 
types of spots. Fringes (especially on fore-wing) slightly chequered. Underside light grey 
with prominent black spots, hind-wing with orange submarginal lunules edged with black 
lunules and dots.
Size: 20—25 mm
Habitat: dry grassy or shrubby areas; forests outskirts, stony and rocky places with 
sparse vegetation.
Foodplant: various species of thyme (Thymus spp.) and savory (Satureja spp.); larvae 
myrmecophilous and associated with ants of the genus Formica (perhaps of the genera 
Myrmica and Lasius too as in the close related western species P. baton).
Distribution: scattered colonies in lower and warmer areas throughout the country from 
sea level up to about 1300 m.
Flight-period: April to August in two generations.
Similar species: Pseudophilotes bavius and Scolitantides orion, from which differs by 
hind-wing underside—orange lunules are separated each other (not form a band) and not 
reaching costal region; see also notes under those species.

Bavius Blue Figs 363-366 
Pseudophilotes bavius (Eversmann, 1832)
Description: Small butterfly. Wings upperside of the male dark blue with broad black 
marginal border, black discoidal stria on fore-wing, submarginal band of orange lunules 
on hind-wing and chequered fringe and similar in female, but ground-colour is dark brown 
with variable blue basal flush. Underside light grey to gryish-brown with prominent black 
spots, hind-wing with band of orange submarginal lunules edged with black dots.
Size: 22—32 mm
Habitat: dry grassy or shrubby places with abundance of the foodplant; stony and rocky 
valleys with sparse vegetation.
Foodplant: nodding sage (Salvia nutans); larvae myrmecophilous and associated with 
ants of the genus Formica.
Distribution: known from two localities—in Dobrogea, near Balik Village and in Sakar 
Mt, near Topolovgrad. The localities are situated between 100 to 400 m. Possibly occurs 
in Dobrogea also near Loznica Village.
Flight-period: May—June in one generation.
Similar species: Pseudophilotes vicrama and Scolitantides orion, from which differs by 
orange lunules hind-wing upperside.
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Chequered Blue Figs 367-370 
Scolitantides orion (Pallas, 1771)
Description: Small butterfly. Wings upperside of the male dull blue with broad black 
marginal border, which included wavy sky blue submarginal markings, prominent black 
discoidal spot on fore-wing and heavily chequered fringe and similar in female, but 
ground-colour is darker (up to dark brown) with variable blue basal flush. Underside 
whitish with large black spots, hind-wing with band of orange submarginal lunules edged 
with black lunules and dots.
Size: 24—29 mm
Habitat: rocky slopes, dry grass or shrubby places near those often devoid of any vegeta-
tion except the foodplant.
Foodplant: various species of stonecrop (Sedum spp.); larvae myrmecophilous and as-
sociated with ants Camponotus vagus, C. aethiops and Tapinoma erraticum.
Distribution: widespread throughout the country from sea level up to 1600 m.
Flight-period: April/May to July/August in two generations.
Similar species: Pseudophilotes vicrama and P. bavius, from which differs by whitish 
wing underside with large black spots (incl. a bullet-shaped postdiscal on fore-wing) and 
heavily chequered fringes.

Grass Jewel Figs 371-374 
Chilades trochylus (Freyer, [1845])
Description: Smallest European butterfly. Wings upperside in both sexes brown, hind-
wing with two to four orange submarginal lunules overlaying black marginal spots; rarely 
wings with whitish discoidal spot. Underside pale grey-brown with black to dark grey 
spots and marginal markings; hind-wing with band of orange submarginal lunules (in s1c 
to s4) enclosing four black ocelli ringed in shining blue.
Size: 16—18 mm
Habitat: hot dry barren rocky and sandy areas with sparse vegetation; uncultivated 
ground.
Foodplant: Andrachne telephioides (fam. Euphorbiaceae) and heliotrope—Heliotropium 
sp. (fam. Boraginaceae); larvae myrmecophilous and associated with ants Lepisiota frau-
enfeldi, Pheidole sp., Prenolepis sp., Iridomyrmex sp.
Distribution: only locality is in the South Struma valley near Chuchuligovo Village at an 
altitude of about 100 m; needs confirmation.
Flight-period: March/April to October, in several generations.
Similar species: none.
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Silver-studded Blue Figs 375-378 
Plebejus (Plebejus) argus (Linnaeus, 1758)
Description: Small butterfly. Wings upperside deep blue with broad black marginal bor-
der, and black antemarginal spots on hind-wing in male and brown with variable orange 
submarginal lunules (may be absent) in female. Underside greyish-blue (male) or brown-
ish (female) white-ringed black spots and orange submarginal lunules; hind-wing black 
antemarginal ocelli with shining silvery-blue pupils.
Size: 24—30 mm
Habitat: all types of habitats, with the exception of dense forests; often roadsides, culti-
vated or waste lands, parks, gardens.
Foodplant: various species of several genera legumes (Astragalus, Galega, Lotus, Vicia 
spp., Coronilla, Securigera, Medicago spp., Genista, Ononis, Hippocrepis, Cytisus, Co-
lutea), and also Rock-rose—Helianthemum (fam. Cistaceae); larvae myrmecophilous and 
associated with ants Lasius niger, L. alienus, probably Formica cinerea.
Distribution: widespread throughout the country from sea level up to about 1800 m.
Flight-period: May to August in two generations.
Similar species: P. idas and P. argyrognomon, of which males differs by the presence 
of a strong spine on the fore-tibia (visible with a magnifying glass) and broader black 
marginal border wing upperside; both sexes wing underside with prominent white rings 
around black spots.

Idas Blue Figs 379-382 
Plebejus (Plebejus) idas (Linnaeus, 1761)
Description: Small butterfly. Resembles P. argus closely, but slightly larger, wing upper-
side black marginal border usually not so broad and wing underside white rings around 
black spots weaker/not so conspicuous.
Size: 25—32 mm
Habitat: any grassy or shrubby place; glades and forests outskirts; stony and rocky areas 
with sparse vegetation.
Foodplant: various species of several genera legumes—Genista, Cytisus, Lotus, Cercis 
siliquastrum, Melilotus alba, Hippocrepis, Trifolium spp., Medicago spp.; larvae myr-
mecophilous and associated with ants Lasius niger and various species of Formica (F. 
cinerea, F. exsecta, F. lemani, F. pressilabris, F. lugubris, F. cunicularia).
Distribution: in the mountains of southwestern Bulgaria between 400 to 2000 m.
Flight-period: May to August in two generations.
Similar species: from P. argus males differs by the absence of a spine on the fore-tibia 
and narrower marginal border wing upperside, in both sexes white rings around black 
spots wing underside not so conspicuous; from P. argyrognomon—hind-wing underside 
black marginal markings at the base of the fringes form clear dots and in males wider 
black marginal border wing upperside.
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Reverdin’s Blue Figs 383-386 
Plebejus (Plebejus) argyrognomon (Bergsträsser, [1779])
Description: Small butterfly. Resembles P. argus closely, but larger, wing upperside black 
marginal border narrow and wing underside complete bands of orange lunules on both 
wings. Female often with blue basal suffusion wings upperside.
Size: 27—35 mm
Habitat: dry or wet grassy and shrubby places with flowering plants; often near banks 
of rivers and streams.
Foodplant: mainly wild liquorice (Astragalus glycyphyllos) and crown vetch (Securigera 
varia), but also reported Melilotus officinalis, Onobrychis, Trifolium, Lotus corniculatus, 
Vicia of legumes family (Fabaceae); larvae myrmecophilous and associated with ants 
Lasius niger, L. alienus, Myrmica scabrinodis, M. sabuleti, Camponotus vagus.
Distribution: throughout the country from sea level up to 1250 m.
Flight-period: May—July/August in two generations.
Similar species: from P. argus males differs by the absence of a spine on the fore-tibia 
and narrow marginal border wing upperside, in both sexes wing underside—complete 
bands of orange lunules on both wings; from P. idas—hind-wing underside black margin-
al markings at the base of the fringes in blurred dots and in males narrow black marginal 
border wing upperside.

Zephyr Blue/ Balkan Zephyr Blue Figs 387-390 
Plebejus (Plebejides) sephirus (Frivaldszky, 1835)
Description: Small butterfly. Wings upperside violet-blue with narrow black marginal 
border and small black antemarginal spots (sometimes with traces of orange) on hind-
wing in male and brown with three or more orange submarginal lunules on hind-wing in 
female. Underside greyish-brown (male) or brownish (female) with orange submarginal 
lunules; on hind-wing orange lunules bordered proximally with black V-marks.
Size: 30—35 mm
Habitat: dry and warm open grassy or sandy places with abundance of the foodplant; 
outskirts of forests, mountain slopes.
Foodplant: various species of milk-vetch and goat’s thorn (Astragalus spp., Astracantha 
spp.); larvae myrmecophilous and associated with ants Lasius niger, L. alienus, Formica 
pratensis, Camponotus, Tetramorium, Bothriomyrmex, Tapinoma.
Distribution: relatively rare throughout the country from sea level up to 1600 m.
Flight-period: May—July in one generation.
Similar species: from previous species of the genus differs by absence shining ocelli 
hind-wing underside (very rarely one or two blue spots, but not shining); from all other 
by the V-shape of black marks proximally of orange lunules hind-wing underside and in 
male—small black antemarginal spots hind-wing upperside.
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Brown Argus Figs 391-394 
Plebejus (Aricia) agestis ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Description: Small butterfly. Wings upperside in both sexes dark brown with orange sub-
marginal lunules (usually in complete series) and black discoidal spot on fore-wing. Un-
derside brownish with black white-ringed spots and orange submarginal lunules; no basal 
spot (in the cell) fore-wing; on hind-wing black postdiscal spot in s6 displaced basally so 
with next one (in s7) form colon-symbol. In male fore-wing apex pointed.
Size: 24—30 mm
Habitat: all types of habitats, with the exception of dense forests; often roadsides, culti-
vated and uncultivated lands, parks, gardens.
Foodplant: various species of two families: Cistaceae (common rock-rose—Helianthe-
mum nummularium) and Geraniaceae (stork’s-bills—Erodium cicutarium, E. ciconium 
and crane’s-bills—Geranium sanguineum, G. asphodeloides); larvae myrmecophilous 
and associated with ants Lasius niger, L. alienus, L. flavus, Myrmica sabuleti.
Distribution: widespread throughout the country from sea level up to 1650 m.
Flight-period: April to October, in three generations.
Similar species: P. artaxerxes, orange submarginal lunules on fore-wing upperside re-
duced (series incomplete) and blurred, fore-wing apex conspicuously pointed; females of 
P. anteros and other similar species are distinguished by fainter orange lunules (upper- 
and underside) and two black dots (in s6 and s7) do not form obvious colon hind-wing 
underside.

Mountain Argus Figs 395-398 
Plebejus (Aricia) artaxerxes (Fabricius, 1793)
Description: Small butterfly. Resembles P. agestis closely, but fore-wing pointed; or-
ange submarginal lunules reduced and series incomplete (sometimes completely absent). 
Underside greyish-brown and on hind-wing black postdiscal spot in s6 only slightly dis-
placed basally. In female fore-wing upperside orange submarginal lunules usually more 
and slightly larger.
Size: 25—32 mm
Habitat: dry and warm open grassy or rocky areas with flowering plants; forests glades 
and outskirts, limestone mountain slopes.
Foodplant: various species of two families: Cistaceae (common rock-rose—Helianthe-
mum nummularium) and Geraniaceae (crane’s-bills—Geranium sanguineum, G. sylvati-
cum, G. asphodeloides and stork’s-bill Erodium cicutarium); larvae myrmecophilous and 
associated with ants Lasius sp.
Distribution: in the mountains of southwestern Bulgaria, Western Stara planina and the 
Rhodopes between 700 to 2000 m.
Flight-period: June to August in one generation.
Similar species: see the description; from previous species and female P. anteros differs 
by considerably pointed fore-wing; from P. eumedon—black markings of the orange 
lunules hind-wing underside rounded rather than angular.
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Geranium Argus Figs 399-402 
Plebejus (Eumedonia) eumedon (Esper, [1780])
Description: Small butterfly. Wings upperside in both sexes dark brown with greatly 
reduced orange submarginal lunules (usually incomplete series, mainly on hind-wing in 
female) and black discoidal spot on fore-wing. Underside grey-brown to brownish with 
black white-ringed spots and orange submarginal lunules; hind-wing with prominent 
bluish-green basal suffusion, black postdiscal spots in regular curved row and usually 
(but not always!) with white streak from discoidal spot to postdiscal row. In male orange 
submarginal lunules on wings upperside greatly reduced, usually completely absent.
Size: 30—35 mm
Habitat: warm and shltered forest glades, outskirts and clearings with abundance of the 
foodplant.
Foodplant: various species of crane’s-bills, especially bloody crane’s-bill (Geranium 
sanguineum), but also Geranium sylvaticum, G. palustre, G. tuberosum, G. pratense; lar-
vae myrmecophilous and associated with ants Lasius alienus, Myrmica sp., Tapinoma sp.
Distribution: in the mountains of southwestern Bulgaria and Stara planina Mts between 
700 to 2000 m.
Flight-period: May to August in one generation.
Similar species: from similar species differs in next combination—orange submarginal 
lunules on wings upperside greatly reduced (usually completely absent); hind-wing un-
derside with prominent bluish-green basal suffusion, black markings of the orange lu-
nules angular rather than rounded and usually presented white streak from discoidal spot 
to postdiscal row.

Bosnian Blue Figs 403-406 
Plebejus (Agriades) dardanus (Freyer, [1844])
Description: Small butterfly. Wings upperside grey-blue with relatively narrow dark 
marginal border, black discoidal spot and dark antemarginal spots on hind-wing in male 
and brown to grey-brown with black discoidal spot in female. Underside greyish to light 
brownish-grey with usual black spots plus basal black spot (in the cell) on fore-wing and 
greatly reduced on hind-wing, usually with one or two orange lunules.
Size: 26—30 mm
Habitat: high mountain open grassy or rocky places on limestone.
Foodplant: rock jasmine (Androsace villosa).
Distribution: Southern Pirin (Orelek Peak) and Alibotush (Slavyanka) Mts between 
1800 and 2100 m.
Flight-period: June to August in one generation.
Similar species: none.
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Blue Argus Figs 407-410 
Plebejus (Ultraaricia) anteros (Freyer, [1838])
Description: Small butterfly. Wings upperside pale blue with relatively narrow dark mar-
ginal border, black discoidal spot on fore-wing and dark antemarginal spots on hind-wing 
(sometimes with traces of orange) in male and brown with orange submarginal lunules 
and black discoidal spot in female. Underside grey to greyish-brown (male) or brownish 
(female) with usual black spots and orange submarginal lunules, rarely with small basal 
black spot (in the cell) on fore-wing.
Size: 30—34 mm
Habitat: dry and warm open grassy or rocky places; calcareous slopes; forest clearings 
and scrub.
Foodplant: various species of crane’s-bills—bloody crane’s-bill (G. sanguineum), as-
phodel crane’s-bill (G. asphodeloides), rock crane’s-bill (G. macrorrhizum).
Distribution: throughout the country, but mostly in southern Bulgaria, from sea level up 
to 1650 m.
Flight-period: May to August/September in one to three generations.
Similar species: male—none; female from the other species of the genus (Plebejus) 
differs by the combination—hind-wing underside black markings of the orange lunules 
angular rather than rounded and two black dots (in s6 and s7) close together and form 
colon-symbol (resembles number eight).

Common Blue Figs 411-414 
Polyommatus (Polyommatus) icarus (Rottemburg, 1775)
Description: Small butterfly. Wings upperside blue with very narrow dark marginal bor-
der and in some specimens, dark antemarginal dots on hind-wing in male and brown with 
orange submarginal lunules with bluish-white antemarginal markings and variable blue 
basal suffusion in female; some females are sky blue with broad dark marginal border 
and orange submarginal lunules. Underside grey to greyish-brown (male) or brownish 
(female) with usual black spots, orange submarginal lunules (often reduced or absent on 
male fore-wing) and basal black spot (in the cell; usually two spots) on fore-wing.
Size: 26—36 mm
Habitat: all types of habitats—meadows, pastures, open sunny places in forests and their 
outskirts, heaths, gardens, parks.
Foodplant: many species of diverse genera legumes (Fabaceae)—crown vetch (Se-
curigera), bird’s-foot-trefoil (Lotus), goat’s-rue (Galega), restharrow (Ononis), medick 
(Medicago), clover (Trifolium), melilot (Melilotus), greenweed (Genista), milk-vetch 
(Astragalus), sainfoin (Onobrychis), kidney vetch (Anthyllis) and others; larvae myrme-
cophilous and associated with ants Lasius, Formica, Plagiolepis, Myrmica and Tapinoma.
Distribution: widespread throughout the country from sea level up to about 2450 m.
Flight-period: March to November, in two or three generations.
Similar species: from similar species (excluding P. andronicus and P. eros) differs by 
the presence of basal black spot (in the cell; usually two spots) on fore-wing; for the 
other two, see the notes below.
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Phalakron Blue Figs 415-418 
Polyommatus (Polyommatus) andronicus Coutsis & Ghavalas, 1995
Description: Medium-sized butterfly. Resembles P. icarus closely, but distinctly larger 
and bluish basal dust hind-wing underside usually more extensive. Female without blue 
basal suffusion wings upperside. Sexual dimorphism—as in previous species.
Size: 35—40 mm
Habitat: grassy or rocky slopes; meadows; forests outskirts.
Foodplant: similar to the previous species—probably species from various genera leg-
umes (Fabaceae); larvae myrmecophilous and associated with ants, probably from the 
same genera as above.
Distribution: Middle and Southern Pirin and Alibotush (Slavyanka) Mts between 1500 
to 2000 m.
Flight-period: mid June—July/August in one generation.
Similar species: Polyommatus icarus, see the description.

Eros Blue Figs 419-422 
Polyommatus (Polyommatus) eros (Ochsenheimer, [1808])
Description: Small butterfly. Resembles P. icarus closely, but male with distinctly wider 
dark marginal border and veins at least partly (in distal part) darkened (black); female 
wings upperside usually with reduced submarginal orange lunules (restricted mostly on 
hind-wing) and hind-wing underside black markings of the orange lunules angular rather 
than rounded. Sexual dimorphism—as in P. icarus.
Size: 30—36 mm
Habitat: mountain slopes with open grassy or rocky places and flowering plants, espe-
cially around and above the timberline.
Foodplant: various plants of legume family (Fabaceae)—broom (Chamaecytisus spp.), 
low broom (Genista depressa), oxytropis (Oxytropis), milk-vetch (Astragalus); larvae 
myrmecophilous and associated with ants of the genus Tapinoma.
Distribution: mainly in the mountains of southwestern Bulgaria and Stara Planina Mts 
(Razgrad data need confirmation) from 600 to 2300 m.
Flight-period: June to August in one generation.
Similar species: see the description and notes under Plebejus anteros.
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Mazarine Blue Figs 423-426 
Polyommatus (Cyaniris) semiargus (Rottemburg, 1775)
Description: Small butterfly. Wings upperside dull violet-blue with relatively broad dark 
marginal border, faint black discoidal stria on fore-wing and black veins in male and 
plain brown in female. Underside brownish-grey with only discoidal stria (sometimes 
faint), postdiscal row of black dots, sometimes with blue basal flush; on hind-wing may 
be present one basal dot and one to three orange submarginal markings near anal angle.
Size: 28—34 mm
Habitat: wet grassy or rocky slopes; meadows; forests glades, clearings, outskirts, un-
dergrowth.
Foodplant: mainly red clover (Trifolium pratense), but also kidney vetch (Anthyllis vul-
neraria), broom (Genista), ribbed melilot (Melilotus officinalis), crown vetch (Securigera 
varia) of the legumes family (Fabaceae); larvae associated with ants of the genus Lasius.
Distribution: widespread throughout the country from sea level up to 2300 m.
Flight-period: April to August in one or two generations.
Similar species: Cupido minimus, smaller and the wing upperside of male dark brown 
above; Cupido osiris, hind-wing underside black postdiscal spot in s6 displaced basally 
(much closer to the wing base than the spot in s7).

Meleager’s Blue Figs 427-430 
Polyommatus (Meleageria) daphnis ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Description: Medium-sized butterfly. Wings upperside light shining blue with relatively 
narrow and blurred dark marginal border, faint black discoidal stria (or absent) on fore-
wing and partly black veins in male and darker blue with dark discoidal spot, costal and 
marginal borders dark and bleck veins in female (rarely ground-colour may be completely 
brown). Underside bluish-grey (male) to brownish-grey (female) with black dots and 
faint submarginal markings. Differs from any other species by scalloped outer margin of 
hind-wing (between v2 and v3; especially pronounced in females).
Size: 34—40 mm
Habitat: dry and warm open grassy or rocky places; scrubland, limestone mountain 
slopes.
Foodplant: crown vetch (Securigera varia); larvae myrmecophilous and associated with 
ants Lasius alienus, Formica pratensis, Tapinoma erraticum, Plagiolepis sp.
Distribution: throughout the country from sea level up to 1700 m.
Flight-period: June to August in one generation.
Similar species: none, see the description.
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Escher’s Blue Figs 431-434 
Polyommatus (Plebicula) escheri (Hübner, [1823])
Description: Medium-sized butterfly. Wings upperside blue with narrow dark marginal 
border in male and brown with orange submarginal lunules in female. Underside greyish 
(male; hind-wing with blue basal flush) or brownish (female) with large white-ringed 
black spots and orange submarginal lunules.
Size: 32—40 mm
Habitat: dry and warm open grassy or rocky places; scrubland, limestone slopes; forests 
outskirts.
Foodplant: various species of milk-vetches (Astragalus)—Montpellier milk-vetch (A. 
monspessulanus) and Spruner’s milk-vetch (A. spruneri); larvae myrmecophilous and 
associated with ants Plagiolepis sp.
Distribution: in сouthwestern Bulgaria and Stara Planina Mts near Sliven, between 200 
to 1650 m.
Flight-period: June to August in one generation.
Similar species: from similar species differs by the absence of cell spot fore-wing under-
side and solid black spots and lunules (especially on fore-wing); male P. thersites fore-
wing upperside has distinctive basal androconial patch; female differs by the fore-wing 
upperside—fringes brown with white apical part.

Amanda’s Blue Figs 435-438 
Polyommatus (Plebicula) amandus (Schneider, [1792])
Description: Medium-sized butterfly. Wings upperside sky blue with relatively wide, but 
diffuse, dark marginal border in male and brown with orange submarginal lunules (usu-
ally restricted to hind-wing only) in female. Underside greyish (male; hind-wing with 
blue basal flush) or grey-brownish (female) with black spots and orange submarginal 
lunules (restricted to anal angle in male); markings on fore-wing very faint.
Size: 32—40 mm
Habitat: Warm grassy places with flowering plants, often with bushes or sparse forests; 
forests outskirts, rocky mountain slopes and valleys.
Foodplant: various vetches (Vicia)—V. cracca, V. villosa, V. onobrychioides, V. tetrasp-
erma, V. cassubica; larvae myrmecophilous and associated with ants Lasius alienus, La-
sius niger, Myrmica specioides, Formica cinerea.
Distribution: throughout the country from sea level up to 1400 m.
Flight-period: May—July/August in one generation.
Similar species: from similar species differs by the combination—fore-wing underside 
cell spot absent, submarginal markings very faint; male hind-wing underside orange sub-
marginal lunules restricted.
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Chapman’s Blue Figs 439-442 
Polyommatus (Plebicula) thersites (Cantener, [1835])
Description: Small butterfly. Resembles P. icarus closely, but no spot in the cell (basal) 
fore-wing underside, male fore-wing upperside with distinctive basal androconial patch 
(looks furry). Sexual dimorphism—as in P. icarus (female with two colour forms as P. 
icarus, but blue form with very narrow black marginal border).
Size: 26—32 mm
Habitat: dry and warm rocky or grassy places with bushes and flowering plants; forests 
outskirts, heaths.
Foodplant: various species of sainfoins (Onobrychis)—cockscomb sainfoin (O. caput-
galli), common sainfoin (O. viciifolia); larvae myrmecophilous and associated with ants 
Lasius alienus, Myrmica scabrinodis, Tapinoma erraticum, Camponotus sp.
Distribution: isolated colonies across the country from sea level up to about 1650 m.
Flight-period: April to June and June to August in two generations.
Similar species: from related species differs by the absence of cell-spot fore-wing un-
derside; male is the only species with brighter basal androconial patch; female differs 
by elongated triangle (with rounded corners) submarginal orange lunules hind-wing un-
derside.

Turquoise Blue Figs 443-446 
Polyommatus (Plebicula) dorylas ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Description: Small butterfly. Wings upperside gleaming blue with narrow black 
marginal border and brown with orange submarginal lunules and dark discoidal spot 
on fore-wing in female. Underside grey-brown to brownish with usual black spots and 
orange submarginal lunules (triangular) without black edging; no cell-spot on fore-wing.
Size: 30—36 mm
Habitat: dry and warm open grassy or rocky places with flowering plants; scattered 
shrubs; calcareous slopes.
Foodplant: kidney vetch (Anthyllis vulneraria), mountain kidney vetch (A. montana), 
spring pea (Lathyrus vernus); larvae myrmecophilous and associated with ants Lasius 
alienus, Myrmica scabrinodis, Formica cinerea.
Distribution: in the mountains of southwestern Bulgaria and Stara Planina Mts near 
Sliven, between 500 and 1900 m.
Flight-period: May/June to August, in one or two generations.
Similar species: none, the only species without black edges on orange submarginal 
triangular lunules wings underside (especially on the hind-wing).
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Adonis Blue Figs 447-450 
Polyommatus (Lysandra) bellargus (Rottemburg, 1775)
Description: Small butterfly. Wings upperside shining sky blue with very narrow black 
marginal border in male and brown with variable blue basal suffusion, orange submar-
ginal lunules and dark discoidal spot on fore-wing in female. Fringes white, distinctly 
chequered black. Underside grey-brown to brownish with usual black spots and orange 
submarginal lunules; with cell-spot on fore-wing.
Size: 28—36 mm
Habitat: dry and warm open grassy or rocky places; scattered shrubs; limestone slopes.
Foodplant: horseshoe vetch (Hippocrepis comosa), crown vetch (Securigera varia), 
common bird’s-foot-trefoil (Lotus corniculatus), German greenweed (Genista german-
ica) of legumes family (Fabaceae); larvae myrmecophilous and associated with ants La-
sius alienus, L. niger, Plagiolepis pygmaea, Myrmica sabuleti, M. scabrinodis, Tapinoma 
erraticum.
Distribution: widespread throughout the country from sea level up to 1650 m.
Flight-period: May to September in two generations.
Similar species: none; female very similar to P. coridon female, but differs by more and 
bigger orange submarginal lunules wings upperside (usually distinctive on both wings), 
on hind-wing with blue marginal markings (or scales) beyond orange lunules.

Chalk-hill Blue Figs 451-454 
Polyommatus (Lysandra) coridon (Poda, 1761)
Description: Medium-sized butterfly. Wings upperside pale silvery blue fore-wing with 
broad, but blurred, dark marginal border, hind-wing with narrow and round antemarginal 
spots in male and brown with little (if any) bluish basal suffusion, orange submarginal 
lunules (usually restricted to hind-wing) and dark discoidal spot on fore-wing in female. 
Fringes white, distinctly chequered black (male) or brown (female). Underside grey-
brown to brownish with usual black spots and orange submarginal lunules; with cell-spot 
on fore-wing.
Size: 32—40 mm
Habitat: dry and warm open grassy or rocky places with flowering plants on calcareous 
slopes.
Foodplant: horseshoe vetch (Hippocrepis comosa) and crown vetch (Securigera varia); 
larvae myrmecophilous and associated with ants Lasius niger, L. alienus, L. flavus, Pla-
giolepis taurica, Formica rufa, Myrmica sabuleti, M. scabrinodis, M. schencki, Tetramo-
rium caespitum.
Distribution: throughout the country from sea level up to about 1800 m.
Flight-period: June to August/September in one generation.
Similar species: none; female very similar to P. bellargus female, but differs by smaller 
orange submarginal lunules (usually restricted to hind-wing), ringed with black, wings 
upperside; on hind-wing with pale (but not blue!) marginal markings beyond lunules.
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Anomalous Blue Figs 455-458 
Polyommatus (Agrodiaetus) admetus (Esper, [1783])
Description: Small butterfly. Wings upperside in both sexes dark brown; male with dis-
tinctive extensive androconial patch on fore-wing (looks furry), female with orange sub-
marginal lunules (orange submarginal markings, enclosing round black spots) on hind-
wing. Underside pale brown with black spots and definite dark submarginal markings.
Size: 30—38 mm
Habitat: dry and warm open grassy or rocky places with bushes and flowering plants.
Foodplant: various species of sainfoin (Onobrychis)—common sainfoin (O. viciifolia), 
cockscomb sainfoin (O. caput-galli); larvae myrmecophilous and associated with ants 
Crematogaster sordidula, Camponotus gestroi.
Distribution: in isolated colonies, mainly in southern Bulgaria between 200 and 1200 m.
Flight-period: June to August in one generation.
Similar species: none—from all similar species (Agrodiaetus subgenus) differs by defi-
nite dark submarginal markings hind-wing underside.

Grecian Anomalous Blue Figs 459-462 
Polyommatus (Agrodiaetus) aroaniensis (Brown, 1976)
Description: Small butterfly. Resembles P. admetus closely, but lacks definite dark sub-
marginal markings hind-wing underside. Sexual dimorphism—male with distinctive ex-
tensive androconial patch on fore-wing upperside.
Size: 30—36 mm
Habitat: dry and warm open grassy or rocky places with bushes and flowering plants.
Foodplant: sand sainfoin (Onobrychis arenaria); larvae myrmecophilous and associated 
with ants Crematogaster sordidula, Camponotus gestroi.
Distribution: known only from a few localities in Southern Pirin and Alibotush (Slavy-
anka) Mts, Western Rhodope Mts and near Sliven, situated between 600 and 1600 m.
Flight-period: June/July to August in one generation.
Similar species: from related species distinguished by the absence of longitudinal white 
line across hind-wing underside and submarginal markings.
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Ripart’s Anomalous Blue Figs 463-466 
Polyommatus (Agrodiaetus) ripartii (Freyer, 1830)
Description: Small butterfly. Wings upperside in both sexes dark brown; male with 
distinctive extensive androconial patch on fore-wing. Underside pale brown with black 
spots, submarginal markings vestigial or absent and hind-wing with white stripe from the 
base to marginal zone along vein 4.
Size: 28—36 mm
Habitat: dry and warm open grassy or rocky places with bushes and flowering plants; 
forests outskirts.
Foodplant: various species of sainfoin (Onobrychis)—O. viciifolia, O. arenaria, O. alba, 
O. montana; larvae myrmecophilous and associated with ants Crematogaster sordidula, 
Camponotus gestroi, Lasius alienus.
Distribution: mainly in southwestern Bulgaria and near Sliven, between 300 and 1400 
m.
Flight-period: June/July to August in one generation.
Similar species: P. nephohiptamenos, from which differs by brownish fringes hind-wing 
upperside in males; female externally indistinguishable.

Higgins’ Anomalous Blue Figs 467-470 
Polyommatus (Agrodiaetus) nephohiptamenos (Brown & Coutsis, 1978)
Description: Small butterfly. Resembles P. ripartii closely, but in male hind-wing up-
perside fringes white. Sexual dimorphism—male with distinctive extensive androconial 
patch on fore-wing upperside.
Size: 30—32 mm
Habitat: dry and warm open grassy or rocky places with flowering plants around and 
above the timberline, on limestone.
Foodplant: mainly mountain sainfoin (Onobrychis montana scardica), rarely white sain-
foin (O. alba); larvae myrmecophilous and probably associated with ants of the genera 
Crematogaster, Camponotus, Lasius.
Distribution: limited number of localities in Southern Pirin (Orelek massif), Alibotush 
(Slavyanka) and Western Rhodopes (Dabrash massif) between 1300 and 2000 m.
Flight-period: July to August in one generation.
Similar species: P. ripartii, from which differs by white fringes hind-wing upperside in 
males; female externally indistinguishable.
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Orphean Anomalous Blue Figs 471-473 
Polyommatus (Agrodiaetus) orphicus Kolev, 2005
Description: Small butterfly. Resembles P. ripartii closely, but both sexes fore-wing un-
derside have white postdiscal line from discoidal spot to black postdiscal spot, along vein 
4. Sexual dimorphism—male with distinctive extensive androconial patch on fore-wing 
upperside.
Size: 28—36 mm
Habitat: dry and warm open grassy or rocky places with rare shrubs and trees on lime-
stone.
Foodplant: unknown, probably white sainfoin (Onobrychis alba); larvae myrmecophil-
ous and probably associated with ants of the genera Crematogaster, Camponotus, Lasius.
Distribution: limited number of localities in Western Rhodopes (Chepelarska river val-
ley and Mursalitsa massif) between 400 and 1500 m.
Flight-period: June—July/August in one generation.
Similar species: P. nephohiptamenos, P. ripartii and female P. damon, but differs by 
white postdiscal line from discoidal spot to black postdiscal spot, along vein 4 in both 
sexes.

Damon Blue Figs 474-477 
Polyommatus (Agrodiaetus) damon ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Description: Small butterfly. Wings upperside pale shining blue with wide and diffuse 
dark marginal band and dark veins in male and plain dark brown in female. Underside 
pale brown with black spots, submarginal markings absent and hind-wing with white 
stripe from the base to marginal zone along vein 4.
Size: 28—36 mm
Habitat: dry and warm open grassy or rocky places; scrubland, forests outskirts.
Foodplant: various species of sainfoin (Onobrychis)—O. viciifolia, O. arenaria, O. alba, 
O. montana; larvae myrmecophilous and associated with ants Lasius niger, L. alienus, 
Formica pratensis.
Distribution: no reliable data and evidence specimens; reported from Pirin (Sinanitsa 
Peak) and Rila (Kapatnik Peak) between 1500 and 2000 m.
Flight-period: late July to August in one generation.
Similar species: none—the only species with white line hind-wing underside, in which 
male have blue wings; female externally indistinguishable.
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Metalmarks (Riodinidae)

Duke of Burgundy Fritillary Figs 478-481 
Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)
Description: Small butterfly. Wings upperside dark brown to black with fulvous spots, 
arranged in transverse series, more and better developed on fore-wing. Fore-wing un-
derside cinnamon with similar markings as upperside; hind-wing cinnamon brown with 
basal and postdiscal series (bands) of white spots. Fringes chequered. Male first pair 
of legs (fore-leg) greatly reduced and useless for walking, but female with all six legs 
normally developed.
Size: 28—36 mm
Habitat: open grassy places with flowering plants in forests and shrubs; forest glades, 
clearings and outskirts.
Foodplant: various species of primroses (Primula)—P. acaulis, P. veris, P. elatior.
Distribution: throughout the country from sea level up to 1600 m.
Flight-period: April/May to September in two generations.
Similar species: none.

Brush-footed and Brown butterflies (Nymphalidae)
Snout butterflies (Libytheinae)

Nettle-Tree Butterfly Figs 482-485 
Libythea celtis (Laicharting, 1782)
Description: Relatively large butterfly with prominent tooth in apical part of the fore-
wing and greatly extended palpi. Wings upperside dark brown with large orange-brown 
markings, well-marked on fore-wing. Fore-wing underside similar, but paler; hind-wing 
plain greyish-beige to cinnamon brown, resembling dry leaf. Male hind-wing underside 
more greyish with faint smudges and whitish postdiscal part of vein 4; female plain 
brownish.
Size: 35—50 mm
Habitat: sparse warm and dry deciduous forests and shrubs with participation of the 
foodplant.
Foodplant: nettle tree (Celtis australis); in some places in the spring nettle trees are 
completely defoliated by the caterpillars.
Distribution: isolated colonies throughout the country, but mostly in southern Bulgaria 
from sea level up to about 900—1000 m; in mid summer migrate to higher altitudes (in 
the mountains), even reaching 2500 m.
Flight-period: May/June to August in one generation; overwinters as adults and fly again 
in early spring—February/March-April.
Similar species: none.
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Brown butterflies (Satyrinae)

Lattice Brown Figs 486-489 
Kirinia (Kirinia) roxelana (Cramer, [1777])
Description: Large butterfly. Wings upperside brown, fore-wing with large fulvous re-
gion and small apical ocellus, hind-wing with series of postdiscal ocelli. Fore-wing un-
derside similar; hind-wing beige-brown with darker transverse basal and discal lines and 
conspicuous yellow ringed postdiscal ocelli. Male fore-wing upperside with conspicuous 
sex-brand (in basal and discal area), causing distortion of vein 1; female fore-wing of 
normal shape with whitish subapical spots, visible both sides.
Size: 58—62 mm
Habitat: warm deciduous forests and bushes with open sunny places, often riparian for-
ests.
Foodplant: various grasses (Poaceae)—Ochlopoa annua, Poa trivialis, P. pratensis, 
Anthoxanthum odoratum, Lolium perenne, Milium effusum; eggs are deposited in bark-
crevices of trees and shrubs in well-shaded places.
Distribution: throughout the country, but mostly in southern Bulgaria from sea level up 
to 900 m.
Flight-period: late April/May to September in one generation.
Similar species: Kirinia climene, smaller and hind-wing underside with smaller, ‘blind’ 
ocelli.

Lesser Lattice Brown Figs 490-493 
Kirinia (Esperarge) climene (Esper, [1783])
Description: Relatively large butterfly. Wings upperside brown, fore-wing with large ful-
vous region, occupying most of the wing and small apical ocellus (sometimes vestigial or 
absent), hind-wing with series of dark ‘blind’ ocelli. Underside similar, but paler. Female 
slightly larger, fore-wing with creamy-yellowish subapical markings, visible both sides.
Size: 42—53 mm
Habitat: warm and dry deciduous forests and sparse bushes.
Foodplant: various grasses (Poaceae), mostly Poa nemoralis and Ochlopoa annua. Con-
nected mainly to the crowns of deciduous trees and shrubs and rarely descends lower.
Distribution: relatively rare mainly in the mountains of southwestern Bulgaria (from 
Stara Planina to Ograzhden), near Gorna Kremena Village and Sliven between 400 and 
1400 m.
Flight-period: June—July in one generation.
Similar species: Kirinia roxelana, larger and hind-wing underside with bigger ocelli.
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Speckled Wood Figs 494-497 
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
Description: Relatively large butterfly. Wings upperside dark brown, fore-wing with 
fulvous to creamy yellow spots, occupying most of the wing and small apical ocellus, 
hind-wing with series of postdiscal ocelli in fulvous to creamy yellow spots. Fore-wing 
underside similar and hind-wing light brownish, mottled with darker lines and small whit-
ish eyes. Male fore-wing upperside fulvous spots are smaller and between them in the 
middle of the wing is situated broad sex-brand.
Size: 40—48 mm
Habitat: shady deciduous and coniferous forests, glades and outskirts; in southern parts 
of the country—often in riparian forests.
Foodplant: various grasses (Poaceae)—Brachypodium sylvaticum, B. phoenicoides (syn. 
pinnatum), Holcus lanatus, Cynodon dactylon, Agrostis gigantea, Dactylis glomerata, 
Elytrigia repens.
Distribution: widespread throughout the country from sea level up to about 1700 m.
Flight-period: late March/April to September in two generations.
Similar species: none—from species of the genus Lasiommata differs by paler spots 
wings upperside and quite small and whitish ocelli hind-wing underside.

Wall Brown Figs 498-501 
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)
Description: Relatively large butterfly. Wings upperside orange yellow with dark brown 
lattice pattern, fore-wing with apical ocellus, hind-wing with series of postdiscal ocelli. 
Fore-wing underside similar, but hind-wing mottled greyish-brown with darker basal, 
discal and submarginal transverse wavy lines and a row small postdiscal ocelli. Male 
fore-wing upperside in the middle of the wing with broad sex-brand.
Size: 36—50 mm
Habitat: any type of stony/rocky habitats, with the exception of dense forests; often road-
sides, cultivated and uncultivated lands, parks, gardens.
Foodplant: various grasses (Poaceae)—Dactylis glomerata, Agrostis capillaris, A. gi-
gantea, Avenella flexuosa, Holcus lanatus, Festuca ovina, Brachypodium sylvaticum, B. 
phoenicoides.
Distribution: widespread throughout the country from sea level up to 1700 m.
Flight-period: March/April to October, in two or three generations.
Similar species: none—orange yellow spots wings upperside and well-shaped black edg-
ing ocelli hind-wing underside distinguish it from previous species (Pararge aegeria).
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Large Wall Brown Figs 502-505 
Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)
Description: Relatively large butterfly. Wings upperside orange brown, fore-wing with 
fulvous area and apical ocellus, hind-wing with series of postdiscal ocelli in fulvous 
spots. Fore-wing underside similar, but hind-wing mottled greyish-brown with darker 
basal, discal and submarginal transverse wavy lines and a row relatively large postdiscal 
ocelli. Male fore-wing upperside fulvous area restricted to submarginal part only and in 
the middle of the wing with broad sex-brand.
Size: 42—52 mm
Habitat: stony dry grassy/rocky places, including forest outskirts and roadsides.
Foodplant: various grasses (Poaceae)—Glyceria fluitans, Avenella flexuosa, Calama-
grostis epigejos, C. arundinacea, Nardus stricta, Hordeum marinum, Agrostis capillaris, 
Luzula luzuloides, Holcus mollis, Festuca ovina, F. rubra.
Distribution: widespread throughout the country from sea level up to 2000 m.
Flight-period: May to September in two generations.
Similar species: Lasiommata petropolitana, hind-wing upperside with dark transversal 
discal wavy line.

Northern Wall Brown Figs 506-509 
Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787)
Description: Relatively large butterfly. Resembles L. maera, but smaller and hind-wing 
upperside with dark transversal discal wavy line. Male fore-wing upperside fulvous area 
restricted mainly to apical part and in the middle of the wing with broad sex-brand.
Size: 35—46 mm
Habitat: open grassy stony/rocky or sandy places; often roadsides, forests outskirts.
Foodplant: various grasses (Poaceae)—Calamagrostis epigejos, Festuca ovina, F. rubra, 
Dactylis glomerata.
Distribution: mainly in the mountains of southwestern Bulgaria and Stara Planina Mts 
between 800 and 2000 m; in the collection of NMNHS—a male specimen from Sbory-
anovo region, about 200 m.
Flight-period: April/May to August in one generation.
Similar species: Lasiommata maera, see the description.
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Woodland Brown Figs 510-513 
Lopinga achine (Scopoli, 1763)
Description: Large butterfly. Wings upperside brown with postdiscal row of yellow-
ringed large blind ocelli. Wings underside similar, but ocelli with white pupils preceded 
by irregular creamy-yellow (fore-wing) or white (hind-wing) transverse band. Male fore-
wing upperside without sex-brand but androconia abundant on hind-wing; female slightly 
larger and paler.
Size: 48—58 mm
Habitat: grassy glades with bushes, includind forests clearings and outskirts; forest roads.
Foodplant: grasses and sedges—Brachypodium sylvaticum, B. phoenicoides, Calama-
grostis arundinacea, Dactylis glomerata, Melica nutans, Deschampsia caespitosa, 
Ochlopoa annua, Poa trivialis, P. nemoralis, Elymus caninus, Carex spp.
Distribution: only two localities known—near Razgrad and Vratsa, and specimens were 
collected at the beginning of the 20th century (mid-July 1902-1906) between 200 and 
400 m.
Flight-period: June—July in one generation.
Similar species: none.

False Ringlet Figs 514-517 
Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787)
Description: Medium-sized butterfly. Wings upperside dark brown, hind-wing with sub-
marginal row of yellow-ringed ocelli (2-4). Wings underside light brown with narrow an-
temarginal silvery band, fore-wing with or without ocelli, hind-wing six ocelli larger with 
white pupils (first one, in s6 displaced basally) preceded by irregular creamy-yellow or 
whitish postdiscal line. Male hind-wing upperside ocelli very small and faint (prominent 
in female) and fore-wing underside ocelli very small or absent.
Size: 34—44 mm
Habitat: wet meadows with scattered shrubs; wetland outskirts, marshes and wetlands.
Foodplant: various grasses and sedges—Molinia caerulea, Poa palustris, P. pratensis, 
Ochlopoa annua, Schoenus nigricans, Carex spp.
Distribution: surroundings of Marinka (Burgas), specimens collected at the beginning of 
the 20th century (early to mid-July 1910-1911) between 20 and 100 m; probably extinct.
Flight-period: June—July/August in one generation.
Similar species: Aphantopus hyperantus, hind-wing underside ocellus in s4 absent.
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Pearly Heath Figs 518-521 
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)
Description: Medium-sized butterfly. Fore-wing upperside yellow-orange with wide fus-
cous marginal border; hind-wing fuscous with traces of orange marginal line (at anal 
angle) and sometimes with faint postdiscal ocelli. Fore-wing underside yellow-orange 
sometimes with apical ocellus and narrow antemarginal dark or silvery band; hind-wing 
orange-brown to greyish with four to six yellow-ringed ocelli with white pupils (first one, 
in s6 displaced basally), wide irregular white postdiscal band and narrow antemarginal 
silvery band. Male hind-wing underside white band wider and fore-wing underside apical 
ocellus smaller and preceding postdiscal line faint and shorter.
Size: 34—40 mm
Habitat: grassy places with shrubs and flowering plants; forests glades, clearings and 
outskirts.
Foodplant: various grasses—Poa pratensis, P. nemoralis, Melica nutans, M. ciliata, Hol-
cus lanatus, Festuca ovina.
Distribution: throughout the country from sea level up to about 1600 m.
Flight-period: May/June to August in one generation.
Similar species: none.

Eastern Large Heath Figs 522-525 
Coenonympha rhodopensis Elwes, 1900
Description: Relatively small butterfly. Wings upperside orange-buff with faintly visible 
from underside apical ocellus on fore-wing and some near anal angle on hind-wing. Fore-
wing underside orange-yellow with apical ocellus and greyish-brown apex; hind-wing 
grey-brownish to greyish with postdiscal row of small ocelli and white discal mark in s4 
and s5. Female fore-wing underside with clearly visible postdiscal creamy line, proxi-
mally of the apical ocellus.
Size: 32—36 mm
Habitat: open grassy places in the mountains—subalpine meadows, glades, forests out-
skirts.
Foodplant: grasses (Poaceae).
Distribution: Stara Planina, Rila, Pirin, Alibotush (Slavyanka) and Western Rhodope 
Mts between 850 and 2600 m.
Flight-period: June to August in one generation.
Similar species: none.
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Russian Heath Figs 526-529 
Coenonympha leander (Esper, [1784])
Description: Relatively small butterfly. Fore-wing upperside fulvous with wide (male) or 
narrow (female) fuscous marginal border; hind-wing fuscous with traces of orange sub-
marginal markings and sometimes with fainty ocelli. Fore-wing underside light fulvous 
with apical ocellus or two, narrow antemarginal silvery band and creamy marginal one; 
hind-wing light fulvous with pale grey basal shade, six bold creamy-yellow-ringed ocelli 
with white pupils in regular row, orange submarginal band, narrow antemarginal silvery 
band and creamy marginal one. Female fore-wing underside creamy marginal band wider 
and upperside fuscous marginal border considerably narrower.
Size: 32—35 mm
Habitat: warm open grassy or rocky places; bushes, glades, forests outskirts.
Foodplant: various grasses—Festuca ovina, Brachypodium sylvaticum.
Distribution: isolated colonies throughout the country (mostly in SW Bulgaria and Stara 
Planina Mts) from sea level up to about 1600 m.
Flight-period: May—July in one generation.
Similar species: Coenonympha glycerion, hind-wing underside with narrow orange mar-
ginal band, situated between antemarginal silvery band and wing edge.

Chestnut Heath Figs 530-533 
Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)
Description: Relatively small butterfly. Wings upperside in male chestnut-brown with 
some fainty ocelli hind-wing; female—fore-wing orange-buff, hind-wing fuscous with 
small blind ocelli and orange marginal line. Fore-wing underside orange-fulvous with 
1 to 3 apical ocelli (may be absent) with greyish apex; hind-wing greyish-brown with 
varying white discal marks, regular postdiscal row of bold creamy-yellow-ringed ocelli 
with white pupils, narrow silvery antemarginal band and orange marginal one. Female 
fore-wing underside with orange marginal band and clearly visible postdiscal creamy 
line, proximally of the apical ocelli.
Size: 32—36 mm
Habitat: warm open grassy or shrubby places; glades, outskirts of forests.
Foodplant: various grasses—Brachypodium sylvaticum, Cynosurus cristatus, Briza me-
dia, Melica ciliata, M. nutans, Bromopsis erecta, Poa pratensis.
Distribution: throughout the country (except SE Bulgaria) from sea level up to 2000 m.
Flight-period: June to August in one generation.
Similar species: Coenonympha leander, hind-wing underside with wider orange submar-
ginal band, situated between ocelli and antemarginal silvery band.
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Small Heath Figs 534-537 
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
Description: Small butterfly. Wings upperside bright yellow-buff with faintly visible api-
cal ocellus on fore-wing and some near anal angle on hind-wing; narrow brownish mar-
ginal borders. Fore-wing underside orange-yellow with apical ocellus, greyish apex and 
outer edge; hind-wing grey-brownish to sandy-grey with some paler postdiscal markings, 
postdiscal ocelli small or absent. Female fore-wing underside with clearly visible postdis-
cal creamy line, proximally of the apical ocellus and hind-wing paler.
Size: 25—34 mm
Habitat: grasslands of any type—meadows, clearings, glades, outskirts of forests, scrub-
land, heaths, roadsides.
Foodplant: diverse species of grasses—Festuca ovina, F. rubra, Ochlopoa annua, 
Brachypodium sylvaticum, Anthoxanthum odoratum, Cynosurus cristatus, Dactylis glom-
erata, Nardus stricta.
Distribution: widespread throughout the country from sea level up to about 2000 m.
Flight-period: April to October, in several (up to three) generations.
Similar species: Pyronia tithonus, larger and fore-wing underside apical ocellus double-
pupilled.

Gatekeeper Figs 538-541 
Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767)
Description: Medium-sized butterfly. Wings upperside bright orange with wide dark 
brown marginal borders, fore-wing with double-pupilled apical ocellus (two pupils one 
above the other). Fore-wing underside orange with double-pupilled apical ocellus, grey-
ish-brown apex and outer edge; hind-wing brownish-grey with irregular paler sandy dis-
cal area and small postdiscal ocelli. Male fore-wing upperside in the middle of the wing 
with broad dark brown sex-brand.
Size: 36—42 mm
Habitat: warm, grassy places, overgrown with bushes; forests glades, outskirts.
Foodplant: various grasses—Phleum pratense, Ochlopoa annua, Poa nemoralis, P. trivi-
alis, P. pratensis, Elytrigia repens, Agrostis capillaris, A. canina, Festuca ovina, F. rubra, 
Schedonorus pratensis (syn. Festuca pratensis), Lolium perenne, Dactylis glomerata, 
Brachypodium sylvaticum, B. phoenicoides, Milium effusum, Bromopsis erecta.
Distribution: throughout the country from sea level up to 1300 m.
Flight-period: July to August in one generation.
Similar species: Coenonympha pamphilus, smaller and fore-wing underside apical ocel-
lus single-pupilled.
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Meadow Brown Figs 542-545 
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
Description: Relatively large butterfly. Wings upperside dark brown, fore-wind with 
apical ocellus; female with orange in discal and postdiscal area (especially fore-wing). 
Fore-wing underside orange-brown with apical ocellus, greyish-brown apex and outer 
edge; hind-wing brownish-grey to ocher-brown with irregular paler postdiscal band 
and sometimes small blind postdiscal ocelli. Male fore-wing upperside with broad dark 
brown sex-brand; female paler and hind-wing underside postdiscal band conspicuous and 
sandy-brown.
Size: 40—58 mm
Habitat: grasslands of any type—meadows with scaterred trees, clearings, glades, out-
skirts of forests, scrubland, heaths, roadsides.
Foodplant: diverse species of grasses—Poa pratensis, Festuca rubra, Schedonorus prat-
ensis, S. arundinacea, Agrostis stolonifera, A. canina, Bromopsis erecta, Brachypodium 
phoenicoides, Holcus lanatus, Avenula pubescens, Alopecurus pratensis, Anthoxanthum 
odoratum.
Distribution: widespread throughout the country from sea level up to about 1700 m.
Flight-period: May to September in one generation.
Similar species: species of the genus Hyponephele, but they are smaller; fore-wing up-
perside apical ocellus blind; female fore-wing with two postdiscal ocelli (visible both 
sides); male hind-wing underside ocelli absent.

Ringlet Figs 546-549 
Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)
Description: Relatively large butterfly. Wings upperside dark brown with or without 
postdiscal ocelli; female with postdiscal ocelli always present. Wings underside pale 
brown with golden reflection and yellow-ringed postdiscal ocelli, but absent in s4. Male 
fore-wing upperside with inconspicuous sex-brand along median vein and on both wings 
ocelli inconspicuous or absent; female slightly paler and wings upperside white pupiled 
ocelli present.
Size: 38—48 mm
Habitat: grassy places, overgrown with bushes; forests glades, clearings and outskirts.
Foodplant: various grasses and sedges—Brachypodium sylvaticum, B. phoenicoides, 
Phleum pratense, Dactylis glomerata, Festuca rubra, Bromopsis erecta, Bromus hordea-
ceus, Cynosurus cristatus, Poa pratensis, P. nemoralis, Agrostis capillaris, Milium ef-
fusum, Elytrigia repens, Holcus lanatus, H. mollis, Deschampsia caespitosa, Molinia 
caerulea, Arrhenatherum elatius, Calamagrostis epigejos; Carex hitrta, Carex panicea.
Distribution: throughout the country from sea level up to about 1600 m.
Flight-period: June to August in one generation.
Similar species: Coenonympha oedippus, hind-wing underside with ocellus in s4.
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Dusky Meadow Brown Figs 550-553 
Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775)
Description: Medium-sized butterfly. Wings upperside brownish-grey, fore-wind with 
blind apical ocellus (in male, but may absent) or two blind postdiscal ocelli and yel-
lowish-orange in discal and postdiscal area (female). Fore-wing underside orange-brown 
with apical ocellus (male) or two postdiscal ocelli, greyish-brown costa, apex and outer 
edge; hind-wing greyish-brown with darker transverse lines and irregular whitish post-
discal band. Male fore-wing upperside with narrow dark brown sex-brand along median 
vein, disrupted by v2 and v3.
Size: 38—46 mm
Habitat: open dry and warm stony grassy/rocky places with bushes; often roadsides, 
outskirts of forests; calcareous slopes.
Foodplant: various grasses—Festuca ovina, F. rubra, Bromopsis erecta, Stipa pennata, 
Ochlopoa annua, Poa pratensis.
Distribution: throughout the country, but more often in southwestern Bulgaria, from sea 
level up to about 1800 m.
Flight-period: June to August in one generation.
Similar species: Maniola jurtina—see above; Hyponephele lupina, see the description 
below.

Oriental Meadow Brown Figs 554-557 
Hyponephele lupina (Costa, [1836])
Description: Relatively large butterfly. Resembles H. lycaon, but hind-wing outer mar-
gin deeply scalloped and looks undulate; male—with broad dark brown sex-brand, not 
broken by veins; female—fore-wing upperside yellowish-orange markings less extensive 
and usually restricted to postdiscal area only.
Size: 40—51 mm
Habitat: hot and dry grassy places, overgrown with bushes; dry stony or sandy riverbeds.
Foodplant: various grasses—Festuca ovina, F. rubra, Bromopsis erecta, Stipa pennata, 
Ochlopoa annua, Aegilops geniculata.
Distribution: the warmest parts of the country (Struma valley and surrounding slopes; 
Krichim, Sliven, Sakar Mt, South Black Sea Coast and Strandzha Mt) from sea level up 
to about 1000 m.
Flight-period: May/June to September/October in one generation.
Similar species: Maniola jurtina—see above; Hyponephele lycaon, see the description.
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Arran Brown Figs 558-561 
Erebia ligea (Linnaeus, 1758)
Description: Relatively large butterfly. Wings upperside dark brown with reddish-orange 
postdiscal bands enclosing ocelli (3-4 on fore-wing, 3 on hind-wing). Fore-wing under-
side similar, but hind-wing with orange-ringed postdiscal ocelli and clear white mark-
ings in discal (not always) and postdiscal area. Fringes chequered black and white. Male 
fore-wing upperside with inconspicuous sex-brand along median vein; female underside 
brightly marked, white marks longer and wider.
Size: 44—54 mm
Habitat: moist grassy places with single trees or shrubs and bracken; forests outskirts; 
grassy mountain slopes.
Foodplant: diverse species of grasses and sedges—Carex sylvatica, Milium effusum, 
Deschampsia caespitosa, Digitaria sanguinalis, Calamagrostis, Ochlopoa annua and 
others.
Distribution: in the mountains of southwestern Bulgaria, Stara Planina and Sredna Gora 
Mts from 840 up to about 2600 m.
Flight-period: June to August in one generation.
Similar species: together with Erebia euryale the only species with chequered fringes, 
but latter is smaller and hind-wing underside markings dirty-white or yellowish (not clear 
white!); male without sex-brand fore-wing upperside.

Large Ringlet Figs 562-565 
Erebia euryale (Esper, [1805])
Description: Medium-sized butterfly. Resembles E. ligea, but smaller and male with-
out sex-brand; wings upperside ocelli smaller (in male—usually blind) and hind-wing 
underside markings dirty-white or yellowish. Fringes chequered black and white. Male 
hind-wing underside nearly plain dark brown with ocelli; in female banded—light basal 
and postdiscal area and darker discal and submarginal area.
Size: 40—46 mm
Habitat: open and wet grassy places, sparse forests; forests outskirts; grassy slopes, but 
with single trees.
Foodplant: various grasses and sedges, including Festuca spp., Poa nemoralis, Carex 
flacca, C. ferruginea, Calamagrostis, Sesleria caerulea, Milium effusum.
Distribution: in the mountains of southwestern Bulgaria and Stara Planina Mts from 900 
up to about 2600 m.
Flight-period: July to August/September in one generation.
Similar species: Erebia ligea, see the description and above.
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Scotch Argus Figs 566-569 
Erebia aethiops (Esper, [1777])
Description: Relatively large butterfly. Wings upperside dark brown with reddish-orange 
postdiscal bands enclosing ocelli. Fore-wing underside similar, but paler; hind-wing un-
derside dark reddish-brown (male) to yellowish-brown (female) with minute white points 
(ocelli) and banded—brighter basal and postdiscal area and darker discal and submargin-
al area. Male fore-wing upperside with conspicuous sex-brand from inner margin to s5.
Size: 42—50 mm
Habitat: moist grassy places with single trees or shrubs; forests glades and outskirts; 
grassy mountain slopes and river valleys.
Foodplant: diverse species of grasses and sedges—Agrostis canina, Molinia caeru-
lea, Sesleria caerulea, Carex sempervirens, Bromopsis erecta, Brachypodium phoeni-
coides, Calamagrostis epigejos, Dactylis glomerata, Festuca spp., Luzula, Poa trivialis, 
Ochlopoa annua, Anthoxanthum odoratum, Briza media.
Distribution: Stara Planina, Osogovo, Vitosha, Rila and Western Rhodopi Mts, from 900 
up to 2100 (2500) m.
Flight-period: June/July—August/September in one generation.
Similar species: from Erebia ligea and E. euryale differs by plain fringes (or at least 
not conspicuously cheqered); in E. pronoe hind-wing underside postdiscal band without 
white dots and distal part of discal band strongly toothed.

Water Ringlet Figs 570-573 
Erebia pronoe (Esper, [1780])
Description: Relatively large butterfly. Resembles E. aethiops, but hind-wing underside 
postdiscal band without white dots and distal part of discal band strongly toothed. Male 
fore-wing upperside without conspicuous sex-brand; female hind-wing underside paler—
greyish to pale yellow-brown with discal band and marginal border darker.
Size: 42—50 mm
Habitat: moist grassy places in subalpine and alpine zone, rarely with single trees or 
shrubs and around small mountain creeks.
Foodplant: various grasses of the genus fescue (Festuca) and particularly from the 
sheep’s-fescue group (Festuca ovina-group).
Distribution: subalpine and alpine zone of Central Stara Planina, Vitosha, Osogovo, Rila 
and Pirin, from 1800 up to 2800 m.
Flight-period: late July to September in one generation.
Similar species: Erebia aethiops—see the description.
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Nicholl’s Ringlet Figs 574-577 
Erebia rhodopensis Nicholl, 1900
Description: Medium-sized butterfly. Wings upperside dark brown with reddish postdis-
cal bands enclosing ocelli, apical twin on fore-wing larger. Fore-wing underside reddish-
orange with brownish costa and outer margin and two apical ocelli; hind-wing underside 
brownish with paler basal and postdiscal area and darker discal band and marginal area. 
Male fore-wing upperside with conspicuous sex-brand from inner margin to s4; female 
hind-wing underside paler and discal band more sharply defined.
Size: 35—42 mm
Habitat: open and wet grassy slopes, almost without trees and shrubs.
Foodplant: various grasses—in captivity accept meadow-grass (Poa sp.).
Distribution: subalpine and alpine zone of Central Stara Planina, Rila and Pirin, from 
1800 up to about 2900 m.
Flight-period: July to August in one generation.
Similar species: Erebia gorge, hind-wing outer margin with conspicuous ‘bump’ at vein 
4 and postdiscal band hind-wing underside marbled light and dark greyish-brown (dap-
pled with white spots).

Silky Ringlet Figs 578-581 
Erebia gorge (Hübner, [1804])
Description: Medium-sized butterfly. Resembles E. rhodopensis, but hind-wing outer 
margin with conspicuous ‘bump’ at vein 4 and postdiscal band hind-wing underside mar-
bled light and dark greyish-brown (dappled with white spots). Male fore-wing upperside 
with inconspicuous sex-brand from inner margin to s3; female hind-wing underside paler 
and discal band more sharply defined.
Size: 35—42 mm
Habitat: rocky mountain slopes, in cirques of alpine lakes and scree.
Foodplant: various grasses—alpine meadow-grass (Poa alpina), annual meadow-grass 
(Ochlopoa annua), blue moor-grass (Sesleria caerulea), fescue (Festuca sp.).
Distribution: alpine zone of Rila and Pirin, from 2100 up to about 2900 m.
Flight-period: July to August/September in one generation.
Similar species: Erebia rhodopensis, hind-wing outer margin evenly rounded (without a 
‘bump’) and postdiscal band hind-wing underside grey-brown to brownish, not marbled; 
see also the description.
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Balkan Brassy Ringlet Figs 582-585 
Erebia neleus (Freyer, [1832])  

syn. Common Brassy Ringlet  Erebia cassioides (Reiner & Hochenwarth, 1792), auct.
Description: Medium-sized butterfly. Wings upperside dark brown with metallic green-
ish reflections and orange-brown postdiscal bands enclosing ocelli, apical twin on fore-
wing larger. Fore-wing underside brownish-orange with greyish costa and outer margin 
and two apical ocelli; hind-wing underside greyish with two darker (brownish) zigzag 
lines (discal band nearly the same colour as the rest of the wing). Male fore-wing upper-
side with orange-brown postdiscal band short, rarely extending beyond v3 and hind-wing 
upperside with three conspicuous white-pupilled ocelli; female wings underside paler.
Size: 34—40 mm
Habitat: grassy mountain slopes, often among rocks and screes and near glacial lakes.
Foodplant: various grasses of fescue genus (Festuca) and particularly from the sheep’s-
fescue group (Festuca ovina-group).
Distribution: subalpine and alpine zone of Central Stara Planina, Rila and Pirin, from 
1780 up to 2700 m.
Flight-period: July to September in one generation.
Similar species: Erebia ottomana, larger, fore-wing underside marginal band wider and 
hind-wing underside discal band proximally faint, so basal half of the wing looks brown.

Ottoman Brassy Ringlet Figs 586-589 
Erebia ottomana Herrich-Schäffer, [1847]
Description: Medium-sized butterfly. Resembles E. neleus, but larger, fore-wing under-
side marginal band wider and hind-wing underside discal band proximally faint, so basal 
half of the wing looks brown. Male upper- and underside darker than female.
Size: 36—45 mm
Habitat: grassy mountain slopes, often near and above the timberline and in alpine zone.
Foodplant: various grasses of fescue genus (Festuca) and particularly from the sheep’s-
fescue group (Festuca ovina-group).
Distribution: Stara Planina, Osogovo, Rila, Pirin, Alibotush (Slavyanka) and Western 
Rhodopi Mts, between 1100 to 2600 m.
Flight-period: June/July—August/September in one generation.
Similar species: Erebia neleus, see the description and above.
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Black Ringlet Figs 590-593 
Erebia melas (Herbst, 1796)
Description: Relatively large butterfly. Wings upperside black with metallic purplish re-
flections, apical twin ocelli on fore-wing larger. Wings underside similar in male; female 
paler, fore-wing with dark brownish postdiscal band, hind-wing marbled greyish-brown.
Size: 42—50 mm
Habitat: rocky and stony habitats on grassy slopes; often near moraines in circques or 
screes.
Foodplant: captive larvae accept variety of grasses of the genus fescue (Festuca) and 
particularly from the sheep’s-fescue group (Festuca ovina-group).
Distribution: Central Stara Planina, Rila, Pirin, Alibotush (Slavyanka) and Western Rho-
dopi Mts (near Trigrad) between 1000 and 2925 m (Musala Peak).
Flight-period: July to September in one generation.
Similar species: none.

Dewy Ringlet Figs 594-597 
Erebia pandrose (Borkhausen, 1788)
Description: Relatively large butterfly. Wings upperside dark brown, fore-wing with 
reddish-brown postdiscal band enclosing four blind ocelli, hind-wing with postdiscal row 
of small blind ocelli ringed reddish-brown (sometimes not ringed). Fore-wing underside 
reddish-brown with blind ocelli and greyish costa and outer margin; hind-wing underside 
greyish-brown with darker (brownish) discal band, sometimes with black postdiscal dots. 
Female slightly paler.
Size: 42—52 mm
Habitat: grassy slopes and scree above the timberline and in alpine zone.
Foodplant: various grasses—fescues (Festuca spp.), meadow-grasses (Poa), moor-grass 
(Sesleria).
Distribution: only high parts of Rila (mainly Musala Peak massif) between 2000 and 
2925 m.
Flight-period: June/July to August in one generation.
Similar species: none.
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Woodland Ringlet Figs 598-601 
Erebia medusa ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Description: Relatively large butterfly. Wings upperside dark brown with large white-
pupilled ocelli, widely ringed orange. Underside similar, but paler. Antennal club under-
side buff (brownish). Female slightly paler and orange markings larger, with tendency to 
confluence.
Size: 42—50 mm
Habitat: open wet grassy places with flowering plants; forests glades, clearings and out-
skirts; mountain slopes and ravines.
Foodplant: various grasses—fescue (Festuca ovina, F. rubra), upright brome (Bromop-
sis erecta), hairy finger-grass (Digitaria sanguinalis), wood millet (Milium effusum).
Distribution: in the mountains of southwestern Bulgaria and Stara Planina (to the East of 
Sliven) from 500 up to about 2300 m.
Flight-period: May to August in one generation.
Similar species: Erebia oeme, antennal club underside black and often ocelli (especially 
hind-wing underside) with larger and brighter pupils.

Bright-eyed Ringlet Figs 602-605 
Erebia oeme (Hübner, [1804])
Description: Medium-sized butterfly. Resembles E. medusa closely, but antennal club 
underside black and often ocelli (especially hind-wing underside) with larger and brighter 
pupils. Female wings upperside slightly paler with larger ocelli.
Size: 40—46 mm
Habitat: humid mountain slopes, wet meadows, swampland; banks of streams, usually 
overgrown with tall grasses; damp woodland glades and outskirts.
Foodplant: various grasses and sedges—meadow-grass (Poa alpina, P. pratensis, P. 
nemoralis), red fescue (Festuca rubra), sedges (Carex flacca, C. ferruginea, C. sempervi-
rens), quaking-grass (Briza media), purple moor-grass (Molinia caerulea).
Distribution: Stara Planina, Osogovo, Rila, Pirin and Western Rhodopi Mts, from 1000 
up to 2600 m.
Flight-period: June—July/August in one generation.
Similar species: Erebia medusa, antennal club underside buff and often ocelli (especially 
hind-wing underside) with smaller pupils.
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Almond-eyed Ringlet Figs 606-609 
Erebia alberganus (de Prunner, 1798)
Description: Relatively large butterfly. Wings upperside dark brown with series of or-
ange laceolate (almond-shape) spots, enclosing white-pupilled ocelli. Underside similar, 
but spots on hind-wing paler—yellowish. Female slightly paler.
Size: 42—52 mm
Habitat: warm and wet meadows with flowering plants; forests glades and outskirts.
Foodplant: various grasses—sheep’s fescue (Festuca ovina), sweet vernal-grass (Anth-
oxanthum odoratum), annual meadow-grass (Ochlopoa annua).
Distribution: Stara Planina and Sredna Gora Mts (Koznitsa massif) from 800 up to about 
2300 m.
Flight-period: June—July in one generation.
Similar species: none.

Bulgarian Ringlet Figs 610-613 
Erebia orientalis Elwes, 1900
Description: Relatively small butterfly—the smallest ringlet in Bulgaria. Wings upper-
side dark brown with series of reddish-orange spots, enclosing ocelli. Underside similar. 
Male wing upperside ocelli blind, female with larger, white-pupilled ocelli and wings 
underside colour different—fore-wing orange-brown with grey-brown apex and outer 
margin, hind-wing ground-colour grey-brown.
Size: 30—38 mm
Habitat: grassy slopes near and above timberline to alpine zone; often near mountain 
streams.
Foodplant: grasses.
Distribution: Stara Planina, Rila and Pirin Mts, from 1800 up to about 2600 m.
Flight-period: July to August in one generation.
Similar species: none.

♀



608 609

612

610 611

613

606 607

♂

♂

♂

♂

♀

♀

♀

♀

♀

♀



168

Marbled White Figs 614-617 
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
Description: Relatively large butterfly. Wings upperside black with large white patches, 
fore-wing with white cell-patch occupying basal two-thirds only. Underside similar, fore-
wing with praeapical ocellus, hind-wing with irregular discal band, disrupted at cell-end 
(s4) and series of postdiscal ocelli. Hind-wing underside markings grey-brown in male 
and yellowish-grey in female slightly paler; in latter form leucomelas—hind-wings plain 
white.
Size: 45—56 mm
Habitat: grasslands of any type—meadows with single trees; forests clearings, glades, 
outskirts; scrubland, heaths, rodasides.
Foodplant: diverse species of grasses—false-brome (Brachypodium phoenicoides, B. 
sylvaticum), upright brome (Bromopsis erecta), rough meadow-grass (Poa trivialis), 
timothy (Phleum pratense), common bent (Agrostis capillaris), cock’s-foot (Dactylis 
glomerata), purple moor-grass (Molinia caerulea), red fescue (Festuca rubra), annual 
meadow-grass (Ochlopoa annua).
Distribution: widespread throughout the country from sea level up to about 2000 m.
Flight-period: June to September in one generation.
Similar species: Melanargis larissa, both wings upperside with white basal suffusion, 
which on fore-wing cover the whole cell and crossed by black line from between v2 and 
v3 and hind-wing underside irregular discal band unbroken at cell-end.

Balkan Marbled White Figs 618-621 
Melanargia larissa (Geyer, [1828])
Description: Relatively large butterfly. Resembles M. galathea closely, but both wings 
upperside with white basal suffusion, which on fore-wing cover the whole cell and 
crossed by black line from between vein 2 and vein 3. Underside paler and hind-wing 
with irregular discal band unbroken at cell-end (s4). Hind-wing underside markings pale 
grey (cream white) in male and yellowish in female (same colour fore-wing apex too).
Size: 50—60 mm
Habitat: dry and warm stony grassy/rocky places with bushes or single trees and flower-
ing plants.
Foodplant: diverse grasses, mostly meadow-grasses—smooth meadow-grass (Poa prat-
ensis), annual meadow-grass (Ochlopoa annua).
Distribution: warmer parts of the country, mainly in southern Bulgaria from 150 up to 
1100 m.
Flight-period: June to August in one generation.
Similar species: Melanargis galathea, both wings upperside with basal white spot; fore-
wing upperside with white cell-patch occupying basal two-thirds only and hind-wing 
underside irregular discal band, disrupted at cell-end.
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Great Sooty Satyr Figs 622-625 
Satyrus ferula (Fabricius, 1793)
Description: Large butterfly. Wings upperside in male dark brown to black and light 
brown with broad pale yellowish postdiscal band in female; fore-wing with two black-
ringed ocelli with white pupils. Underside similar, but paler; fore-wing with two addition-
al white dots between the ocelli, hind-wing with whitish postdiscal and marginal bands; 
ground-colour dark brown in male and very pale brownish-grey in female.
Size: 52—62 mm
Habitat: open, dry and warm stony grassy/rocky places with bushes or scattered trees 
and flowering plants.
Foodplant: various grasses—sheep’s-fescue (Festuca ovina), needle-grass (Stipa), tufted 
hairgrass (Deschampsia caespitosa).
Distribution: relatively rare species, distributed mainly in southern Bulgaria (foothills 
of Rila, Alibotush (Slavyanka), Western Rhodopi Mts), near Karlovo and Sliven between 
200 to 1650 m.
Flight-period: June—July in one generation.
Similar species: Minois dryas, fore-wing upperside ocelli with blue pupils, underside 
without additional white dots between ocelli and hind-wing underside plain, without 
whitish bands.

Dryad Figs 626-629 
Minois dryas (Scopoli, 1763)
Description: Large butterfly. Resembles Satyrus ferula, but fore-wing upperside ocelli 
with blue pupils, underside without additional white dots between ocelli and hind-wing 
underside plain, without whitish bands. Ground-colour of both wing surfaces dark brown 
in male and light brown in female.
Size: 54—70 mm
Habitat: warm grassy places with scattered shrubs or trees; light woodland and outskirts, 
often wet or riversides.
Foodplant: various grasses and sedges—false oat-grass (Arrhenatherum elatius), bro-
megrass (Bromus), cock’s-foot (Dactylis glomerata), meadow-grass (Poa), fescue (Fes-
tuca), wood small-reed (Calamagrostis epigejos), perennial rye-grass (Lolium perenne) 
moor-grass (Molinia), sedge (Carex).
Distribution: scattered colonies across the country from sea level up to about 1400 m.
Flight-period: July to August/September in one generation.
Similar species: Satyrus ferula, fore-wing upperside ocelli with white pupils, underside 
with two additional white dots between ocelli and hind-wing underside with whitish post-
discal and marginal bands.
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Great Banded Grayling Figs 630-633 
Brintesia circe (Fabricius, 1775)
Description: Large butterfly. Wings upperside dark brown to black with broad white 
postdiscal bands and fore-wing with apical ocellus. Underside similar, but marbled with 
some additional white spots; hind-wing except postdiscal with incomplete (from costa to 
the cell) discal white band. Male fore-wing upperside with prominent sex-brand; female 
larger and hind-wing underside border of discal dark marking in s4 and s5 (over the cell) 
projecting distally and the tip slightly forked, while in male is rounded.
Size: 62—80 mm
Habitat: dry and warm stony grassy/rocky places with bushes or scattered trees; light 
woodland and outskirts.
Foodplant: various grasses—mainly sheep’s-fescue (Festuca ovina) and upright brome 
(Bromopsis erecta), but also perennial rye-grass (Lolium perenne), moor-grass (Sesleria), 
sweet vernal-grass (Anthoxanthum odoratum).
Distribution: widespread from sea level up to about 1200 m.
Flight-period: June to September in one generation.
Similar species: none. The only species with two white spots in the cell fore-wing un-
derside and on hind-wing underside except postdiscal with incomplete (from costa to the 
cell) discal white band.

False Grayling Figs 634-637 
Arethusana arethusa ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Description: Relatively large butterfly. Wings upperside brown with broken orange to 
yellowish-orange postdiscal bands and fore-wing with apical ocellus. Fore-wing under-
side orange with greyish-brown costa and outer margin and apical ocellus; hind-wing 
mottled of brown, white and black with paler (whitish) postdiscal band. Male fore-wing 
upperside with prominent sex-brand.
Size: 42—52 mm
Habitat: dry, warm and sunny open grassy or rocky places, sometimes with scattered 
shrubs or trees; forests outskirts.
Foodplant: various grasses—fescue (Festuca), cock’s-foot (Dactylis glomerata), mead-
ow-grass (Poa), upright brome (Bromopsis erecta).
Distribution: scattered localities across the country from sea level up to about 1500 m.
Flight-period: mid-July to September in one generation.
Similar species: genus Hipparchia (subgenus Parahipparchia), fore-wing upperside 
ocelli significantly bigger, with clear white pupil and hind-wing underside much greyer, 
black postdiscal line considerably curved, together with white postdiscal band.



632 633

636

634 635

637

630 631

♂

♂

♂

♂♂

♂

♀♀

♀

♀

♀

♀



174

The Hermit Figs 638-641 
Chazara briseis (Linnaeus, 1764)
Description: Large butterfly. Wings upperside dark brown with cream-white discal/post-
discal bands, on fore-wing broken by veins and with one (male) or two (female) ocelli. 
Fore-wing underside similar, but more colourful; hind-wing beige-brown with faint, 
slightly paler postdiscal band in female, greyish-brown with dark brown discal band, 
interrupted at the cell (in the middle) and irregular postdiscal one in male. Male fore-wing 
upperside with prominent sex-brand and only one apical ocellus.
Size: 50—68 mm
Habitat: dry, warm and sunny open grassy or rocky places, sometimes with bushes.
Foodplant: diverse species of grasses—mostly upright brome (Bromopsis erecta) and 
sheep’s fescue (Festuca ovina), but also perennial rye-grass (Lolium perenne), moor-
grass (Sesleria), meadow-grass (Poa), false-brome (Brachypodium), feather grass (Stipa 
capillata).
Distribution: scattered localities across the country from sea level up to about 1400 m, 
mainly in lower and warmer parts.
Flight-period: June to September/October in one generation.
Similar species: none.

Grayling Figs 642-645 
Hipparchia (Parahipparchia) semele (Linnaeus, 1758)
Description: Relatively large butterfly. Wings upperside brown to dark brown with bro-
ken orange to yellowish-orange postdiscal bands, fore-wing with two ocelli and hind-
wing with small ocellus near anal angle. Fore-wing underside orange with mottled grey-
ish-brown costa and outer margin and two ocelli; hind-wing marbled greyish-brown with 
paler (whitish) irregular postdiscal band and two black zigzag lines (discal and postdis-
cal). Male fore-wing upperside with prominent sex-brand.
Size: 45—58 mm
Habitat: open grassy or sandy-rocky areas with bushes or scattered trees; light woodland 
and outskirts.
Foodplant: various grasses—sheep’s fescue (Festuca ovina), hair-grass (Koeleria), bent 
(Agrostis), purple-stem cat’s-tail (Phleum phleoides), tufted hairgrass (Deschampsia 
caespitosa), rat’s-tail fescue (Vulpia myuros), common couch (Elytrigia repens), upright 
brome (Bromopsis erecta), quaking-grass (Briza media), moor-grass (Sesleria), perennial 
rye-grass (Lolium perenne).
Distribution: Ludogorie, near Danube River and on the slopes of the mountains in cen-
tral and southwestern Bulgaria between 50 to 1300 m.
Flight-period: June to August/September in one generation.
Similar species: Arethusana arethusa, fore-wing upperside ocelli smaller, usualy blind 
and hind-wing underside more brownish, black postdiscal line straight, together with 
white postdiscal band; the other species of subgenus Parahipparchia—examination of 
the genitalia will be necessary for certain identification.
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Delattin’s Grayling Figs 646-649 
Hipparchia (Parahipparchia) volgensis (Mazochin-Porshnjakov, 1952)
Description: Relatively large butterfly. Resembles Hipparchia semele closely, no reli-
able external characters to distinguish; examination of the genitalia will be necessary for 
certain identification. Male fore-wing upperside with prominent sex-brand.
Size: 45—58 mm
Habitat: hot and dry rocky places, sometimes with scattered bushes; scree and rocky 
valleys of rivers and streams.
Foodplant: various grasses, such as common couch (Elytrigia repens), and probably 
many others.
Distribution: along the Black Sea Coast to the south of Varna, Strandzha Mt, near Sliv-
en, Pazardzhik, Vitosha Mt (near Dragalevski monastery), lower parts of Western Stara 
Planina Mts (Ponor and Chepan) and Struma Valley from sea level up to about 950 m.
Flight-period: June to August/September in one generation.
Similar species: see the description and notes under Hipparchia semele.

Balkan Grayling Figs 650-653 
Hipparchia (Parahipparchia) senthes (Fruhstorfer, 1908)
Description: Relatively large butterfly. Resembles Hipparchia semele closely, no reli-
able external characters to distinguish; examination of the genitalia will be necessary for 
certain identification. Male fore-wing upperside with prominent sex-brand.
Size: 45—58 mm
Habitat: hot and dry rocky/sandy places, sometimes with bushes; scree and rocky valleys 
of rivers and streams; often rests on stones or tree trunks.
Foodplant: various grasses as false-brome (Brachypodium), bent (Agrostis), and prob-
ably many others.
Distribution: warmest parts of the country only—southern part of Struma Valley and the 
foothills of Pirin Mt, Arda Valley, near Sliven, Sakar Mt and South Black Sea Coast, from 
sea level up to about 900 m.
Flight-period: May/June to August/September in one generation.
Similar species: see the description and notes under Hipparchia semele.
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Woodland Grayling Figs 654-657 
Hipparchia (Hipparchia) fagi (Scopoli, 1763)
Description: Large butterfly. Wings upperside dark brown to black with broad cream-
white postdiscal bands, fore-wing with one or two ocelli and hind-wing with ocellus near 
anal angle. Fore-wing underside similar; hind-wing brownish, mottled with dark striae, 
black transversal discal (zigzag), postdiscal and submarginal lines, wide white postdis-
cal band and small ocellus. Fore-wing upperside in male with prominent sex-brand; in 
female—white band in front the apical ocellus deviate obliquely to the costa.
Size: 60—76 mm
Habitat: grassy places with scattered shrubs or trees; light woodland, forest clearings and 
outskirts; often rests on the ground or tree trunks.
Foodplant: various grasses—upright brome (Bromopsis erecta), red fescue (Festuca 
rubra), cock’s-foot (Dactylis glomerata), Yorkshire-fog (Holcus lanatus), creeping soft-
grass (H. mollis), false-brome (Brachypodium phoenicoides).
Distribution: mainly in the mountains of southwestern Bulgaria and Stara Planina Mts 
(Western and Central part) between 500 to 1350 m.
Flight-period: June to August in one generation.
Similar species: Hipparchia syriaca, hind-wing underside ground-colour marbled grey-
ish-brown/white and white postdiscal band less pronounced (blurred), but certain identi-
fication can be made only by genitalia and Jullien organ; see also notes under Brintesia 
circe.

Eastern Rock Grayling Figs 658-661 
Hipparchia (Hipparchia) syriaca (Staudinger, 1871)
Description: Large butterfly. Resembles Hipparchia fagi closely, but hind-wing under-
side ground-colour marbled greyish-brown/white and white postdiscal band less pro-
nounced (blurred) and usually disappear towards inner margin. Fore-wing upperside in 
male with prominent sex-brand; in female—white band in front the apical ocellus deviate 
obliquely to the costa.
Size: 60—74 mm
Habitat: dry, warm and sunny open grassy or rocky places, sometimes with scattered 
shrubs or trees; light woodland, outskirts; often rests on rocks, ground or tree trunks.
Foodplant: various grasses—Yorkshire-fog (Holcus lanatus), creeping soft-grass (H. 
mollis), false-brome (Brachypodium spp.).
Distribution: lower parts of southern Bulgaria, many localities especially in the river 
valleys of Struma and Arda, southern Black Sea Coast with Strandzha Mt; from sea level 
up to about 1100 m.
Flight-period: June to August/September in one generation.
Similar species: Hipparchia fagi, hind-wing underside ground-colour more brownish, 
not marbled and white postdiscal band pronounced and usually reaching inner margin, 
but certain identification can be made only by genitalia and Jullien organ; see also notes 
under Brintesia circe.
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Tree Grayling Figs 662-665 
Hipparchia (Neohipparchia) statilinus (Hufnagel, 1766)
Description: Relatively large butterfly. Wings upperside in male brown, fore-wing with 
two blind and nearly obscure black-ringed ocelli and two white dots between the ocelli, 
hind-wing with blind black ocellus near anal angle and some pale postdiscal dots; female 
slightly paler and fore-wing with obscure yellowish postdiscal markings, ocelli usually 
with white pupils. Underside similar, but paler; fore-wing with pronounced white-pu-
pilled ocelli in both sexes, two white dots between them and dark transverse postdiscal 
line, hind-wing suffused grey-brown with dark brown sinuous discal lines (sometimes 
faint or absent) and paler postdiscal band. Fore-wing upperside in male with prominent 
sex-brand and hind-wing underside groud colour marbled, while in female plain brown-
ish and dark lines obscure.
Size: 45—54 mm
Habitat: dry and warm stony grassy/rocky places with bushes or scattered trees; often 
rests on rocks, ground or tree trunks.
Foodplant: various grasses—brome (Bromus spp.), cock’s-foot (Dactylis glomerata), 
fescue (Festuca spp.), tufted hairgrass (Deschampsia caespitosa), feather-grass (Stipa 
pennata), annual meadow-grass (Ochlopoa annua).
Distribution: scattered localities across the country (mostly in southern Bulgaria) from 
sea level up to 1400 m.
Flight-period: June to September in one generation.
Similar species: Hipparchia fatua, fore-wing underside ocelli smaller and hind-wing un-
derside dark lines (two discal and submarginal) sharply defined.

Freyer’s Grayling Figs 666-669 
Hipparchia (Neohipparchia) fatua Freyer, [1844]
Description: Relatively large butterfly. Resembles Hipparchia statilinus closely, but 
fore-wing underside ocelli smaller and hind-wing underside dark lines (two discal and 
submarginal) sharply defined. Fore-wing upperside in male with prominent sex-brand 
and hind-wing underside groud colour marbled, while in female plain brownish.
Size: 48—56 mm
Habitat: hot and dry stony/rocky places with bushes or scattered trees; often rests on 
stones or tree trunks; sometimes on the trunk and in the crown of a tree observed up to 
6-8 individuals.
Foodplant: grasses—fescue (Festuca spp.), annual meadow-grass (Ochlopoa annua).
Distribution: Struma Valley (south of Krupnik), Chaya River Valley (near Bachkovo), 
Arda Valley, Sakar Mt and the Black Sea coast from sea level up to about 800 m.
Flight-period: June to September in one generation.
Similar species: Hipparchia statilinus, fore-wing underside ocelli bigger and hind-wing 
underside dark lines (two discal and submarginal) faint and inconspicuous.

♂

♂



664 665

668

666 667

669

662 663

♂

♂

♂♂

♂

♂

♀

♀

♀

♀

♀

♂ ♂



182

White-banded Grayling Figs 670-673 
Pseudochazara anthelea (Hübner, [1824])
 Pseudochazara anthelea amalthea (Frivaldszky, [1845])
Description: Relatively large butterfly. Wings upperside brown with irregular whitish 
postdiscal band, fore-wing with two large black-ringed ocelli, hind-wing with small black 
ocellus near anal angle. Fore-wing underside similar, but paler; hind-wing ground-colour 
marbled grey-brown with dark irroration and motling. Male smaller, fore-wing upperside 
with conspicuous sex-brand in the cell and hind-wing underside with prominent white 
postdiscal suffusion.
Size: 50—56 mm
Habitat: hot and dry stony or rocky plkaces with bushes or scattered trees; sitting on 
rocks or on the ground.
Foodplant: various grasses.
Distribution: southernmost parts of the Struma Valley only (south of Krupnik), at about 
200-300 m.
Flight-period: June to September/October in prolonged generation; high-summer aes-
tivation.
Similar species: none—whitish bands on the wings are characteristic.

Dils’ Grayling Figs 674-677 
Pseudochazara orestes De Prins & van der Poorten, 1981
Description: Relatively large butterfly. Wings upperside brown with orange-yellowish 
postdiscal bands, fore-wing with two black-ringed ocelli and two white dots between 
them, hind-wing with small ocellus and white dot near anal angle. Fore-wing underside 
similar, but paler; hind-wing ground-colour marbled brownish-white with conspicuous 
white postdiscal band. Male smaller, fore-wing upperside with sex-brand in the cell.
Size: 54—62 mm
Habitat: hot and dry stony or rocky places with bushes or scattered trees; sitting on rocks 
or on the ground.
Foodplant: grasses, captive larvae accept various bents (Agrostis).
Distribution: near Paril and Nova Lovcha Villages (South Pirin and Alibotush (Slavy-
anka) Mts), at about 900-1000 m.
Flight-period: June—July in one generation.
Similar species: none.
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Emperors and Admirals (Apaturinae)

Lesser Purple Emperor Figs 678-681 
Apatura ilia ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Description: Large butterfly. Wings upperside dark brown with yellowish postdiscal band 
(irregular on fore-wing) and slightly darker submarginal one, fore-wing with large blind 
postdiscal ocellus in s2 and tree clear white apical spots, hind-wing with small black post-
discal ocellus near anal angle (s2). Wings underside ocher-brown with similar pattern, 
fore-wing postdiscal band sometimes white; hind-wing with very pale postdiscal band 
and blue-pupilled ocellus in s2. Described colour form is called clytie and is widespread 
in the country. Male wings upperside covered with optical scales so that at a certain light 
flushed brilliant iridescent purple-blue; female usually with slightly wider bands.
Size: 64—72 mm
Habitat: riverbank forests with participation of the foodplant (willows, poplars); decidu-
ous forests with open sunny areas and clearings.
Foodplant: white willow (Salix alba), goat willow (S. caprea), aspen (Populus tremula), 
white poplar (P. alba), black poplar (P. nigra). Imago strongly attracted to carnivore ex-
crement and carrion.
Distribution: scattered localities across the country from sea level up to about 1000 m.
Flight-period: June—July/August in one generation.
Similar species: Apatura metis, fore-wing upperside spots of yellow postdiscal band in 
spaces 4, 5 and 6 wider, ocellus in s2 smaller; hind-wing upperside dark postdiscal mark-
ings confluent and forming distinctive band, ocellus in s2 usually absent; underside fore-
wing ocellus smaller and hind-wing ocellus very small or absent.

Freyer’s Purple Emperor Figs 682-685 
Apatura metis Freyer, 1829
Description: Large butterfly. Resembles Apatura ilia closely, but fore-wing upperside 
spots of yellow postdiscal band in spaces 4, 5 and 6 wider, ocellus in s2 smaller; hind-
wing upperside dark postdiscal markings confluent and forming distinctive band, ocellus 
in s2 usually absent; underside fore-wing ocellus smaller and hind-wing ocellus very 
small or absent. Male wings upperside covered with optical scales so that at a certain light 
flushed brilliant iridescent purple-blue; female usually with slightly wider bands.
Size: 60—66 mm
Habitat: riverbank forests with participation of the foodplant (white willow), their glades 
and outskirts.
Foodplant: white willow (Salix alba). Imago strongly attracted to carnivore excrement 
and carrion.
Distribution: scattered localities across the country from sea level up to about 650 m.
Flight-period: May/June to July/August in two generations.
Similar species: Apatura ilia, fore-wing upperside spots of yellow postdiscal band in 
spaces 4, 5 and 6 narrower, ocellus in s2 larger; hind-wing upperside dark postdiscal 
markings well defined and look like separate spots, ocellus in s2 present; underside fore-
wing ocellus larger and hind-wing ocellus present and blue-pupilled.
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Purple Emperor Figs 686-689 
Apatura iris (Linnaeus, 1758)
Description: Large butterfly. Wings upperside dark brown with white postdiscal band 
(irregular on fore-wing) and grey-brown margin, fore-wing postdiscal ocellus in s2 in-
conspicuous (obscured by dark ground-colour) and several white apical and submarginal 
spots, hind-wing with large reddish-ringed postdiscal ocellus in s2 and reddish markings 
at anal angle. Wings underside reddish-brown with similar pattern, fore-wing with very 
large reddish-ringed ocellus in s2; hind-wing with clear white postdiscal band and blue-
pupilled reddish-ringed ocellus in s2. Male wings upperside covered with optical scales 
so that at a certain light flushed brilliant iridescent purple-blue; female larger and usually 
with slightly wider bands.
Size: 62—78 mm
Habitat: old riverbank forests with participation of the foodplant (willow); deciduous 
forests with open sunny areas and their outskirts.
Foodplant: various species of willows—goat willow (Salix caprea), grey willow (S. ci-
nerea), white willow (S. alba), eared willow (S. aurita) and aspen (Populus tremula). 
Imago strongly attracted to carnivore excrement and carrion.
Distribution: scattered localities in the mountains of southwestern Bulgaria and Stara 
Planina Mts between 300 to 1700 m.
Flight-period: June to August in one generation.
Similar species: none, from all related species differs by inconspicuous ocellus in s2 
(obscured by dark ground-colour) fore-wing upperside.

Admirals and Gliders (Limenitidinae)

Poplar Admiral Figs 690-693 
Limenitis populi (Linnaeus, 1758)
Description: Large butterfly. Wings upperside dark brown to almost black with white 
postdiscal band (irregular on fore-wing) and grey-brown margin, fore-wing with white 
apical and discoidal markings, hind-wing with reddish-orange submarginal lunules and 
bluish marginal lines. In one form, which occurs in the country (f. tremulae) white spots 
wings upperside reduced or absent. Wings underside reddish-orange with similar pattern 
and greyish-blue basal and marginal markings; hind-wing with series of submarginal dark 
dots. Female wings upperside white markings larger.
Size: 72—82 mm
Habitat: old riverbank forests with participation of the foodplant (aspen); deciduous for-
ests with open sunny areas and their outskirts.
Foodplant: aspen (Populus tremula).
Distribution: scattered localities in the mountains of southwestern Bulgaria and and 
Stara Planina Mts between 350 to 1700 m (exceptionally up to 2350 m, Rila—Yastre-
bets).
Flight-period: June—July/August in one generation.
Similar species: none, from all related species differs by submarinal reddish-orange 
lunules hind-wing upperside.
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White Admiral Figs 694-697 
Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)
Description: Relatively large butterfly. Wings upperside black with white postdiscal band 
(irregular on fore-wing) and darker submarginal spots, fore-wing with white apical spots 
too, hind-wing often with reddish-orange submarginal markings at anal angle. Wings 
underside orange-brown with similar pattern and greyish-blue basal markings; hind-wing 
with double row of black postdiskal dots. Female wings upperside white markings larger.
Size: 44—58 mm
Habitat: moist deciduous forests with open sunny areas and their outskirts; riparian for-
ests.
Foodplant: diverse species of honeysuckle (Lonicera)—fly honeysuckle (Lonicera xy-
losteum) and imported from North America ornamental shrub snowberry (Symphoricar-
pos albus) of honeysuckle family (Caprifoliaceae).
Distribution: localities scattered throughout river valleys and low mountains in south-
western Bulgaria and Stara Planina Mts between 200 to 1100 m.
Flight-period: June to August in one generation.
Similar species: Limenitis reducta, hind-wing underside with only one row dark postdis-
cal spots and fore-wing upperside with conspicuous white cell-spot, wings upperside with 
bluish sheen; genus Neptis fore-wing rounded.

Southern White Admiral Figs 698-701 
Limenitis reducta Staudinger, 1901
Description: Relatively large butterfly. Resembles Limenitis camilla, but wings upper-
side with bluish metallic sheen, fore-wing upperside with conspicuous white cell-spot 
and row of small blue submarginal spots; hind-wing underside with only one row dark 
postdiscal spots. Female wings upperside white markings slightly larger.
Size: 44—58 mm
Habitat: dry and warm stony grassy/rocky places with bushes or scattered trees; river 
valleys and their surroundings.
Foodplant: diverse species of honeysuckle (Lonicera)—fly honeysuckle (Lonicera xy-
losteum), Etruscan honeysuckle (L. etrusca) of honeysuckle family (Caprifoliaceae).
Distribution: scattered colonies across the country from sea level up to about 1600 m.
Flight-period: May to September/October in two generations.
Similar species: Limenitis camilla, hind-wing underside with double row dark postdis-
cal spots and fore-wing upperside cell-spot absent or obscure, wings upperside without 
bluish sheen.
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Common Glider Figs 702-705 
Neptis sappho (Pallas, 1771)
Description: Relatively large butterfly. Wings upperside ground-colour black, fore-wing 
apex rounded, with curved white postdiscal band and conspicuous narrow white stripe 
through the cell with triangular mark beyond, hind-wing with white discal and postdis-
cal bands. Wings underside ground-colour cinnamon red with similar pattern. No pro-
nounced sexual dimorphism.
Size: 42—50 mm
Habitat: moist deciduous forests with open sunny areas and surroundings; riparian for-
ests; parks.
Foodplant: various species of pea (Lathyrus)—spring pea (Lathyrus vernus), black pea 
(L. niger); after intoduction and cultivation in Europe of false-acacia (Robinia pseudoa-
cacia) started using it too.
Distribution: colonies scattered throughout the river valleys and lower parts of the 
mountains from sea level up to about 1000 m.
Flight-period: May to August in two generations.
Similar species: Neptis rivularis, fore-wing upperside white stripe in the cell obscure and 
spot beyond it oval-shape, not triangular; hind-wing upper- and undersides with white 
discal band only.

Hungarian Glider Figs 706-709 
Neptis rivularis (Scopoli, 1763)
Description: Relatively large butterfly. Resembles Neptis sappho, but fore-wing upper-
side white stripe in the cell obscure and spot beyond it oval-shape, not triangular; hind-
wing upper- and undersides with white discal band only, underside with some greyish 
postdiscal spots. No pronounced sexual dimorphism.
Size: 46—55 mm
Habitat: deciduous (rarely mixed) forests with open sunny areas and surroundings; ripar-
ian forests.
Foodplant: various brideworts (Spiraea)—elm-leaved spiraea (Spiraea chamaedryfo-
lia), bridewort (S. salicifolia), Iberian spirea (S. hypericifolia), possibly some other too; 
meadowsweet (Filipendula ulmaria).
Distribution: colonies scattered throughout the river valleys and low mountains in south-
western Bulgaria and Stara Planina Mts between 200 to 1400 m.
Flight-period: May/June to August in one generation.
Similar species: Neptis sappho, fore-wing upperside white stripe in the cell conspicuous 
and spot beyond it triangular; hind-wing upper- and undersides with two white bands—
discal and broken postdiscal.
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Brush-footed butterflies (Nymphalinae)

Large Tortoiseshell Figs 710-713 
Nymphalis (Nymphalis) polychloros (Linnaeus, 1758)
Description: Large butterfly. Wings upperside orange-brown with black markings and 
black submarginal band with blue lunules, both wings with yellowish postdiscal markings 
near costa. Wings underside basal areas dark brown, postdiscal areas paler and with wavy 
submarginal shining metallic-blue bands. No pronounced sexual dimorphism.
Size: 54—66 mm
Habitat: all types of habitats—deciduous forests with open sunny areas and surround-
ings; riparian forests; gardens; dry stony or rocky areas.
Foodplant: wide range of tree species—wych elm (Ulmus glabra), goat willow (Salix 
caprea), white willow (S. alba), osier (S. viminalis), cherry (Prunus avium), plum (P. 
domestica), bird cherry (P. padus), pear (Pyrus communis), apple (Malus pumila), aspen 
(Populus tremula), black poplar (P. nigra), white poplar (P. alba), wild service-tree (Sor-
bus torminalis), hawthorn (Crataegus monogyna).
Distribution: widespread from sea level up to about 1600 m.
Flight-period: June to August/September in one generation; overwinters as adult and 
flying again in early spring—March/April.
Similar species: Nymphalis xanthomelas, hind-wing upperside with significantly wider 
black submarginal band and legs yellowish-buff; N. vaualbum, fore-wing upperside with 
strongly darkened apical part and bright white postdiscal spot near costa of both wings; 
hind-wing underside at cell-end with white mark shape of ‘V’ or ‘L’ letter.

Yellow-legged Tortoiseshell Figs 714-717 
Nymphalis (Nymphalis) xanthomelas (Esper, [1781])
Description: Large butterfly. Resembles Nymphalis polychloros closely, but hind-wing 
upperside black submarginal band significantly wider and inner margin poorly defined, 
and legs yellowish-buff. No pronounced sexual dimorphism.
Size: 56—66 mm
Habitat: riverbank forests with participation of willows and poplars; moist deciduous 
forests and their outskirts.
Foodplant: various species of willows (Salix spp.) and poplars (Populus spp.).
Distribution: in the past, relatively widespread and numerous; now relatively rare, main-
ly near large rivers; reported from sea level up to about 2914 m (Vihren Peak).
Flight-period: June to September in one generation; overwinters as adult and fly again 
in early spring—March/April.
Similar species: Nymphalis polychloros, hind-wing upperside with narrow black sub-
marginal band (almost like black lunules) and legs dark brown; N. vaualbum, fore-wing 
upperside with strongly darkened apical part and bright white postdiscal spot near costa 
of both wings; hind-wing underside at cell-end with white mark shape of ‘V’ or ‘L’ 
letter.
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False Comma Figs 718-721 
Nymphalis (Nymphalis) vaualbum ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Description: Large butterfly. Resembles Nymphalis polychloros closely, but wings up-
perside with prominent white costal marks near apex and hind-wing underside at cell-end 
with small white mark shape of ‘V’ or ‘L’ letter; legs yellowish-buff. No pronounced 
sexual dimorphism.
Size: 56—68 mm
Habitat: open spaces in moist deciduous forests and their outskirts; river valleys.
Foodplant: various species of willows (Salix spp.), poplars (Populus spp.) and elms (Ul-
mus spp.).
Distribution: very rare; in the past one specimen collected in Borisova gradina (Boris’ 
Garden) Park, Sofia (probably migrant) and uncertain data from Sliven; recently—num-
bers of observations in Western Stara Planina (vicinity of Midzhur Top) between 400 to 
1600 m.
Flight-period: June/July in one generation; overwinters as adult and fly again in early 
spring—March/May
Similar species: see the description and notes under Nymphalis polychloros.

Camberwell Beauty Figs 722-725 
Nymphalis (Nymphalis) antiopa (Linnaeus, 1758)
Description: Large butterfly. Wings upperside dark purple-brown with cream yellow 
marginal borders (whitish after hibernation) and sky-blue submarginal spots. Wings un-
derside very dark brown to black with cream yellow marginal borders (whitish after hi-
bernation). No pronounced sexual dimorphism.
Size: 64—78 mm
Habitat: riverbank forests with participation of the foodplants (willows, poplars) and 
their outskirts; open areas in forests; rocky gorges.
Foodplant: various species of willows and poplars—white willow (Salix alba), grey wil-
low (Salix cinerea), goat willow (Salix caprea), eared willow (Salix aurita), osier (Salix 
viminalis), aspen (Populus tremula), black poplar (Populus nigra), white poplar (Populus 
alba).
Distribution: scattered localities across the country from sea level up to about 2300 m 
(over Belmeken).
Flight-period: June to August in one generation; overwinters as adult and fly again in 
early spring—March/April.
Similar species: none.
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Small Tortoiseshell Figs 726-729 
Aglais urticae (Linnaeus, 1758)
Description: Relatively large butterfly. Wings upperside orange-red with black and yel-
lowish markings and sky-blue lunules within black antemarginal borders; basal area of 
hind-wing black. Fore-wing underside ocher-brown with dark brown basal area and dis-
cal marking near costa, apex brownish; hind-wing dark brown with paler postdiscal area, 
both wings with wavy submarginal shining metallic-blue bands. No pronounced sexual 
dimorphism.
Size: 43—54 mm
Habitat: all types of habitats with participation of the foodplant (nettle)—meadows, 
grasslands, deciduous forests with open sunny areas and their outskirts, heaths, gardens, 
parks.
Foodplant: common nettle (Urtica dioica), small nettle (U. urens).
Distribution: everywhere from sea level to the highest points in the mountains—up to 
2925 m (Musala Peak); in high-summer (July-August) very frequent in subalpine zone.
Flight-period: May to October, in two or three generations; overwinters as adult and fly 
again in early spring—March/April.
Similar species: smaller than similar Nymphalis-species (N. polychloros, N. xanthome-
las) and hind-wing upperside clearly divided into two parts—black basal and orange-red 
distal; Fore-wing underside ground-color ocher-brown with dark spots near costa and 
brownish apex.

Peacock Figs 730-733 
Inachis io (Linnaeus, 1758)
Description: Relatively large butterfly. Wings upperside ruby red with large ‘peacock 
eye’ ocellate marks and brownish marginal band, fore-wing with a row bluish-white sub-
apical dots. Wings underside very dark brown to black, hind-wing with two transverse 
wavy black lines (discal and postdiscal). No pronounced sexual dimorphism.
Size: 52—62 mm
Habitat: open spaces in forests and their outskirts; wooded river valleys; wet meadows; 
rough ground; parks, gardens.
Foodplant: nettle (Urtica dioica), rarely hop (Humulus lupulus).
Distribution: everywhere from sea level to the highest points in the mountains—up to 
2925 m (Musala Peak).
Flight-period: June to August in one generation; overwinters as adult and fly again in 
early spring—February/March—May
Similar species: none.
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Red Admiral Figs 734-737 
Vanessa (Vanessa) atalanta (Linnaeus, 1758)
Description: Large butterfly. Wings upperside ground-colour black; fore-wing with red 
discal band between costa to anal angle and white apical spots, hind-wing red marginal 
band with row of submarginal spots and small blue markings at anal angle. Fore-wing 
underside with similar pattern plus some bluish markings near costa; hind-wing dark 
brown mottled with brown, bluish and black striae. No pronounced sexual dimorphism.
Size: 55—65 mm
Habitat: open spaces in forests and their outskirts; wooded river valleys; settlements; 
rough ground; parks and gardens; basking on walls and rocks, males patrolling at sunny 
areas in the crowns of trees.
Foodplant: common nettle (Urtica dioica), small nettle (U. urens).
Distribution: everywhere from sea level up to about 2300 m.
Flight-period: June to October in one generation; overwinters as adult and fly again in 
early spring—March/April.
Similar species: none.

Painted Lady Figs 738-741 
Vanessa (Cynthia) cardui (Linnaeus, 1758)
Description: Large butterfly. Wings upperside ground-colour carrot orange; fore-wing 
with irregular black discal band between costa to anal angle and black apex with white 
apical spots, hind-wing with irregular discal band and postdiscal row of black oval spots 
and antemarginal black markings. Fore-wing underside with similar pattern, but apex 
tawny brown; hind-wing tawny brown mottled with white striae and five postdiscal ocelli. 
No pronounced sexual dimorphism.
Size: 52—62 mm
Habitat: grasslands of any type with flowering plants—clearings, glades, forests out-
skirts, scrubland, heaths, roadsides, parks, gardens; strong migrant.
Foodplant: plants of diverse families—gourd/cucurbits (Cucurbitaceae), composite 
(Asteraceae), bean (Fabaceae), grape (Vitaceae), mallows (Malvaceae), crucifers/cab-
bages (Brassicaceae), borages/forget-me-not (Boraginaceae); in Europe, mainly thistle 
(Cirsium, Carduus), bugloss (Echium), mallow (Malva, especially Malva sylvestris).
Distribution: everywhere from sea level up to about 2900 m.
Flight-period: May to October/November in several (two or three) generations; overwin-
ters as adult and fly again in early spring—February/March
Similar species: none.
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Comma Figs 742-745 
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)
Description: Relatively large butterfly. Wings with strongly serrated edges, upperside 
orange-brown with darker and underside ocher-brown to dark brown, postdiscal area pal-
er and with submarginal shining metallic-blue lunules, hind-wing with white ‘C’-shaped 
mark at the cell-end. No pronounced sexual dimorphism.
Size: 44—52 mm
Habitat: open spaces in forests and their outskirts; wooded river valleys; settlements; 
rough ground; parks, gardens.
Foodplant: plants of diverse families—common nettle (Urtica dioica), goat willow 
(Salix caprea), white willow (Salix alba), hop (Humulus lupulus), gooseberry (Ribes 
uva-crispa), black currant (Ribes nigrum), hazel (Corylus avellana), wych elm (Ulmus 
glabra), field elm (Ulmus minor), white elm (Ulmus laevis).
Distribution: everywhere from sea level up to about 1700 m.
Flight-period: May to October, in two or three generations; overwinters as adult and fly 
again in early spring—March/April, and even in warm and sunny winter days.
Similar species: Polygonia egea, wings upperside dark markings fewer and smaller and 
hind-wing underside at cell-end white mark ‘V’ or ‘Y’-shaped.

Southern Comma Figs 746-749 
Polygonia egea (Cramer, [1775])
Description: Relatively large butterfly. Resembles Polygonia c-album closely, but wings 
upperside with fewer and smaller dark markings and hind-wing underside at cell-end 
white mark ‘V’ or ‘Y’-shaped. No pronounced sexual dimorphism.
Size: 42—56 mm
Habitat: hot and dry sunny, rocky places; often common in the villages where the stone 
walls offer good conditions for the foodplant (healing burnet).
Foodplant: various species of the pellitory-of-the-wall genus (Parietaria)—eastern pelli-
tory-of-the-wall (P. officinalis), pellitory-of-the-wall (P. judaica, syn. P. diffusa).
Distribution: in isolated colonies, mainly in the warmest parts of the country between 
100 to 800 m.
Flight-period: May to October, in two or three generations; overwinters as adult and fly 
again in early spring—March/April.
Similar species: Polygonia c-album, wings upperside dark markings more and larger and 
hind-wing underside at cell-end white mark ‘C’-shaped.
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Map Butterfly Figs 750-753 
Araschnia levana (Linnaeus, 1758)
Description: Medium-sized butterfly with two colour forms during the year (seasonal di-
morphism)—spring (with gound-colour orange) and summer (ground-colour black). First 
generation (f. levana)—wings upperside ground-colour tiger orange with black mark-
ings; fore-wing with white apical spots, hind-wing with antemarginal sky blue markings. 
Second generation (f. prorsa)—wings upperside black with white to cream yellow dis-
cal bands, basal whitish striae, hind-wing with interrupted postdiscal and submarginal 
reddish-orange lines. Wing underside for both form similar—currant red with confused 
markings, white discal band, white veins and cross-lines. Male fore-wing apex more 
pointed; rounded and wider in female.
Size: 30—38 mm
Habitat: open spaces in deciduous forests and their outskirts; wooded river valleys; 
scrubland.
Foodplant: common nettle (Urtica dioica), small nettle (U. urens).
Distribution: widespread from sea level up to about 1000 m; since 1973 (when has been 
discovered in Bulgaria) constantly expanding its range in the country.
Flight-period: May—June and July—August in two generations.
Similar species: none.

Large Fritillaries (Heliconiinae)

Queen of Spain Fritillary Figs 754-757 
Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)
Description: Relatively large butterfly. Wings upperside ground-colour fulvous with 
black spots, fore-wing with greenish basal suffusion, hind-wing with characteristic green-
ish discal suffusion. Fore-wing underside with similar pattern and several silvery apical 
spots; hind-wing with large shining pearl silvery spots. No pronounced sexual dimor-
phism.
Size: 35—50 mm
Habitat: wide range of places with flowering plants; meadowsl river valleys; common in 
parks and gardens, rough places, outskirts of forests; migrant.
Foodplant: various species of violets—wild pansy (Viola tricolor), field pansy (V. ar-
vensis), Aetolian pansy (V. aetolica), alpine yellow-violet (V. biflora), sweet violet (V. 
odorata).
Distribution: everywhere from sea level to the highest points in the mountains—up to 
2925 m (Musala Peak).
Flight-period: March to October in three generations.
Similar species: none.
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Silver-washed Fritillary Figs 758-761 
Argynnis (Argynnis) paphia (Linnaeus, 1758)
Description: Large butterfly. Wings upperside ground-colour fulvous with black spots 
and striae, fore-wing with black veins; f. valezina (female only) ground-colour pale 
greenish-grey. Fore-wing underside similar, but paler; hind-wing greenish-grey with 
transverse silvery-white complete postdiscal and incomplete discal and basal bands. Male 
fore-wing upperside sex-brands conspicuous and wide along the veins 1 to 4.
Size: 56—70 mm
Habitat: open and sunny spaces in deciduous forests and their outskirts; meadows with 
shrubs, often blackberries.
Foodplant: various species of violets—early dog-violet (Viola reichenbachiana), heath 
dog-violet (V. canina), sweet violet (V. odorata), common dog-violet (V. riviniana).
Distribution: widespread from sea level up to about 1600 m.
Flight-period: May/June to August in one generation.
Similar species: Argynnis pandora, fore-wing underside rosy red with greyish-green 
apex; hind-wing upperside ground-colour different—looks greenish; male fore-wing up-
perside with two sex-brands along v2 and v3.

Cardinal Figs 762-765 
Argynnis (Pandoriana) pandora ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Description: Large butterfly. Resembles Argynnis paphia, but fore-wing underside rosy 
red with greyish-green apex; hind-wing upperside ground-colour different—looks green-
ish. Male fore-wing upperside sex-brands conspicuous and relatively wide along the 
veins 2 and 3.
Size: 56—70 mm
Habitat: open and sunny spaces in forests and their outskirts; meadows with shrubs; dry 
grassy areas with flowering plants, often thistles, knapweeds.
Foodplant: various species of violets (Viola spp.)—wild pansy (Viola tricolor) and oth-
ers.
Distribution: widespread from sea level up to about 1800 m.
Flight-period: May to September in one or two generations.
Similar species: Argynnis paphia, fore-wing underside fulvous; hind-wing upperside 
ground-colour same as on fore-wing—fulvous; male fore-wing upperside with four sex-
brands along v1 to v4.
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High Brown Fritillary Figs 766-769 
Argynnis (Fabriciana) adippe ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Description: Relatively large butterfly. Wings upperside bright fulvous with black spots 
and striae, fore-wing with black veins. Fore-wing underside similar, but paler; hind-wing 
yellowish with strong olive-green suffusion, silvery spots and postdiscal row of silver-
pupilled brown-ringed spots (typical form, uncommon in Bulgaria); hind-wing nearly 
plain yellowish with inconspicuous markings, only postdiscal row of faint silver-pupilled 
brown-ringed spots present (form cleodoxa, common). Male fore-wing upperside sex-
brands conspicuous and relatively wide along veins 2 and 3.
Size: 50—62 mm
Habitat: dry grassy areas with bushes; open and sunny spaces in light woodlands and 
their outskirts.
Foodplant: various species of violets—heath dog-violet (Viola canina), sweet violet (V. 
odorata), hairy violet (V. hirta).
Distribution: widespread from sea level up to about 1600 m.
Flight-period: late May to August in one generation.
Similar species: Argynnis niobe, hind-wing underside in the cell-base with a small yel-
low spot, usually with tiny black dot in the center; male fore-wing upperside with three 
slender sex-brands along v1 to v3. Argynnis aglaja, hind-wing underside without post-
discal row of silver-pupilled brown-ringed spots; male fore-wing upperside with three 
slender sex-brands along v1 to v3.

Niobe Fritillary Figs 770-773 
Argynnis (Fabriciana) niobe (Linnaeus, 1758)
Description: Relatively large butterfly. Resembles Argynnis adippe and A. aglaja, but 
differs by hind-wing underside in the cell-base with a small yellow (or buff) spot, usually 
with tiny black dot in the center, background colour orange brown; form eris, hind-wing 
with paler markings. Male fore-wing upperside sex-brands very narrow along veins 1 to 
3.
Size: 48—58 mm
Habitat: open grassy places, often with bushes; rocky or stony river valleys with sparse 
vegetation; open and sunny spaces in light woodland and their outskirts.
Foodplant: various species of violets—heath dog-violet (Viola canina), sweet violet (V. 
odorata), hairy violet (V. hirta), marsh violet (V. palustris).
Distribution: widespread from sea level up to about 1800 m.
Flight-period: late May to August in one generation.
Similar species: Argynnis adippe, A. aglaja—see the description.
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Dark Green Fritillary Figs 774-777 
Argynnis (Mesoacidalia) aglaja (Linnaeus, 1758)
Description: Relatively large butterfly. Resembles Argynnis adippe and A. niobe, but 
differs by hind-wing underside ground-colour yellow-buff with conspicuous greenish 
basal suffusion and bright silvery-white spots; postdiscal ocelli absent, but with a series 
submarginal elliptical silvery-white spots. Male fore-wing upperside sex-brands narrow 
along veins 1 to 3.
Size: 48—58 mm
Habitat: open grassy places with flowering plants; wet meadows and wetlands; open 
spaces in light woodland and their outskirts.
Foodplant: various species of violets—hairy violet (Viola hirta), wild pansy (V. tricolor), 
marsh violet (V. palustris); common bistort (Persicaria bistorta).
Distribution: widespread from sea level up to about 1800 m.
Flight-period: late May to August in one generation.
Similar species: Argynnis adippe, A. niobe—see the description.

Twin-spot Fritillary Figs 778-781 
Brenthis hecate ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Description: Relatively large butterfly. Wings upperside bright fulvous with black veins, 
black spots and striae; postdiscal and submarginal black spots in regular and complete se-
ries on both wings. Fore-wing underside similar, but paler; hind-wing yellowish-buff with 
orange-brown markings, basal area reticulated by black lines; postdiscal and submarginal 
series of black spots complete and double marginal lines distinct. No pronounced sexual 
dimorphism, usually female wings upperside black markings slightly bigger and wings 
look darker.
Size: 36—50 mm
Habitat: open grassy areas with flowering plants and shrubs; open spaces in sparse for-
ests and their outskirts.
Foodplant: meadowsweet (Filipendula ulmaria) (Rosaceae).
Distribution: in isolated colonies throughout the country from sea level up to 1200 m.
Flight-period: May—July/August in one generation.
Similar species: none—wing upperside Brenthis daphne and B. ino, but hind-wing un-
derside postdiscal and submarginal series of black spots absent, replaced by series of 
postdiscal ocelli.

♂



776 777

780

778 779

781

774 775

♂

♂

♂

♂

♂

♂

♀

♀

♀

♀



210

Marbled Fritillary Figs 782-785 
Brenthis daphne (Bergsträsser, 1780)
Description: Relatively large butterfly. Resembles Brenthis hecate, but differs by hind-
wing underside basal area reticulated by brownish lines; postdiscal and submarginal 
series of black spots absent, but with a series postdiscal brown-ringed ocelli with yel-
lowish-white pupils; postdiscal area with lilac-brown suffusion. No pronounced sexual 
dimorphism.
Size: 42—50 mm
Habitat: meadows with flowering plants and shrubs; open areas in forests and their out-
skirts.
Foodplant: various species of blackberries (Rubus spp.) and raspberry (Rubus idaeus) of 
the rose family (Rosaceae).
Distribution: widespread from sea level up to about 1700 m.
Flight-period: mid-May to July/August in one generation.
Similar species: Brenthis ino, slightly smaller; hind-wing upperside black marginal spots 
tend to merge, forming relatively wide black stripe; hind-wing underside base of s4 (cage 
at the end the cell) entirely plain pale yellow.

Lesser Marbled Fritillary Figs 786-789 
Brenthis ino (Rottemburg, 1775)
Description: Medium-sized butterfly. Resembles Brenthis daphne, but smaller and hind-
wing upperside black marginal spots tend to merge, forming relatively wide black stripe; 
hind-wing underside base of s4 (cage at the end the cell) entirely plain pale yellow. No 
pronounced sexual dimorphism, usually female wings upperside black markings slightly 
bigger and wings look darker.
Size: 34—42 mm
Habitat: wet meadows with flowering plants and shrubs; open spaces in sparse forests 
and their outskirts, often near rivers or lakes.
Foodplant: meadowsweet (Filipendula ulmaria), some species of blackberries (Rubus 
spp.) and raspberry (Rubus idaeus), great burnet (Sanguisorba officinalis) of the rose 
family (Rosaceae).
Distribution: relatively rare and in isolated colonies from sea level up to about 1200 m.
Flight-period: June—July in one generation.
Similar species: Brenthis daphne, slightly larger; hind-wing upperside black marginal 
spots clearly separated, not forming a stripe; hind-wing underside base of s4 (cage at the 
end the cell) at least partly reddish-brown. ♂

♂
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Shepherd’s Fritillary Figs 790-793 
Boloria pales ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Description: Relatively small butterfly with hind-wing sharply angled at v8. Wings up-
perside bright fulvous with black veins, black spots and striae; postdiscal series of oval 
black spots and submarginal series of triangular on both wings. Fore-wing underside 
similar, but paler; hind-wing yellowish-buff with reddish-brown basal and postdiscal ar-
eas and some white markings, with series postdiscal dark reddish-brown blind ocelli. 
Male hind-wing underside reddish-brown colour more intense; female slightly larger, 
wing upperside with some paler markings (marginal and near costa).
Size: 34—38 mm
Habitat: humid alpine meadows with flowering plants.
Foodplant: various species of violets (Viola spp.).
Distribution: the highest parts of the Rila and Pirin mountains only, between 2200 to 
2700 m.
Flight-period: mid-July to August in one generation.
Similar species: Boloria graeca, hind-wing underside at least three of postdiscal ocelli 
with bright center (usually all).

Balkan Fritillary Figs 794-797 
Boloria graeca (Staudinger, 1870)
Description: Relatively small butterfly with hind-wing sharply angled at v8. Resembles 
Boloria pales, but hind-wing underside at least three of postdiscal ocelli with bright cent-
er (usually all). Male hind-wing underside reddish-brown colour more intense; female 
slightly larger, wing upperside with some paler markings (marginal and near costa).
Size: 35—40 mm
Habitat: high-mountain (subalpine and alpine) meadows with flowering plants; edges of 
coniferous forests near the timberline.
Foodplant: wild pansy (Viola tricolor), and possibly other species of violets.
Distribution: highest parts of Vitosha, Rila, Pirin and Alibotush (Slavyanka) Mts be-
tween 1500 to 2600 m.
Flight-period: June to August in one generation.
Similar species: Boloria pales, hind-wing underside only one ocellus with bright center 
(other blind).
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Weaver’s Fritillary Figs 798-801 
Clossiana dia (Linnaeus, 1767)
Description: Relatively small butterfly with hind-wing sharply angled at v8. Wings up-
perside fulvous with black veins, large black spots and striae; postdiscal series of oval 
black spots on both wings. Fore-wing underside similar, but paler, apex and outer margin 
buff with reddish-brown markings; hind-wing reddish-brown with buff and white spots, 
series postdiscal dark reddish-brown-ringed ocelli with buff pupils and postdiscal area 
conspicuously tinged violet. Male hind-wing underside with intense violet colour, but 
reddish-brown in female (slightly larger); male wing upperside black markings larger and 
wings look darker.
Size: 32—38 mm
Habitat: meadows with flowering plants and shrubs; open areas in forests and edges.
Foodplant: various species of violets (Viola spp.), including sweet violet (Viola odorata), 
hairy violet (V. hirta), heath dog-violet (V. canina), early dog-violet (V. reichenbachiana), 
wild pansy (V. tricolor).
Distribution: widespread from sea level up to about 1600 m.
Flight-period: April to September, in two or three generations.
Similar species: none.

Bog Fritillary Figs 802-805 
Clossiana eunomia (Esper, [1799])
Description: Medium-sized butterfly. Wings upperside fulvous yellow with black veins, 
black spots and striae and postdiscal series of oval black spots on both wings. Fore-wing 
underside similar, but paler; hind-wing fulvous with basal spots, discal band and marginal 
spots whitish to pale yellow, series of postdiscal black circular spots filled whitish to pale 
yellow. Female slightly larger with fuscous suffusion wing upperside; male hind-wing 
underside postdiscal black circular spots smaller.
Size: 38—46 mm
Habitat: moist mountain meadows with flowers and abundance of the foodplant; moun-
tain streams and bogs.
Foodplant: common bistort (Persicaria bistorta) of smartweed family (Polygonaceae).
Distribution: Central Stara Planina only (between Ambaritsa to Botev Massif), between 
1600 to 2200 m; it is possible to occurs in Western Stara Planina (near Midzhur Top).
Flight-period: June—July in one generation.
Similar species: none, circular whitish-yellow spots with black edging hind-wing un-
derside immediately distinguish it from Clossiana euphrosyne and C. selene, in which 
postdiscal ocelli are blind (completely dark); also unlike them no black dot in the cell 
hind-wing underside.
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Pearl-bordered Fritillary Figs 806-809 
Clossiana euphrosyne (Linnaeus, 1758)
Description: Medium-sized butterfly. Wings upperside fulvous yellow with black veins, 
black spots and striae and postdiscal series of oval black spots on both wings. Fore-wing 
underside similar, but paler. Hind-wing underside sandy-red with basal spots and discal 
band yellow, but central spot in s4, basal spot in s1c and marginal spots white; small black 
dot in the cell and postdiscal series of brown spots (blind ocelli). Female slightly larger, 
with fuscous suffusion wing upperside and some paler marginal markings.
Size: 34—45 mm
Habitat: meadows with flowering plants; open areas in forests (deciduous and conifer-
ous) and their edges.
Foodplant: various species of violets (Viola spp.), including early dog-violet (Viola re-
ichenbachiana), heath dog-violet (V. canina), marsh violet (V. palustris), sweet violet (V. 
odorata), common dog-violet (V. riviniana), hairy violet (V. hirta), but also raspberry 
(Rubus idaeus), strawberry (Fragaria), bog bilberry (Vaccinium uliginosum).
Distribution: widespread from sea level up to about 1900 m.
Flight-period: April/May to August/September in one or two generations.
Similar species: Clossiana selene, hind-wing underside black spot in the cell large, all 
spots in discal band same colour (buff) and spots in postdiscal series black; see also notes 
under Clossiana eunomia.

Small Pearl-bordered Fritillary Figs 810-813 
Clossiana selene ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Description: Medium-sized butterfly. Resembles Clossiana euphrosyne closely, but 
hind-wing underside black spot in the cell large, all spots in discal band same colour 
(buff), spots in postdiscal series black and lunules at marginal spots black (not dark red-
dish-brown). Female slightly larger, with fuscous suffusion wing upperside and some 
paler marginal markings.
Size: 30—44 mm
Habitat: moist meadows with flowering plants; open areas in forests and their edges, 
often near streams, lakes or marshes.
Foodplant: various species of violets (Viola spp.)—heath dog-violet (Viola canina), 
marsh violet (V. palustris), common dog-violet (V. riviniana), hairy violet (V. hirta).
Distribution: relatively rare, colonies in Pirin, Rila and Rhodope Mts between 1450 to 
2200 m.
Flight-period: June—July in one generation.
Similar species: Clossiana euphrosyne, hind-wing underside black spot in the cell small, 
discal band yellow, but central spot in s4 white and spots in postdiscal series brown; see 
also notes under Clossiana eunomia.
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Small Fritillaries (Melitaeinae)

Glanville Fritillary Figs 814-817 
Melitaea (Melitaea) cinxia (Linnaeus, 1758)
Description: Medium-sized butterfly. Wings upperside dull fulvous to sandy brown with 
black reticulate pattern formed by the veins and cross-lines; hind-wing with series of 
black postdiscal dots (sometimes reduced to 2-3 only). Fore-wing underside fulvous with 
few black markings and whitish to cream yellow apex and black submarginal dots; hind-
wing whitish to cream yellow with orange discal and postdiscal bands, including postdis-
cal series of black dots. Female slightly larger and wings upperside paler (yellow-orange) 
with fuscous suffusion.
Size: 36—46 mm
Habitat: meadows with flowering plants and shrubs; open spaces in woodland and their 
edges; headlands; rough ground.
Foodplant: various species of knapweeds (Centaurea spp.); plantains (Plantago)—Plan-
tago lanceolata, P. subulata, P. bellardii, P. argentea, P. major, P. media; speedwell (Ve-
ronica)—Veronica austriaca, V. urticifolia.
Distribution: widespread from sea level up to about 1800 m.
Flight-period: April/May to August in one generation.
Similar species: Melitaea arduinna, larger; hind-wing underside black proximal lunules 
of orange postdiscal band concave inwardly (crescent-shaped) and black marginal spots 
larger, elongated (triangular) and almost touches each other.

Freyer’s Fritillary Figs 818-821 
Melitaea (Melitaea) arduinna (Esper, [1783])
Description: Relatively large butterfly. Resembles Melitaea cinxia closely, but hind-wing 
underside black proximal lunules of orange postdiscal band concave inwardly (crescent-
shaped) and black marginal spots larger, elongated (triangular) and almost touches each 
other. Female slightly larger and wings upperside ground-colour paler (yellow-orange) 
with fuscous suffusion.
Size: 40—51 mm
Habitat: meadows with flowering plants; woodland glades and edges, often in river val-
leys.
Foodplant: knapweeds (Centaurea spp.), particularly wig knapweed (Centaurea phry-
gia), but captive larvae accept a wide variety of Centaurea species (Asteraceae).
Distribution: relatively rare, occurs in Western Stara Planina Mts (common), Sbory-
anovo and southern Black Sea Coast from sea level up to 1000 m.
Flight-period: late May—July/August in one generation.
Similar species: Melitaea cinxia, smaller; hind-wing underside black proximal lunules 
of orange postdiscal band convex and black marginal spots smaller and distant.
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Knapweed Fritillary Figs 822-825 
Melitaea (Melitaea) phoebe ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Description: Relatively large butterfly. Wings upperside bright fulvous with black re-
ticulate pattern formed by the veins and cross-lines; hind-wing postdiscal band slightly 
darker than rest of the wing (orange-reddish). Fore-wing underside fulvous with few 
black markings and creamy apex. Hind-wing underside creamy with irregular orange 
discal band; black proximal lunules of orange postdiscal band concave (crescent-shaped) 
and with rounded reddish-orange spots; black marginal lunules linear and joined to form 
a continuous wavy line. Female larger and wings upperside paler (yellow-orange) with 
more contrasting shades of orange.
Size: 40—50 mm
Habitat: dry, open grassy areas with flowering plants and shrubs; open spaces in sparse 
forests and their edges; headland; rough ground.
Foodplant: various species of knapweeds (Centaurea), including brown knapweed (Cen-
taurea jacea), greater knapweed (C. scabiosa), short-fringed knapweed (C. nigrescens), 
white knapweed (C. alba); thistles (Cirsium)—creeping thistle (C. arvense), spear thistle 
(C. vulgare); ribwort plantain (Plantago lanceolata).
Distribution: widespread from sea level up to about 1900 m.
Flight-period: April to September in two generations.
Similar species: Melitaea ornata, hind-wing underside black marginal lunules thicker, 
triangular and clearly separated each other.

Eastern Knapweed Fritillary Figs 826-829 
Melitaea (Melitaea) ornata Christoph, 1893
Description: Relatively large butterfly. Resembles Melitaea phoebe closely, but hind-
wing underside black marginal lunules thicker, triangular and clearly separated each 
other. Female larger and wings upperside paler (yellow-orange) with more contrasting 
shades of orange.
Size: 36—46 mm
Habitat: dry and warm rocky/stony slopes with flowering plants among the bushes; often 
in river valleys.
Foodplant: knapweeds (Centaurea spp.).
Distribution: relatively rare, known from the warmest parts in South Bulgaria—Struma 
Valley, foothills of Alibotush (Slavyanka) Mt, near Asenovgrad, Ivaylovgrad, Sliven and 
southern Black Sea Coast with Strandzha Mt, from sea level up to about 1000 m.
Flight-period: May to June/July in one or two generations.
Similar species: Melitaea phoebe, hind-wing underside black marginal lunules thin, lin-
ear and joined to form a continuous wavy line.
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Spotted Fritillary Figs 830-833 
Melitaea (Melitaea) didyma (Esper, [1778])
Description: Relatively large butterfly, very variable. Wings upperside bright tiger or-
ange with solid black markings; both wings with solid submarginal crescent-shaped lu-
nules (usually separated from marginal line). Fore-wing underside orange with few black 
markings and creamy yellow apex. Hind-wing underside creamy to creamy yellow with 
orange discal and postdiscal bands; distal black markings of orange postdiscal band flat 
(only slightly concave) and black submarginal spots rounded. Female larger and wings 
upperside paler (yellow-orange to fulvous) with more and larger black markings.
Size: 35—48 mm
Habitat: dry, open grassy places with flowering plants; open areas in forests, scrubland 
and their edges; meadows; headland; rough ground.
Foodplant: common toadflax (Linaria vulgaris); weasel’s-snout (Misopates orontium); 
pantain (Plantago)—P. subulata, P. bellardii, P. lanceolata, P. major; large speedwell 
(Veronica austriaca teucrium), other speedwells (Veronica spp.), yellow foxglove (Digi-
talis grandiflora), perennial yellow-woundwort (Stachys recta), common valerian (Va-
leriana officinalis), mountain valerian (V. montana), mullein (Verbascum) and others.
Distribution: widespread from sea level up to about 1800 m.
Flight-period: April/May to September, in two or three generations.
Similar species: Melitaea trivia, hind-wing underside black submarginal spots triangular, 
distal black markings of orange postdiscal band thin and conspicuously concave and ir-
regular orange discal band usually broken.

Lesser Spotted Fritillary Figs 834-837 
Melitaea (Melitaea) trivia ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Description: Medium-sized butterfly. Resembles Melitaea didyma closely, but hind-wing 
underside black marginal spots triangular, distal black markings of orange postdiscal 
band thin and conspicuously concave and irregular orange discal band usually broken; 
hind-wing upperside postdiscal series of oval black spots more or less constant. Female 
slightly larger and wings upperside paler (yellow-orange to fulvous) with more and larger 
black markings and some greyish suffusion.
Size: 28—42 mm
Habitat: dry and warm grassy or rocky places with flowering plants and bushes; often 
river valleys; headland; rough ground.
Foodplant: various species of mullein (Verbascum)—dense-flowered mullein (Verbas-
cum densiflorum), long-leaved mullein (V. longifolium), Hungarian mullein (V. specio-
sum).
Distribution: widespread from sea level up to about 1700 m.
Flight-period: May to August/September in two generations.
Similar species: Melitaea didyma, hind-wing underside black submarginal spots 
rounded, distal black markings of orange postdiscal band flat and only slightly concave 
and orange discal band irregular but continuous.
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Heath Fritillary Figs 838-841 
Melitaea (Mellicta) athalia (Rottemburg, 1775)
Description: Medium-sized butterfly. Wings upperside orange with black reticulate pat-
tern formed by the veins and solid cross-lines. Fore-wing underside fulvous with few 
black markings and creamy apex. Hind-wing underside creamy to creamy yellow with 
reddish-orange discal spots; black proximal and distal lunules of orange postdiscal band 
concave (crescent-shaped) and marginal band same colour as adjacent region. Female 
larger and wings upperside paler (yellow-orange) with fuscous suffusion.
Size: 32—45 mm
Habitat: any type of grassy areas with flowering plants and shrubs; open areas in forests, 
scrubland and their edges; meadows.
Foodplant: ribwort plantain (Plantago lanceolata); speedwells (Veronica)—germander 
speedwell (Veronica chamaedrys), wood speedwell (V. montana), heath speedwell (V. 
officinalis), common cow-wheat (Melampyrum pratense), small cow-wheat (M. sylvati-
cum), rusty foxglove (Digitalis ferruginea), common toadflax (Linaria vulgaris) and oth-
ers.
Distribution: widespread from sea level up to about 2200 m.
Flight-period: May to August, in one or two generations.
Similar species: Melitaea diamina, hind-wing underside crescent-shaped orange spots 
in submarginal band enclosing at distal end a pale spot with dark (nigrescent) mark; M. 
aurelia and M. britomartis, hind-wing underside double marginal lines filled yellow or 
yellowish-brown and slightly to considerably darker than the adjacent region.

False Heath Fritillary Figs 842-845 
Melitaea (Melitaea) diamina (Lang, 1789)
Description: Medium-sized butterfly. Resembles Melitaea athalia, but hind-wing upper-
side considerably darker, obscuring much of fulvous ground-colour; hind-wing underside 
crescent-shaped markings of postdiscal band orange-brown and enclosing at distal end a 
pale spot with dark (nigrescent) mark, double marginal lines filled yellowish to orange-
brown and slightly to considerably darker than the adjacent region. Female slightly larger 
and wings upperside paler, ranging from yellowish-orange to pale yellow, even white.
Size: 32—42 mm
Habitat: wet meadows with flowering plants, often woodland edges.
Foodplant: diverse species of valerian (Valeriana)—common valerian (Valeriana of-
ficinalis), ribwort plantain (Plantago lanceolata), common bistort (Persicaria bistorta).
Distribution: very rare in isolated colonies in the Western Stara Planina, Rila and Western 
Rhodopi Mts between 800 to 2000 m; locality in Ludogorie (Voden) needs confirmation.
Flight-period: June—July in one generation.
Similar species: from all similar species (M. athalia, M. aurelia, M. britomartis) differs 
by hind-wing underside—crescent-shaped orange spots in submarginal band enclosing 
at distal end a pale spot with dark (nigrescent) mark.
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Nickerl’s Fritillary Figs 846-849 
Melitaea (Mellicta) aurelia Nickerl, 1850
Description: Relatively small butterfly. Resembles Melitaea athalia closely, but hind-
wing underside double marginal lines filled yellow to yellowish-orange and at least 
slightly darker than the adjacent region; antemarginal zone in s1b (under the last crescent-
shaped orange spot) plain (creamy to yellowish), without or with very thin and broken 
dark line. Female slightly larger and wings upperside paler with shades of orange to 
yellowish.
Size: 28—38 mm
Habitat: open grassy areas with flowering plants and shrubs; open areas in forests, scrub-
land and their outskirts.
Foodplant: mainly ribwort plantain (Plantago lanceolata), sometimes also speedwells 
(Veronica) and cow-wheats (Melampyrum), foxgloves (Digitalis), tansy (Tanacetum).
Distribution: isolated colonies from sea level up to about 1500 m.
Flight-period: June to August, in one or two generations.
Similar species: Melitaea britomartis, hind-wing underside double marginal lines filled 
orange to orange-brown and considerably darker than the adjacent region; antemarginal 
zone in s1b (under the last crescent-shaped orange spot) divided into two zones by black 
line and proximal one is slightly darker (creamy to yellowish) than distal (white); exami-
nation of the genitalia will be necessary for certain identification.

Assmann’s Fritillary Figs 850-853 
Melitaea (Mellicta) britomartis Assmann, 1847
Description: Relatively small butterfly. Resembles Melitaea athalia closely, but hind-
wing underside double marginal lines filled orange to orange-brown and considerably 
darker than the adjacent region; antemarginal zone in s1b (under the last crescent-shaped 
orange spot) divided into two zones by black line and proximal one is slightly darker 
(creamy to yellowish) than distal (white). Female slightly larger and wings upperside 
paler with shades of orange to yellowish.
Size: 28—36 mm
Habitat: warm and sheltered grassy areas with flowering plants and shrubs, often edges 
of deciduous forests.
Foodplant: ribwort plantain (Plantago lanceolata), speedwells (Veronica austriaca teu-
crium, V. chamaedrys, V. officinalis), cow-wheats (Melampyrum), yellow-rattles (Rhi-
nanthus).
Distribution: very rare in isolated colonies in Stara Planina (near Sliven, Kotel and Vur-
bitsa), near Burgas and Strandzha Mt from sea level up to about 800 m; localities in Liulin 
Mt and Varna require confirmation.
Flight-period: May/June to July/August in one or two generations.
Similar species: Melitaea aurelia, hind-wing underside double marginal lines filled yel-
low to yellowish-orange and only slightly darker than the adjacent region; antemarginal 
zone in s1b (under the last crescent-shaped orange spot) plain (creamy to yellowish), 
without or with very thin and broken dark line; examination of the genitalia will be 
necessary for certain identification.
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Marsh Fritillary Figs 854-857 
Euphydryas (Eurodryas) aurinia (Rottemburg, 1775)
Description: Relatively large butterfly. Wings upperside ground-colour shades of orange 
(from yellowish to fulvous) with black reticulate pattern formed by the veins and cross-
lines; hind-wing postdiscal band darker than rest of the wing (orange-reddish) and with a 
series of black dots, antemarginal lunules white to creamy white, sometimes with strong 
greyish suffusion. Wings underside similar, but paler. Female slightly larger and abdomen 
thicker.
Size: 34—48 mm
Habitat: moist grassy places with flowering plants and shrubs; open areas in forests and 
their edges; banks of water bodies—lakes and rivers.
Foodplant: mainly various species of teasels (Dipsacus spp.) and devil’s-bit scabious 
(Succisa pratensis), but also small scabious (Scabiosa columbaria), cream scabrous (Sca-
biosa ochroleuca), honeysuckle (Lonicera), gentian (Gentiana).
Distribution: in isolated colonies from sea level up to about 2100 m.
Flight-period: April to July in one generation.
Similar species: female Euphydryas cynthia, hind-wing underside with reddish-brown 
marginal band.

Cynthia’s Fritillary Figs 858-861 
Euphydryas (Hypodryas) cynthia ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Description: Medium-sized butterfly. Female resembles Euphydryas aurinia, but hind-
wing underside without reddish-brown marginal band. Male wings upperside ground-
colour white with black reticulate pattern formed by the veins and cross-lines; fore-wing 
with two reddish-orange spots in the cell and reddish-orange postdiscal band, submar-
ginal band paler (fulvous); hind-wing irregular discal band reddish-orange, postdiscal 
band reddish-orange and with or without series of black dots, antemarginal lunules white 
to creamy white. Male wings underside similar, but bands and spots reddish-brown on 
creamy ground-colour.
Size: 34—42 mm
Habitat: open grassy places with flowering plants among shrubs of dwarf mountain-pine 
and dwarf juniper in the alpine zone.
Foodplant: plantains (Plantago) and violets (Viola).
Distribution: very rare in the highest parts of Rila and Pirin mountains between 2000 
to 2800 m.
Flight-period: late June—early August in one generation.
Similar species: female is similar to Euphydryas aurinia, but latter hind-wing underside 
without reddish-brown marginal band.
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Scarce Fritillary Figs 862-865 
Euphydryas (Hypodryas) maturna (Linnaeus, 1758)
Description: Relatively large butterfly. Male wings upperside ground-colour white with 
black reticulate pattern formed by the veins and cross-lines; fore-wing with two orange-
reddish spots in the cell and orange-reddish postdiscal band, submarginal band paler 
(fulvous); hind-wing discal and postdiscal bands orange-reddish. Male wings underside 
similar, but blurred. Female similar, but ground-colour creamy yellow to fulvous and 
fore-wing rounded, outer margin not concave.
Size: 40—50 mm
Habitat: sparse forests with undergrowth, glades and edges, especially in river valleys.
Foodplant: before hibernation—ash (Fraxinus excelsior), guelder-rose (Viburnum opu-
lus), fly honeysuckle (Lonicera xylosteum) and aspen (Populus tremula), gregariously in 
a silken web; after hibernation (in spring), singly—ribwort plantain (Plantago lanceo-
lata), germander speedwell (Veronica chamaedrys), cow-wheats (Melampyrum), devil’s-
bit scabious (Succisa pratensis).
Distribution: isolated colonies in Dobrudzha and Ludogorie, between 80 to 200 m.
Flight-period: late May—late June, in one generation.
Similar species: none.
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Увод
Всичко започна като един проект, целящ да направи пеперудите популярни най-
вече сред децата и учениците, като за целта трябваше да се дадат български имена 
на всички видове и да се улесни разпознаването им в природата. С натрупването 
на материала и писането на текстовете, мои приятели от Великобритания и 
Австралия проявиха интерес и предложиха да бъде издадена и на английски език. 
Така че, в крайна сметка, ето пред вас двуезичното издание на тази книжка. Освен 
определителите на европейските или западнопалеарктични пеперуди, вече почти 
всички европейски държави имат издадени определители на фауната. У нас, за 
съжаление, все още не е издаван пълен определител на дневните пеперуди и целта ни 
беше да запълним тази празнота, а също да направим групата достъпна и популярна 
за работа от деца, ученици и студенти. Навсякъде сме се старали българският текст да 
е максимално опростен и достъпен за широка аудитория (вкл. и деца), поради което 
сме избягвали употребата на специализирани термини (доколкото е възможно). В 
английският текст сме се придържали пък към специалната терминология, затова 
на места детайлите между български и английски текст се различават.

Обща част
В секция Описание се дава съвсем кратко описание на вида, като се набляга на 
характерни за дадения вид белези и на разликите между мъжки и женски (където 
има такива разлики). Поради наличието на изобилен илюстративен материал, 
считаме че е излишно да утежняваме текста с дълги и подробни словесни описания. 
Главните отличителни белези от подобните видове са дадени накратко в секция 
Подобни видове. Размерите са дадени при разтворени крила (между върховете на 
предните крила), но са ориентировъчни, понеже индивидите на повечето видове 
варират значително по големина. Само за видове с ограничено разпространение 
се дават конкретни райони (или находища), а периода на летеж и вертикалното 
разпространение се отнасят само за България. След българското име на вида 
са посочени номерата на фигурите и в скоби - страницата, на която се намират. 
Символите на снимките означават мъжки индивид (♂) и женски (♀).
Главните белези за разпознаване (определяне) на пеперудите са свързани с крилата, 
поради това ще разгледаме основните понятия, свързани с участъците на крилата, 
жилкуването и рисунъка им.
Както се вижда от схемите по-долу основните участъци на всяко крило са 
косталната жилка (преден ръб), връх, заден (анален) ръб, анален ъгъл, външен 
ръб и подразделенията на отделните им участъци (подредени тук от основата към 
края на крилото) — основна (базална), дискална, постдискална, субмаргинална, 
маргинална, субапикална и апикална (връхна).
Жилкуване. Основните жилки са костална, субкостална, радиална, медиална, 
кубитална и анална, които се разделят на дистални жилки, плюс субмедиална и/или 
анална жилка. От своя страна дисталните жилки се номерират от 1 до 12 на предното 
крило и от 1 до 8 — на задното. Участъците между жилките се наричат клетки и 
номерът им отговаря на жилката, която се намира под тях. При повечето видове 
радиалната и медиална жилка се събират около средата на крилото, образувайки 
изцяло затворена клетка, наречена дискална (дискоидална) клетка.



234

Крилата са покрити с люспички, припокриващи се като керемиди на покрив. Те 
съдържат пигменти (оцветители), придаващи цвета на крилото и подредбата им 
определя окраската на крилата. Някои от тях имат по-сложна микроскопична 
структура и пречупват светлината, придавайки т.нар. оптична окраска (например 
при преливниците/ род Apatura). При мъжките, разпръснати между тези два типа 
люспици има още един тип, които при основата си имат специални жлези и се 
наричат андроконии. Жлезите секретират (отделят) вещества, които привличат 
женските. Много често андрокониалните люспици се групират в различни по 
форма структури, наречени полови (андрокониални) петна или бразди.

v1a

v1b
v2

v3

v4

v5

v6

v7 v1
v2

v3

v4

v5

v6
v7

v8v9

v10

v11

v12
s9

s8 s7

s6
s5

s4

s3
s2

s1b
s1a

s1a

s1b s1 s2 s3

s4

s5

s6
s7

диска
лна к

летк
а

връх

външ
ен ръб

анален ъгъл

анален ъгъл

връх
външен ръб

костален (преден) ръб

заден (анален) ръб

зад
ен (а

нале
н) р

ъб

дискална клетка



235

Зони на крилото:
1.базална
2. дискална
3. постдискална
4. субмаргинална
5. маргинална
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Семейство Дебелоглавки (Hesperiidae)

Слезова дебелоглавка Фиг. 1-4 (11) 
Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)
Описание: Дребна тъмнокафява пеперуда, изпъстрена с множество бели петънца 
и точки. Долната страна по-светло кафеникава, а белите дискални петна около 
предния ръб на задното крило формират ивица.
Размер: 22 — 26 mm
Биотоп: тревисти местности; редки храсталаци; пустеещи земи; окрайнини на 
гори и горски поляни, често с петна оголена земя. Могат да бъдат наблюдавани 
с отворени крила по цветове или на влажна почва. Летят с бърз полет ниско над 
земята.
Хранително растение: различни розоцветни — очеболец (Potentilla), дива ягода 
(Fragaria vesca), къпина и малина (Rubus spp.), зайчина (Coronilla), слез (Malva), 
камшик (Agrimonia eupatoria).
Разпространение: повсеместно от морското равнище докъм 2200 m.
Период на летеж: април — август, обикновено в две поколения.
Подобни видове: другите видове от рода, но този е най-дребен; особено характерно 
е ясно изразеното и типично по форма бяло петно в средата на задното крило отгоре.

Едра прошарена дебелоглавка Фиг. 5-8 (11) 
Pyrgus alveus (Hübner, [1803])
Описание: Дребна тъмнокафява пеперуда, предните крила отгоре изпъстрени с 
бели петънца и точки. Долната страна по-светло кафеникаво или сивкава, а белите 
петна в дискалната област на задното крило формират неправилна ивица.
Размер: 25 — 32 mm
Биотоп: открити тревисти местности с цъфтящи растения, особено на камениста 
основа; просеки; закътани долчинки и край реки и потоци.
Хранително растение: очеболец (Potentilla spp.) от розоцветни и желтак (Helian-
themum spp.) от Лавданови.
Разпространение: предимно планински вид, достигащ докъм 2000 m.
Период на летеж: юни — август, в едно поколение.
Подобни видове: другите видове от рода; но светлите петна в средата на задното 
крило отгоре едва забележими и ясно изразено бяло петънце (1 или 2) в основата на 
предното крило, близо до задния ръб (клетка 1b).
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Армориканска дебелоглавка Фиг. 9-12 (13) 
Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910)
Описание: Дребна тъмнокафява пеперуда, крилата отгоре изпъстрени с бели 
петънца и точки (на задните крила понякога по-бледи); задните крила винаги с ред 
субмаргинални светли петънца. Долната страна по-светло кафеникава или сивкава.
Размер: 24 — 28 mm
Биотоп: сухи и топли тревисти местности с цъфтящи растения, особено на 
камениста основа и богати на храсталаци. Могат да бъдат наблюдавани с отворени 
крила предимно по цветове.
Хранително растение: различни розоцветни — очеболец (Potentilla spp.), дива 
ягода (Fragaria vesca) и Лавданови — желтак (Helianthemum spp.).
Разпространение: почти навсякъде от морското равнище докъм 900 m.
Период на летеж: май — август/септември, в две поколения.
Подобни видове: другите видове от рода; особено характерно е ясно изразеното и 
типично по форма (като връх на стрела) бяло петно, разположено отдолу близо до 
външния заден край на задното крило.

Маслинена дебелоглавка Фиг. 13-16 (13) 
Pyrgus serratulae (Rambur, [1839])
Описание: Дребна тъмнокафява пеперуда, предните крила отгоре изпъстрени с 
бели петънца и точки. Задните крила отгоре може да имат едва видими бледи петна, 
но обикновено едноцветни. Долната страна по-светла и задните крила маслинено-
зеленикави, а белите петна в дискалната област на задното крило формират 
неправилна ивица, прекъсната около или под средата.
Размер: 24 — 30 mm
Биотоп: обикновено планински склонове с цъфтящи растения; ливади в разредени 
гори и покрайнините им.
Хранително растение: розоцветни от родовете очеболец (Potentilla spp.) и шапиче 
(Alchemilla spp.).
Разпространение: предимно планински вид, достигащ докъм 2000 m.
Период на летеж: май — юли/август, в едно поколение.
Подобни видове: другите видове от рода; но бялото петно в основата край предния 
ръб на задното крило отдолу с овална форма (подобно на маслина).
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Южна дебелоглавка Фиг. 17-20 (15) 
Pyrgus cinarae (Rambur, [1839])
Описание: Дребна тъмнокафява пеперуда, крилата отгоре изпъстрени с множество 
сравнително едри бели петна; задните крила винаги с ивица от бели петна в средата 
и ред субмаргинални бели петънца. Долната страна по-светла — обикновено 
жълтеникаво-кафява и ярко бели предни ръбове.
Размер: 30 — 34 mm
Биотоп: сухи и топли тревисти местности, особено на каменисти терени. Активно 
посещават цветове и влажна почва.
Хранително растение: очеболец (Potentilla spp.), предимно прав (Potentilla recta).
Разпространение: предимно в топлите части на страната (Южна България) докъм 
1200 m.
Период на летеж: юни — юли/август, в едно поколение.
Подобни видове: другите видове от рода; особено характерни са едрите бели 
петна, сред които се открояват това в средата на предното крило (с форма на гира) 
и триъгълното в основата му, близо до задния ръб; задните крила винаги с ивица от 
бели петна в средата и ред субмаргинални бели петънца.

Жълтопоясна дебелоглавка Фиг. 21-24 (15) 
Pyrgus sidae (Esper, [1784])
Описание: Дребна тъмнокафява пеперуда, крилата отгоре изпъстрени с множество 
сравнително едри бели петна; задните крила с ивица от светли петна в средата и 
ред триъгълни субмаргинални петънца. Долната страна на задните крила бяла с две 
ясно изразени жълто-оранжеви ивици.
Размер: 34 — 38 mm
Биотоп: тревисти и каменисти местности с цъфтящи растения; ливади в разредени 
гори и покрайнините им; разредени храсталаци.
Хранително растение: очеболец (Potentilla spp.), предимно прав (Potentilla recta) 
и стъпаловиден (P. pedata).
Разпространение: из цялата страна от морското равнище докъм 1700 m.
Период на летеж: май — юли, в едно поколение.
Подобни видове: другите видове от рода; но веднага се различава по долната 
страна на задните крила, която е бяла с две ясно изразени жълто-оранжеви ивици.
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Шафранкова дебелоглавка Фиг. 25-28 (17) 
Pyrgus carthami (Hübner, [1813])
Описание: Дребна тъмнокафява пеперуда, крилата отгоре изпъстрени с множество 
сравнително едри бели петна; задните крила с ивица от бели петна в средата и ред 
триъгълни субмаргинални петънца. Долната страна по-светло кафеникава или 
сивкава и тесен, но непрекъснат бял кант по маргиналния ръб.
Размер: 34 — 36 mm
Биотоп: отворени тревисти местности с цъфтящи растения; често каменисти 
терени и силно разредени гори.
Хранително растение: различни видове очеболец (Potentilla spp.), ружа (Althaea 
spp.) и горски слез (Malva sylvestris).
Разпространение: в изолирани находища из цялата страна докъм 1500 m.
Период на летеж: юни — септември, в едно поколение.
Подобни видове: другите видове от рода; но веднага се различава по долната 
страна на крилата, които са с непрекъснат бял кант по маргиналния ръб.

Планинска дебелоглавка Фиг. 29-31 (17) 
Pyrgus cacaliae (Rambur, [1839])
Описание: Дребна тъмнокафява пеперуда, предните крила отгоре изпъстрени 
с отделни дребни бели петънца и точки, докато задните са почти едноцветни. 
Долната страна на задните крила по-светло кафеникава или сивкава и едри, но леко 
размити бели петна.
Размер: 26 — 30 mm
Биотоп: високопланински ливади, често с разпръснати ниски храсталаци.
Хранително растение: сибалдия (Sibbaldia procumbens) и различни видове 
очеболец (Potentilla spp.).
Разпространение: високите части на Рила и Пирин между 2000 и 2800 m; 
съобщенията за Витоша и Стара планина от началото на миналия век се нуждаят 
от потвърждение.
Период на летеж: юни — август, в едно поколение.
Подобни видове: другите видове от рода; но веднага се различава по горната страна 
на предните крила, които със съвсем малък брой и много дребни бели петънца и 
липсата на бяло петънце в основата на предното крило, близо до задния ръб (клетка 
1b).
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Алпийска дебелоглавка Фиг. 32-34 (19) 
Pyrgus andromedae (Wallengren, 1853)
Описание: Дребна тъмнокафява пеперуда, предните крила отгоре изпъстрени 
с отделни дребни бели петънца и точки, докато задните са почти едноцветни. 
Долната страна на задните крила по-светло кафеникава или сивкава и с едри, но 
леко размити бели петна.
Размер: 26 — 30 mm
Биотоп: каменисти алпийски склонове, често много стръмни и с наличие на 
хранителното растение.
Хранително растение: пирински сребърник (Dryas octopetala) от семейство 
Розоцветни (Rosaceae).
Разпространение: високите части на Пирин (района на вр. Вихрен) между 2000 и 
2600 m.
Период на летеж: юни — юли/август, в едно поколение.
Подобни видове: другите видове от рода; но веднага се различава по трите бели 
дискални петна в линия под дискоидалната клетка на предните крила отгоре, а на 
задните крила отдолу има овално бяло петно в основата на дискоидалната клетка 
и бяла точка и линия (наподобяващи удивителен знак) между клетката и аналния 
ръб на крилото.

Оранжева дебелоглавка Актеон Фиг. 35-38 (19) 
Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)
Описание: Дребна златисто-кафеникава пеперуда с тънък черен маргинален 
кант. Мъжките имат около средата на предните крила тънка черна андрокониална 
(полова) бразда. При женските на предното крило край върха на дискалната клетка 
има дъга от жълти петънца, които личат и от долната страна. От долната страна 
крилата са златисти.
Размер: 22 — 28 mm
Биотоп: сухи и топли тревисти местности с цъфтящи растения, често сред 
храсталаци.
Хранително растение: различни видове житни треви — Brachypodium phoeni-
coides, B. sylvaticum, Elytrigia repens, Calamagrostis epigejos, Arrhenatherum elatius, 
Bromus spp..
Разпространение: разпространена предимно в Южна България от морското 
равнище докъм 1600 m.
Период на летеж: май — август, в едно поколение.
Подобни видове: другите видове от рода; но T. acteon е малко по-дребен и окраската 
му е по-тъмна — мръсно оранжево-кафеникава; характерна е и дъгата от жълти 
петънца на предното крило отгоре.
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Линейна оранжева дебелоглавка Фиг. 39-42 (21) 
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)
Описание: Дребна охрено-оранжева пеперуда с тънък черен маргинален кант. 
Мъжките имат около средата на предните крила тънка черна андрокониална 
(полова) бразда. От долната страна крилата са оранжево-жълти със сивкаво-зелена 
отсянка.
Размер: 26 — 30 mm
Биотоп: тревисти местности от всякакъв тип с цъфтящи растения — сечища, 
горски поляни, окрайнини на гори, храсталаци; почти винаги се среща съвместно 
с T. sylvestris.
Хранително растение: различни видове житни и острицови треви треви — Alope-
curus pratensis, Arrhenatherum elatius, Holcus mollis, Phleum pratense, Dactylis glom-
erata, Brachypodium sylvaticum, B. phoenicoides, Bromopsis erecta, Lolium perenne, 
Calamagrostis epigejos, Carex acutiformis.
Разпространение: широко разпространена из цялата страна от морското равнище 
докъм 1800 m.
Период на летеж: май — август, в едно поколение.
Подобни видове: другите видове от рода; за разлика от T. sylvestris върхът на 
антените от долната страна е тъмен (черен или тъмнокафяв), а окраската на T. ac-
teon е мръсно оранжево-кафеникава.

Горска оранжева дебелоглавка Фиг. 43-46 (21) 
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)
Описание: Дребна охрено-оранжева пеперуда с тънък черен маргинален кант. 
Мъжките имат около средата на предните крила тънка черна андрокониална 
(полова) бразда. От долната страна крилата са оранжево-жълти със сивкаво-зелена 
отсянка.
Размер: 26 — 32 mm
Биотоп: тревисти местности от всякакъв тип с цъфтящи растения — сечища, 
горски поляни, окрайнини на гори, храсталаци, пустеещи земи, край пътища.
Хранително растение: различни видове житни треви — Holcus lanatus, H. mollis, 
Phleum pratense, P. alpinum, Brachypodium sylvaticum, Deschampsia caespitosa, Anth-
oxanthum odoratum, Bromopsis erecta, Cynosurus cristatus, Melica ciliata.
Разпространение: широко разпространена из цялата страна от морското равнище 
докъм 1800 m.
Период на летеж: май — юли/август, в едно поколение.
Подобни видове: другите видове от рода; за разлика от T. lineola върхът на антените 
от долната страна е светъл (оранжев), а окраската на T. acteon е мръсно оранжево-
кафеникава.



242

Точкувана дебелоглавка Фиг. 47-50 (23) 
Hesperia comma (Linnaeus, 1758)
Описание: Дребна пеперуда, при която крилата отгоре са охрено-оранжеви с широк 
черен маргинален кант, черни жилки и черен връх, изпъстрени с жълтеникави 
петна. Мъжките са с широка черна андрокониална бразда в средата на крилото. От 
долната страна крилата са охрено-жълти с примес на сивкаво-зелено, като предните 
са с белезникави петънца, разположени както отгоре, а задните — със сребристи 
дискални и постдискални петънца.
Размер: 30 — 32 mm
Биотоп: отворени нискотревни местности с цъфтящи растения и обилие на 
власатка.
Хранително растение: основно житни треви от групата на овчата власатка (Festuca 
ovina-group), по-рядко райграс (Lolium perenne) и пълзящ пирей (Elytrigia repens).
Разпространение: широко разпространена в изолирани находища из цялата страна 
от морското равнище докъм 1500 m.
Период на летеж: края на юни/юли — септември, в едно поколение.
Подобни видове: Ochlodes sylvanus, от който се отличава по по-кафеникавата си 
горна страна на крилата, а долната страна е изпъстрена със сребристи петна на 
зеленеещ фон.

Горска дебелоглавка Фиг. 51-54 (23) 
Ochlodes sylvanus (Esper, [1779])
Описание: Дребна пеперуда, при която крилата отгоре са охрено-оранжеви с широк 
тъмен маргинален кант и черни жилки, изпъстрени с жълтеникави петна. Мъжките 
са с широка черна андрокониална бразда в средата на крилото. От долната страна 
крилата са охрено-жълти с примес на зеленикаво-жълто, като и двата чифта са с 
бледи жълтеникави петънца.
Размер: 28 — 36 mm
Биотоп: слънчеви тревисти окрайнини на гори, горски поляни, просеки с отделни 
широколистни дървета и храсти, по специално къпини (Rubus fruticosus); повечето 
биотопи са влажни и с обилие от папрати, най-често орлова папрат (Pteridium aq-
uilinum).
Хранително растение: широк набор от житни и дзукови треви — Dactylis glomera-
ta, Molinia caerulea, Brachypodium phoenicoides, B. sylvaticum, Poa pratensis, Festuca 
spp., Calamagrostis epigejos, Luzula pilosa, Holcus lanatus, Elytrigia repens, Agrostis 
spp., Phleum pratense.
Разпространение: из цялата страна от морското равнище докъм 1600 m.
Период на летеж: юни — август, в едно поколение.
Подобни видове: Hesperia comma, от който се отличава по жълто-оранжевия си 
основен цвят и слабо контрастните мръсножълтеникави петна от долната страна.
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Средиземноморска дебелоглавка Фиг. 55-58 (25) 
Gegenes nostrodamus (Fabricius, 1793)
Описание: Дребна едноцветна тъмнокафеникава пеперуда с цвета на млечен 
шоколад. От долната страна крилата са сивкаво-кафяви с няколко слабо забележими 
бели петънца при върха на предното крило.
Размер: 32 — 35 mm
Биотоп: горещи и сухи биотопи, най-вече песъкливо-каменисти речни долини и 
морски крайбрежия с рядка растителност.
Хранително растение: житни треви — Aeluropus spp. и Panicum spp.
Разпространение: изключително рядък ксеро-термофилен вид, известен само от 
най-южните части на Струмската долина и Източни Родопи (Долна Кула) между 
100 и 500 m.
Период на летеж: май — септември/октомври, в две или три поколения, по-чест 
през есента (края на юли — септември).
Подобни видове: Gegenes pumilio, който е малко по-дребен, с по-тъмно оцветяване 
отгоре, а задните крила от долната страна имат няколко едва забележими по-светли 
постдискални петънца.

Дребна средиземноморска дебелоглавка Фиг. 59-62 (25) 
Gegenes pumilio (Hoffmannsegg, 1804)
Описание: Дребна едноцветна тъмнокафеникава пеперуда, много подобна на 
предишната, но по-дребна и тъмна. От долната страна крилата са тъмнокафяви с 
няколко слабо забележими светли петънца.
Размер: 26 — 28 mm
Биотоп: горещи и сухи биотопи, най-вече скалисти/песъкливо-каменисти биотопи 
и морски крайбрежия с рядка растителност.
Хранително растение: житни треви (Poaceae).
Разпространение: изключително рядък ксеро-термофилен вид, известен само от 
най-южните части на Струмската долина между 100 и 200 m.
Период на летеж: април — септември/октомври, в две или три поколения.
Подобни видове: Gegenes nostrodamus, който е по-едър, по-светло оцветен отгоре, 
а задните крила от долната страна са едноцветни и в основата на предния им ръб 
(костата) има гъсто снопче космици.
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Кръгова дебелоглавка Фиг. 63-66 (27) 
Spialia orbifer (Hübner, [1823])
Описание: Дребна тъмнокафява пеперуда, крилата отгоре изпъстрени с множество 
бели петънца и ред еднакво големи субмаргинални точици; задните крила с няколко 
бели петна около средата и също такива субмаргинални точици. Долната страна по-
светла — червеникаво-кафява с почти еднакви по големина закръглени бели петна.
Размер: 25 — 30 mm
Биотоп: тревисти местности с редки храсти и множество цъфтящи растения; 
горски сечища.
Хранително растение: различни Розоцветни растения — дребна динка (Sanguisor-
ba minor), лечебна динка (S. officinalis), малина (Rubus idaeus).
Разпространение: широко разпространена из цялата страна от морското равнище 
докъм 1300 m.
Период на летеж: април — септември, в две поколения.
Подобни видове: от видовете от род Pyrgus се различава по редът еднакво големи 
субмаргинални точици от горната страна на предното крило, постдискалните 
петънца също формират извит, но правилен ред; от Spialia phlomidis се отличава по 
правилното овално петно в основата на задното крило отдолу.

Шлемова дебелоглавка Фиг. 67-70 (27) 
Spialia phlomidis (Herrich-Schäffer, [1845])
Описание: Дребна тъмнокафява пеперуда, крилата отгоре изпъстрени с множество 
бели петънца и ред еднакво големи субмаргинални точици; задните крила с няколко 
бели петна около средата и също такива субмаргинални точици. Долната страна 
по-светла, а белите петна в дискалната област на задното крило формират ивица.
Размер: 30 — 32 mm
Биотоп: горещи и сухи тревисти или каменисти местности с цъфтящи растения.
Хранително растение: някои видове поветица (Convolvulus spp.).
Разпространение: много локален ксеро-термофилен вид, известен от Струмската 
долина, Алиботуш (Славянка) планина и Асеновградско, достигащ докъм 1600 m.
Период на летеж: юни — юли, в едно поколение.
Подобни видове: от видовете от род Pyrgus се различава по реда еднакво големи 
субмаргинални точици от горната страна на предното крило, а от Spialia orbifer  
— по белезникавия костален участък на предното крило, ивицата от бели петна в 
дискалната област на задното крило отдолу и липсата на правилно овално петно в 
основата му.
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Мозаечна дебелоглавка Фиг. 71-74 (29) 
Muschampia tessellum (Hübner, [1803])
Описание: Дребна тъмнокафява пеперуда, крилата отгоре изпъстрени с множество 
бели петънца и ред еднакво големи субмаргинални точици; задните крила с няколко 
бели петна около средата и също такива субмаргинални точици. Долната страна 
значително по-светла — сивкаво-кафява, а белите петна в дискалната област на 
задното крило формират неправилна ивица.
Размер: 34 — 38 mm
Биотоп: отворени тревисти местности с множество цъфтящи растения.
Хранително растение: тревисти растения от род руница (Phlomis spp.), у нас — 
грудеста руница (Phlomis tuberosa).
Разпространение: много локален вид, известен от Бургаско, Котленско, Софийско 
и пл. Алиботуш (Славянка), достигащ докъм 1000 m.
Период на летеж: от средата на май до средата на август, в едно или две поколения.
Подобни видове: от видовете от род Pyrgus и Spialia се различава по двойката 
дискални петънца край задния ръб на предното крило; от Muschampia cribrellum 
се отличава по трите едри и сравнително еднакви бели петна близо до върха на 
предното крило и наличието на бяла резка в края на дискалната клетка.

Решетъчна дебелоглавка Фиг. 75-78 (29) 
Muschampia cribrellum (Eversmann, 1841)
Описание: Дребна тъмнокафява пеперуда, крилата отгоре изпъстрени с множество 
бели петънца и ред еднакво големи субмаргинални точици; задните крила с няколко 
бели петна около средата и също такива субмаргинални точици. Долната страна 
значително по-светла — сивкаво-кафява, а белите петна в дискалната област на 
задното крило формират неправилна ивица.
Размер: 26 — 32 mm
Биотоп: сухи, отворени тревисти или каменисти местности.
Хранително растение: вероятно някои видове очеболец (Potentilla spp.).
Разпространение: много локален ксерофилен вид, известен от Софийско — от 
хълма Чепън и през Западна Стара планина до Искрец, находищата се намират на 
около 1000 m.
Период на летеж: от средата на май до средата на юни, в едно поколение.
Подобни видове: от видовете от род Pyrgus и Spialia се различава по двойката 
дискални петънца край задния ръб на предното крило; от Muschampia tessellum се 
отличава по размера си и по-дребните и различни по размер бели петна близо до 
върха на предното крило и отсъствието на бяла резка в края на дискалната клетка.
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Кафява ружова дебелоглавка Фиг. 79-82 (31) 
Carcharodus alceae (Esper, [1780])
Описание: Дребна кафява пеперуда, предните крила отгоре светлокафеникави с 
тъмни петънца, трите белезникави петънца около върха и дискалното просветлени; 
задните крила тъмнокафяви с отделни светли петънца около средата и подобни 
субмаргинални точици (понякога слабо забележими). Долната страна по-светло 
кафеникава с отделни светли петънца.
Размер: 26 — 34 mm
Биотоп: сухи тревисти местности, често с високи треви и редки храсти; окрайнини 
на гори.
Хранително растение: различни представители на сем. Слезови (Malvaceae) — 
някои видове слез (Malva spp.), предимно Malva sylvestris, а също и лечебна ружа 
(Althaea officinalis), тюрингска лаватера (Lavatera thuringiaca), алцея (Alcea spp.).
Разпространение: широко разпространена из цялата страна от морското равнище 
докъм 1400 m.
Период на летеж: април — октомври, в три или повече поколения.
Подобни видове: другите видове от рода; отличава се по много малкото дискално 
петно (често като резка) на предното крило и почти незабележимите светли 
петънца на задните крила отгоре; долната страна на задните крила кафеникава със 
сравнително ясно видими белезникави петна.

Мраморирана ружова дебелоглавка Фиг. 83-86 (31) 
Carcharodus lavatherae (Esper, [1783])
Описание: Дребна кафеникава пеперуда, крилата отгоре изпъстрени с множество 
бели петънца и ред еднакво големи субмаргинални точици; задните крила 
значително по-тъмни и с няколко бели петна около средата и също такива 
субмаргинални петънца. Долната страна белезникава.
Размер: 30 — 35 mm
Биотоп: сухи тревисти или каменисти местности с цъфтящи растения.
Хранително растение: различни видове ранилист (Stachys spp.), предимно 
изправен (S. recta) и тюрингска лаватера (Lavatera thuringiaca).
Разпространение: известен от редица находища, предимно в Южна България, 
достигащ докъм 1100 m.
Период на летеж: май — август, в едно поколение.
Подобни видове: другите видове от рода; отличава се по това, че отгоре задните 
крила са значително по-тъмни от предните, а долната страна на крилата е почти 
едноцветно белезникава.



247

Виолетова ружова дебелоглавка Фиг. 87-90 (33) 
Carcharodus flocciferus (Zeller, 1847)
Описание: Дребна кафява пеперуда, предните крила отгоре светлокафеникави 
с тъмни участъци (често с виолетова отсянка), трите белезникави петънца около 
върха и дискалното просветлени; задните крила тъмнокафяви с бели петна около 
средата. Долната страна по-светла — сивкаво-кафеникава с отделни светли петънца.
Размер: 30 — 34 mm
Биотоп: тревисти или каменисти местности с цъфтящи растения; сечища и горски 
поляни; предпочита по-прохладни и влажни места.
Хранително растение: различни видове ранилист (Stachys spp.), сред които S. rec-
ta, S. officinalis, S. alpina, S. germanica, S. palustris, S. sylvatica, S. scardica; сусерка 
(Marrubium peregrinum), обикновен пчелинок (M. vulgare).
Разпространение: широко разпространена из цялата страна от морското равнище 
докъм 1700 m.
Период на летеж: края на май — август, в две поколения.
Подобни видове: другите видове от рода; отличава се по едрите дискално и три 
апикални (връхни) петна на предното крило, незначителната разлика в оцветяването 
на предните и задните крила и долната страна на крилата сивкаво-кафеникава 
със сравнително ясно видими белезникави петна; с C. orientalis много близки, но 
последният има по-бледа долна страна на крилата.

Източна ружова дебелоглавка Фиг. 91-94 (33) 
Carcharodus orientalis Reverdin, 1913
Описание: Дребна кафява пеперуда, предните крила отгоре светлокафеникави с 
тъмни участъци, трите белезникави петънца около върха и дискалното просветлени; 
задните крила тъмнокафяви с бели петна около средата. Долната страна белезникава.
Размер: 30 — 32 mm
Биотоп: горещи и сухи тревисти или каменисти местности с цъфтящи растения; за 
разлика от предишния предпочита по-сухи и топли места.
Хранително растение: различни видове ранилист (Stachys spp.), пчелинок (Mar-
rubium spp.).
Разпространение: сравнително рядък ксеро-термофилен вид, известен от 
Струмската долина, Източните Родопи и Черноморието, достигащ докъм 500 m.
Период на летеж: април — август/септември, в две или три поколения.
Подобни видове: другите видове от рода; виж предходния вид, с който са много 
близки, но този има по-бледа долна страна на крилата.
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Траурна дебелоглавка Фиг. 95-98 (35) 
Erynnis tages (Linnaeus, 1758)
Описание: Дребна тъмнокафява пеперуда, предните крила отгоре с две тъмни и 
една по-светла препаски; задните крила едноцветно тъмнокафяви. И двата чифта 
крила по края (маргинално) с правилни редове от малки бели точици.
Размер: 25 — 28 mm
Биотоп: тревисти или каменисти местности с цъфтящи растения; пустеещи земи, 
вкл. каменни кариери и песъкливи места.
Хранително растение: тревисти растения от род звездан (Lotus spp.), сред които 
L. corniculatus и L. pedunculatus, обикновена конска подкова (Hippocrepis comosa), 
пъстра зайчина (Securigera varia), хмелна люцерна (Medicago lupulina), полски 
ветрогон (Eryngium campestre).
Разпространение: широко разпространена из цялата страна от морското равнище 
докъм 1500 m.
Период на летеж: април — август, в едно или две поколения.
Подобни видове: другият вид от рода (E. marloyi), от който се отличава по 
правилните редове от малки бели точици по края на двата чифта крила.

Черна дебелоглавка Фиг. 99-102 (35) 
Erynnis marloyi (Boisduval, [1834])
Описание: Дребна сивкаво-черна пеперуда, предните крила отгоре с две 
неправилни черни препаски, в постдискалната близо до предния ръб включени 1 до 
3 бели петънца; задните крила едноцветно чернокафяви.
Размер: 28 — 30 mm
Биотоп: горещи и сухи тревисти или каменисти местности, почти винаги на 
варовикова основа; сухи дерета, каменисти склонове. Мъжките често облитат 
връхните части на възвишения (т.нар. хилтопинг).
Хранително растение: храстовидната бадемолистна круша (Pyrus amygdaliformis).
Разпространение: изключително рядък ксеро-термофилен вид, известен само от 
най-южните части на Струмската долина, достигащ докъм 500 m.
Период на летеж: май — юли/август, в едно или две поколения.
Подобни видове: другият вид от рода (E. tages), от който се отличава по липсата на 
редове от малки бели точици по края на двата чифта крила.
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Пъстра дебелоглавка Фиг. 103-106 (37) 
Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)
Описание: Дребна тъмнокафява пеперуда, предните крила отгоре със златистожълти 
ъгловати петна, а на задните крила петната са овални. От долната страна предните 
крила са златисти на черни петна, формиращи неправилни ивици, а задните крила 
са златисти с по-светли овални петна с черен кант. Бухалчицата на антените от 
долната страна при мъжките е изцяло жълто-оранжева, а при женските — черна, а 
само върха е жълто-оранжев.
Размер: 26 — 30 mm
Биотоп: влажни тревисти местности с цъфтящи растения и единични храсти, вкл. 
горски поляни, окрайнини на гори, сечища; влаголюбив.
Хранително растение: различни видове житни треви — Molinia caerulea, Calama-
grostis epigejos, Brachypodium sylvaticum, B. phoenicoides, Bromus ramosus, Dactylis 
glomerata, Alopecurus pratensis, Phleum pratense.
Разпространение: планините в Западна България между 700 и 1750 m.
Период на летеж: май — юни/юли, в едно поколение.
Подобни видове: няма.

Дебелоглавка Морфей Фиг. 107-110 (37) 
Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)
Описание: Дребна черно-кафява пеперуда, предните крила отгоре с няколко 
златистожълти ъгловати петна в постдискалната зона (3 в група при мъжките и 5 в 
2 или 3 групи при женските), а задните крила едноцветно чернокафяви. От долната 
страна предните крила са чернокафяви с жълт кант около върха, а задните крила са 
жълти с бели овални петна с черен кант.
Размер: 32 — 38 mm
Биотоп: влажни тревисти местности с високи треви, вкл. горски поляни, окрайнини 
на гори, мочури; силно влаголюбив.
Хранително растение: различни видове хигрофитни житни треви — Calamagrostis 
canescens, Brachypodium sylvaticum, Molinia caerulea, Phragmites australis.
Разпространение: сравнително рядък вид, известен само от Южното Черноморско 
крайбрежие и Странджа планина от морското равнище докъм 450 m; находищата от 
Дунавската равнина (Свищов и Ловеч) са от началото на миналия век и се нуждаят 
от потвърждение.
Период на летеж: юни — юли/август, в едно поколение.
Подобни видове: няма.
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Семейство Бели опашатки (Papilionidae)

Голям (Жълт) полумесец Фиг. 111-114 (39) 
Papilio machaon Linnaeus, 1758
Описание: Едра и атрактивна пеперуда с опашни израстъци на задните крила. 
Основният цвят светло жълт с черни жилки и на всяко крило по една черна 
субмаргинална ивица, която на задните крила е със сини сърцевидни петна (едва 
като синьо напрашаване при пролетното поколение, а при лятното — добре 
оформени петна). В задния край на задното крило има и оранжево-червено очно 
петно. Долната страна същата, но малко по-бледа.
Размер: 60 — 80 mm
Биотоп: тревисти местности от всякакъв тип с цъфтящи растения (особено 
с магарешки бодил/Carduus spp. и паламида/Cirsium spp.); нерядко (особено 
мъжките) облитат билата на хълмове (хилтопинг).
Хранително растение: широк набор Сенникоцветни (Apiaceae) и Седефчеви (Ru-
taceae).
Разпространение: широко разпространена из цялата страна от морското равнище 
докъм 2300 m.
Период на летеж: март/април — октомври, обикновено в три поколения.
Подобни видове: няма.

Лястовича опашка Фиг. 115-118 (39) 
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)
Описание: Едра и атрактивна пеперуда с много дълги опашни израстъци на задните 
крила. Цветът на крилете бял с множество черни ивици (само една на задните). В 
задния край на задното крило има и синьо очно петно с оранжев кант. Долната 
страна същата, но малко по-бледа.
Размер: 60 — 90 mm
Биотоп: отворени тревисти местности с цъфтящи растения, храсталаци, окрайнини 
на гори; скалисти терени и дефилета, нерядко овощни градини.
Хранително растение: основно дървета и храсти от род слива (Prunus spp.), но 
също и круша (Pyrus spp.), ябълка (Malus pumila, syn. M. domestica), глог (Crataegus 
spp.) и офика (Sorbus).
Разпространение: широко разпространена из цялата страна от морското равнище 
докъм 1700 m.
Период на летеж: март/април — октомври, в три поколения.
Подобни видове: няма.
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Поликсена Фиг. 119-122 (41) 
Zerynthia (Zerynthia) polyxena ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Описание: Сравнително едра и атрактивна пеперуда. Крилата са жълтеникавобели 
до кремави с множество черни петна, някои от които може да са с червени точици. 
Субмаргиналната и маргиналната част са заети от силно назъбена черна ивица 
със „зъбци“, продължаващи по жилките до външния ръб, на задното крило и ред 
постдискални червени петна. Жилките и при двата чифта крила са черни и добре 
забележими. Долната страна подобна, но с оранжево-червени линийки в черните 
ивици край ръба.
Размер: 46 — 54 mm
Биотоп: топли тревисти или каменисти местности с храсталаци; синори на 
обработваеми земи; лозя; пустеещи терени.
Хранително растение: основно обикновена вълча ябълка (Aristolochia clematitis), 
но също и кръглолистна (A. rotunda), жълта (A. lutea) и бледа (A. pallida).
Разпространение: широко разпространена из цялата страна от морското равнище 
докъм 1900 m.
Период на летеж: март — юни, в едно поколение.
Подобни видове: няма; от родствения вид (Z. cerisy) се отличава по липсата на 
„опашчица“ в края на жилка 4 на задните крила.

Фердинандова пеперуда Фиг. 123-126 (41) 
Zerynthia (Allancastria) cerisyi (Godart, [1824])
Описание: Сравнително едра и атрактивна пеперуда. Крилата й са жълтеникавобели 
до кремави с множество черни петна и черна зона край крилния ръб, задните 
напръскани с червени петънца и с малка „опашчица“ в края на жилка 4. Долната 
страна подобна на горната. Женските с повече и по-едри черни петна.
Размер: 48 — 62 mm
Биотоп: топли тревисти или каменисти местности с храсталаци; синори на 
обработваеми земи; лозя; пустеещи терени; особено привързана към речни долини 
и каменисти хълмове.
Хранително растение: обикновена вълча ябълка (Aristolochia clematitis).
Разпространение: широко разпространена из цялата страна от морското равнище 
докъм 1100 m.
Период на летеж: май — юли, в едно поколение.
Подобни видове: няма; от родствения вид (Z. polyxena) се отличава по малката 
„опашчица“ на задните крила.
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Аполон (Червен Аполон) Фиг. 127-130 (43) 
Parnassius (Parnassius) apollo (Linnaeus, 1758)
Описание: Eдра и атрактивна пеперуда. Крилата са бели с 4-5 черни петна, а 
косталната област е сива. Субмаргиналната и маргиналната част със сивкава 
прозрачна препаска, която се размива в задния край. Задните крила с 4 червени 
очни петна с черен кант. Долната страна е подобна, но на задните крила с повече 
червени петна. При женските всички петна и ивици значително по-едри и наситени. 
След оплождането при женските от долната страна в края на коремчето се образува 
белезникаво рогово образувание с форма на лодка (т.нар. сфрагис).
Размер: 70 — 94 mm
Биотоп: скалисти планински склонове и поляни, където расте хранителното 
растение.
Хранително растение: основно бяла тлъстига (Sedum album), може да използва и 
други видове от рода, а също дебелец (Sempervivum sp.) и розов златовръх (Rhodiola 
rosea).
Разпространение: планините с подходящи биотопи между 450 m (Искърския 
пролом) и 2000 m.
Период на летеж: юни — август, в едно поколение.
Подобни видове: няма.

Мнемозина (Черен Аполон) Фиг. 131-134 (43) 
Parnassius (Driopa) mnemosyne (Linnaeus, 1758)
Описание: Едра пеперуда, при която крилата са бели с 2 черни петна, а жилките 
— черни. Субмаргиналната и маргиналната част с прозрачна препаска, която се 
размива в задния край. Долната страна е подобна. При женските черните петна 
на задните крила повече и по-едри и със сивкаво-черно напрашаване. След 
оплождането при женските на коремчето се образува сфрагис (снимка 134).
Размер: 50 — 65 mm
Биотоп: светли и влажни горски поляни, сечища; просветлени гори.
Хранително растение: различни видове лисичина/петльови гащи (Corydalis spp.), 
най-често Corydalis cava marschalliana и Corydalis solida.
Разпространение: широко разпространена из цялата страна от морското равнище 
докъм 2000 m.
Период на летеж: април/май — юли/август, в едно поколение.
Подобни видове: може да се сбърка с бялата овощна пеперуда (Aporia crataegi), 
която обаче няма черни петна по крилата.
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Семейство Белянки (Pieridae)

Бяла овощна пеперуда Фиг. 135-138 (45) 
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)
Описание: Едра бяла пеперуда с черни жилки (понякога крилата могат да 
изглеждат полупрозрачни). При женските жилките в основата на предното крило 
(по специално косталната и тези около дискалната клетка) кафеникави, а не черни.
Размер: 56 — 72 mm
Биотоп: топли, слънчеви, обрасли с храсти местности; културни биотопи, по-
специално овощни градини; пустеещи земи; показва предпочитание към отворени 
терени с магарешки бодил/Carduus spp. и паламида/Cirsium spp., по чиито цветове 
се събират понякога по няколко екземпляра.
Хранително растение: основно трънка (Prunus spinosa), но също останалите 
дървета и храсти от род слива (Prunus spp.), круша (Pyrus spp.), ябълка (Malus pumi-
la), глог (Crataegus spp.), бадем (Amygdalus spp.) и офика (Sorbus aucuparia).
Разпространение: широко разпространена и често срещана из цялата страна от 
морското равнище докъм 1700 m.
Период на летеж: април/май — юли, в едно поколение.
Подобни видове: няма.

Голяма зелева пеперуда Фиг. 139-142 (45) 
Pieris (Pieris) brassicae (Linnaeus, 1758)
Описание: Едра, активно летяща пеперуда. Отгоре крилата бели, върхът на 
предните с черно петно, достигащо до жилка 3 или 2, а задните слабо жълтеещи, с 
малко черно постдискално петно в предния край. Долната страна на задното крило 
и връхната част на предното жълтеникава. Женските имат в средата на предното 
крило две едри овални черни петна и още едно удължено, непосредствено под тях 
на задния ръб.
Размер: 54 — 72 mm
Биотоп: всякакви местности с наличие на хранителното растение, вкл. окрайнини 
на гори, ливади, пустеещи и земеделски земи, селища, градини.
Хранително растение: различни видове Кръстоцветни/Зелеви (Brassicaceae), а 
също и латинка (Tropaeolum majus).
Разпространение: широко разпространена из цялата страна от морското равнище 
докъм 1500 m (мигриращи екземпляри установени до 2150 m).
Период на летеж: март — октомври, в две или три поколения.
Подобни видове: няма — по размера си и наситеност на черните петна ясно се 
отличава от всички останали Белянки (Pieridae).
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Рапична пеперуда Фиг. 143-146 (47) 
Pieris (Artogeia) rapae (Linnaeus, 1758)
Описание: Сравнително едра пеперуда. Отгоре крилата мръснобели, предните с 
черен връх, достигащ до жилка 7 или 6, а задните слабо жълтеещи, с малко черно 
постдискално петно в предния край. Долната страна на задното крило и връхната 
част на предното жълтеникава. Женските в средата на предното крило с две черни 
петна, а мъжките — само с едно.
Размер: 40 — 54 mm
Биотоп: всякакви местности с цъфтяща растителност; обикновен в градини и други 
земеделски земи.
Хранително растение: различни видове Кръстоцветни/Зелеви (Brassicaceae), а 
също Резедови (Resedaceae), Лободови (Chenopodiaceae) и латинка (Tropaeolum 
majus).
Разпространение: широко разпространена и често срещана из цялата страна от 
морското равнище до най-високите части на планините (мигриращи екземпляри).
Период на летеж: март — ноември, в няколко поколения.
Подобни видове: При Pieris mannii апикалното петно продължава по външния ръб 
до жилка 4; при Pieris ergane апикалното петно е почти квадратно, от долната страна 
предното крило е без черно петно; при Pieris napi/Pieris balcana долната страна на 
задните крила е с тъмно напрашени жилки и апикалното петно на предните крила 
отгоре продължава по външния край като отделни триъгълници или петна.

Южна рапична пеперуда Фиг. 147-150 (47) 
Pieris (Artogeia) mannii (Mayer, 1851)
Описание: Подобна на предишната, но черното апикално петно продължава по 
външния ръб до жилка 4 или 3 и от него към средата на крилото (докъм петното) 
жилките са затъмнени. Женските в средата на предното крило с две черни петна, а 
мъжките — само с едно.
Размер: 40 — 50 mm
Биотоп: сухи и топли скалисти местности, често сред редки храсти и дървета.
Хранително растение: няколко вида Iberis, най-вече скален иберис (Iberis saxatilis) 
и вечнозелен иберис (I. sempervirens).
Разпространение: предимно в Южна България от морското равнище докъм 2000 
m.
Период на летеж: март — септември, в няколко поколения.
Подобни видове: При Pieris rapae апикалното петно продължава по външния ръб 
до жилка 6; при Pieris ergane апикалното петно е почти квадратно, от долната страна 
предното крило е без черно петно; при Pieris napi/Pieris balcana долната страна на 
задните крила е с тъмно напрашени жилки и апикалното петно на предните крила 
отгоре продължава по външния край като отделни триъгълници или петна.



255

Планинска рапична пеперуда Фиг. 151-154 (49) 
Pieris (Artogeia) ergane (Geyer, [1828])
Описание: Подобна на предишните, но черното апикално петно е почти квадратно, 
a предното крило от долната страна е без петно. Женските в средата на предното 
крило с две черни петна, а мъжките — само с едно.
Размер: 38 — 52 mm
Биотоп: сухи и топли скалисти местности с храсталаци, а също и сухи тревисти 
склонове и планински долини.
Хранително растение: скална етионема (Aethionema saxatile) и по-рядко багрилна 
сърпица (Isatis tinctoria).
Разпространение: сравнително рядък и локален в Южна България, предимно в 
планините от морското равнище (Странджа пл.) до 1600 m.
Период на летеж: март — август, в две или три поколения.
Подобни видове: Pieris rapae, Pieris mannii и Pieris napi/Pieris balcana, от които 
веднага се отличава по това, че апикалното петно е почти квадратно и предното 
крило от долната страна е без черно петно (като същевременно жилките на задните 
крила отдолу не са тъмно напрашени).

Скална рапична пеперуда Фиг. 155-158 (49) 
Pieris (Artogeia) krueperi Staudinger, 1860
Описание: Подобна на предишните, но черното апикално петно се състои от 
отделни триъгълни петна и задните крила отдолу с характерен рисунък в основната 
и постдискалната си части. При женските черното оцветяване повече и овалното 
петно на предното крило се допира до черното по ръба на крилото, а при мъжките 
петното е ясно отделено.
Размер: 42 — 54 mm
Биотоп: сухи и топли стръмни скалисти склонове, обрасли с хранителното 
растение.
Хранително растение: скален игловръх (Aurinia saxatilis) и планински игловръх 
(Alyssum montanum).
Разпространение: рядък вид, разпространен предимно в Южна България докъм 
1000 m.
Период на летеж: март — септември, в няколко (вероятно три) поколения.
Подобни видове: няма.
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Голяма синапова пеперуда Фиг. 159-162 (51) 
Pieris (Artogeia) napi (Linnaeus, 1758)
Описание: Подобна на предишните, но черното апикално петно продължава като 
отделни триъгълни петна до жилка 2 и задните крила отдолу с характерно сивкаво 
до маслено-зелено напрашаване по дължината на жилките и около тях. Женските 
в средата на предното крило с две черни петна, а мъжките — само с едно или без.
Размер: 38 — 50 mm
Биотоп: всякакви местности с цъфтяща растителност; долини на реки; обикновен 
в паркове и градини, земеделски земи, окрайнини на гори.
Хранително растение: широк набор Кръстоцветни/Зелеви (Brassicaceae) от 
родовете Cardamine, Nasturtium, Lepidium, Lunaria, Arabis, Sisymbrium, Sinapis, Cap-
sella, Brassica, Aliaria, Alyssum, Aurinia, Armoracia, Barbarea и други.
Разпространение: широко разпространена и често срещана из цялата страна от 
морското равнище докъм 2000 m.
Период на летеж: март — октомври, в три до четири поколения.
Подобни видове: От другите видове на рода се отличава по тъмно напрашените 
жилки от долната страна на задните крила; от Pieris balcana се отличава само 
пролетното поколение — при този вид напрашаването е разсеяно и бледо, докато 
при Pieris napi е отчетливо и добре изразено.

Балканска синапова пеперуда Фиг. 163-166 (51) 
Pieris (Artogeia) balcana Lorković, 1968
Описание: Подобна на предишната, но при пролетното поколение напрашаването 
по протежение жилките от долната страна на задните крила е разсеяно и бледо. 
Сигурно определяне може да се извърши само генетично. Женските в средата на 
предното крило с две черни петна, а мъжките — само с едно или без.
Размер: 38 — 50 mm
Биотоп: всякакви местности с цъфтяща растителност; долини на реки; обикновен 
в паркове и градини, земеделски земи, окрайнини на гори.
Хранително растение: широк набор Кръстоцветни/Зелеви (Brassicaceae), като при 
предишния вид.
Разпространение: предимно в Южна България от морското равнище докъм 1200 
m; повечето находища по долините на реките Струма и Марица.
Период на летеж: март — октомври, в няколко поколения.
Подобни видове: От другите видове на рода се отличава по тъмно напрашените 
жилки от долната страна на задните крила; от Pieris napi се отличава само пролетното 
поколение — при този вид напрашаването е отчетливо и добре изразено, докато при 
Pieris balcana е разсеяно и бледо.



257

Резедова пеперуда Фиг. 167-170 (53) 
Pontia edusa (Fabricius, 1777)
Описание: Отгоре крилата са бели с черни петна, които са повече и по-интензивно 
оцветени при женските. Долната страна на предното крило е бяла със зеленикаво-
жълт връх и две тъмни петна, а на задното — зеленикаво-жълта с бели петна. 
Женските в средата на предното крило близо до задния ръб имат още едно черно 
петно, а също и черно оцветяване на задните крила отгоре.
Размер: 42 — 52 mm
Биотоп: отворени топли и сухи заравнени каменисти терени, определящо е 
наличието на хранителното растение; често край пътища, обработваеми земи, 
кариери.
Хранително растение: широк набор Кръстоцветни/Зелеви (Brassicaceae) — Arabis, 
Iberis, Raphanus, Sinapis, Sisymbrium, Lepidium, Thlaspi, а също Резедови (Resedace-
ae) — Reseda и Бобови (Fabaceae) — Vicia, Lathyrus, Trifolium.
Разпространение: широко разпространена и често срещана из цялата страна от 
морското равнище докъм 2000 m (мигриращи екземпляри установени до 2400 m).
Период на летеж: март — октомври, в две или три поколения.
Подобни видове: От другите подобни видове (Pontia chloridice, Euchloe ausonia, 
Anthocharis cardamines) се отличава по това, че на предните крила отдолу черното 
дискално петно достига предния крилен ръб.

Южна резедова пеперуда Фиг. 171-174 (53) 
Pontia chloridice (Hübner, [1813])
Описание: Подобна на предишната, но тъмното оцветяване по крилата по-
органичено. Женските в средата на предното крило близо до задния ръб имат още 
едно черно петно, а също и черно оцветяване на задните крила отгоре.
Размер: 42 — 50 mm
Биотоп: скалисти или каменисти местности с цъфтяща растителност, най-вече 
речни долини.
Хранително растение: клеоме Cleome ornithopodioides (Capparaceae).
Разпространение: рядък и локален вид — Източни Родопи, над Сливен и Беласица 
пл, докъм 700 m.
Период на летеж: април — май и юни — юли, в две поколения.
Подобни видове: Pontia edusa, се отличава по това, че отдолу на предните крила 
черното дискално петно не достига предния крилен ръб, а на задните крила петната, 
попадащи в маргиналната и субмаргинална зона са по-издължени (наподобяват 
пръсти).
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Мраморирана пеперуда Фиг. 175-178 (55) 
Euchloe (Euchloe) ausonia (Hübner, [1804])
Описание: Отгоре крилата са бели, като предното е с черен връх и черно костално 
петно. Долната страна на предното крило е бяла с жълто-зеленикав връх и черно 
костално петно, а на задното — жълто-зеленикава с бели петна.
Размер: 42 — 54 mm
Биотоп: отворени, топли и сухи терени с цъфтяща растителност, включително 
земеделски земи.
Хранително растение: широк набор Кръстоцветни/Зелеви (Brassicaceae) — Sinapis 
arvensis, Aethionema saxatile, Aurinia saxatilis, Bunias erucago, Iberis sempervirens, 
Isatis tinctoria, Sisymbrium, Erysimum, Barbarea.
Разпространение: широко разпространена из цялата страна от морското равнище 
докъм 1200 m.
Период на летеж: март — юли, в две поколения.
Подобни видове: Pontia edusa — при този вид на предното крило отдолу черното 
дискално петно достига до крилния ръб; видовете от род Anthocharis — при тях 
апикалното петно на предното крило е едноцветно черно (отгоре) или сивкаво-
зелено (отдолу), без включени в него бели петна.

Жълта белянка Фиг. 179-182 (55) 
Euchloe (Elphinstonia) penia (Freyer, [1851])
Описание: Отгоре крилата са жълти, като предното е с черен връх и черно костално 
петно. Долната страна на предното крило е жълта със затъмнен връх и тъмно 
костално петно, а на задното — почти изцяло затъмнена (сивкаво-зелена).
Размер: 28 — 38 mm
Биотоп: топли и сухи каменисти склонове с цъфтяща растителност, често на 
варовик.
Хранително растение: полухрастовидна матиола/скален шибой (Matthiola fruticu-
losa) и жлезист вечерник (Hesperis laciniata).
Разпространение: изключително рядък вид, срещащ се само в най-южните части 
на Пирин (с.с. Парил, Нова Ловча и Голешово), между 700 и 1000 m.
Период на летеж: май — юли, в две поколения.
Подобни видове: няма.
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Кардаминова пеперуда Фиг. 183-186 (57) 
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)
Описание: Отгоре крилата са бели, като предното е с черен връх и черно костално 
петно, като при мъжките връхната част на крилото е оранжева. Долната страна на 
предното крило е бяла със сивкаво-зеленикав връх и черно костално петно (при 
мъжките е оранжева), а на задното — сивкаво-зеленикава с бели петна.
Размер: 40 — 50 mm
Биотоп: открити тревисти местности с цъфтяща растителност; долини на реки; 
обикновен в паркове и градини, земеделски земи, окрайнини на гори.
Хранително растение: широк набор Кръстоцветни/Зелеви (Brassicaceae), сред 
които Cardamine pratensis, Alliaria petiolata, Arabis turrita, Lunaria annua, Cardami-
nopsis arenosa, Hesperis laciniata, Brassica campestris, Arabis alpina и други.
Разпространение: широко разпространена и често срещана из цялата страна от 
морското равнище докъм 1900 m.
Период на летеж: март — юли, в едно поколение.
Подобни видове: от Anthocharis gruneri се отличава по това, че дискоидалното 
петно на предното крило е ясно отделено от предния край на крилото; женските 
могат да се сбъркат с Euchloe ausonia, но при нея апикалното петно на предното 
крило отдолу и отгоре е с бели петна вътре в него.

Южна кардаминова пеперуда Фиг. 187-190 (57) 
Anthocharis gruneri Herrich-Schäffer, [1851]
Описание: Подобна на предишната, но значително по-дребна и при мъжките 
крилата отгоре вместо бели са бледожълтеникави (а и долната страна на предното 
крило).
Размер: 32 — 38 mm
Биотоп: сухи и топли скалисти/каменисти склонове сред храсталаци, обикновено 
на карбонатна основа.
Хранително растение: скална етионема (Aethionema saxatile) от сем. Brassicaceae.
Разпространение: само в най-южните части по долините на реките Струма и 
Места и Алиботуш (Славянка) планина докъм 1650 m.
Период на летеж: март — май, в едно поколение.
Подобни видове: от Anthocharis cardamines се отличава по това, че дискоидалното 
петно на предното крило съединено с предния край на крилото посредством 
затъмнена зона, размера и бледожълтеникавия основен цвят на крилата при 
мъжките; женските могат да се сбъркат с Euchloe ausonia, но при нея апикалното 
петно на предното крило отгоре е с бели петна вътре в него.
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Ливадна жълтушка Фиг. 191-194 (59) 
Colias croceus (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
Описание: Отгоре крилата са наситеножълти до белезникави (при някои женски) с 
широка черна ивица по края, която при женските е с включени светли петна и черно 
дискално петно. Долната страна е жълтеникава с редове кафеникави субмаргинални 
петънца, дискалното петно на предното крило е черно, а на задното — бяло с 
кремаво-кафеникав кант, подобно на цифрата 8. При женските маргиналната 
препаска на предното крило е с включени светли петна, а при мъжките е едноцветна.
Размер: 42 — 56 mm
Биотоп: всякакъв тип биотопи, с изключение на гъсти гори; често край пътища, 
обработваеми земи, паркове, градини.
Хранително растение: широк набор Бобови (Fabaceae), предимно люцерна (Med-
icago spp.) и детелина (Trifolium pratense).
Разпространение: широко разпространена и често срещана из цялата страна от 
морското равнище докъм 2400 m.
Период на летеж: март — ноември, в две или три поколения.
Подобни видове: мъжките Colias alfacariensis/hyale и Colias erate са бледожълти, а 
Colias caucasica balcanica — оранжево-червени; при женските C. alfacariensis/hyale 
черната маргинална ивица на задните крила е съвсем тясна (само по крилния ръб) и 
достига едва до средата на крилото (същото важи и за мъжките); женските C. erate 
обикновено са лимонено-жълти; при женските C. caucasica balcanica черната ивица 
на задните крила с правилен (и пълен) ред от светли субмаргинални петна, докато 
при C. croceus те са едва няколко (до 4).

Южна ливадна жълтушка Фиг. 195-198 (59) 
Colias alfacariensis Ribbe, 1905
Описание: Подобна на предишната, но основният цвят на крилата бледожълт и 
тъмното оцветяване по-органичено (особено на задните крила). Женските по-светли 
— белезникави и при тях маргиналната ивица на предното крило е по-широка (с 
почти успоредни краища в задната си част), докато при мъжките е клиновидно 
стеснена назад (при тях също с включени светли петна).
Размер: 42 — 55 mm
Биотоп: сухи тревисти местности, често с редки храсти; скалисти или каменисти 
терени; сухи речни долини.
Хранително растение: обикновена конска подкова (Hippocrepis comosa), пъстра 
зайчина (Securigera varia) (Fabaceae).
Разпространение: широко разпространена и често срещана из цялата страна от 
морското равнище докъм 1500 m.
Период на летеж: април — октомври, в три поколения.
Подобни видове: другите видове от род Colias, виж Ливадна жълтушка (C. cro-
ceus).
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Бледa жълтушкa Фиг. 199-202 (61) 
Colias hyale (Linnaeus, 1758)
Описание: Подобна на предишната, полов диморфизъм — като при предходния 
вид.
Размер: 42 — 56 mm
Биотоп: тревисти местности с цъфтяща растителност, най-вече люцернови 
насаждения.
Хранително растение: люцерна (Medicago sativa, M. falcata, M. lupulina), а също 
и Lotus corniculatus, Trifolium pratense, Melilotus alba, M. officinalis, Hippocrepis co-
mosa, Coronilla spp., Vicia spp., Onobrychis (Fabaceae).
Разпространение: рядък и локален вид — единствените достоверни сведения са 
от района на Разград.
Период на летеж: май — октомври, в две или три поколения.
Подобни видове: от Colias alfacariensis, се отличава по това, че външния ръб на 
предното крило прав и върха му е забележимо по-заострен; черната маргинална 
ивица на задните крила макар и съвсем тясна (само по крилния ръб) не е накъсана 
като отделни петна. Другите видове от род Colias, виж Ливадна жълтушка (C. cro-
ceus).

Степна жълтушка Фиг. 203-206 (61) 
Colias erate (Esper, [1805])
Описание: Подобна на C. croceus, но основният цвят на крилата бледожълт. При 
женските маргиналната препаска на предното крило е с включени светли петна, а 
при мъжките е едноцветна.
Размер: 42 — 55 mm
Биотоп: широк набор от тревисти биотопи, но най-вече люцернови насаждения.
Хранително растение: главно люцерна (Medicago spp), детелина (Trifolium), 
еспарзета (Onobrychis), също и комунига (Melilotus alba, M. officinalis).
Разпространение: поради периодичните миграции съобщавана от различни места 
из цялата страна от морското равнище докъм 1700 m.
Период на летеж: средата на март — октомври, в няколко (три до пет) поколения.
Подобни видове: от Colias alfacariensis/hyale се отличава по това, че черната 
маргинална ивица на задните крила е по-широка и ясно обособена. Другите видове 
от род Colias, виж Ливадна жълтушка (C. croceus).
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Балканска жълтушкa Фиг. 207-210 (63) 
Colias caucasica Staudinger, 1871
 Colias caucasica balcanica Rebel, 1903
Описание: Подобна на C. croceus, но е по-едра и основният цвят на крилата отгоре 
оранжево-червеникав. При женските маргиналната препаска на предното крило е с 
включени светли петна, а при мъжките — едноцветна.
Размер: 45 — 60 mm
Биотоп: отворени тревисти местности около и над горната граница на гората с 
обилие на хранителното растение (балкански зановец).
Хранително растение: балкански зановец (Chamaecytisus absinthioides) (Fabaceae).
Разпространение: рядък и локален вид, срещащ се в субалпийската зона на Рила и 
Осогово; в миналото намиран на Витоша и в Родопите.
Период на летеж: края на юни — средата на август, в едно поколение.
Подобни видове: от другите видове от род Colias, се отличава по белезите, 
посочени в описанието, а освен това при мъжките тъмната маргинална препаска 
на предното крило е едноцветна (без включени жълтеникави жилки). Виж също 
ливадна жълтушка (C. croceus).

Клеопатра Фиг. 211-214 (63) 
Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767)
Описание: Подобна на лимонницата (виж по-долу), но при мъжките предните 
крила отгоре с голямо оранжево-червено петно, прозиращо и от долната страна, а 
женските са бледо жълтеникави.
Размер: 50 — 68 mm
Биотоп: обикновено просветлени гористи места, открити тревисти терени или 
скалисти склонове с храсталаци.
Хранително растение: различни видове от род зърника (Rhamnus spp.).
Разпространение: единични мигриращи екземпляри, предимно в Югозападна 
България — Рила (Костенец и долината на Илийна река), Родопите (долината 
на Триградска река), подножието на Беласица пл., край Сливен и Сакар пл. (с. 
Йерусалимово).
Период на летеж: май — август, в едно поколение; зимува като възрастно и лети 
отново рано напролет — март/април.
Подобни видове: другите видове от род Gonepteryx, от които се отличава по това, 
че при мъжките предните крила са с ярко оранжево петно, което личи и отдолу, 
а при женските задните крила са заоблени и израстъка на жилка 3 съвсем слабо 
изразен.
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Лимонница Фиг. 215-218 (65) 
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)
Описание: Крилата със заострен връх, изцяло жълти (при мъжките) или 
белезникави (при женските), с по една оранжево-червена дискална точка. Долната 
страна е подобна с лека зеленикава отсянка, дискалната точка ръждиво-кафеникава.
Размер: 50 — 62 mm
Биотоп: обикновено гористи места, открити тревисти терени или скалисти 
склонове с храсталаци.
Хранително растение: различни видове от род зърника (Rhamnus spp.) и елшовиден 
зърнастец (Frangula alnus).
Разпространение: широко разпространена из цялата страна от морското равнище 
докъм 2000 m.
Период на летеж: юни — септември, в едно поколение; зимува като възрастно и 
лети отново много рано напролет — февруари/март.
Подобни видове: другите видове от род Gonepteryx. При Gonepteryx farinosa 
предният ръб на крилото е закръглен (слабо дъговидно завит), докато при настоящия 
вид е слабо извит навътре и върхът на антените отгоре едноцветно тъмен; Gonep-
teryx cleopatra — при мъжките предните крила с ярко оранжево петно, което личи 
и отдолу, а при женските задните крила заоблени и израстъка на жилка 3 съвсем 
слабо изразен.

Брашнеста лимонница Фиг. 219-222 (65) 
Gonepteryx farinosa (Zeller, 1847)
Описание: Подобна на предишната. Женските по-светли — белезникави, докато 
мъжките са светло лимонено-жълти.
Размер: 52 — 64 mm
Биотоп: топли и сухи скалисти местности с храсти.
Хранително растение: основно драка (Paliurus spina-christi).
Разпространение: единственото находище у нас е вулканичният рид Кожух, 
недалеч от гр. Петрич.
Период на летеж: юни — юли, в едно поколение; зимува като възрастно и лети 
отново рано напролет — март-април.
Подобни видове: другите видове от род Gonepteryx. От Gonepteryx rhamni се 
отличава по това, че предният ръб на крилото е закръглен (слабо дъговидно завит) 
и върхът на антените отгоре забележимо по-светъл от останалата част (розовеещ 
или белезникав); за разлика от Gonepteryx cleopatra при мъжките предните крила 
едноцветни, а при женските израстъкът на жилка 2 на задните крила ясно изразен.
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Малка синапова пеперуда Фиг. 223-226 (67) 
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)
Описание: Нежна пеперудка със сравнително бавен полет. Отгоре крилата са 
изцяло бели при женските (върхът на предните най-много сивеещ), а при мъжките 
предните са с черно ъгловато петно на върха. Долната страна е бяла със сивкаво 
напрашаване на задните крила.
Размер: 36 — 44 mm
Биотоп: привързан към гористи места — поляни, сечища, окрайнини, пътеки.
Хранително растение: различни видове секирчета (Lathyrus spp.), звездан (Lotus 
spp.), плевелна детелина (Trifolium arvense), птича глушина (Vicia cracca).
Разпространение: широко разпространена из цялата страна от морското равнище 
докъм 2000 m.
Период на летеж: април — септември, в три поколения.
Подобни видове: другите видове от род Leptidea. От Leptidea duponcheli се отличава 
по това, че бухалчицата на антените е тъмна с кафеникав връх и бяло петно отдолу 
пред върха, а също хоботчето и ходилата на краката са тъмни; от Leptidea mor-
sei се отличава по размера (по-дребна) и по това, че върхът на предното крило е 
заоблен, без ъгъл на външния ръб при жилка 6; сигурно разграничаване от L. juver-
nica може да се направи само по гениталии, има дребни разлики в интензивността 
на оцветяването на връхното петно на предните крила.

Източна малка синапова пеперуда Фиг. 227-230 (67) 
Leptidea duponcheli (Staudinger, 1871)
Описание: Подобна на предишната, но при първата генерация (пролетна) долната 
страна на задните криле почти изцяло зеленикаво-сивкава. При женските крилата 
отгоре са изцяло бели (върхът на предните най-много сивеещ), а при мъжките 
предните са с черно ъгловато петно на върха.
Размер: 32 — 42 mm
Биотоп: топли, слънчеви храсталаци, просветлени гористи места, скалисти 
склонове с храсталаци — като цяло по-топли и сухи местообитания от другите 
видове на рода.
Хранително растение: различни видове от родовете секирче (Lathyrus spp.) и 
звездан (Lotus spp.).
Разпространение: предимно в Южна България, в планините докъм 1100 m.
Период на летеж: април — август/септември, в три поколения.
Подобни видове: другите видове от род Leptidea. От тях се отличава по това, че 
бухалчицата на антените е тъмна с кафеникав връх и няма бяло петно отдолу пред 
върха, а също хоботчето и ходилата на краката са розовеещи; освен това от Leptidea 
morsei се отличава и по размера (по-дребна), а също върхът на предното крило е 
заоблен, без ъгъл на външния ръб при жилка 6.
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Лъжлива малка синапова пеперуда (не е илюстрирана) 
Leptidea juvernica Williams, 1946
Описание: Нежна пеперудка със сравнително бавен полет. Отгоре крилата са 
изцяло бели при женските (върхът на предните най-много сивеещ), а при мъжките 
предните са с черно ъгловато петно на върха. Долната страна е бяла със сивкаво 
напрашаване на задните крила.
Размер: 36 — 40 mm
Биотоп: както и при L. sinapis — гористи места: поляни, сечища, окрайнини, 
пътеки.
Хранително растение: ливадно секирче (Lathyrus pratensis), възможно е и други 
видове секирчета.
Разпространение: изолирани колонии в планините на югозападна България между 
700 и 1900 m.
Период на летеж: април — септември, в три поколения.
Подобни видове: другите видове от род Leptidea. От Leptidea duponcheli се отличава 
по това, че бухалчицата на антените е тъмна с кафеникав връх и бяло петно отдолу 
пред върха, а също хоботчето и ходилата на краката са тъмни; от Leptidea mor-
sei се отличава по размера (по-дребна) и по това, че върхът на предното крило е 
заоблен, без ъгъл на външния ръб при жилка 6; сигурно разграничаване от L. sinapis 
може да се направи само по гениталии, има дребни разлики в интензивността на 
оцветяването на връхното петно на предните крила.

Малка синапова пеперуда на Морз (не е илюстрирана) 
Leptidea morsei (Fenton, 1881)
Описание: Подобна на предишните, но малко по-едра. При женските крилата 
отгоре са изцяло бели (върхът на предните най-много сивеещ), а при мъжките 
предните са с черно ъгловато петно на върха.
Размер: 38 — 48 mm
Биотоп: привързан към влажни гористи места — поляни, сечища, окрайнини, 
пътеки.
Хранително растение: някои видове от род секирче (Lathyrus spp.) — L. vernus, L. 
niger, L. pratensis.
Разпространение: не е доказана за страната, но би могла да се среща навсякъде в 
подходящи биотопи — много често такива, в които се среща и Neptis sappho.
Период на летеж: април — юли, в две поколения.
Подобни видове: другите видове от род Leptidea. От Leptidea duponcheli се отличава 
по това, че бухалчицата на антените е тъмна с кафеникав връх и бяло петно отдолу 
пред върха, а също хоботчето и ходилата на краката са тъмни; от Leptidea sinapis/
juvernica се отличава по размера (по-едра) и по това, че върхът на предното крило е 
леко сърповиден, с оформен ъгъл на външния ръб при жилка 6.
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Семейство Синевки (Lycaenidae)

Брезов зефир Фиг. 231-234 (71) 
Thecla betulae (Linnaeus, 1758)
Описание: Сравнително дребна тъмнокафява пеперуда с малка опашчица в края 
на задните крила. Долната страна на крилата оранжево-кафява с черни и бели 
линии, оформящи клиновидни фигури. На предните крила отгоре женските имат 
оранжево бъбрековидно петно, докато при мъжките крилата са едноцветни. Много 
рядко може да се види горната страна на крилата, защото почива и смуче соли със 
затворени крила.
Размер: 34 — 40 mm
Биотоп: широколистни гори и храсталаци с отворени слънчеви места, с обилие на 
трънка (Prunus spinosa).
Хранително растение: основно трънка (Prunus spinosa); ларвите свързани с 
черната мравка Lasius niger.
Разпространение: в изолирани колонии, разпръснати из цялата страна (предимно 
в Южна България) от морското равнище докъм 1400 m.
Период на летеж: края на юли — септември/октомври, в едно поколение.
Подобни видове: няма.

Дъбов зефир Фиг. 235-238 (71) 
Favonius quercus (Linnaeus, 1758)
Описание: Сравнително дребна пеперуда с малка опашчица в края на задните 
крила. Отгоре крилата тъмнокафяви до черни, но покрити с оптични люспи и 
изглеждат тъмнопурпурни или виолетови — при мъжките изцяло, а при женските 
само в основата на предното крило. Долната страна на крилата сивкаво-бежова с 
черни и бели линии и малко очно петънце над опашчицата. Свързана предимно с 
короните на дъбовете и рядко се спуска в храсталаците; също като предходния вид 
много рядко може да се види горната страна на крилата.
Размер: 28 — 34 mm
Биотоп: топли и сухи дъбови храсталаци; сухи или влажни широколистни гори с 
участие на дъб (Quercus spp.).
Хранително растение: различни видове дъб (Quercus spp.) — космат (Q. pube-
scens), цер (Q. cerris), летен (Q. robur), зимен (Q. petraea), пърнар (Q. coccifera).
Разпространение: сравнително рядко из цялата страна от морското равнище докъм 
1500 m.
Период на летеж: юни — септември, в едно поколение.
Подобни видове: няма.
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Малинова опашатка Фиг. 239-242 (73) 
Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)
Описание: Дребна пеперудка със съвсем малка издатинка в края на задните крила. 
Горната страна на крилата изцяло тъмнокафява, а долната е зелена с прекъсната 
бяла линия (често като отделни точки или липсват съвсем). На предните крила 
отгоре (личи и отдолу), край върха на клетката, мъжките имат по-светло полово 
(андрокониално) петно. Това са структури при мъжките, образувани от така 
наречените „полови люспици“ и изпълняват роля при откриването на половете.
Размер: 24 — 30 mm
Биотоп: добре приспособена към широк набор от местообитания — тревисти 
места, окрайнини на гори, храсталаци, пустеещи земи, скалисти склонове.
Хранително растение: предимно различни видове Бобови — зановец (Cytisus 
spp., Chamaecytisus spp.), жълтуга (Genista spp.), прещип (Chamaespartium sag-
ittale), еспарзета (Onobrychis viciifolia), обикновен звездан (Lotus corniculatus), 
жълт хедизарум (Hedysarum grandiflorum), но също и желтак (Helianthemum spp.), 
кумарка (Arbutus), боровинка (Vaccinium spp.), зърника (Rhamnus spp.), елшовиден 
зърнастец (Frangula alnus), дрян (Cornus), къпина (Rubus spp.).
Разпространение: широко разпространена из цялата страна от морското равнище 
докъм 1700 m.
Период на летеж: март — юни/юли, в едно поколение.
Подобни видове: няма.

Мушкатова опашатка Фиг. 243-246 (73) 
Cacyreus marshalli Butler, [1898]
Описание: Дребна пеперудка с опашчица в края на задните крила. Отгоре крилата 
тъмнокафяви, а долната страна сивкаво-бежова с по-тъмнокафяви шарки и малко 
очно петънце над опашчицата. Пренесена в Европа от Южна Африка (ок. 1990 
г.) и в рамките на едва няколко години разпространението й обхваща цялото 
Средиземноморие.
Размер: 16 — 20 mm
Биотоп: свързана изключително с наличието на хранителното растение (мушкато) 
— населени места и градски паркове.
Хранително растение: мушкато (Pelargonium).
Разпространение: установена за пръв път у нас през 2014 г.; засега известна от 
най-южните части на Струмската долина (Левуново, Ново Ходжово) и с. Триград.
Период на летеж: май — октомври, в няколко застъпващи се поколения; по-
многобройна през есента (август —  октомври).
Подобни видове: няма; от другите видове с подобни опашчици веднага се 
отличава по редуващите се черни и бели сектори по ръба на предното крило.



268

Акациева опашатка Фиг. 247-250 (75) 
Satyrium acaciae (Fabricius, 1787)
Описание: Дребна кафеникава пеперудка с малка опашчица в края на задните 
крила. Отгоре около задния край на задните крила с отделни оранжеви петънца 
(може и да липсват), а долната страна е сивкаво-кафява с черни и бели линийки 
в постдискалната зона и оранжеви петънца в задната част край крилния ръб, с 
включено малко синьо петънце под опашчицата. При женските оранжевите петънца 
(отгоре и отдолу) по-едри и добре изразени; мъжките без полово (андрокониално) 
петно.
Размер: 26 — 32 mm
Биотоп: сухи храсталаци, отворени гористи места, скалисти склонове с храсталаци, 
пустеещи земи с обилие на трънка (Prunus spinosa).
Хранително растение: трънка (Prunus spinosa).
Разпространение: широко разпространена из цялата страна от морското равнище 
докъм 1400 m.
Период на летеж: юни — юли, в едно поколение.
Подобни видове: другите видове от род Satyrium. От Satyrium ilicis се отличава 
по значително по-светлата си долна страна на крилата и по това, че оранжевите 
петънца на задното крило отдолу се допират; от останалите — виж съответните 
видове.

Дъбова опашатка Фиг. 251-254 (75) 
Satyrium ilicis (Esper, [1779])
Описание: Дребна тъмнокафеникава пеперудка с малка опашчица в края на задните 
крила. Долната страна на крилата е тъмно кафеникаво-сивкава с черни и бели 
линийки в постдискалната зона и червеникаво-оранжеви петънца в задната част 
край крилния ръб, с включено малко синьо петънце под опашчицата. При женските 
на предните крила отгоре има размити овални оранжеви петънца; мъжките без 
полово (андрокониално) петно.
Размер: 30 — 36 mm
Биотоп: топли и сухи храсталаци, отворени гористи места, скалисти склонове с 
храсталаци, маквиси с участие на пърнар.
Хранително растение: различни видове дъб (Quercus spp.), сред които и пърнар 
(Q. coccifera); ларвите свързани с мравките Camponotus aethiops и Crematogaster 
schmidti.
Разпространение: широко разпространена из цялата страна от морското равнище 
докъм 1700 m; обикновен вид в гористите райони на ЮЗ и ЮИ България.
Период на летеж: май/юни — началото на август, в едно поколение.
Подобни видове: другите видове от род Satyrium. От Satyrium acaciae се отличава 
по значително по-тъмната си долна страна на крилата и по това, че оранжевите 
петънца са по-дребни и раздалечени (никога не се допират); от останалите — виж 
съответните видове.
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Синьопетниста опашатка Фиг. 255-258 (77) 
Satyrium spini ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Описание: Дребна кафеникава пеперудка с опашчица в края на задните крила. 
Отгоре около задния край на задните крила с отделни оранжеви петънца (може 
и да липсват), а долната страна е сивкаво-кафява с черни и бели линийки в 
постдискалната зона и оранжеви петънца в задната част край крилния ръб, с 
включено едро синьо петънце под опашчицата. На предните крила отгоре, край 
върха на клетката, мъжките имат по-светло полово (андрокониално) петно, което 
понякога личи и отдолу.
Размер: 26 — 35 mm
Биотоп: топли и сухи храсталаци; тревисти места и хълмове с храсталаци; 
окрайнини на гори и просеки.
Хранително растение: растения от сем. Rhamnaceae — драка (Paliurus spina-
christi), различни видове зърника (Rhamnus spp.) и елшовиден зърнастец (Frangula 
alnus).
Разпространение: разпръснати находища из цялата страна от морското равнище 
докъм 1100 m.
Период на летеж: от края на май до края на юли, в едно поколение.
Подобни видове: другите видове от род Satyrium. От всички тях се отличава по 
едрото синьо петънце под опашчицата на задните крила отдолу.

Трънкова опашатка Фиг. 259-262 (77) 
Satyrium pruni (Linnaeus, 1758)
Описание: Дребна тъмнокафеникава пеперудка с малка опашчица в края на 
задните крила. Долната страна на крилата е кафеникава с черни и бели линийки 
в постдискалната зона и оранжева ивица на задните крила край крилния ръб, 
оградена с черни петънца и с включено малко синьо петънце под опашчицата. На 
предните крила отгоре, край върха на клетката, мъжките имат по-светло полово 
(андрокониално) петно, което понякога личи и отдолу.
Размер: 30 — 36 mm
Биотоп: заветни и слънчеви поляни, горски просеки и окрайнини на гори, с участие 
на храсталаци от хранителното растение — трънка.
Хранително растение: основно трънка (Prunus spinosa), но също и други видове от 
рода като песъкиня (P. padus) и трънкосливка (P. domestica).
Разпространение: изолирани колонии, главно в планините на югозападна България 
докъм 1200 m.
Период на летеж: май/юни — юли, в едно поколение.
Подобни видове: другите видове от род Satyrium. От всички тях се отличава по 
оранжевата ивица на задните крила отдолу.



270

Опашатка бяло “ве” Фиг. 263-266 (79) 
Satyrium w-album (Knoch, 1782)
Описание: Дребна кафеникава пеперудка с опашчица в края на задните крила. 
Долната страна е кафеникава с черни и бели линийки в постдискалната зона, на 
задното крило оформящи рисунък подобен на „W” и сливащи се оранжеви петънца 
в задната част край крилния ръб, с включено синьо петънце под опашчицата. На 
предните крила отгоре, край върха на клетката, мъжките имат по-светло полово 
(андрокониално) петно, което понякога личи и отдолу.
Размер: 28 — 34 mm
Биотоп: разредени широколистни гори; окрайнини на гори, сечища и просеки.
Хранително растение: растения от род бряст (Ulmus), най-вече планински бряст 
(Ulmus glabra).
Разпространение: разпръснати находища из цялата страна от морското равнище 
докъм 1400 m.
Период на летеж: май/юни — юли/август, в едно поколение.
Подобни видове: другите видове от род Satyrium. От всички тях се отличава по 
белия рисунък, подобен на „W” на задните крила отдолу.

Балканска дребна опашатка Фиг. 267-270 (79) 
Tarucus balkanicus (Freyer, [1844])
Описание: Много дребна пеперудка с опашчица в края на задните крила. Горната 
страна на крилата при мъжките синьо-виолетова и кафеникава със синкаво 
напрашаване в основата при женските; и при двата пола с по-тъмни петна или 
ивички. Долната страна на крилата е бяла с черни точици и линийки и серия 
блестящи сребристо-синкави точици по края на крилния ръб на задните крила 
(субмаргинални).
Размер: 20 — 22 mm
Биотоп: горещи и сухи каменисти места, с участие на храсталаци от хранителното 
растение — драка.
Хранително растение: драка (Paliurus spina-christi).
Разпространение: само най-ниските и топли места в Южна България — долините 
на реките Струма, Марица, Арда и край гр. Сливен.
Период на летеж: април — септември, в няколко (две или три) застъпващи се 
поколения; обикновено последното е най-многочислено.
Подобни видове: По горната страна на крилата може да се сбърка с Leptotes pir-
ithous, от който веднага се отличава по долната им страна — бяла с черни чертички 
и без очни петънца в основата на опашчицата.
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Лептотес Фиг. 271-274 (81) 
Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767)
Описание: Дребна пеперудка с опашчица в края на задните крила. Горната страна 
на крилата при мъжките синьо-виолетова и кафеникава със синкаво напрашаване 
в основата при женските, при които има и по-тъмни петна или ивички. Долната 
страна на крилата е белезникава с кафеникави шарки и две очни петънца при 
опашчицата.
Размер: 22 — 26 mm
Биотоп: горещи и влажни храсталачни места с цъфтяща растителност, много често 
брегове на водни басейни; култивирани терени. Мигриращ вид.
Хранително растение: широк набор растения от различни семейства, но предимно 
Бобови (Fabaceae), а освен тях Lythraceae (Lythrum salicaria), Plumbaginaceae, 
Rosaceae, Ericaceae; ларвите свързани с мравките Crematogaster auberti, Plagiolepis 
pygmaea, Lasius sp.
Разпространение: разпръснати находища из цялата страна от морското равнище 
докъм 1500 m, като обикновено се придържа в низините.
Период на летеж: март — септември/октомври, в няколко поколения, обикновено 
есенното е най-многочислено.
Подобни видове: Cacyreus marshalli, Lampides boeticus, Tarucus balkanicus (горна 
страна на крилата). За разликите виж съответните видове.

Тропически лампидес Фиг. 275-278 (81) 
Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)
Описание: Дребна пеперудка с опашчица в края на задните крила. Горната страна на 
крилата при мъжките синьо-виолетова, покрита с удължени полови (андрокониални) 
люспици (изглеждат като влакънца) и мръснокафеникава със синкаво напрашаване 
в основата при женските; на задните крила в основата на опашчицата и двата пола 
имат 1-2 черни петна, които при женските са с бял кант. Долната страна на крилата е 
бежово-кафява с бели линийки, широка бяла постдискална ивица на задното крило 
и две очни петънца при опашчицата.
Размер: 32 — 40 mm
Биотоп: горещи и сухи места с цъфтяща растителност, култивирани терени.
Хранително растение: широк набор Бобови растения (Fabaceae), но предимно 
плюскач (Colutea arborescens); ларвите свързани с мравките Camponotus spp., Cre-
matogaster spp., Linepithema humile, Tapinona sp., Lasius sp., Plagiolepis sp. и други.
Разпространение: изолирани находища, предимно в ниските и топли места по 
Черноморието и Южна България, докъм 800 m.
Период на летеж: април — септември/октомври, в няколко (две или три) 
поколения.
Подобни видове: Leptotes pirithous, от който е значително по-едър и на задните 
крила отдолу има ясно изразена широка бяла ивица (почти права).
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Виолетова огневка Фиг. 279-282 (83) 
Lycaena (Helleia) helle ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Описание: Дребна пеперудка, при която горната страна на крилата е тъмнокафява 
с виолетова отсянка, при предните — с оранжево напрашаване (може и да липсва) 
и черни петна, а задните — с вълнообразна оранжева ивица близо до външния ръб 
(субмаргинална). Долната страна на предните крила оранжево-кафеникава с черни 
петна с бял кант, а задните — бежовокафяви с оранжева ивица близо до външния 
ръб и черни петна с бял кант. При мъжките върхът на предните крила по-заострен.
Размер: 24 — 30 mm
Биотоп: брегове на потоци и мочурливи ливади над горната граница на гората.
Хранително растение: предимно обикновено кървавиче (Persicaria bistorta, syn. 
Bistorta major), но също и други видове от рода от семейство Лападови (Polygonace-
ae).
Разпространение: Западна Стара планина над гр. Чипровци, между 1450 и 1800 m.
Период на летеж: май — юли, в едно поколение.
Подобни видове: по горната страна на крилата може да се сбърка с Lycaena 
phleas и Lycaena tityrus, но долната страна е бежово-кафява с широки оранжеви 
субмаргинални ивици.

Малка огневка Фиг. 283-286 (83) 
Lycaena (Lycaena) phlaeas (Linnaeus, 1761)
Описание: Дребна пеперудка, при която горната страна на предните крила е 
тъмнокафява с оранжево (вариращо по интензитет и площ — от напрашаване 
до обхващане на почти цялото крило) и черни петна, а задните — тъмнокафяви 
с вълнообразна оранжева ивица близо до външния ръб (субмаргинална). Долната 
страна на предните крила сивокафеникава с оранжево и черни петна, а задните 
— сивокафяви с оранжево-червеникава линия близо до външния ръб. Мъжките с 
добре изразена виолетова отсянка на крилата.
Размер: 24 — 32 mm
Биотоп: открити тревисти и каменисти места от всякакъв тип — ливади, окрайнини 
на гори и пътища, пустеещи земи, паркове и градини.
Хранително растение: различни видове от род Лапад (Rumex) — кози киселец (R. 
acetosella), киселец (R. acetosa), блатен лапад (R. hydrolapathum), щитовиден лапад 
(R. scutatus); по-рядко — пача трева (Polygonum aviculare).
Разпространение: широко разпространена из цялата страна от морското равнище 
докъм 1700 m.
Период на летеж: март — октомври/ноември, в три поколения.
Подобни видове: по горната страна на крилата може да се сбърка с Lycaena helle 
и Lycaena tityrus, а по долната страна — с Lycaena ottomana; за разликите виж 
съответните видове.
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Южна огневка Фиг. 287-290 (85) 
Lycaena (Lycaena) ottomana (Lefèbvre, 1830)
Описание: Дребна пеперудка. Горната страна на крилата при мъжките ярко 
едноцветно оранжева с широк тъмен кант по ръба и оранжева с черни петна при 
женските, които обикновено имат и малка опашчица. Долната страна на предните 
крила е оранжева с черни петна, а на задните — охра с широка пепеляво-сива ивица 
по външния ръб, в която е включена ярка оранжево-червена вълнообразна черта.
Размер: 30 — 34 mm
Биотоп: горещи и сухи тревисти или каменисти места с цъфтяща растителност, 
често с храсталаци или окрайнини на разредени гори.
Хранително растение: кози киселец (Rumex acetosella) от семейство Лападови (Po-
lygonaceae).
Разпространение: само най-ниските (докъм 300 m) и топли места в Южна 
България — долината на река Струма, Източни Родопи и Южното черноморско 
крайбрежие със Странджа пл.
Период на летеж: май — август, в две поколения.
Подобни видове: Lycaena virgaureae, L. thersamon, L. dispar и Lycaena phleas, но 
долната страна е охра с широка пепеляво-сива ивица по външния ръб, в която е 
включена ярка оранжево-червена вълнообразна черта.

Златна огневка Фиг. 291-294 (85) 
Lycaena (Thersamolycaena) virgaureae (Linnaeus, 1758)
Описание: Дребна пеперудка. Горната страна на крилата при мъжките ярко 
едноцветно оранжева с широк тъмен кант по ръба и оранжева с черни петна при 
женските. Долната страна на предните крила е оранжева с черни петна, а на задните 
— охра до охрено-сивкави с черни точки и бели петна.
Размер: 28 — 36 mm
Биотоп: открити тревисти места с цъфтяща растителност, често силно овлажнени; 
окрайнини на гори, горски поляни, сечища.
Хранително растение: различни видове от род лапад (Rumex spp.), предимно 
киселец (R. acetosa), но също кози киселец (R. acetosella), къдрав лапад (R. crispus), 
тъполистен лапад (R. obtusifolius).
Разпространение: разпространена предимно в планините на Югозападна България 
между 600 и 1800 m.
Период на летеж: юни — август/септември, в едно поколение.
Подобни видове: от всички останали видове се отличава по белите петна на 
задните крила отдолу.
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Червена огневка Фиг. 295-298 (87) 
Lycaena (Thersamonia) thersamon (Esper, [1784])
Описание: Дребна пеперудка. Горната страна на крилата при мъжките ярко 
едноцветно оранжева с тесен тъмен кант по ръба, като на задното имат и два реда 
тъмни петна край външния ръб и оранжева с черни петна при женските, които 
обикновено имат и малка опашчица. Долната страна на предните крила е оранжева 
с черни петна, а на задните — сивкаво-кафява с черни точки и оранжева ивица по 
външния ръб (субмаргинална), оградена с издължени черни точки.
Размер: 28 — 32 mm
Биотоп: сухи ливади с цъфтяща растителност, често с храсталаци, а понякога и 
горещи сухи скалисти или каменисти места.
Хранително растение: пача трева (Polygonum aviculare) от Лападови (Polygonace-
ae).
Разпространение: из цялата страна, но предимно в ниските и топли места докъм 
1000 m.
Период на летеж: април — септември/октомври, в две или три поколения.
Подобни видове: от останалите видове се отличава по комбинацията: отгоре 
оранжеви крила с тесен тъмен кант, като на задното има и два реда тъмни петна 
край външния ръб при мъжките и ярката оранжева субмаргинална ивица от слети 
петна на задното крило отдолу, при женските съчетано и с малка опашчица.

Голяма огневка Фиг. 299-302 (87) 
Lycaena (Thersamolycaena) dispar ([Haworth], 1802)
Описание: Дребна пеперудка. Горната страна на крилата при мъжките ярко 
едноцветно оранжева с черни дискални петна и тесен тъмен кант по ръба и оранжева 
с черни петна при женските, при тях понякога задното крило е тъмнокафяво 
с оранжева субмаргинална ивица и жилки. Долната страна на предните крила е 
оранжева с черни петна, а на задните — белезникаво-сива с черни точки и оранжева 
ивица близо до външния ръб (субмаргинална), оградена с дребни черни точици.
Размер: 32 — 44 mm
Биотоп: мочурливи брегове на различни водоеми — езера, реки и потоци, канали.
Хранително растение: различни видове от род лапад (Rumex) — R. hydrolapathum, 
R. crispus, R. aquaticus, R. sanguineus, R. obtusifolius и Persicaria bistorta.
Разпространение: разпространена в изолирани колонии из цялата страна докъм 
800 m.
Период на летеж: май — септември/октомври, в две или три поколения.
Подобни видове: значително по-едра от всички останали видове, от които се 
отличава още по долната страна на крилата — предното оранжево със сив или 
сивкаво-кафеникав кант, а задното — белезникаво-сиво с черни точки и оранжева 
ивица близо до външния ръб.
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Балканска огневка Фиг. 303-306 (89) 
Lycaena (Paleochrysophanus) candens (Herrich-Schäffer, [1844])
Описание: Дребна пеперудка. Горната страна на крилата при мъжките ярко 
оранжева с широк тъмен кант по ръба, като на предния ръб на предното и на задното 
има пурпурни участъци и оранжева с черни петна при женските, които обаче могат 
да бъдат и изцяло тъмнокафяви с черни петна. Долната страна на крилата е сиво-
кафеникава с черни точки, на предното — с оранжеви участъци, а на задните — 
повече или по-слабо изразена субмаргинална оранжева ивица, оградена с черни 
точици.
Размер: 32 — 38 mm
Биотоп: влажни планински и субалпийски ливади; преовлажнени поляни и други 
открити пространства в горите, много често край реки и потоци.
Хранително растение: киселец (Rumex acetosa).
Разпространение: предимно в планините в Централна и Югозападна България 
между 1000 и 1900 m, но съобщаван също от Лудогорието и Черноморското 
крайбрежие.
Период на летеж: юни — август, в едно поколение.
Подобни видове: Женските могат да се объркат с L. alciphron, от която се отличават 
по долната страна на крилата: постдискалните точки на предното обикновено 
формират правилна дъга (също и отгоре) и оранжевата линия на задното по-слабо 
изразена.

Лилава огневка Фиг. 307-310 (89) 
Lycaena (Alciphronia) alciphron (Rottemburg, 1775)
Описание: Дребна пеперудка. Горната страна на крилата при мъжките оранжева 
с бледо-лилав оттенък и черни дискални петна и тъмнокафява с оранжев оттенък 
и черни петна при женските, които обаче могат да бъдат и изцяло тъмнокафяви 
с черни петна и оранжева ивица. Долната страна на крилата е сиво-кафеникава с 
черни точки, на предното — с оранжеви участъци, а на задните — с добре изразена 
субмаргинална оранжева ивица, оградена с черни точици.
Размер: 32 — 38 mm
Биотоп: обикновено топли и сухи ливади с цъфтяща растителност, често с 
храсталаци, а понякога и горещи сухи скалисти или каменисти места; по-рядко 
влажни ливади.
Хранително растение: предимно киселец (Rumex acetosa), но също щитовиден 
лапад (R. scutatus), кози киселец (R. acetosella).
Разпространение: широко разпространена из цялата страна от морското равнище 
докъм 1600 m.
Период на летеж: юни — юли, в едно поколение.
Подобни видове: Женските могат да се объркат с L. candens, от която се отличават 
по долната страна на крилата: постдискалните точки на предното в неправилен 
ред (две от тях са отместени към ръба на крилото) и оранжевата линия на задното 
контрастна.



276

Кафява огневка Фиг. 311-314 (91) 
Lycaena (Loweia) tityrus (Poda, 1761)
Описание: Дребна пеперудка. Горната страна на крилата при мъжките тъмнокафява 
с черни петна и оранжеви точици (край ръба на задните) и тъмнокафява до оранжева 
(предните) с черни петна при женските, а близо до ръба на задните — оранжева 
препаска с включени в нея тъмни петна. Долната страна на крилата е сиво-бежова 
с черни точки (с оранжеви участъци на предното при женските), и двата чифта с 
ясно изразени субмаргинални оранжеви ивици от петна, оградени с черни точици.
Размер: 28 — 32 mm
Биотоп: ливади с цъфтяща растителност, често с храсталаци; влажни горски 
поляни и сечища; брегове на реки.
Хранително растение: различни видове от род лапад (Rumex) — киселец (R. ace-
tosa), щитовиден лапад (R. scutatus), кози киселец (R. acetosella), воден лапад (R. 
aquaticus).
Разпространение: широко разпространена из цялата страна от морското равнище 
докъм 1500 m.
Период на летеж: април — октомври, в две или три поколения.
Подобни видове: От всички останали видове се отличава по карето черни петна в 
средата на задните крила отдолу.

Храстова синевка Фиг. 315-318 (91) 
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
Описание: Дребна пеперудка. Горната страна на крилата синя, при мъжките с тесен 
черен кант по ръба, а при женските черният кант е много широк и обхваща върха 
и външния ръб. Долната страна на крилата е бледо синкаво-белезникава с дребни 
черни точици.
Размер: 25 — 34 mm
Биотоп: отворени гористи места и окрайнини на гори, храсталаци, паркове и 
градини.
Хранително растение: широк набор растения от различни семейства: Rubus spp., 
Filipendula ulmaria (Rosaceae); Genista tinctoria, Galega officinalis, Astaragalus gly-
cyphyllos, Medicago spp., Melilotus alba (Fabaceae); Euonimus europaeus (Celastrace-
ae); Humulus lupulus (Cannabaceae); Rhamnus spp. (Rhamnaceae); Ligustrum vulgare, 
Syringa vulgaris (Oleaceae); Ilex aquifolium (Aquifoliaceae); Cornus sanguinea (Cor-
naceae); Hedera helix (Araliaceae); Ericaceae; ларвите са мирмекофилни и свързани с 
мравки от родовете Lasius spp., Camopnotus spp., Formica spp., Myrmica sp.
Разпространение: широко разпространена из цялата страна от морското равнище 
докъм 2300 m.
Период на летеж: април — август/септември, в две поколения.
Подобни видове: няма.
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Малка синевка Фиг. 319-322 (93) 
Cupido minimus (Fuessly, 1775)
Описание: Много дребна пеперудка. Горната страна на крилата тъмнокафява, а 
долната — сивкава с черни точици. Почти няма разлика между женските и мъжките 
— при последните обикновено горната страна на крилата около основата им със 
сребристо-синкаво напрашаване.
Размер: 18 — 24 mm
Биотоп: отворени тревисти места с цъфтяща растителност; сухи тревисти или 
каменисти места, често с храсталаци или окрайнини на разредени гори.
Хранително растение: множество растения от семейство Бобови (Fabaceae) — 
Anthyllis vulneraria, Medicago spp., Melilotus officinalis, Securigera varia, Lotus cor-
niculatus, Astragalus spp., Colutea arborescens, Oxytropis spp.; ларвите са свързани 
с мравките Lasius alienus, L. niger, Formica fusca, F. rufibarbis, Plagiolepis taurica, 
Myrmica rubra.
Разпространение: изолирани колонии, пръснати из различни части на страната 
докъм 1200 m.
Период на летеж: април — септември, в едно или две поколения.
Подобни видове: Cupido osiris, но той е малко по-едър и крилата на мъжките са 
виолетово-сини отгоре, а при женските черните точки на предните крила в почти 
права вертикална линия и втората точка (отгоре надолу) от постдискалния ред на 
задните крила силно изместена към основата на крилото.

Синевка Озирис Фиг. 323-326 (93) 
Cupido osiris (Meigen, [1829])
Описание: Дребна пеперудка. Горната страна на крилата при мъжките виолетово-
синя с тесен черен кант по ръба и тъмнокафява при женските. Долната страна на 
крилата е сивкава с черни точици и синьо напрашаване в основата на задните.
Размер: 24 — 32 mm
Биотоп: открити тревисти места с цъфтяща растителност, разредени храсталаци, 
каменисти склонове.
Хранително растение: различни видове от род еспарзета (Onobrychis spp.), 
включително O. viciifolia, O. arenaria, O. montana, O. alba; ларвите са свързани с 
мравката Lasius alienus.
Разпространение: изолирани колонии, пръснати из различни части на страната от 
морското равнище докъм 1200 m.
Период на летеж: април/май — септември, в едно или две поколения.
Подобни видове: Cupido minimus, но той е малко по-дребен и крилата на мъжките 
са тъмнокафяви отгоре, а при женските черните точки на предните крила в извита 
линия и втората точка (отгоре надолу) от постдискалния ред на задните крила по-
слабо изместена към основата на крилото.
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Източна бледа синевка Фиг. 327-330 (95) 
Everes decoloratus (Staudinger, 1886)
Описание: Много дребна пеперудка. Горната страна на крилата при мъжките 
мътносиня с широк черен кант по ръба и с характерно черно петно в средата 
(дискоидално); женските едноцветно тъмнокафяви. Долната страна на крилата е 
сивкаво-белезникава с черни точици и малка опашчица, над която близо до ръба 
има черна точка, оградена с бледа линийка и едва забележимо оранжево петънце 
(последното може и да липсва).
Размер: 22 — 26 mm
Биотоп: храсталачни тревисти или каменисти места с цъфтяща растителност; 
отворени слънчеви поляни или окрайнини на разредени гори; брегове на реки.
Хранително растение: различни видове люцерна (Medicago lupulina, M. sativa), 
глушина (Vicia cracca, V. sativa) и ливадна детелина (Trifolium pratense) от семейство 
Бобови (Fabaceae).
Разпространение: в изолирани находища из цялата страна от морското равнище 
докъм 900 m.
Период на летеж: май — септември, в три поколения.
Подобни видове: Everes alcetas, от която мъжките се различават по дискоидалното 
петно отгоре на крилата и широкия черен кант; женските неразличими.

Бледа синевка Фиг. 331-334 (95) 
Everes alcetas (Hoffmannsegg, 1804)
Описание: Много дребна пеперудка. Горната страна на крилата при мъжките синя 
с тесен черен кант по ръба; женските едноцветно тъмнокафяви. Долната страна на 
крилата е сивкаво-белезникава с черни точици и малка опашчица, над която близо 
до ръба има черна точка, оградена с бледа линийка и едва забележимо оранжево 
петънце (последното може и да липсва).
Размер: 24 — 28 mm
Биотоп: открити тревисти места с цъфтяща растителност, често силно овлажнени; 
окрайнини на гори, горски поляни, брегове на сладководни водоеми (реки, езера).
Хранително растение: зайчина (Securigera varia), жаблек (Galega officinalis), 
звездан (Lotus corniculatus), хмелова люцерна (Medicago lupulina), глушина (Vicia 
sativa, V. cracca) от семейство Бобови (Fabaceae); ларвите са свързани с мравките 
от групата Formica cinerea.
Разпространение: в изолирани находища из цялата страна от морското равнище 
докъм 1400 m.
Период на летеж: май — септември, в три поколения.
Подобни видове: Everes decoloratus, от която мъжките се различават по липсата на 
дискоидално петно отгоре на крилата и тесния черен кант; женските неразличими.
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Късоопашата синевка Фиг. 335-338 (97) 
Everes argiades (Pallas, 1771)
Описание: Дребна пеперудка. Горната страна на крилата при мъжките синя с 
тесен черен кант по ръба и много бледо дискоидално петно; женските едноцветно 
тъмнокафяви, понякога с оранжеви петънца в основата на опашчицата. Долната 
страна на крилата е сивкаво-белезникава с черни точици и малка опашчица, над 
която близо до ръба има две или три оранжеви петна с включени черни точки, 
оградени с бледи линийки.
Размер: 22 — 30 mm
Биотоп: тревисти или храсталачни места с цъфтяща растителност, предимно на 
влажни места — брегове на вади, потоци, реки и езера; окрайнини на гори.
Хранително растение: множество растения от семейство Бобови (Fabaceae) — 
Lotus corniculatus, L. pedunculatus, Securigera varia, Medicago sativa, M. lupulina, 
Trifolium pratense, Astragalus glycyphyllos, Anthyllis vulneraria, Vicia spp., Oxytropis; 
ларвите проявяват канибализъм.
Разпространение: в изолирани находища, предимно в низините из цялата страна 
от морското равнище докъм 700 m.
Период на летеж: април/май — август, в две поколения.
Подобни видове: другите видове от род Everes, от които веднага се отличава по 
двете оранжеви петна с включени черни точки от долната страна на задните крила 
над опашчицата.

Синевка Алексис Фиг. 339-342 (97) 
Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)
Описание: Дребна пеперудка. Горната страна на крилата при мъжките ярко 
небесносиня с широк тъмен кант от върха по външния ръб и кафеникаво-сива 
при женските (понякога със синкаво напрашаване в основата). Долната страна на 
крилата е сивкаво-бежова със синкаво-зелено напрашаване в основата на задното 
и черни точки.
Размер: 27 — 36 mm
Биотоп: открити тревисти места с цъфтяща растителност и храсти; каменисти 
склонове; окрайнини на гори, горски поляни.
Хранително растение: различни видове от няколко рода Бобови растения (Astra-
galus, Galega, Vicia spp., Securigera, Medicago spp., Melilotus, Onobrychis spp., Cyt-
isus spp., Colutea, Genista, Lathyrus); ларвите са свързани с мравките Lasius alienus, 
Formica spp., Camponotus aethiops, Myrmica scabrinodis, Crematogaster auberti, Ta-
pinoma erraticum.
Разпространение: широко разпространен от морското равнище докъм 1400 m.
Период на летеж: април — юни/юли, в едно поколение.
Подобни видове: няма.
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Синевка на Ребел Фиг. 343-346 (99) 
Phengaris alcon ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Описание: Дребна пеперудка. Горната страна на крилата при мъжките синя с 
тесен черен кант по ръба и много малко дискоидално петно; женските едноцветно 
тъмнокафяви, понякога със синкаво базално напрашаване. Долната страна на 
крилата е сивкаво-кафява с черни точици.
Размер: 32 — 38 mm
Биотоп: влажни до сухи тревисти или храсталачни места с цъфтяща растителност; 
окрайнини на гори, горски поляни.
Хранително растение: различни видове тинтява (Gentiana), но най-вече синя 
тинтява (Gentiana cruciata); ларвите са мирмекофилни и свързани с мравки от род 
Myrmica — M. scabrinodis, M. sabuleti, M. schenki, M. sulcinodis.
Разпространение: в изолирани находища, предимно в планините на Югозападна 
България докъм 2100 m.
Период на летеж: юни — юли/август, в едно поколение.
Подобни видове: Phengaris arion, от която веднага се отличава по едноцветната 
(без черни петна) си горна страна на крилата и при двата пола.*

Люлинска синевка Фиг. 347-350 (99) 
Phengaris nausithous (Bergsträsser, [1779])
Описание: Дребна пеперудка. Горната страна на крилата при мъжките синьо-
виолетова с широк тъмен кант по външния ръб и няколко издължени постдискални 
петна и едноцветно кафеникава при женските (рядко със синкаво напрашаване в 
основата). Долната страна на крилата е канелено-кафява с черни точки.
Размер: 32 — 38 mm
Биотоп: влажни до сухи ливади или поляни с обилие от хранителното растение.
Хранително растение: лечебна динка/динче (Sanguisorba officinalis); ларвите са 
мирмекофилни и свързани с мравките Myrmica rubra и Myrmica scabrinodis.
Разпространение: единствено в подножието на Люлин и Витоша пл. (между 
Суходол и Черния кос и край Мърчаево) между 650 и 950 m.
Период на летеж: средата на юли — август, в едно поколение.
Подобни видове: от Phengaris alcon и P. arion се отличава по липсата на 
субмаргинални (близо до ръба на крилото) петна от долната страна на крилата; от 
Polyommatus semiargus — по канелено-кафявата си долна страна на крилата, с едва 
забележими (размити) дискоидални петна и без синкаво напрашаване в основата.

*  Близък вид, който би могъл да се открие в Северозападна България е Phengaris teleius (Berg-
strässer, [1779]), среща се в хабитатите на P. nausithous и използва същото хранително растение. 
Следните белези го отличават от: P. alcon — черните постдискални точки на предното крило в 
слабо извит ред (не силно извит като въпросителен знак), и при двата пола и двата чифта крила 
отгоре обикновено с издължени постдискални петна; P. arion — долната страна на крилата 
светлокафеникава (не сивкава) и задното без синьо-зеленикаво напрашаване в основата, 
черните постдискални точки (особено на предното крило) по-дребни; P. nausithous — долната 
страна на крилата светлокафеникава (не канелено-кафява) и задното с черни субмаргинални 
петънца.
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Едра синевка Фиг. 351-354 (101) 
Phengaris arion (Linnaeus, 1758)
Описание: Дребна пеперудка. Горната страна на крилата при мъжките синя с 
широк тъмен кант по външния ръб и няколко издължени постдискални петна и 
подобна при женските, но основния цвят е мръсно-син и петната по-едри. Долната 
страна на крилата е сивкаво-кафява с множество едри черни точки.
Размер: 33 — 40 mm
Биотоп: влажни до сухи тревисти или храсталачни места с цъфтяща растителност; 
окрайнини на гори, горски поляни.
Хранително растение: различни видове мащерка (Thymus spp.) и риган (Origanum 
spp.); ларвите са мирмекофилни и свързани с мравки от род Myrmica — M. scabrino-
dis, M. sabuleti, M. rubra.
Разпространение: из цялата страна от морското равнище докъм 1800 m.
Период на летеж: юни — август, в едно поколение.
Подобни видове: Phengaris alcon, от която веднага се отличава по издължените 
черни постдискални петна по горна страна на крилата и при двата пола.

Плюскачова синевка Фиг. 355-358 (101) 
Iolana iolas (Ochsenheimer, 1816)
Описание: Сравнително едра пеперудка. Горната страна на крилата при мъжките 
небесносиня с тесен черен кант по външния ръб и мръсносиня с черни жилки и 
широк черен кант, обхващащ предния и страничен ръб и върха на крилото при 
женските. Долната страна на крилата е пепеляво-сива до сивкаво-кафеникава с 
черни точки и синкаво напрашаване в основата на задното.
Размер: 36 — 43 mm
Биотоп: сухи храсталачни места с наличие на хранителното растение; каменисти 
склонове; разредени гори и окрайнини на гори, обикновено на варовикова основа.
Хранително растение: плюскач (Colutea arborescens); ларвите са мирмекофилни и 
свързани с мравката Tapinoma erraticum.
Разпространение: сравнително рядка в изолирани находища от морското равнище 
докъм 700 m.
Период на летеж: май — юли/август, в едно или две поколения.
Подобни видове: няма — значително по-едра от всички останали синевки.
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Божествена синевка Фиг. 359-362 (103) 
Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865)
Описание: Дребна пеперудка. Горната страна на крилата при мъжките гълъбово-
синя с черен кант по външния ръб и редуващи се черни и бели сектори по ръба 
на предното крило и подобна при женските, но основния цвят е тъмнокафяв със 
синкаво напрашаване. Долната страна на крилата е сивкава с множество черни 
точки и петна, на задните — и субмаргинални оранжеви петна.
Размер: 20 — 25 mm
Биотоп: сухи тревисти или храсталачни места; окрайнини на гори, каменливи и 
скалисти места с рядка растителност.
Хранително растение: различни видове мащерка (Thymus spp.) и чубрица (Satureja 
spp.); ларвите са мирмекофилни и свързани с мравки от род Formica (а може би и 
като при близкия западноевропейски вид P. baton от родовете Myrmica и Lasius).
Разпространение: разпръснати находища в ниските и топли части из цялата страна 
от морското равнище докъм 1300 m.
Период на летеж: април — август, в две поколения.
Подобни видове: Pseudophilotes bavius и Scolitantides orion, от които веднага се 
отличава по това, че оранжевите петна на задните крила отдолу са отделени едно от 
друго (не формират ивица) и не достигат предния ръб на крилото.

Салвиева синевка Фиг. 363-366 (103) 
Pseudophilotes bavius (Eversmann, 1832)
Описание: Дребна пеперудка. Горната страна на крилата при мъжките тъмносиня 
с широк черен кант по външния ръб и редуващи се черни и бели сектори по ръба 
на предното крило и подобна при женските, но основния цвят е тъмно-кафяв със 
синкаво напрашаване; и при двата пола на задното крило има субмаргинални 
оранжеви петна. Долната страна на крилата е сивкава с множество черни точки и 
петна, на задните — и субмаргинални оранжеви петна.
Размер: 22 — 32 mm
Биотоп: сухи тревисти или храсталачни места с обилие на хранителното растение; 
каменливи и скалисти долини с рядка растителност.
Хранително растение: наведен конски босилек (Salvia nutans); ларвите са 
мирмекофилни и свързани с мравки от род Formica.
Разпространение: известен с две находища — в Добруджа, край с. Балик и в 
подножието на Сакар пл., край Тополовград. Находищата се намират между 100 и 
400 m надморска височина. Възможно е да се среща и край с. Лозница в Добруджа.
Период на летеж: май — юни, в едно поколение.
Подобни видове: Pseudophilotes vicrama и Scolitantides orion, от които се отличава 
по оранжевите субмаргинални петна на задните крила отгоре.
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Синевка Орион Фиг. 367-370 (105) 
Scolitantides orion (Pallas, 1771)
Описание: Дребна пеперудка. Горната страна на крилата при мъжките синя с 
широк черен кант по външния ръб, в който е включена вълнообразна синя линия и 
редуващи се черни и бели сектори по ръба на крилата и подобна при женските, но 
основния цвят е тъмнокафяв, понякога със синкаво напрашаване. Долната страна 
на крилата е белезникава с множество едри черни точки и петна, на задните — и 
субмаргинална оранжева ивица.
Размер: 24 — 29 mm
Биотоп: скалисти склонове и сухи тревисти или храсталачни места, често лишени 
от всякаква растителност, освен хранителното растение.
Хранително растение: различни видове дебелец (Sedum spp.); ларвите са 
мирмекофилни и свързани с мравките Camponotus vagus, C. aethiops и Tapinoma 
erraticum.
Разпространение: широко разпространен из цялата страна от морското равнище 
докъм 1600 m.
Период на летеж: април/май — юли/август, в две поколения.
Подобни видове: Pseudophilotes vicrama и P. bavius, от които се отличава по 
белезникавия (почти бял) основен цвят на крилата отдолу, оранжевата ивица на 
задните крила отдолу и едрите субмаргинални куршумообразни черни петна на 
предните крила отдолу.

Синевка Хиладес Фиг. 371-374 (105) 
Chilades trochylus (Freyer, [1845])
Описание: Най-дребната европейска пеперудка. Горната страна на крилата и при 
двата пола е тъмнокафява с оранжеви петна на задното крило, в които са включени 
черни очни петна. Долната страна на крилата е сивкаво-кафява с тъмни петна и 
черни точки, край задния ръб на задните — и субмаргинални оранжеви петна с 
включени очни петна.
Размер: 16 — 18 mm
Биотоп: горещи сухи каменисти и песъкливи места с рядка растителност; пустеещи 
терени.
Хранително растение: Andrachne telephioides (сем. Euphorbiaceae) и знойка/
подсунка — Heliotropium sp. (сем. Boraginaceae); ларвите са мирмекофилни и 
свързани с мравки от видовете Lepisiota frauenfeldi, Pheidole sp., Prenolepis sp., Iri-
domyrmex sp.
Разпространение: единственото находище се намира в Южната Струмска долина 
край с. Чучулигово на около 100 m надморска височина; нуждае се от потвърждение.
Период на летеж: март/април — октомври, в няколко поколения.
Подобни видове: няма.
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Синевка Аргус Фиг. 375-378 (107) 
Plebejus (Plebejus) argus (Linnaeus, 1758)
Описание: Дребна пеперудка. Горната страна на крилата при мъжките синя 
с широк черен кант по външния ръб и кафява при женските, с вълнообразни 
оранжеви субмаргинални линии (може и да липсват). Долната страна на крилата е 
сивкаво-синя (мъжки) и кафеникава (женски) с черни точки и петна, на задните — и 
субмаргинални оранжеви петна с включени блестящи сини очни петна.
Размер: 24 — 30 mm
Биотоп: всякакъв тип биотопи, с изключение на гъсти гори; често край пътища, 
обработваеми и пустеещи земи, паркове, градини.
Хранително растение: различни видове от няколко рода Бобови растения (Astra-
galus, Galega, Lotus, Vicia spp., Coronilla, Medicago spp., Genista, Ononis, Hippocrep-
is, Cytisus, Colutea), а също и жълтак — Helianthemum (сем. Cistaceae); ларвите са 
мирмекофилни и свързани с мравките Lasius niger, L. alienus, вероятно и Formica 
cinerea.
Разпространение: широко разпространен из цялата страна от морското равнище 
докъм 1800 m.
Период на летеж: май — август, в две поколения.
Подобни видове: P. idas и P. argyrognomon, от които мъжките се отличават по 
наличието на шпора на предните тибии (видима с лупа) и по-широкия черен кант 
на крилата отгоре.

Синевка Идас Фиг. 379-382 (107) 
Plebejus (Plebejus) idas (Linnaeus, 1761)
Описание: Дребна пеперудка. Горната страна на крилата при мъжките синя с по-
тесен черен кант по външния ръб и кафява при женските, с вълнообразни оранжеви 
субмаргинални линии (може и да липсват). Долната страна — като при предишния 
вид.
Размер: 25 — 32 mm
Биотоп: всякакви тревисти или храсталачни места; горски поляни и окрайнини на 
гори; каменливи и скалисти места с рядка растителност.
Хранително растение: различни видове от няколко рода Бобови растения — Geni-
sta, Cytisus, Lotus, Cercis siliquastrum, Melilotus alba, Hippocrepis, Trifolium spp., 
Medicago spp.; ларвите са мирмекофилни и свързани с мравките Lasius niger и 
различни видове Formica (F. cinerea, F. exsecta, F. lemani, F. pressilabris, F. lugubris, 
F. cunicularia).
Разпространение: в планините на Югозападна България между 400 и 2000 m.
Период на летеж: май — август, в две поколения.
Подобни видове: От P. argus мъжките се отличават по отсъствието на шпора на 
предните тибии и по-тесния черен кант на крилата отгоре, а от P. argyrognomon 
— по това, че черното оцветяване по ръба на задните крила отдолу формира ясни 
точки и малко по-широкия черен кант при мъжките.
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Слънчева синевка Фиг. 383-386 (109) 
Plebejus (Plebejus) argyrognomon (Bergsträsser, [1779])
Описание: Дребна пеперудка. Горната страна на крилата при мъжките синя с много 
тесен черен кант по външния ръб и кафява при женските, с вълнообразни оранжеви 
субмаргинални линии (може и да липсват). Долната страна на крилата е сивкаво-
синя (мъжки) и кафеникава (женски) с черни точки и петна и субмаргинална 
оранжева ивица, на задните — с включени блестящи сини очни петна.
Размер: 27 — 35 mm
Биотоп: сухи или влажни тревисти и храсталачни местности с цъфтящи растения; 
често край брегове на реки и потоци.
Хранително растение: основно сграбиче (Astragalus glycyphyllos) и зайчина (Se-
curigera varia), но съобщавани още Melilotus officinalis, Onobrychis, Trifolium, Lo-
tus corniculatus, Vicia от семейство Бобови (Fabaceae); ларвите са мирмекофилни и 
свързани с мравките Lasius niger, L. alienus, Myrmica scabrinodis, M. sabuleti, Cam-
ponotus vagus.
Разпространение: из цялата страна от морското равнище докъм 1250 m.
Период на летеж: май — юли/август, в две поколения.
Подобни видове: От P. argus мъжките се отличават по отсъствието на шпора на 
предните тибии и тесния черен кант на крилата отгоре, а от P. idas — по това, че 
черното оцветяване по ръба на задните крила отдолу формира размити точки и 
оранжевата субмаргинална ивица е цялостна и на двете крила отдолу.

Синевка Зефир Фиг. 389-390 (109) 
Plebejus (Plebejides) sephirus (Frivaldszky, 1835)
Описание: Дребна пеперудка. Горната страна на крилата при мъжките синя с много 
тесен черен кант по външния ръб и дребни черни точици при задния ръб на задните 
крила, а при женските — кафява с издължени оранжеви субмаргинални петна на 
задните крила. Долната страна на крилата е сивкаво-кафява с черни точки и петна и 
субмаргинална оранжева ивица.
Размер: 30 — 35 mm
Биотоп: сухи и топли отворени тревисти или песъкливи места с обилие на 
хранителното растение; окрайнини на гори, планински склонове.
Хранително растение: различни видове сграбичета и клинавчета (Astragalus spp., 
Astracantha spp.); ларвите са мирмекофилни и свързани с мравките Lasius niger, L. 
alienus, Formica pratensis, Camponotus, Tetramorium, Bothriomyrmex, Tapinoma.
Разпространение: рядко из цялата страна от морското равнище докъм 1600 m.
Период на летеж: май — юли, в едно поколение.
Подобни видове: от предходните видове от рода се отличава по отсъствието на 
блестящи сини очни петна на задните крила отдолу (много рядко само едно или 
две).
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Кафява синевка Фиг. 391-394 (111) 
Plebejus (Aricia) agestis ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Описание: Дребна пеперудка. Горната страна на крилата и при двата пола кафява 
с черно дискоидално петно и оранжеви субмаргинални петна. Долната страна на 
крилата е кафеникаво-сива с черни точки и петна и субмаргинални оранжеви ивици 
от петна. При мъжките върхът на предните крила по-заострен.
Размер: 24 — 30 mm
Биотоп: всякакъв тип биотопи, с изключение на гъсти гори; често край пътища, 
обработваеми и пустеещи земи, паркове, градини.
Хранително растение: различни видове от две семейства Cistaceae (жълтак Heli-
anthemum nummularium) и Geraniaceae (часовниче Erodium cicutarium, E. ciconium 
и здравец Geranium sanguineum, G. asphodeloides); ларвите са мирмекофилни и 
свързани с мравките Lasius niger, L. alienus, L. flavus, Myrmica sabuleti.
Разпространение: повсеместно из цялата страна от морското равнище докъм 1650 
m.
Период на летеж: април — октомври, в три поколения.
Подобни видове: При P. artaxerxes оранжевите субмаргинални петна отгоре на 
крилата са редуцирани и размити; от женските на P. anteros и другите подобни 
видове се отличават по двете черни точки край предния ръб на задното крило 
отдолу, които са разположени една над друга и формират двоеточие.

Планинска кафява синевка Фиг. 395-398 (111) 
Plebejus (Aricia) artaxerxes (Fabricius, 1793)
Описание: Дребна пеперудка. Горната страна на крилата и при двата пола кафява 
с черно дискоидално петно и оранжеви субмаргинални петънца. Долната страна на 
крилата е кафеникаво-сива с черни точки и петна и субмаргинални оранжеви ивици 
от петна.
Размер: 25 — 32 mm
Биотоп: сухи и топли отворени тревисти или каменисти места с цъфтяща 
растителност; окрайнини на гори, варовити планински склонове.
Хранително растение: различни видове от две семейства Cistaceae (жълтак He-
lianthemum nummularium) и Geraniaceae (здравец Geranium sanguineum, G. sylvati-
cum, G. asphodeloides и часовниче Erodium cicutarium); ларвите са мирмекофилни и 
свързани с мравките Lasius sp.
Разпространение: в планините на Югозападна България, Западна Стара планина и 
Родопите между 700 и 2000 m.
Период на летеж: юни — август, в едно поколение.
Подобни видове: виж предходния вид, от който освен това се отличава по 
заострения връх на предните крила (и от P. anteros); от P. eumedon — черните 
кантове на оранжевите петна на задното крило отдолу заоблени, а не заострени.
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Здравецова синевка Фиг. 399-402 (113) 
Plebejus (Eumedonia) eumedon (Esper, [1780])
Описание: Дребна пеперудка. Горната страна на крилата и при двата пола кафява 
с черно дискоидално петно, а при женските и оранжеви субмаргинални петънца 
на задните крила. Долната страна на крилата е кафеникава с черни точки и петна и 
субмаргинални оранжеви петна.
Размер: 30 — 35 mm
Биотоп: топли, заветни горски поляни, окрайнини на гори и сечища с обилие на 
хранителното растение.
Хранително растение: различни видове здравец, най-вече кървавочервен здравец 
(Geranium sanguineum), но също Geranium sylvaticum, G. palustre, G. tuberosum, G. 
pratense; ларвите са мирмекофилни и свързани с мравките Lasius alienus, Myrmica 
sp., Tapinoma sp.
Разпространение: в планините на Югозападна България и Стара планина между 
700 и 2000 m.
Период на летеж: май — август, в едно поколение.
Подобни видове: виж P. agestis, от P. artaxerxes и другите подобни видове се 
отличава по черните кантове на оранжевите петна на задното крило отдолу, които 
са заострени, а не заоблени. При повечето екземпляри има бяла черта между 
субмаргиналните петна и дискалното петно на задните крила отдолу.

Планинска сива синевка Фиг. 403-406 (113) 
Plebejus (Agriades) dardanus (Freyer, [1844])
Описание: Дребна пеперудка. Горната страна на крилата при мъжките сивкаво-
синя с черен кант по външния ръб и черни триъгълни дискални петна, а при 
женските — кафява с черни триъгълни дискални петна. Долната страна на крилата 
е сивкаво-светлокафеникава с черни точки и петна (редуцирани на задните крила) и 
1-2 субмаргинални оранжеви петънца.
Размер: 26 — 30 mm
Биотоп: високопланински отворени тревисти или каменисти места на варовита 
основа.
Хранително растение: туфест оклоп (Androsace villosa).
Разпространение: в Южен Пирин (вр. Орелек) и Алиботуш (Славянка) пл. между 
1800 и 2100 m.
Период на летеж: юни — август, в едно поколение.
Подобни видове: няма.
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Синевка Антерос Фиг. 407-410 (115) 
Plebejus (Ultraaricia) anteros (Freyer, [1838])
Описание: Дребна пеперудка. Горната страна на крилата при мъжките светлосиня 
с черен кант и на предните с черни дискални петна, в задния край на задните — с 
ред субмаргинални черни точки, а при женските — кафява с черни дискални петна 
и оранжеви сумаргинални. Долната страна на крилата е бежово-кафява (понякога 
сивкава при мъжките) с черни точки и оранжеви субмаргинални петна.
Размер: 30 — 34 mm
Биотоп: сухи и топли отворени тревисти или каменисти места; варовити планински 
склонове; горски просеки и храсталаци.
Хранително растение: различни видове здравец - кървавочервен (G. sanguineum), 
бърдунов (G. asphodeloides), обикновен (G. macrorrhizum).
Разпространение: из цялата страна, но предимно в Южна България, от морското 
равнище докъм 1650 m.
Период на летеж: май — август/септември, в едно до три поколения.
Подобни видове: при мъжките — няма; от женските на другите видове от рода 
(Plebejus) се отличават по двете черни точки край предния ръб на задното крило 
отдолу, които са разположени една над друга, сближени и наподобяват цифра осем.

Синевка Икар Фиг. 411-414 (115) 
Polyommatus (Polyommatus) icarus (Rottemburg, 1775)
Описание: Дребна пеперудка. Горната страна на крилата при мъжките синя, а при 
женските — кафява с оранжеви субмаргинални петна или синя с широк черен кант, 
дискални петна (на предните) и оранжеви субмаргинални петна. Долната страна на 
крилата е сиво-кафеникава (мъжки) или кафеникава (женски) с черни точки и петна 
и субмаргинални оранжеви петна.
Размер: 26 — 36 mm
Биотоп: всякакъв тип биотопи — поляни, пасища, отворени слънчеви места в гори 
и окрайнините им, пустеещи земи, градини, паркове.
Хранително растение: много видове от различни родове Бобови (Fabaceae) — 
зайчина (Coronilla), звездан (Lotus), жаблек (Galega), гръмотрън (Ononis), люцерна 
(Medicago), детелина (Trifolium), комунига (Melilotus), жълтуга (Genista), сграбиче 
(Astragalus), еспарзета (Onobrychis), раменка (Anthyllis) и други; ларвите са 
мирмекофилни и свързани с мравките Lasius, Formica, Plagiolepis, Myrmica и Ta-
pinoma.
Разпространение: повсеместно из цялата страна от морското равнище докъм 2450 
m.
Период на летеж: март — ноември, в две или три поколения.
Подобни видове: от подобните видове (с изключение на P. andronicus и P. eros) се 
отличава по наличието на базална точка на предното крило отдолу, а за двата вида 
виж по-долу.
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Пиринска синевка Фиг. 415-418 (117) 
Polyommatus (Polyommatus) andronicus Coutsis & Ghavalas, 1995
Описание: Сравнително едра пеперудка, много подобна на предишната. Основната 
разлика помежду им е, че този вид е забележимо по-едър и синкавото напрашаване 
на задните крила отдолу обикновено по-обширно. Полов диморфизъм — като при 
предишния вид.
Размер: 35 — 40 mm
Биотоп: тревисти или каменисти планински склонове; поляни; окрайнини на гори.
Хранително растение: подобно на предишния вид — вероятно видове от различни 
родове Бобови (Fabaceae); ларвите са свързани с мравки, вероятно от същите 
родове.
Разпространение: Среден и Южен Пирин и Алиботуш (Славянка) пл., между 1500 
и 2000 m.
Период на летеж: средата на юни — юли/август, в едно поколение.
Подобни видове: Polyommatus icarus, виж описанието.

Синевка Ерос Фиг. 419-422 (117) 
Polyommatus (Polyommatus) eros (Ochsenheimer, [1808])
Описание: Дребна пеперудка, подобна на предишните две. И трите вида се отличават 
от останалите синевки по комбинацията от едноцветно бели ресни по крилния 
ръб и наличието на базално петно в дискалната клетка на предните крила отдолу. 
Характерен белег на вида (който го отличава от предходните два вида) е широкия 
черен кант на крилата при мъжките и редуцираните оранжеви субмаргинални петна 
отгоре на крилата при женските (обикновено само около задния ръб на задното 
крило). Полов диморфизъм — като при предходните два вида.
Размер: 30 — 36 mm
Биотоп: планински склонове с отворени тревисти или каменисти места и цъфтяща 
растителност, предимно около и над горната граница на гората.
Хранително растение: различни растения от сем. Бобови (Fabaceae) — зановец 
(Chamaecytisus spp.), ниска жълтуга (Genista depressa), окситропис (Oxytropis), 
сграбиче (Astragalus); ларвите са мирмекофилни и свързани с мравки от род Ta-
pinoma.
Разпространение: предимно в планините на Югозападна България и Стара 
планина (данните за Разградско се нуждаят от потвърждение) между 600 и 2300 m.
Период на летеж: юни — август, в едно поколение.
Подобни видове: виж описанието.
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Планинска синевка Фиг. 423-426 (119) 
Polyommatus (Cyaniris) semiargus (Rottemburg, 1775)
Описание: Дребна пеперудка. Горната страна на крилата при мъжките синя с черен 
кант по външния ръб и черни жилки, а при женските — кафява. Долната страна на 
крилата е кафеникаво-сива с черни точки и понякога близо до задния ръб на задните 
— с 1 до 3 дребни оранжеви субмаргинални петънца.
Размер: 28 — 34 mm
Биотоп: влажни тревисти или каменисти планински склонове; поляни; окрайнини 
на гори, горски просеки, храсталаци.
Хранително растение: предимно червена детелина (Trifolium pratense), а също и 
целебна раменка (Anthyllis vulneraria), жълтуга (Genista), лечебна комунига (Melilo-
tus officinalis), пъстра зайчина (Securigera varia) от сем. Бобови (Fabaceae); ларвите 
са свързани с мравки от род Lasius.
Разпространение: повсеместно из цялата страна от морското равнище докъм 2300 
m.
Период на летеж: април — август, в едно или две поколения.
Подобни видове: Cupido minimus, но той е по-дребен и крилата на мъжките са 
тъмнокафяви отгоре; от Cupido osiris, се отличава по по-едрите черни точки (ясно 
оградени с бял кант) отдолу на крилата; при женските втората точка (отгоре надолу) 
от постдискалния ред на задните крила не е изместена към основата на крилото.

Синевка Дафнис Фиг. 427-430 (119) 
Polyommatus (Meleageria) daphnis ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Описание: Сравнително едра пеперудка. Горната страна на крилата при мъжките 
блестящо-синя с черен кант по външния ръб и частично черни жилки, а при 
женските — от синя до тъмнокафеникава с широк кант и черни жилки. Долната 
страна на крилата е сива до кафеникаво-сива с черни точки. Характерен белег на 
вида е назъбения външен ръб на задните крила (особено ясно изразен при женските).
Размер: 34 — 40 mm
Биотоп: сухи и топли отворени тревисти или каменисти места; храсталаци, 
варовити планински склонове.
Хранително растение: пъстра зайчина (Securigera varia); ларвите са мирмекофилни 
и свързани с мравките Lasius alienus, Formica pratensis, Tapinoma erraticum, Plagi-
olepis sp.
Разпространение: из цялата страна от морското равнище докъм 1700 m.
Период на летеж: юни — август, в едно поколение.
Подобни видове: няма, виж по-горе.
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Синевка на Ешер Фиг. 431-434 (121) 
Polyommatus (Plebicula) escheri (Hübner, [1823])
Описание: Сравнително едра пеперудка. Горната страна на крилата при мъжките 
синя с тесен черен кант по външния ръб и кафява при женските, с вълнообразни 
оранжеви субмаргинални линии. Долната страна на крилата е сивкаво-синя (мъжки) 
и кафеникава (женски) с черни точки и петна и субмаргинални оранжеви петна.
Размер: 32 — 40 mm
Биотоп: сухи и топли отворени тревисти или каменисти места; храсталаци, 
варовити планински склонове; окрайнини на гори.
Хранително растение: различни видове от род сграбиче (Astragalus) — монпелийско 
(A. monspessulanus) и Спунерово (A. spruneri); ларвите са мирмекофилни и свързани 
с мравките Plagiolepis sp.
Разпространение: в Югозападна България и Стара планина край Сливен, между 
200 и 1650 m.
Период на летеж: юни — август, в едно поколение.
Подобни видове: от подобните видове се отличава по липсата на базална точка на 
предното крило отдолу, а при мъжките P. thersites на предните крила отгоре има 
по-светло полово (андрокониално) петно; от женските на другите подобни видове 
се отличават по ресните по външния ръб на предното крило — кафяви, а при върха 
на крилото са бели.

Прекрасна синевка Фиг. 435-438 (121) 
Polyommatus (Plebicula) amandus (Schneider, [1792])
Описание: Сравнително едра пеперудка. Горната страна на крилата при мъжките 
синя с тесен черен кант по външния ръб и кафява при женските, с вълнообразни 
оранжеви субмаргинални линии на задното крило. Долната страна на крилата е 
сивкава (мъжки) и сиво-кафеникава (женски) с черни точки и петна и субмаргинални 
оранжеви петна (редуцирани на предното крило, особено при мъжките).
Размер: 32 — 40 mm
Биотоп: топли тревисти места с цъфтяща растителност, често с храсталаци или 
разредени гори; окрайнини на гори, каменисти планински склонове и долини.
Хранително растение: различни видове глушина (Vicia) — V. cracca, V. villosa, V. 
onobrychoides, V. tetrasperma, V. cassubica; ларвите са мирмекофилни и свързани с 
мравките Lasius alienus, Lasius niger, Myrmica specioides, Formica cinerea.
Разпространение: из цялата страна от морското равнище докъм 1400 m.
Период на летеж: май — юли/август, в едно поколение.
Подобни видове: от подобните видове се отличава по предното крило — липсата 
на базална точка и силно редуцираните оранжеви петна отдолу, дискоидалното 
петънце отгоре.



292

Синевка Терсит Фиг. 439-442 (123) 
Polyommatus (Plebicula) thersites (Cantener, [1835])
Описание: Дребна пеперудка. Горната страна на крилата при мъжките синя, а 
при женските — тъмносиня с оранжеви субмаргинални петна на задните (първо 
поколение) или кафява с оранжеви субмаргинални петна (второ поколение). 
Долната страна на крилата е сиво-кафеникава (мъжки) или кафеникава (женски) с 
черни точки и петна и субмаргинални оранжеви петна.
Размер: 26 — 32 mm
Биотоп: сухи и топли каменисти или тревисти места с храсталаци и цъфтяща 
растителност; окрайнини на гори, пустеещи земи.
Хранително растение: различни видове еспарзета (Onobrychis) — шлемоплодна 
(O. caput-galli), фиева (O. viciifolia); ларвите са мирмекофилни и свързани с 
мравките Lasius alienus, Myrmica scabrinodis, Tapinoma erraticum, Camponotus sp.
Разпространение: в изолирани колонии из цялата страна от морското равнище 
докъм 1650 m.
Период на летеж: април — юни и юни — август, в две поколения.
Подобни видове: от подобните видове се отличава по липсата на базална точка 
на предното крило отдолу, а при мъжките е единствения вид с по-светло полово 
(андрокониално) петно на предните крила отгоре; от женските на другите подобни 
видове се отличават по издължените триъгълни (със заоблени върхове) оранжеви 
субмаргинални петна на задното крило отдолу.

Блестяща синевка Фиг. 443-446 (123) 
Polyommatus (Plebicula) dorylas ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Описание: Дребна пеперудка. Горната страна на крилата при мъжките синя с тесен 
черен кант по външния ръб и кафява при женските, с вълнообразни оранжеви 
субмаргинални линии и дискоидално петно. Долната страна на крилата е сиво-
кафеникава с черни точки и субмаргинални оранжеви петна без черен кант.
Размер: 30 — 36 mm
Биотоп: сухи и топли отворени тревисти или каменисти места с цъфтяща 
растителност; разпръснати храсталаци; варовити планински склонове.
Хранително растение: целебна раменка (Anthyllis vulneraria), планинска раменка 
(A. montana), пролетно секирче (Lathyrus vernus); ларвите са мирмекофилни и 
свързани с мравките Lasius alienus, Myrmica scabrinodis, Formica cinerea.
Разпространение: в планините на Югозападна България и Стара планина край 
Сливен между 500 и 1900 m.
Период на летеж: май/юни — август, в едно или две поколения.
Подобни видове: няма — единственият вид без черни кантове на оранжевите петна 
на задното крило отдолу.
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Небесна синевка Фиг. 447-450 (125) 
Polyommatus (Lysandra) bellargus (Rottemburg, 1775)
Описание: Дребна пеперудка. Горната страна на крилата при мъжките синя с 
тесен черен кант по външния ръб и редуващи се черни и бели сектори по ръба 
на предното крило и подобна при женските, но основния цвят е тъмнокафяв със 
синкаво напрашаване, с оранжеви субмаргинални петна и дискоидално петно. 
Долната страна на крилата е сиво-кафеникава или кафеникава с черни точки и 
субмаргинални оранжеви петна.
Размер: 28 — 36 mm
Биотоп: сухи и топли отворени тревисти или каменисти места; разпръснати 
храсталаци; варовити планински склонове.
Хранително растение: обикновена конска подкова (Hippocrepis comosa), пъстра 
зайчина (Securigera varia), обикновен звездан (Lotus corniculatus), немска жълтуга 
(Genista germanica) от семейство Бобови (Fabaceae); ларвите са мирмекофилни и 
свързани с мравките Lasius alienus, L. niger, Plagiolepis pygmaea, Myrmica sabuleti, 
M. scabrinodis, Tapinoma erraticum.
Разпространение: повсеместно из цялата страна от морското равнище докъм 1650 
m.
Период на летеж: май — септември, в две поколения.
Подобни видове: няма, виж следващия вид.

Синевка Коридон Фиг. 451-454 (125) 
Polyommatus (Lysandra) coridon (Poda, 1761)
Описание: Сравнително едра пеперудка. Горната страна на крилата при мъжките 
светлосиня с широк черен кант по външния ръб и редуващи се черни и бели сектори 
по ръба на предното крило и подобна при женските, но основния цвят е тъмнокафяв, 
с оранжеви субмаргинални петна и дискоидално петно. Долната страна на крилата 
е сивкава или сиво-кафеникава с черни точки и субмаргинални оранжеви петна.
Размер: 32 — 40 mm
Биотоп: сухи и топли отворени тревисти или каменисти места с цъфтяща 
растителност на варовити планински склонове.
Хранително растение: обикновена конска подкова (Hippocrepis comosa) и пъстра 
зайчина (Securigera varia); ларвите са мирмекофилни и свързани с мравките La-
sius niger, L. alienus, L. flavus, Plagiolepis taurica, Formica rufa, Myrmica sabuleti, M. 
scabrinodis, M. schencki, Tetramorium caespitum.
Разпространение: из цялата страна от морското равнище докъм 1800 m.
Период на летеж: юни — август/септември, в едно поколение.
Подобни видове: от предходния вид се различава по много по-бледия цвят и 
широкия черен кант на крилата отгоре.
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Странна синевка Фиг. 455-458 (127) 
Polyommatus (Agrodiaetus) admetus (Esper, [1783])
Описание: Дребна пеперудка. Горната страна на крилата и при двата пола 
тъмнокафява, като при мъжките в основата на предното крило има блестящо полово 
(андрокониално) петно, а при женските — оранжеви субмаргинални петна. Долната 
страна на крилата е кафеникава с черни точки и субмаргинални петна.
Размер: 30 — 38 mm
Биотоп: сухи и топли отворени тревисти или каменисти места с храсталаци и 
цъфтяща растителност.
Хранително растение: различни видове еспарзета (Onobrychis) — фиева (O. 
viciifolia), шлемоплодна (O. caput-galli); ларвите са мирмекофилни и свързани с 
мравките Crematogaster sordidula, Camponotus gestroi.
Разпространение: в изолирани колонии предимно в Южна България между 200 и 
1200 m.
Период на летеж: юни — август, в едно поколение.
Подобни видове: няма — от близките видове се различава по субмаргиналните 
петна на крилата отдолу.

Гръцка странна синевка Фиг. 459-462 (127) 
Polyommatus (Agrodiaetus) aroaniensis (Brown, 1976)
Описание: Дребна пеперудка. Горната страна на крилата и при двата пола 
тъмнокафява, като при мъжките в основата на предното крило има блестящо полово 
(андрокониално) петно. Долната страна на крилата е кафеникава с черни точки.
Размер: 30 — 36 mm
Биотоп: сухи и топли отворени тревисти или каменисти места с храсталаци и 
цъфтяща растителност.
Хранително растение: пясъчна еспарзета (Onobrychis arenaria); ларвите са 
мирмекофилни и свързани с мравките Crematogaster sordidula, Camponotus gestroi.
Разпространение: известен само от няколко находища в Южен Пирин, Алиботуш 
(Славянка) пл., Западни Родопи и край Сливен, разположени между 600 и 1600 m.
Период на летеж: юни/юли — август, в едно поколение.
Подобни видове: другите видове от подрода, от които се различава по липсата на 
субмаргинални петна и бяла ивица на задното крило отдолу.
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Странна синевка на Рипарт Фиг. 463-466 (129) 
Polyommatus (Agrodiaetus) ripartii (Freyer, 1830)
Описание: Дребна пеперудка. Горната страна на крилата и при двата пола 
тъмнокафява, като при мъжките в основата на предното крило има блестящо полово 
(андрокониално) петно. Долната страна на крилата е кафеникава с черни точки, 
бледи субмаргинални петънца и бяла ивица от основата почти до външния ръб в 
средата на задното крило.
Размер: 28 — 36 mm
Биотоп: сухи и топли отворени тревисти или каменисти места с храсталаци и 
цъфтяща растителност; окрайнини на гори.
Хранително растение: различни видове еспарзета (Onobrychis) — O. viciifolia, O. 
arenaria, O. alba, O. montana; ларвите са мирмекофилни и свързани с мравките Cre-
matogaster sordidula, Camponotus gestroi, Lasius alienus.
Разпространение: предимно в Югозападна България и край Сливен, между 300 и 
1400 m.
Период на летеж: юни/юли — август, в едно поколение.
Подобни видове: P. nephohiptamenos, от който се различава по кафеникавите 
до мръснобели ресни по ръба на задното крило отгоре при мъжките; женските 
неразличими по външни белези.

Пиринска странна синевка Фиг. 467-470 (129) 
Polyommatus (Agrodiaetus) nephohiptamenos (Brown & Coutsis, 1978)
Описание: Дребна пеперудка. Горната страна на крилата и при двата пола 
тъмнокафява, като при мъжките в основата на предното крило има блестящо полово 
(андрокониално) петно. Долната страна на крилата е кафеникава с черни точки, 
бледи субмаргинални петънца и бяла ивица от основата почти до външния ръб в 
средата на задното крило.
Размер: 30 — 32 mm
Биотоп: сухи и топли отворени тревисти или каменисти места с цъфтяща 
растителност около и над горната граница на гората на варовикова основа.
Хранително растение: предимно планинска еспарзета (Onobrychis montana scard-
ica), рядко бяла еспарзета (O. alba); ларвите са мирмекофилни и свързани вероятно 
с мравки от родовете Crematogaster, Camponotus, Lasius.
Разпространение: ограничен брой находища в Южен Пирин (вр. Орелек), 
Алиботуш (Славянка) и Западни Родопи (Дъбраш), между 1300 и 2000 m.
Период на летеж: юли — август, в едно поколение.
Подобни видове: P. ripartii, от който се различава по белите ресни по ръба на 
задното крило отгоре при мъжките; женските неразличими по външни белези.
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Орфеева странна синевка Фиг. 471-473 (131) 
Polyommatus (Agrodiaetus) orphicus Kolev, 2005
Описание: Дребна пеперудка. Горната страна на крилата и при двата пола 
тъмнокафява, като при мъжките в основата на предното крило има блестящо полово 
(андрокониално) петно. Долната страна на крилата е кафеникава с черни точки, 
бледи субмаргинални петънца и бяла ивица от основата почти до външния ръб в 
средата на задното крило.
Размер: 28 — 36 mm
Биотоп: сухи и топли отворени тревисти или каменисти места с редки храсти и 
дървета на варовикова основа.
Хранително растение: неизвестно, вероятно бяла еспарзета (Onobrychis alba); 
ларвите са мирмекофилни и свързани вероятно с мравки от родовете Crematogaster, 
Camponotus, Lasius.
Разпространение: ограничен брой находища в Западни Родопи (долината на 
Чепеларска река и Мурсалица), между 400 и 1500 m.
Период на летеж: юни — юли/август, в едно поколение.
Подобни видове: P. nephohiptamenos и P. ripartii, от които се различава по бледата 
бяла черта между дискалното петно и третата (отгоре надолу) черна точка на 
предното крило отдолу и при двата пола.

Синевка Дамон Фиг. 474-477 (131) 
Polyommatus (Agrodiaetus) damon ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Описание: Дребна пеперудка. Горната страна на крилата при мъжките синя с 
широк черен кант по външния ръб и навлизащи навътре черни жилки и кафява при 
женските. Долната страна на крилата е кафеникава с черни точки и бяла ивица от 
основата почти до външния ръб в средата на задното крило.
Размер: 28 — 36 mm
Биотоп: сухи и топли отворени тревисти или каменисти места; храсталаци, 
окрайнини на гори.
Хранително растение: различни видове еспарзета (Onobrychis) — O. viciifolia, O. 
arenaria, O. alba, O. montana; ларвите са мирмекофилни и свързани с мравките La-
sius niger, L. alienus, Formica pratensis.
Разпространение: няма сигурни данни и доказателствени екземпляри; съобщаван 
за Пирин (вр. Синаница) и Рила (вр. Капатник) между 1500 и 2000 m.
Период на летеж: края на юли — август, в едно поколение.
Подобни видове: няма — единственият вид с бяла черта на задните крила отдолу, 
при който мъжките са със сини крила; женските неразличими по външни белези.
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Семейство Пъструшки (Riodinidae)

Пъструшка Фиг. 478-481 (133) 
Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)
Описание: Дребна пеперудка. Горната страна на крилата изпъстрена в тъмнокафяво 
и оранжево, а долната е бежово-кафява с бели и черни петна; по външния ръб с 
редуващи се черни и бели сектори. Женските с напълно развити шест крака, докато 
при мъжките предния чифт скъсени и видоизменени и не се използват за ходене.
Размер: 28 — 36 mm
Биотоп: открити тревисти места с цъфтящи растения сред гори и храсталаци; 
окрайнини на гори, сечища.
Хранително растение: различни видове иглика (Primula) — P. acaulis, P. veris, P. 
elatior.
Разпространение: из цялата страна от морското равнище докъм 1600 m.
Период на летеж: април/май — септември, в две поколения.
Подобни видове: няма.

Семейство Многоцветници (Nymphalidae)
Подсемейство Носатки (Libytheinae)

Носатка Фиг. 482-485 (133) 
Libythea celtis (Laicharting, 1782)
Описание: Сравнително едра пеперуда. Крилата силно изрязани, отгоре 
тъмнокафяви с оранжеви петна. Долната страна на предните крила подобна на 
горната, а на задните и върха на предното — сивкаво- до бежово-кафеникава, 
наподобяваща изсъхнал лист.
Размер: 35 — 50 mm
Биотоп: разредени топли и сухи широколистни гори и храсталаци с участие на 
копривка (Celtis australis).
Хранително растение: южна копривка (Celtis australis); на някои места през 
пролетта копривките са напълно обезлистени от многобройните й гъсеници.
Разпространение: изолирани находища из цялата страна, но предимно в Южна 
България от морското равнище докъм 900 — 1000 m; през лятото напускат местата 
за размножаване и се изкачват в планините, достигайки дори до 2500 m.
Период на летеж: май/юни — август, в едно поколение; зимува като възрастно и 
лети отново рано напролет — февруари/март — април.
Подобни видове: няма.
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Подсемейство Сатири (Satyrinae)

Голяма дървесна пеперуда Фиг. 486-489 (135) 
Kirinia (Kirinia) roxelana (Cramer, [1777])
Описание: Едра пеперуда, при която крилата отгоре са кафяви, предните — с 
оранжеви петна и „оченце“ при върха, а задните — едноцветни с няколко очички 
в постдискалната зона; при мъжките край предния ръб има по-тъмно полово 
(андрокониално) петно. Долната страна е подобна, на задното крило изпъстрена с 
по-тъмни линийки и ясно оформени очички.
Размер: 58 — 62 mm
Биотоп: топли широколистни гори и храсталаци с отворени слънчеви места, много 
често крайречни гори.
Хранително растение: различни житни треви (Poaceae) — Ochlopoa annua, Poa 
trivialis, P. pratensis, Anthoxanthum odoratum, Lolium perenne, Milium effusum; яйцата 
се отлагат в пукнатините на кората на дървета и храсти на добре засенчени места.
Разпространение: из цялата страна, но предимно в Южна България от морското 
равнище докъм 900 m.
Период на летеж: края на април/май — септември, в едно поколение.
Подобни видове: Kirinia climene, която е по-дребна и с по-малки „слепи“ очички 
на задното крило отдолу.

Малка дървесна пеперуда Фиг. 490-493 (135) 
Kirinia (Esperarge) climene (Esper, [1783])
Описание: Сравнително едра пеперуда. Отгоре крилата са кафяви, предните — с 
оранжеви петна и „оченце“ при върха, а задните — едноцветни с няколко очички 
в постдискалната зона, включени в оранжеви петна. Долната страна е подобна, но 
едноцветно кафеникаво-сива с дребни черни очички. Свързана предимно с короните 
на широколистни дървета и храсти и рядко се спуска по-ниско по стъблата им.
Размер: 42 — 53 mm
Биотоп: топли и сухи разредени широколистни гори и храсталаци.
Хранително растение: различни житни треви (Poaceae), най-често Poa nemoralis 
и Ochlopoa annua.
Разпространение: сравнително рядко предимно в планините на Югозападна 
България (от Стара планина до Огражден), край с. Горна Кремена и Сливен между 
400 и 1400 m.
Период на летеж: юни — юли, в едно поколение.
Подобни видове: виж предишния вид.
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Горска пеперуда Фиг. 494-497 (137) 
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
Описание: Сравнително едра пеперуда, при която крилата отгоре са кафяви с 
оранжево-кремави петна, предните — със сравнително едро „оченце“ при върха, а 
задните — с няколко такива; при мъжките оранжевите петна по-дребни и не заемат 
средата на крилото, където има полова (андрокониална) ивица. Долната страна е 
подобна, на задното крило почти едноцветно светлокафеникава изпъстрена с по-
тъмни линийки и дребни белезникави очички.
Размер: 40 — 48 mm
Биотоп: сенчести широколистни и иглолистни гори, окрайнините им; много често 
в южните части на страната — крайречни гори.
Хранително растение: различни житни треви (Poaceae) — Brachypodium sylvati-
cum, B. phoenicoides (syn. pinnatum), Holcus lanatus, Cynodon dactylon, Agrostis gi-
gantea, Dactylis glomerata, Elytrigia repens.
Разпространение: повсеместно из цялата страна от морското равнище докъм 1700 
m.
Период на летеж: края на март/април — септември, в две поколения.
Подобни видове: няма — бледите петна отгоре и съвсем дребните и белезникави 
очички на задното крило отдолу я отличават от представителите на род Lasiommata.

Малка парарге Фиг. 498-501 (137) 
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)
Описание: Сравнително едра пеперуда, при която крилата отгоре са кафяви с 
оранжеви петна, предните — със сравнително едро „оченце“ при върха, а задните 
— с няколко такива; при мъжките оранжевите петна по-дребни и не заемат средата 
на крилото, където има полова (андрокониална) ивица. Долната страна на предните 
крила е подобна, а задното крило сивкаво-кафеникаво с няколко вълнообразни 
тъмни линийки и дребни очички.
Размер: 36 — 50 mm
Биотоп: всякакъв тип каменливи/скалисти биотопи, с изключение на гъсти гори; 
често край пътища, обработваеми и пустеещи земи, паркове, градини.
Хранително растение: различни житни треви (Poaceae) — Dactylis glomerata, 
Agrostis capillaris, A. gigantea, Avenella flexuosa, Holcus lanatus, Festuca ovina, Brach-
ypodium sylvaticum, B. phoenicoides.
Разпространение: повсеместно из цялата страна от морското равнище докъм 1700 
m.
Период на летеж: март/април — октомври, в две или три поколения.
Подобни видове: няма — оранжевите петна на крилата отгоре и добре 
оформените очички с черен кант на задните отдолу я отличават от предишния вид.
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Голяма парарге Фиг. 502-505 (139) 
Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)
Описание: Сравнително едра пеперуда, при която крилата отгоре са кафяви с 
оранжеви петна, предните — със сравнително едро „оченце“ при върха, а задните 
— с няколко такива; при мъжките оранжевите петна по-дребни, ограничени в 
постдискалната зона и имат полова (андрокониална) ивица в средата на крилото. 
Долната страна на предните крила е подобна, а задното крило сивкаво-кафеникаво 
с няколко вълнообразни тъмни линийки и сравнително едри очички.
Размер: 42 — 52 mm
Биотоп: сухи тревисти каменливи/скалисти биотопи, вкл. окрайнини на гори и 
край пътища.
Хранително растение: различни житни треви (Poaceae) — Glyceria fluitans, Avenel-
la flexuosa, Calamagrostis epigejos, C. arundinacea, Nardus stricta, Hordeum marinum, 
Agrostis capillaris, Luzula luzuloides, Holcus mollis, Festuca ovina, F. rubra.
Разпространение: повсеместно из цялата страна от морското равнище докъм 2000 
m.
Период на летеж: май — септември, в две поколения.
Подобни видове: Lasiommata petropolitana, при която в средата (постдискалната 
зона) на задното крило отгоре има тъмна вълнообразна черта.

Планинска парарге Фиг. 506-509 (139) 
Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787)
Описание: Сравнително едра пеперуда, при която крилата отгоре са кафяви с 
оранжеви петна, предните — със сравнително едро „оченце“ при върха, а задните 
— с няколко такива; при мъжките оранжевите петна по-дребни, ограничени в 
постдискалната зона и имат полова (андрокониална) ивица в средата на крилото. 
Долната страна на предните крила е подобна, а задното крило сивкаво-кафеникаво 
с няколко вълнообразни тъмни линийки и сравнително едри очички.
Размер: 35 — 46 mm
Биотоп: открити тревисти каменливи/скалисти или песъкливи места; често край 
пътища, окрайнини на гори.
Хранително растение: различни житни треви (Poaceae) — Calamagrostis epigejos, 
Festuca ovina, F. rubra, Dactylis glomerata.
Разпространение: предимно в планините на Югозападна България и Стара 
планина между 800 и 2000 m; има данни и за района на Сборяново, на около 200 m.
Период на летеж: април/май — август, в едно поколение.
Подобни видове: виж предишния вид.
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Голямоок сатир Фиг. 510-513 (141) 
Lopinga achine (Scopoli, 1763)
Описание: Едра пеперуда, при която крилата отгоре са кафяви в постдискалната 
зона с черни „слепи“ очни петна с жълт кант. Долната страна на предните крила 
е подобна, но очните петна с бели центрове и от вътрешната им страна има 
неправилни ивици — кремаво-жълта на предното и бяла на задното крило.
Размер: 48 — 58 mm
Биотоп: тревисти горски поляни с храсталаци, вкл. окрайнини на гори и горски 
просеки.
Хранително растение: житни и остицови треви — Brachypodium sylvaticum, B. 
phoenicoides, Calamagrostis arundinacea, Dactylis glomerata, Melica nutans, Des-
champsia caespitosa, Ochlopoa annua, Poa trivialis, P. nemoralis, Elymus caninus, 
Carex spp.
Разпространение: само две известни находища — край Разград и Враца, като 
екземплярите са събирани в началото на миналия век (средата на юли 1902 — 1906 
г.г.) между 200 и 400 m.
Период на летеж: юни — юли, в едно поколение.
Подобни видове: няма.

Блатно сатирче Фиг. 514-517 (141) 
Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787)
Описание: Сравнително едра пеперуда, при която крилата отгоре са тъмнокафяви, 
задните с няколко (2-4) очни петна. Долната страна на крилата кремава до 
светлокафеникава с едри очни петна с жълтеникав кант и субмаргинална сребриста 
ивица. Мъжките на предното крило отдолу без или само с до две „слепи“ петна, 
докато при женските поне 3-4 петна с белезникави центрове; на задните крила 
отдолу от вътрешната страна на очните петна ивицата при женските по-широка и 
ясно бяла, а при мъжките — редуцирана и кремава на цвят.
Размер: 34 — 44 mm
Биотоп: влажни ливади разпръснати храсталаци; окрайнини на влажни зони, блата 
и мочурища.
Хранително растение: различни житни и острицови треви — Molinia caerulea, 
Poa palustris, P. pratensis, Ochlopoa annua, Schoenus nigricans, Carex spp.
Разпространение: околностите на Маринка (Бургаско), като екземплярите са 
събирани в началото на миналия век (от началото до средата на юли 1910 — 1911 
г.г.) между 20 и 100 m; вероятно изчезнал.
Период на летеж: юни — юли/август, в едно поколение.
Подобни видове: Aphantopus hyperantus, но при него петната на задните крила 
отдолу по-дребни и никога не са така плътно групирани.
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Пъстрокрило сатирче Фиг. 518-521 (143) 
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)
Описание: Сравнително дребна пеперуда, при която предните крила отгоре са 
оранжеви с широк тъмнокафяв кант, а задните — кафеникави. Долната страна на 
предните крила оранжево-кафява с дребно очно петно около върха, а на задните е 
сивкаво-кафеникава с по-едри очни петна и неправилна бяла ивица от вътрешната 
им страна; и двете крила със субмаргинална сребриста ивица. При мъжките бялата 
постдискална ивица на задните крила отдолу по-широка, а на предните отдолу 
светлата (белезникава) ивичка пред очното петно по-бледа и къса, а самото „оченце“ 
обикновено е по-дребно.
Размер: 34 — 40 mm
Биотоп: тревисти места с храсталаци и цъфтяща растителност; окрайнини на гори, 
горски просеки и поляни.
Хранително растение: различни житни треви — Poa pratensis, P. nemoralis, Melica 
nutans, M. ciliata, Holcus lanatus, Festuca ovina.
Разпространение: из цялата страна от морското равнище докъм 1600 m.
Период на летеж: май/юни — август, в едно поколение.
Подобни видове: няма.

Родопско сатирче Фиг. 522-525 (143) 
Coenonympha rhodopensis Elwes, 1900
Описание: Дребна пеперуда, при която крилата отгоре са оранжево-кафеникави с 
дребни очички. Долната страна на предните крила оранжева с дребно очно петно 
около върха, а на задните е сивкаво-кафеникава с правилен ред дребни очни петна 
и неправилно белезникаво петно. При женските на предните крила отдолу пред 
очното петно има добре изразена по-светла ивичка, перпендикулярна на крилния 
ръб.
Размер: 32 — 36 mm
Биотоп: отворени тревисти места в планините — субалпийски пасища, горски 
поляни, окрайнини на гори.
Хранително растение: житни треви (Poaceae).
Разпространение: Стара планина, Рила, Пирин, Алиботуш (Славянка) и Западни 
Родопи между 850 и 2600 m.
Период на летеж: юни — август, в едно поколение.
Подобни видове: няма.
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Сатирче Леандър Фиг. 526-529 (145) 
Coenonympha leander (Esper, [1784])
Описание: Сравнително дребна пеперуда, при която предните крила отгоре са 
оранжеви с широк тъмнокафяв кант, а задните — кафеникави с оранжеви петна 
около задния край. Долната страна на предните крила оранжева с 1-2 дребни очни 
петна около върха, а на задните е сивкаво-кафеникава с правилен ред по-едри очни 
петна (понякога включени в белезникава ивичка) и оранжева субмаргинална ивица; 
и двете крила със субмаргинална сребриста ивица. При женските на предните крила 
отгоре тъмният кант значително по-тесен, а отдолу кремаво-бялата маргинална 
ивица малко по-широка.
Размер: 32 — 35 mm
Биотоп: топли отворени тревисти или каменисти места; храсталаци, горски поляни, 
окрайнини на гори.
Хранително растение: различни житни треви — Festuca ovina, Brachypodium syl-
vaticum.
Разпространение: изолирани находища из цялата страна (повечето в Югозападна 
България и Стара планина) от морското равнище докъм 1600 m.
Период на летеж: май — юли, в едно поколение.
Подобни видове: Coenonympha glycerion, но при него на задното крило отдолу има 
маргинална оранжева ивица (между субмаргиналната сребриста ивица и крилния 
ръб).

Ливадно сатирче Фиг. 530-533 (145) 
Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)
Описание: Дребна пеперудка, при която предните крила отгоре са оранжево-кафяви 
с широк тъмнокафяв кант, а задните — кафеникави. Долната страна на предните 
крила оранжева с или без дребно очно петно около върха, а на задните е сивкаво-
кафеникава с правилен ред по-едри очни петна и субмаргинална сребриста ивица, 
навън от която има и оранжева маргинална ивица. При женските на предните крила 
отдолу пред очното петно има по-светла ивичка, перпендикулярна на крилния ръб.
Размер: 32 — 36 mm
Биотоп: топли отворени тревисти или храсталачни места; горски поляни, 
окрайнини на гори.
Хранително растение: различни житни треви — Brachypodium sylvaticum, Cyno-
surus cristatus, Briza media, Melica ciliata, M. nutans, Bromopsis erecta, Poa pratensis.
Разпространение: из цялата страна (без Югоизточна България) от морското 
равнище докъм 2000 m.
Период на летеж: юни — август, в едно поколение.
Подобни видове: Coenonympha leander, но при него на задното крило отдолу 
оранжевата ивица е между субмаргиналната сребриста ивица и очните петна.
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Малко (обикновено) сатирче Фиг. 534-537 (147) 
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
Описание: Дребна пеперудка, при която крилата отгоре са охрено-оранжеви с 
тъмнокафяв кант, като близо до върха на предните има дребно очно петно. Долната 
страна на предните крила оранжево-кафява с очно петно около върха, а на задните 
е сивкаво-кафеникава до охрено-кафява без или с почти незабележими очни петна. 
Полов диморфизъм слабо изразен — при женските светлата ивичка на предните 
крила отдолу пред очното петно по-добре изразена и задните крила отдолу по-
светли.
Размер: 25 — 34 mm
Биотоп: тревисти местности от всякакъв тип — ливади, сечища, горски поляни, 
окрайнини на гори, храсталаци, пустеещи земи, край пътища.
Хранително растение: различни видове житни треви — Festuca ovina, F. rubra, 
Ochlopoa annua, Brachypodium sylvaticum, Anthoxanthum odoratum, Cynosurus cris-
tatus, Dactylis glomerata, Nardus stricta.
Разпространение: повсеместно из цялата страна от морското равнище докъм 2000 
m.
Период на летеж: април — октомври, в няколко (до 3) поколения.
Подобни видове: Pyronia tithonus, но при него очното петно на предните крила 
отдолу е сдвоено.

Храстово сатирче Фиг. 538-541 (147) 
Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767)
Описание: Сравнително едра пеперуда, при която крилата отгоре са оранжеви с 
широк тъмнокафяв кант, като близо до върха на предните има сдвоено очно петно 
(с два светли центъра един над друг). Долната страна на предните крила оранжева 
със сдвоено очно петно около върха, а на задните е охрено-кафява до кафеникава с 
по-светла постдискална ивица много дребни, почти незабележими очни петна. При 
мъжките на предните крила отгоре има косо тъмнокафяво андрокониално (полово) 
петно.
Размер: 36 — 42 mm
Биотоп: топли тревисти места, обрасли с храсталаци; окрайнини на гори, горски 
поляни.
Хранително растение: различни житни треви — Phleum pratense, Ochlopoa annua, 
Poa nemoralis, P. trivialis, P. pratensis, Elytrigia repens, Agrostis capillaris, A. canina, 
Festuca ovina, F. rubra, Schedonorus pratensis (syn. Festuca pratensis), Lolium per-
enne, Dactylis glomerata, Brachypodium sylvaticum, B. phoenicoides, Milium effusum, 
Bromopsis erecta.
Разпространение: из цялата страна от морското равнище докъм 1300 m.
Период на летеж: юли — август, в едно поколение.
Подобни видове: Coenonympha pamphilus, но при него очното петно на предните 
крила отдолу не е сдвоено.
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Профилна пеперуда Фиг. 542-545 (149) 
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
Описание: Сравнително едра пеперуда. Крилата отгоре са тъмнокафяви с по едно 
очно петно около върха, при женските — изпъстрени с оранжеви петна. Долната 
страна на предните крила оранжево-кафява с очно петно около върха и сиво-
кафеникав кант, а на задните е сивкаво-кафеникава до охрено-кафява без или с две 
почти незабележими слепи очни петна. При мъжките на предните крила отгоре има 
косо тъмнокафяво андрокониално (полово) петно.
Размер: 40 — 58 mm
Биотоп: тревисти местности от всякакъв тип — ливади с единични дървета, сечища, 
горски поляни, окрайнини на гори, храсталаци, пустеещи земи, край пътища.
Хранително растение: различни видове житни треви — Poa pratensis, Festuca ru-
bra, Schedonorus pratensis, S. arundinacea, Agrostis stolonifera, A. canina, Bromopsis 
erecta, Brachypodium phoenicoides, Holcus lanatus, Avenula pubescens, Alopecurus 
pratensis, Anthoxanthum odoratum.
Разпространение: повсеместно из цялата страна от морското равнище докъм 1700 
m.
Период на летеж: май — септември, в едно поколение.
Подобни видове: видовете от род Hyponephele, но те са по-дребни и апикалното 
очно петно на предните крила отгоре ‘сляпо’; женските на предното крило имат 
по две очни петна (видими отгоре и отдолу), а мъжките на задните крила отдолу 
никога нямат очни петънца.

Храстова очница Фиг. 546-549 (149) 
Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)
Описание: Сравнително едра пеперуда, при която крилата отгоре са тъмнокафяви 
с или без очни петна в постдискалната зона. Долната страна малко по-светла и при 
двата пола с такива очни петна. При мъжките на предните крила отгоре очните 
петна по-дребни или липсват съвсем.
Размер: 38 — 48 mm
Биотоп: тревисти места, обрасли с храсталаци; окрайнини на гори, горски поляни.
Хранително растение: различни житни и острицови треви — Brachypodium sylvat-
icum, B. phoenicoides, Phleum pratense, Dactylis glomerata, Festuca rubra, Bromopsis 
erecta, B. hordeaceus, Cynosurus cristatus, Poa pratensis, P. nemoralis, Agrostis capil-
laris, Milium effusum, Elytrigia repens, Holcus lanatus, H. mollis, Deschampsia caespi-
tosa, Molinia caerulea, Arrhenatherum elatius, Calamagrostis epigejos; Carex hitrta, 
Carex panicea.
Разпространение: из цялата страна от морското равнище докъм 1600 m.
Период на летеж: юни — август, в едно поколение.
Подобни видове: Coenonympha oedippus, но при него очните петна на задните 
крила отдолу по-едри и плътно групирани.
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Ливадна пеперуда Ликаон Фиг. 550-553 (151) 
Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775)
Описание: Сравнително едра пеперуда. Крилата отгоре са кафеникави, предните 
с по едно (при мъжките, но може и да липсва) или две (при женските) очни 
петна, при женските — изпъстрени с охрено-оранжеви петна. Долната страна на 
предните крила оранжево-кафява с едно (мъжки) или две (женски) очни петна 
около върха и сиво-кафеникав кант, а на задните е сивкаво-кафеникава с малко 
по-бледа постдискална ивица. При мъжките на предните крила отгоре има и косо 
тъмнокафяво андрокониално (полово) петно.
Размер: 38 — 46 mm
Биотоп: открити сухи и топли тревисти каменливи/скалисти места с храсталаци; 
често край пътища, окрайнини на гори; варовити планински склонове.
Хранително растение: различни видове житни треви — Festuca ovina, F. rubra, 
Bromopsis erecta, Stipa pennata, Ochlopoa annua, Poa pratensis.
Разпространение: из цялата страна, но по-често в Югозападна България, от 
морското равнище докъм 1800 m.
Период на летеж: юни — август, в едно поколение.
Подобни видове: Maniola jurtina — виж по-горе; Hyponephele lupina, виж 
описанието по-долу.

Вълча ливадна пеперуда Фиг. 554-557 (151) 
Hyponephele lupina (Costa, [1836])
Описание: Сравнително едра пеперуда, подобна на предишната. Основната 
разлика помежду им е, че при този вид външния ръб на задното крило е забележимо 
по-дълбоко изрязан и изглежда вълнист; по-едра е и андрокониалното петно при 
мъжките е по-широко.
Размер: 40 — 51 mm
Биотоп: горещи и сухи тревисти места, обрасли с храсталаци; сухи каменисти или 
песъкливи речни корита.
Хранително растение: различни житни треви — Festuca ovina, F. rubra, Bromopsis 
erecta, Stipa pennata, Ochlopoa annua, Aegilops geniculata.
Разпространение: най-топлите части на страната (Струмската долина и околните 
склонове, Кричим, Сливен, Сакар пл., Южно Черноморие и Странджа) от морското 
равнище докъм 1000 m.
Период на летеж: май/юни — септември/октомври, в едно поколение.
Подобни видове: Maniola jurtina — виж по-горе; Hyponephele lycaon, виж 
описанието.
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Кадифянка-нимфа Фиг. 558-561 (153) 
Erebia ligea (Linnaeus, 1758)
Описание: Сравнително едра пеперуда. Крилата са тъмнокафяви, отгоре с 
оранжеви постдискални ивици с включени очни петна. Отдолу предните подобни, 
а задните с очни петна с оранжев кант и ясно бели дискални петънца. При мъжките 
на предните крила отгоре под дискалната клетка има слабо различимо полово 
(андрокониално) петно.
Размер: 44 — 54 mm
Биотоп: влажни тревисти места с отделни дървета или храсти и орлова папрат; 
окрайнини на гори; тревисти планински склонове.
Хранително растение: различни видове житни и острицови треви — Carex syl-
vatica, Milium effusum, Deschampsia caespitosa, Digitaria sanguinalis, Calamagrostis, 
Ochlopoa annua и други.
Разпространение: в планините на Югозападна България, Стара планина и Средна 
гора от 840 докъм 2600 m.
Период на летеж: юни — август, в едно поколение.
Подобни видове: от останалите видове на рода веднага се отличава по редуващите 
се черни и бели сектори по крилния ръб, както и Erebia euryale, но тя е по-дребна 
и петната на задните крила отдолу са мръснобели или жълтеникави; при мъжките 
няма полово петно.

Кадифянка-горгона Фиг. 562-565 (153) 
Erebia euryale (Esper, [1805])
Описание: Сравнително едра пеперуда, подобна на предишната. Основната 
разлика помежду им е, че този вид е по-дребен, петната на задните крила отдолу са 
мръсно-бели или жълтеникави и при мъжките няма андрокониално (полово) петно.
Размер: 40 — 46 mm
Биотоп: отворени и влажни тревисти терени, разредени гори; окрайнини на гори; 
тревисти планински склонове, но с отделни дървета.
Хранително растение: различни житни и острицови треви, сред които Festuca 
spp., Poa nemoralis, Carex flacca, C. ferruginea, Calamagrostis, Sesleria caerulea, 
Milium effusum.
Разпространение: в планините на Югозападна България и Стара планина от 900 
докъм 2600 m.
Период на летеж: юли — август/септември, в едно поколение.
Подобни видове: Erebia ligea — виж описанието и по-горе.
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Късна кадифянка Фиг. 566-569 (155) 
Erebia aethiops (Esper, [1777])
Описание: Сравнително едра пеперуда. Крилата са тъмнокафяви, отгоре с оранжеви 
постдискални ивици с включени очни петна. Отдолу предните подобни, а задните с 
дребни очни петна и редуващи се светли и тъмни ивици.
Размер: 42 — 50 mm
Биотоп: влажни тревисти места с отделни дървета или храсти; окрайнини на гори; 
тревисти планински склонове и речни долини.
Хранително растение: различни видове житни и острицови треви — Agrostis cani-
na, Molinia caerulea, Sesleria caerulea, Carex sempervirens, Bromopsis erecta, Brachy-
podium phoenicoides, Calamagrostis epigejos, Dactylis glomerata, Festuca spp., Luzula, 
Poa trivialis, Ochlopoa annua, Anthoxanthum odoratum, Briza media.
Разпространение: Стара планина, Осогово, Витоша, Рила и Западни Родопи, от 
900 докъм 2100 (2500) m.
Период на летеж: юни/юли — август/септември, в едно поколение.
Подобни видове: от Erebia ligea и E. euryale се отличава по липсата на редуващи 
се черни и бели сектори по крилния ръб; при E. pronoe на задните крила отдолу по-
светлата постдискална ивица без бели точки и дискалната ивица по-силно назъбена 
в дисталната си част.

Кадифянка-нереида Фиг. 570-573 (155) 
Erebia pronoe (Esper, [1780])
Описание: Сравнително едра пеперуда, подобна на предишната. Основната разлика 
помежду им е, че при този вид на задните крила отдолу по-светлата постдискална 
ивица е без бели точки и дискалната ивица е по-силно назъбена в дисталната си 
част.
Размер: 42 — 50 mm
Биотоп: влажни тревисти места в субалпийската и алпийска зона, рядко с отделни 
дървета или храсти и малки планински потоци.
Хранително растение: различни житни треви от род власатка (Festuca) и по-
специално от групата на овчата власатка (Festuca ovina-group).
Разпространение: субалпийската и алпийска зона на Средна Стара планина, 
Витоша, Осогово, Рила и Пирин, от 1800 докъм 2800 m.
Период на летеж: втората половина на юли — септември, в едно поколение.
Подобни видове: Erebia aethiops — виж по-горе и описанието.
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Родопска кадифянка Фиг. 574-577 (157) 
Erebia rhodopensis Nicholl, 1900
Описание: Сравнително едра пеперуда. Крилата са тъмнокафяви, отгоре с оранжеви 
постдискални ивици с включени очни петна. Отдолу предните подобни, а задните с 
дребни очни петна и редуващи се светли и тъмни ивици. При мъжките на предните 
крила отгоре има полово (андрокониално) петно.
Размер: 35 — 42 mm
Биотоп: открити и влажни тревисти планински склонове, почти без дървета и 
храсти.
Хранително растение: различни видове житни треви — в изкуствени условия 
приемат ливадина (Poa sp.).
Разпространение: субалпийската и алпийска зона на Средна Стара планина, Рила 
и Пирин, от 1800 докъм 2900 m.
Период на летеж: юли — август, в едно поколение.
Подобни видове: Erebia gorge, но при него ръба на задното крило при жилка 4 с 
ясна „подутина“ (издаден навън) и крилото отдолу със светли и тъмни сивкаво-
кафяви мраморирани (изпъстрени с бели петънца) ивици.

Високопланинска кадифянка Фиг. 578-581 (157) 
Erebia gorge (Hübner, [1804])
Описание: Сравнително едра пеперуда, много подобна на предишната. Основната 
разлика помежду им е, че при този вид външния ръб на задното крило при жилка 4 
с ясна „подутина“ (издаден навън).
Размер: 35 — 42 mm
Биотоп: каменисти планински склонове, в циркусите на алпийски езера и сипеи.
Хранително растение: различни житни треви — алпийска ливадина (Poa al-
pina), едногодишна ливадина (Ochlopoa annua), синкава гъжва (Sesleria caerulea), 
власатка (Festuca sp.).
Разпространение: алпийската зона на Рила и Пирин, от 2100 докъм 2900 m.
Период на летеж: юли — август/септември, в едно поколение.
Подобни видове: Erebia rhodopensis, но при него ръба на задното крило равномерно 
заоблен и крилото отдолу с отчетливо светло сиво-кафеникава постдискална ивица, 
която не е изпъстрена с бели петънца (немраморирана); виж също така описанието 
и по-горе.
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Македонска кадифянка Фиг. 582-585 (159) 
Erebia neleus (Freyer, [1832]) 
 syn. Erebia cassioides (Reiner & Hochenwarth, 1792), auct.
Описание: Сравнително едра пеперуда. Крилата са тъмнокафяви, отгоре с очни 
петна, оградени с оранжево-кафяво. Отдолу предните оранжево-кафяви с очни 
петна и сивкав връх, а задните белезникаво сивкаво-кафяви и слабо изразена 
постдискална ивица (понякога цялото почти едноцветно).
Размер: 34 — 40 mm
Биотоп: тревисти планински склонове, често сред скали и сипеи и край глациалните 
езера.
Хранително растение: различни житни треви от род власатка (Festuca) и по-
специално от групата на овчата власатка (Festuca ovina-group).
Разпространение: субалпийската и алпийска зона на Средна Стара планина, Рила 
и Пирин, от 1780 докъм 2700 m.
Период на летеж: юли — септември, в едно поколение.
Подобни видове: Erebia ottomana, но при него дискалната ивица в основата на 
задното крило отдолу кафеникава.

Имперска кадифянка Фиг. 586-589 (159) 
Erebia ottomana Herrich-Schäffer, [1847]
Описание: Сравнително едра пеперуда, подобна на предишната. Основната 
разлика помежду им е, че при този вид дискалната ивица в основата на задното 
крило отдолу е кафеникава.
Размер: 36 — 45 mm
Биотоп: тревисти планински склонове, често около и над горната граница на гората 
и алпийската зона.
Хранително растение: различни житни треви от род власатка (Festuca) и по-
специално от групата на овчата власатка (Festuca ovina-group).
Разпространение: Стара планина, Осогово, Рила, Пирин, Алиботуш (Славянка) и 
Западни Родопи, между 1100 и 2600 m.
Период на летеж: юни/юли — август/септември, в едно поколение.
Подобни видове: Erebia neleus, но при него задното крило отдолу e сиво-кафеникаво 
с една-две вълнообразни линии; виж също описанието и предния вид.
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Черна кадифянка Фиг. 590-593 (161) 
Erebia melas (Herbst, 1796)
Описание: Сравнително едра пеперуда. Крилата са тъмнокафяви до черни, отгоре 
с контрастни очни петна с бял център. Отдолу крилата са същите при мъжките, а 
при женските предните са с оранжево-кафява ивица с очни петна и сивкаво-кафяв 
връх, а задните мраморирани сивкаво-кафяви и слабо изразена постдискална ивица 
(понякога цялото почти едноцветно).
Размер: 42 — 50 mm
Биотоп: скалисти и каменисти биотопи на тревисти склонове; често край морени 
в циркусите.
Хранително растение: в изкуствени условия ларвите приемат различни житни 
треви от род власатка (Festuca) и по-специално от групата на овчата власатка (Fes-
tuca ovina-group).
Разпространение: Средна Стара планина, Рила, Пирин, Алиботуш (Славянка) и 
Западни Родопи (околностите на Триград), между 1000 и 2925 m (вр. Мусала).
Период на летеж: юли — септември, в едно поколение.
Подобни видове: няма.

Кадифянка Пандроза Фиг. 594-597 (161) 
Erebia pandrose (Borkhausen, 1788)
Описание: Сравнително едра пеперуда. Крилата са тъмнокафяви, отгоре със слепи 
очни петна (черни точки, 4 на предното), оградени с оранжево-кафяво. Отдолу 
предните оранжево-кафяви с 4 черни точки и сивкаво-кафяв връх, а задните 
белезникаво сивкаво-кафяви и кафеникава дискална ивица (понякога цялото почти 
едноцветно).
Размер: 42 — 52 mm
Биотоп: тревисти планински склонове или сипеи, над горната граница на гората и 
алпийската зона.
Хранително растение: различни житни треви — власатка (Festuca spp.), ливадина 
(Poa), гъжва (Sesleria).
Разпространение: само високите части на Рила (предимно масива на вр. Мусала), 
между 2000 и 2925 m.
Период на летеж: юни/юли — август, в едно поколение.
Подобни видове: няма.
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Кадифянка Медуза Фиг. 598-601 (163) 
Erebia medusa ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Описание: Сравнително едра пеперуда. Крилата отгоре и отдолу еднакви — 
тъмнокафяви, с очни петна с ярък център и широк оранжев кант.
Размер: 42 — 50 mm
Биотоп: открити влажни тревисти места с цъфтяща растителност; окрайнини на 
гори; горски поляни, сечища; планински склонове и дефилета.
Хранително растение: различни видове житни треви — власатка (Festuca ovina, F. 
rubra), изправена овсига (Bromopsis erecta), росичка (Digitaria sanguinalis), горско 
просо (Milium effusum).
Разпространение: в планините на Югозападна България и Стара планина (на изток 
до Сливен), от 500 докъм 2300 m.
Период на летеж: май — август, в едно поколение.
Подобни видове: Erebia oeme, при който върховете на антените са черни и 
обикновено „очните“ петна (особено на задното крило отдолу) с по-едра и ярка 
сърцевина.

Яркоока кадифянка Фиг. 602-605 (163) 
Erebia oeme (Hübner, [1804])
Описание: Сравнително едра пеперуда, подобна на предишната. Основната разлика 
помежду им е, че при този вид върховете на антените са черни и обикновено 
„очните“ петна (особено на задното крило отдолу) с по-едра и ярка бяла сърцевина.
Размер: 40 — 46 mm
Биотоп: влажни планински склонове, ливади, мочурливи места, брегове на ручеи, 
обикновено обрасли с високи треви; окрайнини на гори и горски поляни.
Хранително растение: различни житни и острицови треви — ливадина (Poa alpi-
na, P. pratensis, P. nemoralis), червена власатка (Festuca rubra), острица (Carex flac-
ca, C. ferruginea, C. sempervirens), средна сълзица (Briza media), гълъбова молиния 
(Molinia caerulea).
Разпространение: Стара планина, Осогово, Рила, Пирин и Западни Родопи, от 
1000 докъм 2600 m.
Период на летеж: юни — юли/август, в едно поколение.
Подобни видове: Erebia medusa, при който върховете на антените са кремави 
(телесен цвят) и обикновено „очните“ петна (особено на задното крило отдолу) с 
по-дребна сърцевина.
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Бадемоока кадифянка Фиг. 606-609 (165) 
Erebia alberganus (de Prunner, 1798)
Описание: Сравнително едра пеперуда. Крилата отгоре и отдолу еднакви 
— тъмнокафяви, с очни петна с ярък център, окантени с широк издължен 
(бадемовиден) оранжев кант.
Размер: 42 — 52 mm
Биотоп: топли и влажни ливади с цъфтяща растителност; окрайнини на гори; 
горски поляни.
Хранително растение: различни видове житни треви — овча власатка (Festuca 
ovina), миризливка (Anthoxanthum odoratum), едногодишна ливадина (Ochlopoa an-
nua).
Разпространение: Стара планина и Средна гора (масива Козница), от 800 докъм 
2300 m.
Период на летеж: юни — юли, в едно поколение.
Подобни видове: няма.

Българска кадифянка Фиг. 610-613 (165) 
Erebia orientalis Elwes, 1900
Описание: Сравнително дребна пеперуда — най-дребната наша кадифянка. 
Крилата отгоре и отдолу еднакви — тъмнокафяви, с очни петна с широк оранжев 
кант.
Размер: 30 — 38 mm
Биотоп: тревисти планински склонове около и над горната граница на гората до 
алпийската зона; често край планински ручеи.
Хранително растение: житни треви.
Разпространение: Стара планина, Рила и Пирин, от 1800 докъм 2600 m.
Период на летеж: юли — август, в едно поколение.
Подобни видове: няма.
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Шахматна пеперуда Фиг. 614-617 (167) 
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
Описание: Сравнително едра пеперуда. Крилата отгоре са с шахматно наредени 
бели и черни петна, а отдолу подобни, с очни петна в постдискалния сектор — 
1 на предното и 5-6 на задното. Долната страна на крилата при мъжките е бяла 
със сивкаво-черни шарки, а при женските — кремаво-бяла с жълтеникаво-сивкави 
шарки.
Размер: 45 — 56 mm
Биотоп: тревисти местности от всякакъв тип — ливади с единични дървета, сечища, 
горски поляни, окрайнини на гори, храсталаци, пустеещи земи, край пътища.
Хранително растение: различни видове житни треви — късокрак (Brachypo-
dium phoenicoides, B. sylvaticum), изправена овсига (Bromopsis erecta), обикновена 
ливадина (Poa trivialis), ливадна тимотейка (Phleum pratense), обикновена полевица 
(Agrostis capillaris), ежова главица (Dactylis glomerata), гълъбова молиния (Molinia 
caerulea), червена власатка (Festuca rubra), едногодишна ливадина (Ochlopoa an-
nua).
Разпространение: повсеместно из цялата страна от морското равнище докъм 2000 
m.
Период на летеж: юни — септември, в едно поколение.
Подобни видове: Melanargis larissa, от която се отличава по яркото и ясно очертано 
бяло петно в основата на дискалната клетка на предното крило отгоре.

Балканска шахматна пеперуда Фиг. 618-621 (167) 
Melanargia larissa (Geyer, [1828])
Описание: Сравнително едра пеперуда, подобна на предишната. Основната 
разлика помежду им е, че при този вид цялата дискална клетка на на предното 
крило с бяло напрашаване, но без ясно обособено бяло петно, а дискалните линии 
на задното крило отдолу заоблени (но не ъгловати, както са при предишния вид). 
Долната страна на крилата при мъжките е белезникаво-кремава, а при женските –с 
жълтеникаво-кремави шарки.
Размер: 50 — 60 mm
Биотоп: сухи и топли тревисти каменливи/скалисти места с храсталаци или редки 
дървета и цъфтяща растителност.
Хранително растение: различни житни треви, предимно от род ливадина — 
ливадна (Pоа pratensis), едногодишна (Ochlopoa annua).
Разпространение: в топлите части на страната, предимно в Южна България от 150 
докъм 1100 m.
Период на летеж: юни — август, в едно поколение.
Подобни видове: Melanargis galathea, виж описанието.
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Обикновен сатир Фиг. 622-625 (169) 
Satyrus ferula (Fabricius, 1793)
Описание: Едра пеперуда. Крилата отгоре са тъмнокафяви (мъжки) или 
светлокафяви с по-бледа кремава постдискална ивица (женски) и по 2 очни петна 
с бял център на предните (при мъжките между тях и по две бели точки), отдолу — 
подобни, като задните имат субмаргинална и постдискална ивици (последната е 
вълнообразна).
Размер: 52 — 62 mm
Биотоп: открити сухи и топли тревисти каменливи/скалисти места с храсталаци 
или редки дървета и цъфтяща растителност.
Хранително растение: различни видове житни треви — овча власатка (Festuca 
ovina), коило (Stipa), туфеста пластица (Deschampsia caespitosa).
Разпространение: сравнително рядък вид, разпространен предимно в Южна 
България (подножието на Рила, Алиботуш (Славянка), Западни Родопи; край 
Карлово и Сливен) между 200 и 1650 m.
Период на летеж: юни — юли, в едно поколение.
Подобни видове: Minois dryas, от който се отличава по белезникавия център на 
очните петна, допълнителните бели точки (при мъжките) и наличието на ивици и 
линийки на задните крила отдолу.

Синеок сатир Фиг. 626-629 (169) 
Minois dryas (Scopoli, 1763)
Описание: Едра пеперуда, подобна на предишната. Крилата отгоре и отдолу 
почти цялостно едноцветни — тъмнокафяви (мъжки) или светлокафяви (женски), 
предните с по две едри очни петна със синкав център (а не белезникав).
Размер: 54 — 70 mm
Биотоп: топли тревисти места с храсталаци или редки дървета; проредени гори и 
окрайнините им, често влажни или край реки.
Хранително растение: различни житни и острицови треви — френски райграс (Ar-
rhenatherum elatius), овсига (Bromus), ежова главица (Dactylis glomerata), ливадина 
(Poa), власатка (Festuca), приземен вейник (Calamagrostis epigejos), райграс (Lolium 
perenne), молиния (Molinia), острица (Carex).
Разпространение: разпръснати находища из цялата страна от морското равнище 
докъм 1400 m.
Период на летеж: юли —  август/септември, в едно поколение.
Подобни видове: Satyrus ferula, виж описанието и предишния вид.
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Сатир вълшебник Фиг. 630-633 (171) 
Brintesia circe (Fabricius, 1775)
Описание: Едра пеперуда. Крилата отгоре са тъмнокафяви до черни с широки 
бели ивици в постдискалната зона и очно петно около върха, отдолу подобни, 
като задното е мраморирано. Единственият вид с 2 бели ивици на задните крила 
отдолу — освен постдискалната има и една непълна (докъм средата на крилото) 
към основата (дискална). Предните крила отгоре при мъжките с андрокониално 
(полово) петно, женската по-едра и на задното крило отдолу тъмния дискален 
участък при жилка 5 (над дискалната клетка) по силно издаден към крилния ръб и 
на върха леко раздвоен, докато при мъжките е заоблен.
Размер: 62 — 80 mm
Биотоп: сухи и топли тревисти каменливи/скалисти места с храсталаци или редки 
дървета; проредени гори и окрайнините им.
Хранително растение: различни видове житни треви — основно овча власатка 
(Festuca ovina) и изправена овсига (Bromopsis erecta), но също и райграс (Lolium 
perenne), гъжва (Sesleria), миризливка (Anthoxanthum odoratum).
Разпространение: широко разпространен вид от морското равнище докъм 1200 m.
Период на летеж: юни — септември, в едно поколение.
Подобни видове: няма — виж описанието.

Есенен сатир Фиг. 634-637 (171) 
Arethusana arethusa ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Описание: Сравнително едра пеперуда. Крилата отгоре кафяви до тъмнокафяви с 
оранжева ивица и 1 (мъжки) или 2 (женски) очни петънца на предните. Отдолу 
предните оранжеви със сивкави краища, а задните — мраморирано сивкаво-кафяви 
с по-бледа постдискална ивица (различно ярка — от едва различима до ярко бяла). 
Предните крила отгоре при мъжките с андрокониално (полово) петно и едно очно 
петно, а с две при женските.
Размер: 42 — 52 mm
Биотоп: сухи, топли и припечни открити тревисти или каменисти места, понякога 
с храсталаци или редки дървета; окрайнини на гори.
Хранително растение: различни видове житни треви — власатка (Festuca), ежова 
главица (Dactylis glomerata), ливадина (Poa), изправена овсига (Bromopsis erecta).
Разпространение: разпръснати находища из цялата страна от морското равнище 
докъм 1500 m.
Период на летеж: средата на юли — септември, в едно поколение.
Подобни видове: представителите на род Hipparchia (подрод Parahipparchia), но 
при тях очните петна значително по-големи и на задното крило отдолу имат добре 
изразена черна постдискална линия.
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Сатир отшелник Фиг. 638-641 (173) 
Chazara briseis (Linnaeus, 1764)
Описание: Едра пеперуда. Крилата отгоре тъмнокафяви до черни с кремаво-
бяла ивица и 1 (мъжки) или 2 (женски) очни петънца на предните, при мъжките с 
андрокониално (полово) петно. Отдолу предните подобни, но малко по-пъстри, а 
задните почти едноцветно бежово-кафяви при женските, докато при мъжките имат 
и прекъсната в средата (в дискалната клетка) по-тъмна дискална ивица.
Размер: 50 — 68 mm
Биотоп: сухи, топли и припечни открити тревисти или каменисти места, понякога 
с храсталаци.
Хранително растение: различни видове житни треви — основно изправена овсига 
(Bromopsis erecta) и овча власатка (Festuca ovina), а също райграс (Lolium perenne), 
гъжва (Sesleria), ливадина (Poa), късокрак (Brachypodium), голоосилесто коило 
(Stipa capillata).
Разпространение: разпръснати находища из цялата страна от морското равнище 
докъм 1400 m, предимно в ниските и топли части.
Период на летеж: юни — септември/октомври, в едно поколение.
Подобни видове: няма.

Обикновен кафявопетнист сатир Фиг. 642-645 (173) 
Hipparchia (Parahipparchia) semele (Linnaeus, 1758)
Описание: Сравнително едра пеперуда. Крилата отгоре кафяви до тъмнокафяви с 
ивица от жълтеникаво-оранжеви петна и 2 очни петна на предните и едно — на 
задните. Отдолу предните оранжеви със сивкави краища, а задните — мраморирано 
сивкаво-кафяви с белезникава постдискална ивица и две зигзаговидни черни черти 
(дискална и постдискална). Предните крила отгоре при мъжките с андрокониално 
(полово) петно.
Размер: 45 — 58 mm
Биотоп: открити тревисти или песъкливо-каменисти места с храсталаци или редки 
дървета; проредени гори и окрайнините им.
Хранително растение: различни видове житни треви — ливадна власатка (Fes-
tuca ovina), тънконог (Koeleria), полевица (Agrostis), пасищна тимотейка (Phleum 
phleoides), туфеста пластица (Deschampsia caespitosa), мишеопашата вулпия (Vulpia 
myuros), обикновен пирей (Elytrigia repens), изправена овсига (Bromopsis erecta), 
средна сълзица (Briza media), гъжва (Sesleria), райграс (Lolium perenne).
Разпространение: разпространен в Лудогорието и край р. Дунав и по склоновете 
на планините в Централна и Югозападна България между 50 и 1300 m.
Период на летеж: юни — август/септември, в едно поколение.
Подобни видове: виж Arethusana arethusa; сигурно разграничаване от другите 
видове на подрод Parahipparchia може да се направи само по гениталии.
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Волжски кафявопетнист сатир Фиг. 646-649 (175) 
Hipparchia (Parahipparchia) volgensis (Mazochin-Porshnjakov, 1952)
Описание: Сравнително едра пеперуда, подобна на предишната. Предните крила 
отгоре при мъжките с андрокониално (полово) петно.
Размер: 45 — 58 mm
Биотоп: горещи и сухи скалисти места, понякога с храсталаци; сипеи и скалисти 
долини на реки и потоци.
Хранително растение: различни видове житни треви като напр. обикновен пирей 
(Elytrigia repens), а вероятно и редица други.
Разпространение: разпространен по Черноморското крайбрежие на юг от Варна, 
Странджа, край Сливен, Пазарджишко, Витоша (край Драгалевския манастир), 
ниските части на Западна Стара планина (Понор и Чепън) и Струмската долина от 
морското равнище докъм 950 m.
Период на летеж: юни — август/септември, в едно поколение.
Подобни видове: виж Arethusana arethusa; сигурно разграничаване от другите 
видове на подрод Parahipparchia може да се направи само по гениталии.

Южен кафявопетнист сатир Фиг. 650-653 (175) 
Hipparchia (Parahipparchia) senthes (Fruhstorfer, 1908)
Описание: Сравнително едра пеперуда, подобна на предишната. Предните крила 
отгоре при мъжките с андрокониално (полово) петно.
Размер: 45 — 58 mm
Биотоп: горещи и сухи скалисти/песъкливи места, понякога с храсталаци; сипеи и 
скалисти долини на реки и потоци; често почива на камъни или стъбла на дървета.
Хранително растение: различни видове житни треви като късокрак (Brachypo-
dium), полевица (Agrostis), а вероятно и редица други.
Разпространение: разпространен само в най-топлите части на страната — южната 
част на Струмската долина и подножието на Пирин, долината на р. Арда, край 
Сливен, Сакар, южно Черноморие от морското равнище докъм 900 m.
Период на летеж: май/юни — август/септември, в едно поколение.
Подобни видове: виж Arethusana arethusa; сигурно разграничаване от другите 
видове на подрод Parahipparchia може да се направи само по гениталии.
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Горски сатир Фиг. 654-657 (177) 
Hipparchia (Hipparchia) fagi (Scopoli, 1763)
Описание: Едра пеперуда. Крилата отгоре са тъмнокафяви до черни с широки бели 
ивици в постдискалната зона и 1 или 2 очни петна, отдолу подобни, като задното 
е мраморирано. Полов диморфизъм — предните крила отгоре при мъжките с 
андрокониално (полово) петно, а при женската бялата ивица пред очното петно се 
отклонява косо към предния крилен ръб (косталната жилка).
Размер: 60 — 76 mm
Биотоп: тревисти места с храсталаци или редки дървета; проредени гори и 
окрайнините им, горски просеки; често почива на земята или стъбла на дървета.
Хранително растение: различни видове житни треви — изправена овсига (Bromop-
sis erecta), червена власатка (Festuca rubra), ежова главица (Dactylis glomerata), 
вълнеста медовица (Holcus lanatus), мека медовица (H. mollis), перест късокрак 
(Brachypodium phoenicoides).
Разпространение: предимно в планините на Югозападна България и Стара 
планина (до централната й част) между 500 и 1350 m.
Период на летеж: юни — август, в едно поколение.
Подобни видове: Hipparchia syriaca — долната страна на задните крила не толкова 
контрастна (бялата ивица по-слабо изразена), но сигурно разграничаване може да 
се направи само по гениталии и т.нар. Жулиенов орган; виж също Brintesia circe.

Скален сатир Фиг. 658-661 (177) 
Hipparchia (Hipparchia) syriaca (Staudinger, 1871)
Описание: Eдра пеперуда, подобна на предишната. Полов диморфизъм — като по-
горе.
Размер: 60 — 74 mm
Биотоп: сухи, топли и припечни открити тревисти или каменисти места, понякога с 
храсталаци или редки дървета; проредени гори и окрайнините им; често почива на 
камъни, земята или стъбла на дървета.
Хранително растение: различни видове житни треви — вълнеста медовица (Hol-
cus lanatus), мека медовица (H. mollis), късокрак (Brachypodium spp.).
Разпространение: в ниските части на Южна България, множество находища най-
вече в долините на р.р. Струма, Арда и Южното Черноморие със Странджа; от 
морското равнище докъм 1100 m.
Период на летеж: юни — август/септември, в едно поколение.
Подобни видове: Hipparchia fagi — долната страна на задните крила по-контрастна 
(бялата ивица ярка и добре изразена), но сигурно разграничаване може да се 
направи само по гениталии и т.нар. Жулиенов орган; виж също Brintesia circe.
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Дървесен сатир Фиг. 662-665 (179) 
Hipparchia (Neohipparchia) statilinus (Hufnagel, 1766)
Описание: Сравнително едра пеперуда. Крилата отгоре кафяви до тъмнокафяви, 
почти едноцветни при мъжките и с жълтеникаво просветляване при женските, 
особено около двете очни петна (при последните — едри и ясно забележими) на 
предните; задните — с дребно очно петънце около задния ръб. Отдолу крилата по-
светли, а очните петна на предното добре изразени и при двата пола, като между 
тях има и по две бели точки (също и отгоре на крилата). При мъжките задните 
крила отдолу са мраморирано сивкаво-кафяви с белезникава постдискална ивица 
и две вълнообразни тъмни черти (дискална и постдискална), докато при женските 
с размит рисунък и почти едноцветни. Предните крила отгоре при мъжките с 
андрокониално (полово) петно.
Размер: 45 — 54 mm
Биотоп: сухи и топли тревисти каменливи/скалисти места с храсталаци или редки 
дървета; често почива на камъни, земята или стъбла на дървета.
Хранително растение: различни видове житни треви — овсига (Bromus spp.), 
ежова главица (Dactylis glomerata), власатка (Festuca spp.), туфеста пластица 
(Deschampsia caespitosa), пересто коило (Stipa pennata), едногодишна ливадина 
(Ochlopoa annua).
Разпространение: разпръснати находища из цялата страна (предимно в Южна 
България) от морското равнище докъм 1400 m.
Период на летеж: юни — септември, в едно поколение.
Подобни видове: Hipparchia fatua, при който тъмните линии на задното крило 
отдолу (дискална, постдискална и субмаргинална) контрастни (черни) и ясно 
изразени.

Балкански дървесен сатир Фиг. 666-669 (179) 
Hipparchia (Neohipparchia) fatua Freyer, [1844]
Описание: Сравнително едра пеперуда, подобна на предишната. Полов диморфизъм 
— като предходния вид.
Размер: 48 — 56 mm
Биотоп: горещи и сухи каменливи/скалисти места с храсталаци или редки дървета; 
често почива на камъни или стъбла на дървета, като понякога по стъблото и в 
короната на едно дърво се наблюдават до 5-6 екземпляра.
Хранително растение: различни видове житни треви — власатка (Festuca spp.), 
едногодишна ливадина (Ochlopoa annua).
Разпространение: долините на реките Струма (на юг от Крупник), Чая (край 
Бачково), Арда, Сакар и Черноморското крайбрежие от морското равнище докъм 
800 m.
Период на летеж: юни — септември, в едно поколение.
Подобни видове: Hipparchia statilinus — тъмната субмаргинална линия на задното 
крило отдолу често съвсем незабележима, а дискалната и постдискалните — 
размити.
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Бялоивичест земен сатир Фиг. 670-673 (181) 
Pseudochazara anthelea (Hübner, [1824])
 Pseudochazara anthelea amalthea (Frivaldszky, [1845])
Описание: Сравнително едра пеперуда. Крилата отгоре са тъмнокафяви с широки 
неправилни бели ивици в постдискалната зона и по 2 едри очни петна, отдолу 
подобни, като задното е мраморирано. Полов диморфизъм — предните крила отгоре 
при мъжките с андрокониално (полово) петно, разположено в дискалната клетка, а 
женската е малко по-едра и задните крила само с бяло просветляване около средата.
Размер: 50 — 56 mm
Биотоп: сухи и горещи каменисти или скалисти места с храсталаци или редки 
дървета; каца по камъни или на земята.
Хранително растение: различни видове житни треви.
Разпространение: само южните части на Струмската долина (на юг от Крупник) 
на около 200-300 m.
Период на летеж: юни — септември/октомври, в едно поколение.
Подобни видове: няма — белезникавите ивици на крилата са характерни.

Балкански земен сатир Фиг. 674-677 (181) 
Pseudochazara orestes De Prins & van der Poorten, 1981
Описание: Сравнително едра пеперуда, подобна на предишната, но ивиците на 
крилата отгоре цели и оранжево-жълти. Полов диморфизъм — предните крила 
отгоре при мъжките с андрокониално (полово) петно, разположено в дискалната 
клетка.
Размер: 54 — 62 mm
Биотоп: сухи и горещи каменисти или скалисти места с храсталаци или редки 
дървета; каца по камъни или на земята.
Хранително растение: различни видове житни треви, в изкуствени условия напр. 
полевица (Agrostis).
Разпространение: околностите на Парил и Нова Ловча (Южен Пирин и Алиботуш 
(Славянка)) на около 900 m.
Период на летеж: юни — юли, в едно поколение.
Подобни видове: няма — комбинацията от оранжево-жълтите ивици на крилата 
отгоре и мраморираната долна повърхност на задните с тънка белезникава ивичка я 
отличават от всички останали видове.
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Подсемейство Преливници (Apaturinae)

Малка преливница Фиг. 678-681 (183) 
Apatura ilia ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Описание: Едра пеперуда, при която крилата отгоре са тъмнокафяво-лилави 
с жълтеникаво-оранжеви ивици, по едно „сляпо“ очно петно на всяко и няколко 
дребно бели петна при върха на предните. При мъжките крилата отгоре са с 
оптични люспи, така че при определена светлина изглеждат блестящо пурпурно-
лилави. Долната страна е подобна, но охрено-кафеникава с аналогични на горните 
очни петна. Гореописаната цветова форма се нарича clytie и е разпространената у 
нас. Полов диморфизъм слабо изразен — женските с по-широки светли шарки и 
петна, а мъжките блестящо пурпурно-лилави.
Размер: 64 — 72 mm
Биотоп: крайречни гори с участие на хранителното растение (върби, тополи); 
широколистни гори с отворени слънчеви места и окрайнините им.
Хранително растение: бяла върба (Salix alba), ива (S. caprea), трепетлика (Populus 
tremula), бяла топола (P. alba), черна топола (P. nigra). Имагото се привлича и храни 
от изпражнения на хищници и мърша.
Разпространение: разпръснати находища из цялата страна от морското равнище 
докъм 1000 m.
Период на летеж: юни — юли/август, в едно поколение.
Подобни видове: Apatura metis, при която на предното крило жълтите петна 
между очното петно и предния крилен ръб по-широки; на задното крило отгоре 
постдискалните петна слети и формират ивица; „оченцето“ около аналния ъгъл 
съвсем дребно или липсва и очното петно на предното крило по-дребно (също и от 
долната страна на крилото).

Южна преливница Фиг. 682-685 (183) 
Apatura metis Freyer, 1829
Описание: Едра пеперуда, много подобна на предишната.
Размер: 60 — 66 mm
Биотоп: крайречни гори с участие на хранителното растение (бяла върба) и 
окрайнините им.
Хранително растение: бяла върба (Salix alba).
Разпространение: разпръснати находища из цялата страна от морското равнище 
докъм 650 m.
Период на летеж: май/юни — юли/август, в две поколения.
Подобни видове: Apatura ilia, при която на предното крило жълтите петна 
между очното петно и предния крилен ръб по-тесни; на задното крило отгоре 
постдискалните петна добре изразени и не се сливат в ивица; „оченцето“ около 
аналния ъгъл ясно изразено и очното петно на предното крило по-едро (също и от 
долната страна на крилото).
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Преливница Фиг. 686-689 (185) 
Apatura iris (Linnaeus, 1758)
Описание: Едра пеперуда, при която крилата отгоре са тъмнокафяво-лилави с бели 
ивици и петна и по едно очно петно около аналния ъгъл на задните. При мъжките 
крилата отгоре са с оптични люспи, така че при определена светлина изглеждат 
блестящо пурпурно-лилави. Долната страна е подобна, но кафеникава с очни петна 
и на двата чифта.
Размер: 62 — 78 mm
Биотоп: стари крайречни гори с участие на хранителното растение (върби); 
широколистни гори с отворени слънчеви места и окрайнините им.
Хранително растение: различни видове върби — ива/козя върба (Salix caprea), 
сива върба (S. cinerea), бяла върба (S. alba), уховиднолистна върба (S. aurita) и 
трепетлика (Populus tremula). Имагото се привлича и храни от изпражнения на 
хищници и мърша.
Разпространение: разпръснати находища из планините на Югозападна България и 
Стара планина между 300 и 1700 m.
Период на летеж: юни — август, в едно поколение.
Подобни видове: няма, от другите представители на рода се отличава по липсата на 
очно петно на предните крила отгоре (маскирано от тъмния основен цвят).

Подсемейство Бели адмирали (Limenitidinae)

Тополова пеперуда Фиг. 690-693 (185) 
Limenitis populi (Linnaeus, 1758)
Описание: Едра пеперуда, при която крилата отгоре са тъмнокафяви до почти-
черни с бели ивици и петна, а на задните има субмаринални дъговидни керемидено-
червени линийки. При една форма, която се среща у нас (f. tremulae) белите петна 
на крилата отгоре редуцирани или липсват. Долната страна е подобна, но основния 
цвят керемидено-червен. При мъжките белите петна на крилата отгоре са по-
дребни.
Размер: 72 — 82 mm
Биотоп: стари крайречни гори с участие на хранителното растение (трепетлика); 
широколистни гори с отворени слънчеви места и окрайнините им.
Хранително растение: трепетлика (Populus tremula).
Разпространение: разпръснати находища из планините на Югозападна България и 
Стара планина между 350 и 1700 m (по изключение до 2350 m, Рила — Ястребец).
Период на летеж: юни — юли/август, в едно поколение.
Подобни видове: няма, от всички родствени видове се отличава по субмариналните 
керемидено-червени линийки на задното крило отгоре.
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Бял адмирал Фиг. 694-697 (187) 
Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)
Описание: Сравнително едра пеперуда, при която крилата отгоре са черни с бели 
ивици и петна. Долната страна е подобна, но основния цвят керемидено-червен и с 
черни точки и линийки. Няма добре изразен полов диморфизъм.
Размер: 44 — 58 mm
Биотоп: влажни широколистни гори с отворени слънчеви места и окрайнините им; 
крайречни гори.
Хранително растение: различни видове нокът (Lonicera) — обикновен нокът 
(Lonicera xylosteum) и пренесения от Северна Америка декоративен храст бял 
снежноплодник (Symphoricarpos albus) от семейство Бъзови (Caprifoliaceae).
Разпространение: разпръснати находища из речните долини и ниските части на 
планините в Югозападна България и Стара планина между 200 и 1100 m.
Период на летеж: юни — август, в едно поколение.
Подобни видове: Limenitis reducta, при която на задното крило отдолу има само 
един ред постдискални черни точки и на предното крило отгоре в дискалната клетка 
има едро и ясно изразено бяло петно; при род Neptis предните крила заоблени.

Южен бял адмирал Фиг. 698-701 (187) 
Limenitis reducta Staudinger, 1901
Описание: Сравнително едра пеперуда, подобна на предишната, но крилата отгоре 
синеещи и с ред светлосини субмаргинални точки (поне на предното крило).
Размер: 44 — 58 mm
Биотоп: сухи и топли тревисти каменливи/скалисти места с храсталаци или редки 
дървета; долини на реки и окрайнините им.
Хранително растение: различни видове нокът (Lonicera) — обикновен нокът 
(Lonicera xylosteum), етруски нокът (L. etrusca) от семейство Бъзови (Caprifoliace-
ae).
Разпространение: разпръснати находища из цялата страна от морското равнище 
докъм 1600 m.
Период на летеж: май — септември/октомври, в две поколения.
Подобни видове: характерни за вида са ред светлосини субмаргинални точки (поне 
на предното крило); Limenitis camilla, при която на задното крило отдолу има два 
реда постдискални черни точки и на предното крило отгоре в дискалната клетка 
бялото петно бледо и неясно оформено.
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Зеброва пеперуда Фиг. 702-705 (189) 
Neptis sappho (Pallas, 1771)
Описание: Сравнително едра пеперуда, при която крилата (предните заоблени) 
отгоре са черни с бели ивици и петна. Долната страна е подобна, но основния цвят 
червеникаво-кафяв. Няма добре изразен полов диморфизъм.
Размер: 42 — 50 mm
Биотоп: влажни широколистни гори с отворени слънчеви места и окрайнините им; 
крайречни гори; паркове.
Хранително растение: различни видове секирче (Lathyrus) — пролетно секирче 
(Lathyrus vernus), черно секирче (L. niger); след пренасяне на салкъма/лъжеакацията 
(Robinia pseudoacacia) и култивирането му в Европа, започва да използва и него.
Разпространение: разпръснати находища из речните долини и ниските части на 
планините от морското равнище докъм 1000 m.
Период на летеж: май — август, в две поколения.
Подобни видове: характерна за вида надлъжната бяла ивица в дискалната клетка 
на предното крило (наподобяваща „дяволски нокът“); Neptis rivularis, при която на 
задното крило отдолу има само една бяла ивица.

Тъжникова зеброва пеперуда Фиг. 706-709 (189) 
Neptis rivularis (Scopoli, 1763)
Описание: Сравнително едра пеперуда, подобна на предишната, но на задното 
крило отдолу има само една бяла ивица. Няма добре изразен полов диморфизъм.
Размер: 46 — 55 mm
Биотоп: широколистни (рядко смесени) гори с отворени слънчеви места и 
окрайнините им; крайречни гори.
Хранително растение: различни видове тъжник (Spiraea) — брястолистен (Spiraea 
chamaedryfolia), върболистен/чибук (S. salicifolia), звъниколистен (S. hypericifolia), 
вероятно и други; брястолистно орехче (Filipendula ulmaria).
Разпространение: разпръснати находища из речните долини и ниските части на 
планините в Югозападна България и Стара планина между 200 и 1400 m.
Период на летеж: май/юни — август, в едно поколение.
Подобни видове: Neptis sappho, при която на задното крило отдолу има две бели 
ивици.
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Подсемейство Многоцветници (Nymphalinae)

Многоцветница Фиг. 710-713 (191) 
Nymphalis (Nymphalis) polychloros (Linnaeus, 1758)
Описание: Едра пеперуда, при която крилата отгоре са оранжево-кафяви с 
черни и жълтеникави петна и черен кант със сини петънца. Долната страна е 
тъмнокафеникава с охрено-кафяви петна край предния ръб на предното и по-
светла постдискална ивица на задното; има и ивица от метално-синкави петънца по 
краищата. Няма добре изразен полов диморфизъм.
Размер: 54 — 66 mm
Биотоп: всякакъв тип местообитания — широколистни гори с отворени слънчеви 
места и окрайнините им; крайречни гори; градини; сухи каменливи или скалисти 
места.
Хранително растение: различни дървесни видове — планински бряст (Ulmus 
glabra), козя върба (Salix caprea), бяла върба (S. alba), кошничарска върба (S. vimi-
nalis), череша (Prunus avium), слива (P. domestica), песъкиня (P. padus), круша (Pyrus 
communis), ябълка (Malus pumila), трепетлика (Populus tremula), черна топола (P. 
nigra), бяла топола (P. alba), брекиня (Sorbus torminalis), глог (Crataegus monogyna).
Разпространение: широко разпространен вид от морското равнище докъм 1600 m.
Период на летеж: юни — август/септември, в едно поколение; зимува като 
възрастно и лети отново рано напролет — март/април.
Подобни видове: Nymphalis xanthomelas има значително по-широк черен кант на 
задното крило отгоре и жълтеникави крака; N. vaualbum има силно затъмнен връх 
на предното крило и ярко бели петна в постдискалната зона около предния ръб на 
двата чифта крила, а белезникавата дискална чертичка на задното крило отдолу е с 
форма на латинската буква „V”.

Жълтокрака многоцветница Фиг. 714-717 (191) 
Nymphalis (Nymphalis) xanthomelas (Esper, [1781])
Описание: Едра пеперуда, много подобна на предишната.
Размер: 56 — 66 mm
Биотоп: крайречни гори с участие на върби и тополи; влажни широколистни гори 
и окрайнините им.
Хранително растение: различни видове върби (Salix spp.) и тополи (Populus spp.).
Разпространение: в миналото сравнително широко разпространен и многочислен, 
сега рядък, предимно край големи реки; съобщаван от морското равнище докъм 
2914 m.
Период на летеж: юни — септември, в едно поколение; зимува като възрастно и 
лети отново рано напролет — март/април.
Подобни видове: виж Nymphalis polychloros.
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Многоцветница бяло “ве” Фиг. 718-721 (193) 
Nymphalis (Nymphalis) vaualbum ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Описание: Едра пеперуда, много подобна на предишните.
Размер: 56 — 68 mm
Биотоп: открити пространства във влажни широколистни гори и окрайнините им; 
речни долини.
Хранително растение: различни видове върби (Salix spp.), тополи (Populus spp.) и 
бряст (Ulmus spp.).
Разпространение: изключително рядък вид; в миналото един екземпляр от 
Борисовата градина и несигурни данни за Сливен; в последните години редица 
наблюдения в Западна Стара планина (под вр. Миджур) между 400 и 1600 m.
Период на летеж: юни — юли, в едно поколение; зимува като възрастно и лети 
отново рано напролет — март — май.
Подобни видове: виж Nymphalis polychloros.

Траурница/ Траурна мантия Фиг. 722-725 (193) 
Nymphalis (Euvanessa) antiopa (Linnaeus, 1758)
Описание: Едра пеперуда, при която крилата отгоре са тъмночервено-кафяви с 
жълт (до белезникав при презимувалите) кант по края и субмаргинална черна ивица 
с включени сини точки. Долната страна е тъмно-кафява до черна с белезникав кант 
по ръба. Няма добре изразен полов диморфизъм.
Размер: 64 — 78 mm
Биотоп: крайречни гори с участие на хранителните растения (върби, тополи) и 
окрайнините им; открити пространства в гори; скалисти дефилета.
Хранително растение: различни видове върби и тополи — бяла върба (Salix alba), 
сива върба (Salix cinerea), козя върба (Salix caprea), уховиднолистна върба (Salix 
aurita), кошничарска върба (Salix viminalis), трепетлика (Populus tremula), черна 
топола (Populus nigra), бяла топола (Populus alba).
Разпространение: разпръснати находища из цялата страна от морското равнище 
докъм 2300 m (над Белмекен).
Период на летеж: юни — август, в едно поколение; зимува като възрастно и лети 
отново рано напролет — март/април.
Подобни видове: няма.
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Копривница/ Копривна пеперуда Фиг. 726-729 (195) 
Aglais urticae (Linnaeus, 1758)
Описание: Сравнително едра пеперуда, при която крилата отгоре са оранжево-
червени с черни и жълтеникави петна и черен кант със сини петънца. Долната 
страна е тъмно-кафеникава с охрено-кафяво предно крило; има и ивица от метално-
синкави петънца по краищата. Няма добре изразен полов диморфизъм.
Размер: 43 — 54 mm
Биотоп: всякакви биотопи с хранителното растение (коприва) — поляни, пасища, 
широколистни гори с отворени слънчеви места и окрайнините им, пустеещи земи, 
градини, паркове.
Хранително растение: обикновена коприва (Urtica dioica), гръцка коприва (U. 
urens).
Разпространение: повсеместно от морското равнище до най-високата точка в 
планините — 2925 m (вр. Мусала); през лятото (юли — август) особено чест във 
високопланинската зона.
Период на летеж: май — октомври, в две или три поколения; зимува като възрастно 
и лети отново рано напролет — март/април.
Подобни видове: по-дребна от подобните Nymphalis и задните крила отгоре ясно 
разделени на две части — тъмна основна (дискална) и оранжево-червена външна; 
предните крила отдолу с основен цвят охрено-кафяв и по тъмни петна край предния 
ръб.

Дневно пауново око Фиг. 730-733 (195) 
Inachis io (Linnaeus, 1758)
Описание: Сравнително едра пеперуда, при която крилата отгоре са червени, всяко 
с по едно много едро очно петно и тесен кафеникав кант по ръба. Долната страна 
е тъмнокафеникава до почти черна с черни вълнообразни линийки. Няма добре 
изразен полов диморфизъм.
Размер: 52 — 62 mm
Биотоп: открити пространства в гори и окрайнините им; гористи речни долини; 
влажни ливади; пустеещи терени; паркове, градини.
Хранително растение: коприва (Urtica dioica), по-рядко хмел (Humulus lupulus).
Разпространение: повсеместно от морското равнище до най-високата точка в 
планините — 2925 m (вр. Мусала).
Период на летеж: юни — август, в едно поколение; зимува като възрастно и лети 
отново рано напролет — февруари/март — май.
Подобни видове: няма.
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Адмирал/ Червен адмирал Фиг. 734-737 (197) 
Vanessa (Vanessa) atalanta (Linnaeus, 1758)
Описание: Сравнително едра пеперуда, при която предните крила отгоре са черни 
с напречна червена ивица и бели петна около върха, а задните — черни с червен 
кант по външния край, в който са включени черни точки и две долепени сини точки 
на аналния ъгъл. Долната страна е подобна, но задното крило тъмнокафяво с черни 
шарки и без червен кант. Няма добре изразен полов диморфизъм.
Размер: 55 — 65 mm
Биотоп: открити пространства в гори и окрайнините им; гористи речни долини; 
селища; пустеещи терени; паркове, градини; често се грее на слънце на огради и 
скали, а мъжките патрулират на огрени части в короните на дървета.
Хранително растение: обикновена коприва (Urtica dioica), гръцка коприва (U. 
urens).
Разпространение: повсеместно от морското равнище докъм 2300 m.
Период на летеж: юни — октомври, в едно поколение; зимува като възрастно и 
лети отново рано напролет — март/април.
Подобни видове: няма.

Дяволска пеперуда Фиг. 738-741 (197) 
Vanessa (Cynthia) cardui (Linnaeus, 1758)
Описание: Сравнително едра пеперуда, при която основният цвят на крилата отгоре 
е охрено-оранжев с черни петна; предните с черен връх с включени бели петна, 
а задните — с редица черни точки и две долепени сини точки на аналния ъгъл. 
Долната страна е подобна, но задното крило охрено-кафяво с четири постдискални 
очни петна. Няма добре изразен полов диморфизъм.
Размер: 52 — 62 mm
Биотоп: тревисти местности от всякакъв тип с цъфтящи растения — сечища, горски 
поляни, окрайнини на гори, храсталаци, пустеещи земи, край пътища; мигрант.
Хранително растение: растения от различни семейства — Тиквови (Cucurbita-
ceae), Сложноцветни (Asteraceae), Бобови (Fabaceae), Лозови (Vitaceae), Слезови 
(Malvaceae), Кръстоцветни (Brassicaceae), Грапаволистни (Boraginaceae); в Европа 
предимни паламида (Cirsium), магарешки бодил (Carduus), усойниче (Echium), слез 
(Malva и по-специално Malva sylvestris).
Разпространение: повсеместно от морското равнище докъм 2900 m.
Период на летеж: май — октомври/ноември, в няколко (две-три) поколения; зимува 
като възрастно и лети отново рано напролет — февруари/март.
Подобни видове: няма.
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Ъглокрилка Фиг. 742-745 (199) 
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)
Описание: Сравнително едра пеперуда, при която крилата са силно изрязани по 
краищата; отгоре са оранжево-кафяви, изпъстрени с черни петна, а отдолу охрено-
кафяви до тъмнокафеникави с метално-сини петънца и в средата на задното — бял 
рисунък, наподобяващ буква „С“. Няма добре изразен полов диморфизъм.
Размер: 44 — 52 mm
Биотоп: открити пространства в гори и окрайнините им; гористи речни долини; 
селища; пустеещи терени; паркове, градини.
Хранително растение: растения от различни семейства — коприва (Urtica dioica), 
козя върба (Salix caprea), бяла върба (Salix alba), хмел (Humulus lupulus), бодливо 
френско грозде (Ribes uva-crispa), черно френско грозде (Ribes nigrum), леска 
(Corylus avellana), планински бряст (Ulmus glabra), полски бряст (Ulmus minor), 
бял бряст (Ulmus laevis).
Разпространение: повсеместно от морското равнище докъм 1700 m.
Период на летеж: май — октомври, в две-три поколения; зимува като възрастно и 
лети отново рано напролет — март/април, а дори и в топли и слънчеви зимни дни.
Подобни видове: Polygonia egea, при която черните петна на крилата отгоре 
значително по-малко, а на задните отдолу белия рисунък наподобява буква „V“ или 
„Y“.

Южна ъглокрилка Фиг. 746-749 (199) 
Polygonia egea (Cramer, [1775])
Описание: Сравнително едра пеперуда, много подобна на предишната. Основната 
разлика е, че черните петна на крилата отгоре значително по-малко, а на задните 
отдолу белия рисунък наподобява буква „V“ или „Y“.
Размер: 42 — 56 mm
Биотоп: горещи и сухи припечни скалисти места; често обичаен в селища, където 
каменните огради предлагат добри условия за хранителното растение (лековита 
разваленка).
Хранително растение: различни видове от род разваленка (Parietaria) — лековита 
(P. officinalis), разклонена (P. judaica, syn. P. diffusa).
Разпространение: в изолирани находища, предимно в най-топлите части на 
страната между 100 и 800 m.
Период на летеж: май — октомври, в две-три поколения; зимува като възрастно и 
лети отново рано напролет — март/април.
Подобни видове: виж Polygonia c-album и в описанието.
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Изменчива пъстрокрилка Фиг. 750-753 (201) 
Araschnia levana (Linnaeus, 1758)
Описание: Сравнително дребна пеперуда, която има две цветови форми през 
годината — пролетна (с основен цвят оранжев) и лятна (черна). Пролетно поколение 
— крилата отгоре оранжеви с черни петна, около върха на предното дребни бели 
петънца и редица синкави субмаргинални петънца на задното. Лятно поколение — 
крилата отгоре черни с бяла ивица и петна и оранжеви линийки. Долната страна 
почти еднаква при двете форми — червеникаво-кафява с бяла ивица и редица бели 
линии и черни петна. Половият диморфизъм слабо изразен — предните крила на 
женските малко по-широки и заоблени.
Размер: 30 — 38 mm
Биотоп: открити пространства в широколистни гори и окрайнините им; гористи 
речни долини; храсталаци.
Хранително растение: различни видове коприва — обикновена (Urtica dioica) и 
гръцка (Urtica urens).
Разпространение: широко разпространен от морското равнище докъм 1000 m; от 
1973 г. (когато е установен за пръв път) непрекъснато разширява ареала си у нас.
Период на летеж: май — юни и юли — август, в две поколения.
Подобни видове: няма.

Подсемейство Седефки (Heliconiinae)

Обикновена седефка Фиг. 754-757 (201) 
Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)
Описание: Сравнително едра пеперуда, при която крилата отгоре са оранжеви 
с черни точки и петна (характерно е затъмненото дискално петно на задните 
крила). Долната страна на предното крило подобна, около върха с няколко дребни 
седефено-блестящи петънца; задното оранжево-кафяво с едри седефено-блестящи 
петна. Няма добре изразен полов диморфизъм.
Размер: 35 — 50 mm
Биотоп: всякакви местности с цъфтяща растителност; долини на реки; обикновен в 
паркове и градини, земеделски земи, окрайнини на гори; мигрант.
Хранително растение: различни видове теменуга — трицветна (Viola tricolor), 
полска (Viola arvensis), етолийска (Viola aetolica), двуцветна (Viola biflora), 
миризлива (Viola odorata).
Разпространение: повсеместно от морското равнище до най-високата точка в 
планините — 2925 m (вр. Мусала).
Период на летеж: март — октомври, в три поколения.
Подобни видове: няма.
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Венерина седефка Фиг. 758-761 (203) 
Argynnis (Argynnis) paphia (Linnaeus, 1758)
Описание: Едра пеперуда, при която крилата отгоре са оранжеви (женските от форма 
valezina сивкаво-зелени) с черни петна и жилки, а отдолу предното крило подобно, 
но по-бледо; задното зеленикаво с няколко белезникави ивици. Полов диморфизъм 
— при мъжките предните крила отгоре с четири широки андрокониални структури 
по протежение на жилки 1 до 4.
Размер: 56 — 70 mm
Биотоп: открити и слънчеви пространства в широколистни гори и окрайнините им; 
поляни с храсталаци, често къпини.
Хранително растение: различни видове теменуга — Рейхенбахова (Viola reichen-
bachiana), кучешка (Viola canina), миризлива (Viola odorata), горска (Viola rivini-
ana).
Разпространение: широко разпространен от морското равнище докъм 1600 m.
Период на летеж: май/юни — август, в едно поколение.
Подобни видове: Argynnis pandora, при който предните крила отдолу и при двата 
пола са червени със зеленикав връх; мъжките на предните крила отгоре само с две 
удължени андрокониални структури.

Пандорина седефка Фиг. 762-765 (203) 
Argynnis (Pandoriana) pandora ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Описание: Едра пеперуда, много подобна на предишната. Основната разлика е, 
че предните крила отдолу и при двата пола са червени със зеленикав връх. Полов 
диморфизъм — при мъжките предните крила отгоре с две сравнително широки 
андрокониални структури по протежение на жилки 2 и 3.
Размер: 56 — 70 mm
Биотоп: открити и слънчеви пространства в гори и окрайнините им; поляни с 
храсталаци; сухи тревисти места с цъфтяща растителност, често магарешки бодил, 
паламида, метличина.
Хранително растение: различни видове теменуга (Viola spp.) — трицветна (Viola 
tricolor) и други.
Разпространение: широко разпространен от морското равнище докъм 1800 m.
Период на летеж: май — септември, в едно или две поколения.
Подобни видове: виж Argynnis paphia и в описанието.
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Седефка Адипе Фиг. 766-769 (205) 
Argynnis (Fabriciana) adippe ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Описание: Сравнително едра пеперуда, подобна на предишните. Крилата отгоре 
са оранжеви с черни петна и жилки, а отдолу предното крило подобно, но по-
бледо; задното при по-честата в България форма cleodoxa оранжево-жълто с бледи 
напречни черни линийки и няколко (до 4) постдискални оранжеви очни петна. 
Номинатната форма на задните крила отдолу има седефено-бели петна, но също 
и няколко кафеникави очни петна (за разлика от A. aglaja). Полов диморфизъм — 
при мъжките предните крила отгоре с две сравнително широки андрокониални 
структури по протежение на жилки 2 и 3.
Размер: 50 — 62 mm
Биотоп: сухи тревисти места с храсталаци; открити и слънчеви пространства в 
разредени гори и окрайнините им.
Хранително растение: различни видове теменуга — кучешка (Viola canina), 
миризлива (Viola odorata), влакнеста (Viola hirta).
Разпространение: широко разпространен от морското равнище докъм 1600 m.
Период на летеж: от края на май — август, в едно поколение.
Подобни видове: Argynnis niobe, при който на задното крило отдолу в дискалната 
клетка (около основата) на оранжев фон има светло (бледожълтеникаво) петънце, 
често с включена в него черна точка и жилките тъмни и по-отчетливи; при мъжките 
андрокониални структури по протежение на жилки 1 до 3 съвсем тесни.

Седефка Ниоба Фиг. 770-773 (205) 
Argynnis (Fabriciana) niobe (Linnaeus, 1758)
Описание: Сравнително едра пеперуда, много подобна на предишната. От A. ad-
ippe и A. aglaja се отличава по това, че на задното крило отдолу в дискалната клетка 
(около основата) на оранжев фон има светло (бледожълтеникаво) петънце, често с 
включена в него черна точка. Полов диморфизъм — при мъжките предните крила 
отгоре с три много тесни андрокониални структури по протежение на жилки 1 до 3.
Размер: 48 — 58 mm
Биотоп: отворени тревисти места, често с храсталаци; скалисти или каменисти 
речни долини с рядка растителност; открити и слънчеви пространства в разредени 
гори и окрайнините им.
Хранително растение: различни видове теменуга — кучешка (Viola canina), 
миризлива (Viola odorata), влакнеста (Viola hirta), блатна (Viola palustris).
Разпространение: широко разпространен от морското равнище докъм 1800 m.
Период на летеж: от края на май — август, в едно поколение.
Подобни видове: виж Argynnis adippe и в описанието.
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Седефка Аглая Фиг. 774-777 (207) 
Argynnis (Mesoacidalia) aglaja (Linnaeus, 1758)
Описание: Сравнително едра пеперуда, подобна на предишните. От тях се 
отличава по долната страна на задното крило, което е зеленикаво към основата и 
с едри седефено-бели петна; около ръба също с редица елиптични субмаргинални. 
Полов диморфизъм — при мъжките предните крила отгоре с три много тесни 
андрокониални структури по протежение на жилки 1 до 3.
Размер: 48 — 58 mm
Биотоп: отворени тревисти места с цъфтяща растителност; влажни ливади и 
мочурища; открити пространства в разредени гори и окрайнините им.
Хранително растение: различни видове теменуга — влакнеста (Viola hirta), 
трицветна (Viola tricolor), блатна (Viola palustris); обикновено кървавиче (Persicaria 
bistorta).
Разпространение: широко разпространен от морското равнище докъм 1800 m.
Период на летеж: от края на май — август, в едно поколение.
Подобни видове: виж предходните два вида и в описанието.

Седефка Хеката Фиг. 778-781 (207) 
Brenthis hecate ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Описание: Сравнително едра пеперуда, подобна на предишните. Крилата отгоре са 
оранжеви с черни жилки и напречни линийки и два реда овални петна към външния 
ръб. Отдолу предното крило подобно, но по-бледо, а задното оранжево до оранжево-
кафяво с бяла ивица в дискалната зона и белезникави участъци към външния ръб; 
характерен белег за вида са двата реда черни овални петна в постдискалната зона. 
Няма добре изразен полов диморфизъм.
Размер: 36 — 50 mm
Биотоп: отворени тревисти места с цъфтяща растителност и храсталаци; открити 
пространства в разредени гори и окрайнините им.
Хранително растение: блатен тъжник (Filipendula ulmaria) (Rosaceae).
Разпространение: в изолирани находища из цялата страна от морското равнище 
докъм 1200 m.
Период на летеж: май — юли/август, в едно поколение.
Подобни видове: няма — характерен белег за вида са двата реда черни овални 
петна в постдискалната зона на задните крила отдолу.
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Седефка Дафне Фиг. 782-785 (209) 
Brenthis daphne (Bergsträsser, 1780)
Описание: Сравнително едра пеперуда, подобна на предишната. Основната разлика 
е, че задното крило отдолу е оранжево до оранжево-кафяво с бледо-жълтеникава 
ивица в дискалната зона и мораво-лилави участъци към външния ръб и редица очни 
петна в постдискалната зона. Няма добре изразен полов диморфизъм.
Размер: 42 — 50 mm
Биотоп: поляни с цъфтяща растителност и храсталаци; открити пространства в 
гори и окрайнините им.
Хранително растение: различни видове къпини (Rubus spp.) и малина (Rubus 
idaeus) от сем. Розоцветни (Rosaceae).
Разпространение: широко разпространен от морското равнище докъм 1700 m.
Период на летеж: средата на май — юли/август, в едно поколение.
Подобни видове: Brenthis ino, който е малко по-дребен и черните петна по края 
на крилата отгоре са слети и образуват сравнително широк черен кант; на задните 
крила отдолу клетката в основата на сектор 4 (на външния край на дискалната 
клетка) изцяло едноцветно жълтеникава.

Седефка Ино Фиг. 786-789 (209) 
Brenthis ino (Rottemburg, 1775)
Описание: Сравнително дребна пеперуда, много подобна на предишната. 
Основната разлика е, че черните петна по края на крилата отгоре са слети и 
образуват сравнително широк черен кант; на задните крила отдолу клетката в 
основата на сектор 4 (на външния край на дискалната клетка) изцяло едноцветно 
жълтеникава. Няма добре изразен полов диморфизъм.
Размер: 34 — 42 mm
Биотоп: влажни поляни с цъфтяща растителност и храсталаци; открити 
пространства в разредени гори и окрайнините им, често край реки или езера.
Хранително растение: блатен тъжник (Filipendula ulmaria), някои видове къпини 
(Rubus spp.) и малина (Rubus idaeus), лечебна динка (Sanguisorba officinalis) от сем. 
Розоцветни (Rosaceae).
Разпространение: сравнително рядка и в изолирани находища от морското 
равнище докъм 1200 m.
Период на летеж: юни — юли, в едно поколение.
Подобни видове: Brenthis daphne, при който черните петна по края на крилата 
отгоре отделени едно от друго; на задните крила отдолу клетката в основата на 
сектор 4 (на външния край на дискалната клетка) поне частично кафеникава; виж 
по-горе и в описанието.
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Рилска седефка Фиг. 790-793 (211) 
Boloria pales ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Описание: Сравнително дребна пеперуда, подобна на предишните. Крилата отгоре 
са оранжеви с черни жилки и напречни линийки и два реда черни петна (триъгълни 
и овални) към външния ръб. Отдолу предното крило подобно, но по-бледо, а задното 
червеникаво-кафяво с бели и кремаво-жълти ивици и петна и ред виолетово-кафяви 
петна в постдискалната зона. Полов диморфизъм — при мъжките задните крила 
отдолу с по-интензивно червеникаво оцветяване, а значителни по-бледи при 
женските (които са и малко по-едри).
Размер: 34 — 38 mm
Биотоп: влажни алпийски ливади с цъфтяща растителност.
Хранително растение: различни видове теменуга (Viola spp.).
Разпространение: само най-високите части на Рила и Пирин между 2200 и 2700 m.
Период на летеж: средата на юли — август, в едно поколение.
Подобни видове: Boloria graeca, на задните крила отдолу поне три от очните петна 
със светъл център (обикновено всички).

Балканска седефка Фиг. 794-797 (211) 
Boloria graeca (Staudinger, 1870)
Описание: Сравнително дребна пеперуда, много подобна на предишната. Полов 
диморфизъм — при мъжките задните крила отдолу с по-интензивно червеникаво 
оцветяване, а значителни по-бледи при женските (които са и малко по-едри).
Размер: 35 — 40 mm
Биотоп: високопланински (субалпийски и алпийски) ливади с цъфтяща 
растителност; окрайнини на иглолистни гори около горната граница на гората.
Хранително растение: трицветна теменуга (Viola tricolor), а вероятно и други 
видове теменуги.
Разпространение: високите части на Витоша, Рила, Пирин и Алиботуш (Славянка) 
пл. между 1500 и 2600 m.
Период на летеж: юни — август, в едно поколение.
Подобни видове: Boloria pales, на задните крила отдолу само едно от очните петна 
със светъл център (останалите изцяло едноцветни, като точки).
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Виолетова седефка Фиг. 798-801 (213) 
Clossiana dia (Linnaeus, 1767)
Описание: Сравнително дребна пеперуда, подобна на предишните. Крилата отгоре 
са оранжеви с черни жилки и напречни линии и ред овални черни петна към външния 
ръб. Отдолу предното крило подобно, но по-бледо, а задното червеникаво-кафяво 
с бели и кремаво-жълти петна и ред кафеникави очни петна (често на пурпурно-
виолетов фон) в постдискалната зона. Полов диморфизъм слабо изразен — при 
мъжките задните крила отдолу с по-интензивно пурпурно-виолетово оцветяване, а 
по-бледи червеникаво-кафяви при женските (които са и малко по-едри).
Размер: 32 — 38 mm
Биотоп: поляни с цъфтяща растителност и храсталаци; открити пространства в 
гори и окрайнините им.
Хранително растение: различни видове теменуга (Viola spp.), включително 
миризлива (V. odorata), влакнеста (V. hirta), кучешка (V. canina), Рейхенбахова (V. 
reichenbachiana), трицветна (V. tricolor).
Разпространение: широко разпространен от морското равнище докъм 1600 m.
Период на летеж: април — септември, в две или три поколения.
Подобни видове: няма.

Мочурна седефка Фиг. 802-805 (213) 
Clossiana eunomia (Esper, [1799])
Описание: Сравнително дребна пеперуда, подобна на предишните. Крилата отгоре 
са оранжеви с черни жилки и напречни линии и ред овални черни петна към 
външния ръб. Отдолу предното крило подобно, но по-бледо, а задното оранжево с 
белезникаво-жълта дискална ивица от петна и бледоохрена постдискална ивица с 
включени кръгли жълти петна с черен кант и триъгълни или дъговидни белезникави 
петна по ръба. Няма добре изразен полов диморфизъм.
Размер: 38 — 46 mm
Биотоп: влажни планински поляни с цъфтяща растителност и обилие на 
хранителното растение; планински потоци и мочури.
Хранително растение: обикновено кървавиче (Persicaria bistorta) от семейство 
Лападови (Polygonaceae).
Разпространение: само в Централна Стара планина (масивът между вр.вр. 
Амбарица и Ботев) между 1600 и 2200 m; възможно е намирането му също и в 
западната й част (околностите на вр. Миджур).
Период на летеж: юни — юли, в едно поколение.
Подобни видове: кръглите жълти петна с черен кант (очни петна) на задните крила 
отдолу веднага я отличават от следващите два вида (Clossiana euphrosyne и C. se-
lene), при които очните петна са „слепи“ (изцяло тъмни); също така за разлика от 
тях няма черна точка в дискалната клетка.
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Седефка Ефросина Фиг. 806-809 (215) 
Clossiana euphrosyne (Linnaeus, 1758)
Описание: Сравнително дребна пеперуда, подобна на предишната. Крилата отгоре 
са оранжеви с черни жилки и напречни линии и ред овални черни петна към външния 
ръб. Отдолу предното крило подобно, но по-бледо, а задното — керемидено-
червено с белезникаво-жълта дискална ивица от петна, редица постдискални тъмни 
очни петна и триъгълни или дъговидни белезникави петна по ръба. Няма добре 
изразен полов диморфизъм.
Размер: 34 — 45 mm
Биотоп: поляни с цъфтяща растителност; открити пространства в гори 
(широколистни и иглолистни) и окрайнините им.
Хранително растение: различни видове теменуга (Viola spp.), включително 
Рейхенбахова (V. reichenbachiana), кучешка (V. canina), блатна (V. palustris), 
миризлива (V. odorata), горска (V. riviniana), влакнеста (V. hirta), а също малина (Ru-
bus idaeus), ягода (Fragaria vesca), синя боровинка (Vaccinium uliginosum).
Разпространение: широко разпространен от морското равнище докъм 1900 m.
Период на летеж: април/май — август/септември, в едно или две поколения.
Подобни видове: Clossiana selene, при който на задните крила отдолу петното в 
основата на крилото (под дискалната клетка) жълтеникаво като околните, а черната 
точка над него — едра; виж също и Clossiana eunomia.

Седефка Селена Фиг. 810-813 (215) 
Clossiana selene ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Описание: Сравнително дребна пеперуда, много подобна на предишната. 
Основната разлика е, че на задните крила отдолу петното в основата на крилото 
(под дискалната клетка) жълтеникаво като околните, а черната точка над него — 
едра. Няма добре изразен полов диморфизъм.
Размер: 30 — 44 mm
Биотоп: влажни поляни с цъфтяща растителност; открити пространства в гори и 
окрайнините им, често край потоци, езера или мочури.
Хранително растение: различни видове теменуга (Viola) — кучешка (V. canina), 
блатна (V. palustris), горска (V. riviniana), влакнеста (V. hirta).
Разпространение: сравнително рядка, известна от Рила, Пирин и Западни Родопи 
между 1450 и 2200 m.
Период на летеж: юни — юли, в едно поколение.
Подобни видове: Clossiana euphrosyne, при който на задните крила отдолу петното 
в основата на крилото (под дискалната клетка) ясно бяло, а черната точка над него 
— дребна; виж по-горе и в описанието, а също и Clossiana eunomia.
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Подсемейство Мелитеи (Melitaeinae)

Поясна мелитеа Фиг. 814-817 (217) 
Melitaea (Melitaea) cinxia (Linnaeus, 1758)
Описание: Сравнително дребна пеперуда, при която крилата отгоре са оранжеви 
с черни жилки и напречни линии и ред черни петна към външния ръб (при някои 
екземпляри редуциран до 2-3 точки). Отдолу предното крило подобно, но по-бледо, 
а задното — с редуващи се оранжево-жълти и белезникаво-кремави ивици с черни 
кантове, с включени черни точки в субмаргиналната зона. Полов диморфизъм — 
женските малко по-едри, по-бледи отгоре (жълтеникаво-оранжеви) и с по-едри 
черни линии и петна.
Размер: 36 — 46 mm
Биотоп: поляни с цъфтяща растителност и храсти; открити пространства в гори и 
окрайнините им; синори; пустеещи терени.
Хранително растение: различни видове метличина (Centaurea spp.); живовлек 
(Plantago) — теснолист (P. lanceolata), гребенест (P. subulata), Белардиев (P. bellar-
dii), сребрист (P. argentea), голям (P. major), среден (P. media); великденче (Veronica) 
— австрийско (V. austriaca), коприволистно (V. urticifolia).
Разпространение: широко разпространен от морското равнище докъм 1800 m.
Период на летеж: април/май — август, в едно поколение.
Подобни видове: Melitaea arduinna, при който на задните крила отдолу оранжевите 
клетки с черни точки от вътрешната страна (проксимално) с дъговиден черен кант 
(полулунни) и маргиналните (по края на крилото) черни петна едри, удължени и 
почти се допират едно до друго.

Старопланинска мелитеа Фиг. 818-821 (217) 
Melitaea (Melitaea) arduinna (Esper, [1783])
Описание: Сравнително едра пеперуда, много подобна на предишната. Основната 
разлика е, че на задните крила отдолу оранжевите клетки с черни точки от вътрешната 
страна (проксимално) с дъговиден черен кант (полулунни) и маргиналните (по края 
на крилото) черни петна едри, удължени и почти се допират едно до друго. Полов 
диморфизъм — като при предишния вид.
Размер: 40 — 51 mm
Биотоп: поляни с цъфтяща растителност; окрайнини на гори, често в речни долини.
Хранително растение: метличина (Centaurea spp.), по-специално ливадна 
метличина (Centaurea phrygia), но в изкуствени условия приемат множество други 
видове метличина.
Разпространение: сравнително рядка, известна от Западнa Стара планина, 
Сборяново и Южното Черноморие от морското равнище докъм 1000 m.
Период на летеж: края на май — юли/август, в едно поколение.
Подобни видове: Melitaea cinxia, виж по-горе и в описанието.
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Лунна мелитеа Фиг. 822-825 (219) 
Melitaea (Melitaea) phoebe ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Описание: Сравнително едра пеперуда, много подобна на предишните. Основната 
разлика е, че на задните крила отдолу оранжевите клетки са без черни точки и 
от вътрешната страна (проксимално) с дъговиден черен кант (полулунни). Някои 
екземпляри на задното крило отгоре имат черни точки, подобно на предходните, 
но тези точки са неясни и с размити граници. Полов диморфизъм — женските 
малко по-едри, по-бледи отгоре (жълтеникаво-оранжеви) и с по-едри черни линии 
и петна; някои от тях оцветени в три нюанса оранжево или предните крила по-
светли от задните.
Размер: 40 — 50 mm
Биотоп: сухи отворени тревисти места с цъфтяща растителност и храсталаци; 
открити пространства в разредени гори и окрайнините им; синори; пустеещи 
терени.
Хранително растение: различни видове метличина (Centaurea), включително 
късоклонеста (C. jacea), самогризкова (C. scabiosa), черна (C. nigrescens), бяла (C. 
alba); паламида (Cirsium) — полска (C. arvense), обикновена (C. vulgare); теснолист 
живовлек (Plantago lanceolata).
Разпространение: широко разпространен от морското равнище докъм 1900 m.
Период на летеж: април — септември, в две поколения.
Подобни видове: Melitaea ornata, при която на задните крила отдолу маргиналните 
(по края на крилото) черни петна едри, удебелени, триъгълни и ясно раздалечени 
едно до друго.

Южна лунна мелитеа Фиг. 826-829 (219) 
Melitaea (Melitaea) ornata Christoph, 1893
Описание: Сравнително едра пеперуда, много подобна на предишната. Полов 
диморфизъм — като при предишния вид.
Размер: 36 — 46 mm
Биотоп: сухи и топли скалисти/каменисти склонове с цъфтяща растителност сред 
храсталаци; често в речни долини.
Хранително растение: метличина (Centaurea spp.).
Разпространение: сравнително рядка, известна от най-топлите части на Южна 
България — Струмската долина, подножието на Алиботуш (Славянка) пл., 
Асеновградско, Ивайловград, Сливен и Южното Черноморие със Странджа от 
морското равнище докъм 1000 m.
Период на летеж: май — юни/юли, в едно или две поколения.
Подобни видове: Melitaea phoebe, при която на задните крила отдолу маргиналните 
(по края на крилото) черни черти тънки (не са триъгълни) и обикновено се допират, 
формирайки линия; виж по-горе.
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Сребърноточкувана мелитеа Фиг. 830-833 (221) 
Melitaea (Melitaea) didyma (Esper, [1778])
Описание: Сравнително едра пеперуда, подобна на предишните. Крилата отгоре 
са оранжеви с напречни черни линии и петна, на задните крила отгоре по края на 
крилото с черни сърповидни (полулунни) петна. Отдолу предното крило подобно, но 
по-бледо и с белезникав връх, а задното — с редуващи се оранжеви и белезникаво-
кремави ивици с кантове от черни линийки и точки. Полов диморфизъм — женските 
малко по-едри, по-бледи отгоре и с повече и по-едри черни линии и петна; някои 
от тях оцветени в три нюанса оранжево или предните крила по-светли от задните.
Размер: 35 — 48 mm
Биотоп: сухи отворени тревисти места с цъфтяща растителност; открити 
пространства в гори, храсталаци и окрайнините им; ливади; синори; пустеещи 
терени.
Хранително растение: обикновена луличка (Linaria vulgaris); зейка (Misopates 
orontium); живовлек (Plantago) — гребенест (P. subulata), Белардиев (P. bellardii), 
теснолист (P. lanceolata), голям (P. major); подъбичево великденче (Veronica austri-
aca teucrium), великденче (Veronica spp.), голямоцветен напръстник (Digitalis gran-
diflora), изправен ранилист (Stachys recta), лечебна дилянка (Valeriana officinalis), 
планинскa дилянка (Valeriana montana), лопен (Verbascum) и други.
Разпространение: широко разпространен от морското равнище докъм 1800 m.
Период на летеж: април/май — септември, в две или три поколения.
Подобни видове: Melitaea trivia, при която на задните крила отдолу маргиналните 
(по края на крилото) черни петна ръбати, триъгълни.

Пъстра мелитеа Фиг. 834-837 (221) 
Melitaea (Melitaea) trivia ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Описание: Сравнително дребна пеперуда, много подобна на предишната, но на 
задните крила отгоре по края на крилото с черни дъговидни линийки, достигащи 
крилния ръб. Полов диморфизъм — женските малко по-едри, по-бледи отгоре 
(жълтеникаво-оранжеви) и някои от тях оцветени в три нюанса оранжево или 
предните крила по-светли от задните.
Размер: 28 — 42 mm
Биотоп: сухи и топли тревисти или каменисти места с цъфтяща растителност сред 
храсталаци; често речни долини; синори; пустеещи терени.
Хранително растение: различни видове лопен (Verbascum) — гъстоцветен (V. den-
siflorum), дълголистен (V. longifolium), прекрасен (V. speciosum).
Разпространение: широко разпространен от морското равнище докъм 1700 m.
Период на летеж: май — август/септември, в две поколения.
Подобни видове: Melitaea didyma, при която на задните крила отдолу маргиналните 
(по края на крилото) черни петна дребни и закръглени, представляват точки.
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Ливадна мелитеа Фиг. 838-841 (223) 
Melitaea (Mellicta) athalia (Rottemburg, 1775)
Описание: Сравнително дребна пеперуда. Крилата отгоре са оранжеви с черни 
жилки и напречни линии, така че се получава мрежест рисунък. Отдолу предното 
крило подобно, но по-бледо, а задното — с редуващи се оранжеви и белезникаво-
кремави ивици с черни кантове, с полулунни оранжеви петна в субмаргиналната 
зона. Полов диморфизъм много слабо изразен — женските малко по-едри, по-бледи 
отгоре и с нюанси на оранжевото до жълтеникаво.
Размер: 32 — 45 mm
Биотоп: всякакви тревисти места с цъфтяща растителност и храсти; открити 
пространства в гори, храсталаци и окрайнините им; ливади.
Хранително растение: теснолист жиловлек (Plantago lanceolata); великденче (Ve-
ronica) — плоскосеменно (Veronica chamaedrys), планинско (V. montana), лечебно 
(V. officinalis), ливадна гайтаника (Melampyrum pratense), горска гайтаника (M. syl-
vaticum), ръждив напръстник (Digitalis ferruginea), обикновена луличка (Linaria 
vulgaris) и други.
Разпространение: широко разпространен от морското равнище докъм 2200 m.
Период на летеж: май — август, в едно или две поколения.
Подобни видове: Melitaea diamina, на задните крила отдолу полулунните оранжеви 
петна в субмаргиналната зона с включена в дисталния край тъмна (чернееща) точка; 
M. aurelia и M. britomartis — маргиналната ивичка по ръба на задното крило отдолу 
значително по-тъмна на цвят от субмаргиналната зона.

Черноточкова ливадна мелитеа Фиг. 842-845 (223) 
Melitaea (Melitaea) diamina (Lang, 1789)
Описание: Сравнително дребна пеперуда, много подобна на предишната, но задните 
крила отгоре много по-тъмни. Полов диморфизъм много слабо изразен — женските 
малко по-едри, по-бледи отгоре и с нюанси на оранжевото до жълтеникаво.
Размер: 32 — 42 mm
Биотоп: влажни ливади с цъфтяща растителност, често в окрайнини на гори.
Хранително растение: различни видове дилянка (Valeriana) — лечебна дилянка 
(Valeriana officinalis), теснолист жиловлек (Plantago lanceolata), обикновено 
кървавиче (Persicaria bistorta).
Разпространение: много рядка, в изолирани колонии в Западна Стара планина, 
Рила и Западните Родопи между 800 и 2000 m; находището в Лудогорието (Воден) 
се нуждае от потвърждение.
Период на летеж: юни — юли, в едно поколение.
Подобни видове: от всички близки видове се отличава по това, че на задните 
крила отдолу полулунните оранжеви петна в субмаргиналната зона са с включена в 
дисталния край тъмна (чернееща) точка.
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Мелитеа Аврелия Фиг. 846-849 (225) 
Melitaea (Mellicta) aurelia Nickerl, 1850
Описание: Сравнително дребна пеперуда, подобна на предишните. Основната 
разлика е, че на задните крила отдолу маргиналната ивичка по ръба е значително по-
тъмна на цвят от субмаргиналната зона (жълтеникава). Маргиналната зона на S1b 
под полулунното петно почти едноцветна (мръсножълтеникава) без или със съвсем 
слабо изразена черна ивичка. Полов диморфизъм много слабо изразен — женските 
малко по-едри, по-бледи отгоре и с нюанси на оранжевото до жълтеникаво.
Размер: 28 — 38 mm
Биотоп: отворени тревисти места с цъфтяща растителност и храсти; открити 
пространства в гори, храсталаци и окрайнините им.
Хранително растение: предимно теснолист жиловлек (Plantago lanceolata), 
понякога също великденче (Veronica) и гайтаника (Melampyrum), напръстник (Digi-
talis), вратига (Tanacetum).
Разпространение: в изолирани колонии от морското равнище докъм 1500 m.
Период на летеж: юни — август, в едно или две поколения.
Подобни видове: сигурно разграничаване от Melitaea britomartis може да се направи 
само по гениталии, но при последната на задните крила отдолу маргиналната 
ивичка по ръба е значително по-тъмна — оранжева до оранжево-кафява.

Мелитеа Бритомартида Фиг. 850-853 (225) 
Melitaea (Mellicta) britomartis Assmann, 1847
Описание: Сравнително дребна пеперуда, подобна на предишните. Основната 
разлика е, че на задните крила отдолу маргиналната ивичка по ръба е значително 
по-тъмна на цвят от субмаргиналната зона (оранжева до мръснооранжева). 
Маргиналната зона на S1b под полулунното ясно разделена от черна черта на два 
сектора с различен цвят (мръсножълтеникав и чисто бял). Полов диморфизъм като 
по-горе.
Размер: 28 — 36 mm
Биотоп: топли и закътани тревисти места с цъфтяща растителност и храсти, често 
в окрайнини на широколистни гори.
Хранително растение: теснолист жиловлек (Plantago lanceolata), великденче (Ve-
ronica austriaca teucrium, V. chamaedrys, V. officinalis), гайтаника (Melampyrum), 
клопачка (Rhinanthus).
Разпространение: много рядка, в изолирани колонии в Стара планина (Сливенско, 
Котелско и Върбишко), Бургаско и Странджа от морското равнище докъм 800 m; 
находищата в Люлин пл. и Варна се нуждаят от потвърждение.
Период на летеж: май/юни — юли/август, в едно или две поколения.
Подобни видове: виж Melitaea aurelia и описанието.
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Мелитеа Албруна Фиг. 854-857 (227) 
Euphydryas (Eurodryas) aurinia (Rottemburg, 1775)
Описание: Сравнително едра пеперуда. Крилата отгоре оцветени в оранжево, 
оранжево-жълто, белезникаво и кремаво с черни жилки и напречни линии, така 
че се получава мрежест рисунък; субмаргиналната ивица с ред черни точки и на 
задното крило по края бели до кремаво-бели (понякога затъмнени) полулунни 
петна. Отдолу подобни, но по-бледи. Полов диморфизъм много слабо изразен — 
женските малко по-едри и с удебелено коремче.
Размер: 34 — 48 mm
Биотоп: влажни тревисти места с цъфтяща растителност и храсти; открити 
пространства в гори и окрайнините им; брегове на водоеми — езера и реки.
Хранително растение: предимно различни видове лугачка (Dipsacus spp.) и 
обикновено синьоглавче (Succisa pratensis), а също гълъбова самогризка (Scabio-
sa columbaria), жълтеникава самогризка (Scabiosa ochroleuca), нокът (Lonicera), 
тинтява (Gentiana).
Разпространение: в изолирани колонии от морското равнище докъм 2100 m.
Период на летеж: април — юли, в едно поколение.
Подобни видове: може да се обърка единствено с женската на Euphydryas cyn-
thia, но при последната по външния ръб на задните крила отдолу има керемидено-
червена маргиналната ивичка.

Алпийска мелитеа Фиг. 858-861 (227) 
Euphydryas (Hypodryas) cynthia ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Описание: Сравнително едра пеперуда. Женските отгоре много наподобяват 
предходния вид, а долната е керемидено-червена с бели до кремави ивици и петна. 
Мъжките отгоре ясно бели с оранжеви до керемидено-червени ивици и петна; 
субмаргиналната ивица с ред черни точки; долната страна е керемидено-червена с 
бели до кремави ивици и петна.
Размер: 34 — 42 mm
Биотоп: отворени тревисти места с цъфтяща растителност сред храсти от клек и 
сибирска хвойна в алпийската зона.
Хранително растение: жиловлек (Plantago) и теменуга (Viola).
Разпространение: много рядка, в най-високата част на Рила и Пирин между 2000 
и 2800 m.
Период на летеж: края на юни — началото на август, в едно поколение.
Подобни видове: женската може да се обърка с Euphydryas aurinia, но веднага 
се отличава по керемидено-червената маргиналната ивичка по външния ръб на 
задните крила отдолу.
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Добруджанска мелитеа Фиг. 862-865 (229) 
Euphydryas (Hypodryas) maturna (Linnaeus, 1758)
Описание: Сравнително едра пеперуда. Крилата отгоре оцветени в оранжево, 
оранжево-жълто, бяло (или кремаво) с черни жилки и напречни линии, така че 
се получава мрежест рисунък. Отдолу оранжево-кафяви с бели или кремаво-бели 
напречни постдискални ивици и отделни петна със същия цвят. Полов диморфизъм 
— мъжките малко по-дребни, предните крила заострени към върха и с ярко бели 
ивици (крилата много контрастни).
Размер: 40 — 50 mm
Биотоп: разредени гори с храсталаци и окрайнините им, най-вече в речни долини.
Хранително растение: преди хибернация планински ясен (Fraxinus excelsior), 
червена калина/упъл (Viburnum opulus), обикновен нокът (Lonicera xylosteum) и 
трепетлика (Populus tremula) в общи гнезда; напролет поединично на теснолист 
жиловлек (Plantago lanceolata), плоскосеменно великденче (Veronica chamaedrys), 
гайтаника (Melampyrum) или обикновено синьоглавче (Succisa pratensis).
Разпространение: изолирани колонии в Добруджа и Лудогорието между 80 и 200 
m.
Период на летеж: края на май — края на юни, в едно поколение.
Подобни видове: няма.
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acaciae (Satyrium)...................74, 75, 266
achine (Lopinga)..................140, 141, 299
acteon (Thymelicus)................18, 19, 238
adippe (Argynnis)................204, 205, 331
admetus (Polyommatus)......126, 127, 292
aegeria (Pararge)..................136, 137, 297
aethiops (Erebia)..................154, 155, 306
agestis (Plebejus)..................110, 111, 284
Aglais...........................................194, 326
aglaja (Argynnis).................206, 207, 332
alberganus (Erebia)..............164, 165, 311
alceae (Carcharodus)...............30, 31, 244
alcetas (Everes)........................94, 95, 276
alciphron (Lycaena).................88, 89, 273
alcon (Phengaris).....................98, 99, 278
alexis (Glaucopsyche)..............96, 97, 277
alfacariensis (Colias)...............58, 59, 258
alveus (Pyrgus)........................10, 11, 234
amandus (Polyommatus).....120, 121, 289
andromedae (Pyrgus)...............18, 19, 238
andronicus (Polyommatus)..116, 117, 287
anteros (Plebejus).................114, 115, 286
anthelea (Pseudochazara)....180, 181, 319
Anthocharis....................................56, 257
antiopa (Nymphalis)............192, 193, 325
Apatura..........................182-184, 320-321
Apaturinae.....................182-184, 320-321
Aphantopus..........................148, 149, 303
apollo (Parnassius)...................42, 43, 250
Aporia............................................44, 251
Araschnia.....................................200, 329
arcania (Coenonympha).......142, 143, 300
arduinna (Melitaea)..............216, 217, 337
arethusa (Arethusana)..........170, 171, 314
Arethusana...................................170, 314
argiades (Everes).....................96, 97, 277
argiolus (Celastrina)................90, 91, 274
argus (Plebejus)...................106, 107, 282
Argynnis........................202-206, 330-332
argyrognomon (Plebejus)....108, 109, 283
arion (Phengaris)..................100, 101, 279

armoricanus (Pyrgus)...............12, 13, 235
aroaniensis (Polyommatus)..126, 127, 292
artaxerxes (Plebejus)............110, 111, 284
atalanta (Vanessa)................196, 197, 327
athalia (Melitaea).................222, 223, 340
aurelia (Melitaea).................224, 225, 341
aurinia (Euphydryas)...........226, 227, 342
ausonia (Euchloe)....................54, 55, 256
balcana (Pieris)........................50, 51, 254
balkanicus (Tarucus)................78, 79, 268
bavius (Pseudophilotes).......102, 103, 280
bellargus (Polyommatus).....124, 125, 291
betulae (Thecla).......................70, 71, 264
boeticus (Lampides)................80, 81, 269
Boloria.........................................210, 334
brassicae (Pieris)......................44, 45, 251
Brenthis.........................206-208, 332-333
Brintesia.......................................170, 314
briseis (Chazara)..................172, 173, 315
britomartis (Melitaea)..........224, 225, 341
cacaliae (Pyrgus)......................16, 17, 237
c-album (Polygonia)............198, 199, 328
Cacyreus........................................72, 265
Callophrys......................................72, 265
camilla (Limenitis)..............186, 187, 322
candens (Lycaena)...................88, 89, 273
Carcharodus......................30-32, 244-245
cardamines (Anthocharis)........56, 57, 257
cardui (Vanessa)...................196, 197, 327
Carterocephalus.............................36, 247
carthami (Pyrgus)....................16, 17, 237
caucasica (Colias)....................62, 63, 260
Celastrina.......................................90, 274
celtis (Libythea)...................132, 133, 295
cerisy  (Zerynthia)...................40, 41, 249
Chazara........................................172, 315
Chilades.......................................104, 281
chloridice (Pontia)...................52, 53, 255
cinarae (Pyrgus).......................14, 15, 236
cinxia (Melitaea)..................216, 217, 337
circe (Brintesia)...................170, 171, 314
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cleopatra (Gonepteryx)............62, 63, 260
climene (Kirinia)..................134, 135, 296
Clossiana.......................212-214, 335-336
Coenonympha...............140-146, 299-302
Colias................................58-62, 258-260
comma (Hesperia)....................22, 23, 240
coridon (Polyommatus).......124, 125, 291
crataegi (Aporia)......................44, 45, 251
cribrellum (Muschampia)........28, 29, 243
croceus (Colias).......................58, 59, 258
Cupido...........................................92, 275
cynthia (Euphydryas)...........226, 227, 342
damon  (Polyommatus)........130, 131, 294
daphne (Brenthis)................208, 209, 333
daphnis (Polyommatus).......118, 119, 288
dardanus (Plebejus)..............112, 113, 285
decoloratus (Everes)................94, 95, 276
dia (Clossiana).....................212, 213, 335
diamina (Melitaea)...............222, 223, 340
didyma (Melitaea)................220, 221, 339
dispar (Lycaena)......................86, 87, 272
dorylas (Polyommatus)........122, 123, 290
dryas (Minois)......................168, 169, 313
duponcheli (Leptidea)..............66, 67, 262
edusa (Pontia)..........................52, 53, 255
egea (Polygonia)..................198, 199, 328
erate (Colias)............................60, 61, 259
Erebia............................152-164, 305-311
ergane (Pieris)..........................48, 49, 253
eros (Polyommatus).............116, 117, 287
Erynnis...........................................34, 246
escheri (Polyommatus)........120, 121, 289
Euchloe..........................................54, 256
eumedon (Plebejus)..............112, 113, 285
eunomia (Clossiana)............212, 213, 335
euphrosyne (Clossiana)........214, 215, 336
Euphydryas...................226-227, 342-343
euryale (Erebia)...................152, 153, 305
Everes................................94-96, 276-277
fagi (Hipparchia)..................176, 177, 317
farinosa (Gonepteryx)..............64, 65, 261
fatua (Hipparchia)................178, 179, 318
Favonius.........................................70, 264
ferula (Satyrus)....................168, 169, 313
flocciferus (Carcharodus)........32, 33, 245
galathea (Melanargia)..........166, 167, 312

Gegenes.........................................24, 241
Glaucopsyche.................................96, 277
glycerion (Coenonympha)...144, 145, 301
Gonepteryx........................62-64, 260-261
gorge (Erebia)......................156, 157, 307
graeca (Boloria)...................210, 211, 334
gruneri (Anthocharis)..............56, 57, 257
Hamearis......................................132, 295
hecate (Brenthis)..................206, 207, 332
Heliconiinae..................200-214, 329-336
helle (Lycaena)........................82, 83, 270
Hesperia.........................................22, 240
Hesperiidae.......................10-36, 234-247
Heteropterus...................................36, 247
Hipparchia.....................172-178, 315-318
hyale (Colias)...........................60, 61, 259
hyperantus (Aphantopus).....148, 149, 303
Hyponephele................................150, 304
icarus (Polyommatus)..........114, 115, 286
idas (Plebejus)......................106, 107, 282
ilia (Apatura)........................182, 183, 320
ilicis (Satyrium).......................74, 75, 266
Inachis..........................................194, 326
ino (Brenthis).......................208, 209, 333
io (Inachis)...........................194, 195, 326
Iolana...........................................100, 279
iolas (Iolana)........................100, 101, 279
Iphiclides.......................................38, 248
iris (Apatura)........................184, 185, 321
Issoria...........................................200, 329
jurtina (Maniola)..................148, 149, 303
juvernica (Leptidea).......................68, 263
Kirinia..........................................134, 296
krueperi (Pieris).......................48, 49, 253
Lampides.......................................80, 269
larissa (Melanargia).............166, 167, 312
Lasiommata...................136-138, 297-298
lathonia (Issoria)..................200, 201, 329
lavatherae (Carcharodus).........30, 31, 244
leander (Coenonympha)......144, 145, 301
Leptidea.............................66-68, 262-263
Leptotes.........................................80, 269
levana (Araschnia)...............200, 201, 329
Libythea.......................................132, 295
Libytheinae..................................132, 295
ligea (Erebia).......................152, 153, 305
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Limenitidinae................184-188, 321-323
Limenitis.......................184-186, 321-322
lineola (Thymelicus)................20, 21, 239
Lopinga........................................140, 299
lucina (Hamearis)................132, 133, 295
lupina (Hyponephele)..........150, 151, 304
Lycaena.............................82-90, 270-274
Lycaenidae......................70-130, 264-294
lycaon (Hyponephele)..........150, 151, 304
machaon (Papilio)....................38, 39, 248
maera (Lasiommata)............138, 139, 298
malvae (Pyrgus).......................10, 11, 234
Maniola........................................148, 303
mannii (Pieris).........................46, 47, 252
marloyi (Erynnis).....................34, 35, 246
marshalli (Cacyreus)................72, 73, 265
maturna (Euphydryas).........228, 229, 343
medusa (Erebia)...................162, 163, 310
megera (Lasiommata)..........136, 137, 297
Melanargia...................................166, 312
melas (Erebia)......................160, 161, 309
Melitaea.........................216-224, 337-341
Melitaeinae....................216-228, 337-343
metis (Apatura)....................182, 183, 320
minimus (Cupido)....................92, 93, 275
Minois................................. 168, 169, 313
mnemosyne (Parnassius).........42, 43, 250
morpheus (Heteropterus).........36, 37, 247
morsei (Leptidea)...........................68, 263
Muschampia...................................28, 243
napi (Pieris)..............................50, 51, 254
nausithous (Phengaris).............98, 99, 278
neleus (Erebia).....................158, 159, 308
nephohiptamenos (Polyommatus)............. 
.............................................128, 129, 293
Neptis...................................188, 189, 323
niobe (Argynnis)..................204, 205, 331
nostrodamus (Gegenes)...........24, 25, 241
Nymphalidae.................132-228, 295-343
Nymphalinae.................190-200, 324-329
Nymphalis.....................190-192, 324-325
Ochlodes........................................22, 240
oedippus (Coenonympha)....140, 141, 299
oeme (Erebia)......................162, 163, 310
orbifer (Spialia)........................26, 27, 242
orestes (Pseudochazara).......180, 181, 319

orientalis (Carcharodus)..........32, 33, 245
orientalis (Erebia)................164, 165, 311
orion (Scolitantides)............104, 105, 281
ornata (Melitaea)..................218, 219, 338
orphicus (Polyommatus)......130, 131, 294
osiris (Cupido).........................92, 93, 275
ottomana (Erebia)................158, 159, 308
ottomana (Lycaena).................84, 85, 271
palaemon (Carterocephalus)....36, 37, 247
pales (Boloria)......................210, 211, 334
pamphilus (Coenonympha)..146, 147, 302
pandora (Argynnis)..............202, 203, 330
pandrose (Erebia).................160, 161, 309
paphia (Argynnis)................202, 203, 330
Papilio............................................38, 248
Papilionidae.......................38-42, 248-250
Pararge.................................136, 137, 297
Parnassius......................................42, 250
penia (Euchloe)........................54, 55, 256
petropolitana (Lasiommata)....................... 
.............................................138, 139, 298
Phengaris.........................98-100, 278-279
phlaeas (Lycaena)....................82, 83, 270
phlomidis (Spialia)..................26, 27, 242
phoebe (Melitaea)................218, 219, 338
Pieridae.............................44-68, 251-263
Pieris.................................44-50, 251-254
pirithous (Leptotes)..................80, 81, 269
Plebejus.........................106-114, 282-286
podalirius (Iphiclides)..............38, 39, 248
polychloros (Nymphalis).....190, 191, 324
Polygonia.....................................198, 328
Polyommatus.................114-130, 286-294
polyxena (Zerynthia)...............40, 41, 249
Pontia.............................................52, 255
populi (Limenitis)................184, 185, 321
pronoe (Erebia)....................154, 155, 306
pruni (Satyrium)......................76, 77, 267
Pseudochazara.............................180, 319
Pseudophilotes.............................102, 280
pumilio (Gegenes)...................24, 25, 241
Pyrgus...............................10-18, 234-238
Pyronia.........................................146, 302
quercus (Favonius)..................70, 71, 264
rapae (Pieris)............................46, 47, 252
reducta (Limenitis)..............186, 187, 322
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rhamni (Gonepteryx)...............64, 65, 261
rhodopensis (Coenonympha)..................... 
.............................................142, 143, 300
rhodopensis (Erebia)............156, 157, 307
Riodinidae....................................132, 295
ripartii (Polyommatus).........128, 129, 293
rivularis (Neptis)..................188, 189, 323
roxelana (Kirinia)................134, 135, 296
rubi (Callophrys)......................72, 73, 265
sappho (Neptis)....................188, 189, 323
Satyrinae.......................134-180, 296-319
Satyrium............................74-78, 266-268
Satyrus.........................................168, 313
Scolitantides.................................104, 281
selene (Clossiana)................214, 215, 336
semele (Hipparchia).............172, 173, 315
semiargus (Polyommatus)....118, 119, 288
senthes (Hipparchia)............174, 175, 316
sephirus (Plebejus)...............108, 109, 283
serratulae (Pyrgus)...................12, 13, 235
sidae (Pyrgus)..........................14, 15, 236
sinapis (Leptidea)....................66, 67, 262
Spialia............................................26, 242
spini (Satyrium).......................76, 77, 267
statilinus (Hipparchia).........178, 179, 318
sylvanus (Ochlodes)................22, 23, 240
sylvestris (Thymelicus)............20, 21, 239
syriaca (Hipparchia)............176, 177, 317
tages (Erynnis).........................34, 35, 246
Tarucus...........................................78, 268
teleius (Phengaris).........................98, 278
tessellum (Muschampia)..........28, 29, 243
Thecla............................................70, 264
thersamon (Lycaena)................86, 87, 272
thersites (Polyommatus)......122, 123, 290
Thymelicus........................18-20, 238-239
tithonus (Pyronia)............... 146, 147, 302
tityrus (Lycaena)......................90, 91, 274
trivia (Melitaea)...................220, 221, 339
trochylus (Chilades).............104, 105, 281
urticae (Aglais)....................194, 195, 326
Vanessa........................................196, 327
vaualbum (Nymphalis)........192, 193, 325
vicrama (Pseudophilotes)....102, 103, 280
virgaureae (Lycaena)...............84, 85, 271
volgensis (Hipparchia).........174, 175, 316

w-album (Satyrium).................78, 79, 268
xanthomelas (Nymphalis)....190, 191, 324
Zerynthia........................................40, 249
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Adonis Blue.................................124, 125
Alcon Blue.......................................98, 99
Almond-eyed Ringlet..................164, 165
Alpine Grizzled Skipper..................18, 19
Amanda’s Blue............................120, 121
Anomalous Blue..........................126, 127
Apollo..............................................42, 43
Arran Brown................................152, 153
Assmann’s Fritillary.....................224, 225
Balkan Brassy Ringlet.................158, 159
Balkan Clouded Yellow...................62, 63
Balkan Copper.................................88, 89
Balkan Fritillary...........................210, 211
Balkan Grayling...........................174, 175
Balkan Green-veined White............50, 51
Balkan Marbled White.................166, 167
Bavius Blue..................................102, 103
Berger’s Clouded Yellow.................58, 59
Black Hairstreak..............................76, 77
Black Ringlet...............................160, 161
Black-veined White.........................44, 45
Blue Argus....................................114, 115
Blue-spot Hairstreak........................76, 77
Bog Fritillary................................212, 213
Bosnian Blue................................112, 113
Bright-eyed Ringlet.....................162, 163
Brimstone.........................................64, 65
Brown Argus................................110, 111
Brown Hairstreak.............................70, 71
Bulgarian Ringlet.........................164, 165
Camberwell Beauty......................192, 193
Cardinal.......................................202, 203
Chalk-hill Blue............................124, 125
Chapman’s Blue...........................122, 123
Chequered Blue...........................104, 105
Chequered Skipper...........................36, 37
Chestnut Heath............................144, 145
Cleopatra..........................................62, 63
Clouded Apollo................................42, 43
Clouded Yellow................................58, 59
Comma.........................................198, 199
Common Blue..............................114, 115

Common Glider...........................188, 189
Cryptic Wood White..............................68 
Cynthia’s Fritillary.......................226, 227
Damon Blue.................................130, 131
Dark Green Fritillary...................206, 207
Delattin’s Grayling......................174, 175
Dewy Ringlet...............................160, 161
Dils’ Grayling..............................180, 181
Dingy Skipper..................................34, 35
Dryad...........................................168, 169
Duke of Burgundy Fritillary........132, 133
Dusky Grizzled Skipper...................16, 17
Dusky Large Blue............................98, 99
Dusky Meadow Brown................150, 151
Eastern Bath White..........................52, 53
Eastern Baton Blue......................102, 103
Eastern Dappled White....................54, 55
Eastern Festoon................................40, 41
Eastern Greenish Black-tip..............54, 55
Eastern Knapweed Fritillary........218, 219
Eastern Large Heath....................142, 143
Eastern Pale Clouded Yellow...........60, 61
Eastern Rock Grayling.................176, 177
Eastern Short-tailed Blue.................94, 95
Eastern Wood White........................66, 67
Eros Blue......................................116, 117
Escher’s Blue...............................120, 121
Essex Skipper...................................20, 21
False Comma...............................192, 193
False Grayling..............................170, 171
False Heath Fritillary...................222, 223
False Ringlet................................140, 141
Fenton’s Wood White.............................68
Freyer’s Fritillary.........................216, 217
Freyer’s Grayling.........................178, 179
Freyer’s Purple Emperor..............182, 183
Gatekeeper...................................146, 147
Geranium Argus...........................112, 113
Geranium Bronze.............................72, 73
Glanville Fritillary.......................216, 217
Grass Jewel..................................104, 105
Grayling.......................................172, 173
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Marsh Fritillary............................226, 227
Mazarine Blue..............................118, 119
Meadow Brown...........................148, 149
Mediterranean Skipper.....................24, 25
Meleager’s Blue...........................118, 119
Mountain Argus............................110, 111
Mountain Small White.....................48, 49
Nettle-Tree Butterfly....................132, 133
Nicholl’s Ringlet..........................156, 157
Nickerl’s Fritillary........................224, 225
Niobe Fritillary............................204, 205
Northern Wall Brown..................138, 139
Oberthür’s Grizzled Skipper............12, 13
Olive Skipper...................................12, 13
Orange Tip.......................................56, 57
Oriental Marbled Skipper................32, 33
Oriental Meadow Brown.............150, 151
Orphean Anomalous Blue............130, 131
Osiris Blue.......................................92, 93
Ottoman Brassy Ringlet...............158, 159
Painted Lady................................196, 197
Peacock........................................194, 195
Pearl-bordered Fritillary..............214, 215
Pearly Heath................................142, 143
Persian Skipper................................26, 27
Phalakron Blue.............................116, 117
Poplar Admiral.............................184, 185
Powdered Brimstone........................64, 65
Provençal Short-tailed Blue.............94, 95
Purple Emperor............................184, 185
Purple Hairstreak.............................70, 71
Purple-shot Copper..........................88, 89
Pygmy Skipper.................................24, 25
Queen of Spain Fritillary.............200, 201
Red Admiral.................................196, 197
Reverdin’s Blue...........................108, 109
Ringlet.........................................148, 149
Ripart’s Anomalous Blue.............128, 129
Russian Heath..............................144, 145
Safflower Skipper.............................16, 17
Sandy Grizzled Skipper...................14, 15
Scarce Copper..................................84, 85
Scarce Fritillary............................228, 229
Scarce Large Blue..................................98
Scarce Swallowtail..........................38, 39
Scotch Argus................................154, 155

Great Banded Grayling................170, 171
Great Sooty Satyr.........................168, 169
Grecian Anomalous Blue.............126, 127
Grecian Copper................................84, 85
Green Hairstreak..............................72, 73
Green-underside Blue......................96, 97
Green-veined White.........................50, 51
Grizzled Skipper..............................10, 11
Gruner’s Orange Tip........................56, 57
Heath Fritillary.............................222, 223
Higgins’ Anomalous Blue............128, 129
High Brown Fritillary..................204, 205
Holly Blue........................................90, 91
Hungarian Glider.........................188, 189
Hungarian Skipper...........................26, 27
Idas Blue......................................106, 107
Ilex Hairstreak.................................74, 75
Inky Skipper.....................................34, 35
Iolas Blue.....................................100, 101
Knapweed Fritillary.....................218, 219
Krueper’s Small White....................48, 49
Lang’s Short-tailed Blue..................80, 81
Large Blue...................................100, 101
Large Chequered Skipper................36, 37
Large Copper...................................86, 87
Large Grizzled Skipper....................10, 11
Large Ringlet...............................152, 153
Large Skipper...................................22, 23
Large Tortoiseshell......................190, 191
Large Wall Brown........................138, 139
Large White.....................................44, 45
Lattice Brown..............................134, 135
Lesser Fiery Copper.........................86, 87
Lesser Lattice Brown...................134, 135
Lesser Marbled Fritillary.............208, 209
Lesser Purple Emperor.................182, 183
Lesser Spotted Fritillary...............220, 221
Little Tiger Blue...............................78, 79
Little/Small Blue..............................92, 93
Long-tailed Blue..............................80, 81
Lulworth Skipper.............................18, 19
Mallow Skipper................................30, 31
Map Butterfly...............................200, 201
Marbled Fritillary.........................208, 209
Marbled Skipper..............................30, 31
Marbled White.............................166, 167
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Shepherd’s Fritillary.....................210, 211
Short-tailed Blue..............................96, 97
Silky Ringlet................................156, 157
Silver-spotted Skipper......................22, 23
Silver-studded Blue.....................106, 107
Silver-washed Fritillary...............202, 203
Sloe Hairstreak................................74, 75
Small Bath White.............................52, 53
Small Copper...................................82, 83
Small Heath.................................146, 147
Small Pearl-bordered Fritillary....214, 215
Small Skipper...................................20, 21
Small Tortoiseshell......................194, 195
Small White.....................................46, 47
Sooty Copper...................................90, 91
Southern Comma.........................198, 199
Southern Festoon.............................40, 41
Southern Small White......................46, 47
Southern White Admiral..............186, 187
Speckled Wood............................136, 137
Spinose Skipper...............................28, 29
Spotted Fritillary..........................220, 221
Swallowtail......................................38, 39
Tessellated Skipper..........................28, 29
The Hermit...................................172, 173
Tree Grayling...............................178, 179
Tufted Marbled Skipper...................32, 33
Turquoise Blue.............................122, 123
Twin-spot Fritillary......................206, 207
Violet Copper...................................82, 83
Wall Brown..................................136, 137
Water Ringlet...............................154, 155
Weaver’s Fritillary.......................212, 213
White Admiral.............................186, 187
White Letter Hairstreak...................78, 79
White-banded Grayling...............180, 181
Wood White.....................................66, 67
Woodland Brown.........................140, 141
Woodland Grayling......................176, 177
Woodland Ringlet........................162, 163
Yellow-banded Skipper....................14, 15
Yellow-legged Tortoiseshell........190, 191
Zephyr Blue.................................108, 109
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Горска пеперуда.........................137, 297
Горски сатир...............................177, 317
Гръцка странна синевка............127, 292
Дебелоглавка Морфей.................37, 247
Дневно пауново око...................195, 326
Добруджанска мелитеа..............229, 343
Дребна средиземноморска дебелоглав-
ка....................................................25, 241
Дъбов зефир.................................71, 264
Дъбова опашатка..........................75, 266
Дървесен сатир...........................179, 318
Дяволска пеперуда.....................197, 327
Едра прошарена дебелоглавка....11, 234
Едра синевка...............................101, 279
Есенен сатир...............................171, 314
Жълта белянка..............................55, 256
Жълтокрака многоцветница......191, 324
Жълтопоясна дебелоглавка.........15, 236
Здравецова синевка....................113, 285
Зеброва пеперуда.......................189, 323
Златна огневка..............................85, 271
Изменчива пъстрокрилка..........201, 329
Източна бледа синевка................95, 276
Източна малка синапова пеперуда......... 
.......................................................67, 262
Източна ружова дебелоглавка.....33, 245
Имперска кадифянка.................159, 308
Кадифянка Медуза.....................163, 310
Кадифянка Пандроза.................161, 309
Кадифянка-горгона....................153, 305
Кадифянка-нереида...................155, 306
Кадифянка-нимфа......................153, 305
Кардаминова пеперуда................57, 257
Кафява огневка.............................91, 274
Кафява ружова дебелоглавка......31, 244
Кафява синевка...........................111, 284
Клеопатра.....................................63, 260
Копривница/ Копривна пеперуда............ 
.....................................................195, 326
Кръгова дебелоглавка..................27, 242
Късна кадифянка........................155, 306
Късоопашата синевка..................97, 277

Адмирал/ Червен адмирал........197, 327
Акациева опашатка......................75, 266
Алпийска дебелоглавка...............19, 238
Алпийска мелитеа......................227, 342
Аполон (Червен Аполон)............43, 250
Армориканска дебелоглавка.......13, 235
Бадемоока кадифянка................165, 311
Балканска дребна опашатка........79, 268
Балканска жълтушкa....................63, 260
Балканска огневка........................89, 273
Балканска седефка.....................211, 334
Балканска синапова пеперуда.....51, 254
Балканска шахматна пеперуда..167, 312
Балкански дървесен сатир........179, 318
Балкански земен сатир..............181, 319
Блатно сатирче...........................141, 299
Бледa жълтушкa...........................61, 259
Бледа синевка...............................95, 276
Блестяща синевка.......................123, 290
Божествена синевка...................103, 280
Брашнеста лимонница.................65, 261
Брезов зефир................................71, 264
Българска кадифянка.................165, 311
Бял адмирал................................187, 322
Бяла овощна пеперуда.................45, 251
Бялоивичест земен сатир..........181, 319
Венерина седефка......................203, 330
Виолетова огневка.......................83, 270
Виолетова ружова дебелоглавка.33, 245
Виолетова седефка.....................213, 335
Високопланинска кадифянка....157, 307
Волжски кафявопетнист сатир.175, 316
Вълча ливадна пеперуда............151, 304
Голям (Жълт) полумесец.............39, 248
Голяма дървесна пеперуда........135, 296
Голяма зелева пеперуда...............45, 251
Голяма огневка.............................87, 272
Голяма парарге...........................139, 298
Голяма синапова пеперуда..........51, 254
Голямоок сатир...........................141, 299
Горска дебелоглавка....................23, 240
Горска оранжева дебелоглавка...21, 239
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Лептотес........................................81, 269
Ливадна жълтушка.......................59, 258
Ливадна мелитеа........................223, 340
Ливадна пеперуда Ликаон.........151, 304
Ливадно сатирче........................145, 301
Лилава огневка.............................89, 273
Лимонница...................................65, 261
Линейна оранжева дебелоглавка............ 
.......................................................21, 239
Лунна мелитеа............................219, 338
Лъжлива малка синапова пеперуда..263
Люлинска синевка.......................99, 278
Лястовича опашка........................39, 248
Македонска кадифянка..............159, 308
Малинова опашатка.....................73, 265
Малка дървесна пеперуда.........135, 296
Малка огневка..............................83, 270
Малка парарге............................137, 297
Малка преливница.....................183, 320
Малка синапова пеперуда на Морз..263
Малка синапова пеперуда...........67, 262
Малка синевка..............................93, 275
Малко (обикновено) сатирче....147, 302
Маслинена дебелоглавка.............13, 235
Мелитеа Аврелия.......................225, 341
Мелитеа Албруна.......................227, 342
Мелитеа Бритомартида.............225, 341
Мнемозина (Черен Аполон).......43, 250
Многоцветница бяло “ве”.........193, 325
Многоцветница..........................191, 324
Мозаечна дебелоглавка...............29, 243
Мочурна седефка.......................213, 335
Мраморирана пеперуда...............55, 256
Мраморирана ружова дебелоглавка....... 
.......................................................31, 244
Мушкатова опашатка...................73, 265
Небесна синевка.........................125, 291
Носатка.......................................133, 295
Обикновен кафявопетнист сатир............ 
.....................................................173, 315
Обикновен сатир........................169, 313
Обикновена седефка..................201, 329
Опашатка бяло “ве”.....................79, 268
Оранжева дебелоглавка Актеон..19, 238
Орфеева странна синевка..........131, 294
Пандорина седефка....................203, 330

Пиринска синевка......................117, 287
Пиринска странна синевка........129, 293
Планинска дебелоглавка.............17, 237
Планинска кафява синевка........111, 284
Планинска парарге.....................139, 298
Планинска рапична пеперуда.....49, 253
Планинска сива синевка............113, 285
Планинска синевка....................119, 288
Плюскачова синевка..................101, 279
Поликсена.....................................41, 249
Поясна мелитеа..........................217, 337
Прекрасна синевка.....................121, 289
Преливница................................185, 321
Профилна пеперуда...................149, 303
Пъстра дебелоглавка....................37, 247
Пъстра мелитеа..........................221, 339
Пъстрокрило сатирче.................143, 300
Пъструшка..................................133, 295
Рапична пеперуда.........................47, 252
Резедова пеперуда........................53, 255
Решетъчна дебелоглавка.............29, 243
Рилска седефка...........................211, 334
Родопска кадифянка...................157, 307
Родопско сатирче.......................143, 300
Салвиева синевка.......................103, 280
Сатир вълшебник.......................171, 314
Сатир отшелник.........................173, 315
Сатирче Леандър........................145, 301
Седефка Аглая............................207, 332
Седефка Адипе...........................205, 331
Седефка Дафне...........................209, 333
Седефка Ефросина.....................215, 336
Седефка Ино...............................209, 333
Седефка Ниоба...........................205, 331
Седефка Селена.........................215, 336
Седефка Хеката..........................207, 332
Синевка Алексис..........................97, 277
Синевка Антерос........................115, 286
Синевка Аргус............................107, 282
Синевка Дамон...........................131, 294
Синевка Дафнис.........................119, 288
Синевка Ерос..............................117, 287
Синевка Зефир...........................109, 283
Синевка Идас.............................107, 282
Синевка Икар..............................115, 286
Синевка Коридон.......................125, 291
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Южна огневка..............................85, 271
Южна преливница.....................183, 320
Южна рапична пеперуда.............47, 252
Южна резедова пеперуда............53, 255
Южна ъглокрилка......................199, 328
Яркоока кадифянка....................163, 310

Синевка на Ешер........................121, 289
Синевка на Ребел.........................99, 278
Синевка Терсит..........................123, 290
Синевка Озирис...........................93, 275
Синевка Орион...........................105, 281
Синевка Хиладес.......................105, 281
Синеок сатир..............................169, 313
Синьопетниста опашатка............77, 267
Скален сатир...............................177, 317
Скална рапична пеперуда............49, 253
Слезова дебелоглавка..................11, 234
Слънчева синевка.......................109, 283
Сребърноточкувана мелитеа.....221, 339
Средиземноморска дебелоглавка............ 
.......................................................25, 241
Старопланинска мелитеа..........217, 337
Степна жълтушка.........................61, 259
Странна синевка.........................127, 292
Странна синевка на Рипарт.......129, 293
Съвършена синевка............................278
Тополова пеперуда.....................185, 321
Точкувана дебелоглавка..............23, 240
Траурна дебелоглавка..................35, 246
Траурница/ Траурна мантия......193, 325
Тропически лампидес..................81, 269
Трънкова опашатка......................77, 267
Тъжникова зеброва пеперуда....189, 323
Фердинандова пеперуда..............41, 249
Храстова очница........................149, 303
Храстова синевка.........................91, 274
Храстово сатирче.......................147, 302
Червена огневка...........................87, 272
Черна дебелоглавка......................35, 246
Черна кадифянка........................161, 309
Черноточкова ливадна мелитеа.............. 
.....................................................223, 340
Шафранкова дебелоглавка..........17, 237
Шахматна пеперуда...................167, 312
Шлемова дебелоглавка................27, 242
Ъглокрилка.................................199, 328
Южен бял адмирал....................187, 322
Южен кафявопетнист сатир......175, 316
Южна дебелоглавка.....................15, 236
Южна кардаминова пеперуда.....57, 257
Южна ливадна жълтушка...........59, 258
Южна лунна мелитеа.................219, 338


