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Abstract. The paper provides new data on the occurrence of the Short-tailed Blue (Cupido argiades (Pallas, 
1771)) in northern Bohemia.
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Modrásek štírovníkový (Cupido argiades (Pallas, 1771)) je palearktický druh rozšířený 
od jz. Evropy po Japonsko. Na Moravě a ve Slezsku se motýl v poslední době šíří a začíná 
pronikat i do jižních a východních Čech (Čížek & Marhoul 2019). V západní polovině Čech je 
prozatím situace jiná, v posledních desetiletích zde vymizel a lze hovořit pouze o jednotlivých 
nálezech. Situaci dobře ilustruje mapa výskytu tohoto druhu v Nálezové databázi ochrany 
přírody (AOPK 2019). Sám jsem se v Čechách naposledy setkal s motýly v Praze-Karlíně 
v roce 1974 a od té doby jsem je nepozoroval. Vzhledem k situaci na Moravě je však možné 
očekávat další šíření tohoto druhu na nová stanoviště, a to i v Ústeckém kraji. 

V nedávno vydané knize o motýlech s denní aktivitou Ústeckého kraje (Čížek & Marhoul 
2019) autoři uvádějí, že zde byl v posledním desetiletí tento druh zastižen jen pětkrát, a zároveň 
zmiňují důvody, proč jej prozatím řadí jen mezi druhy ohrožené, nikoliv kriticky ohrožené. 

V roce 2019 jsem tohoto modráska cíleně nehledal, nicméně jsem ho v terénu celkem 
dvakrát pozoroval, a to dne 11.VIII.2019 nedaleko železniční trati ve Lbíně, mapové pole 
5349, nadmořská výška 190 m (obr. 1) a dne 25.VIII.2019 na východním okraji Radovesické 
výsypky poblíž vodních nádrží u Kostomlat pod Milešovkou, mapové pole 5449, nadmořská 
výška 400 m (obr. 2). Vzhledem k nevelké vzdálenosti obou lokalit od sebe (asi 6 km) a ne-
dávnému nálezu (2018) na Radovesické výsypce v okolí vrchu Chlomek (Čížek & Marhoul 
2019) je možné, že je zde motýl častější a může být přehlížen (zvláště pokud je olétaný) mezi 
jinými druhy modrásků. V oblasti Radovesické výsypky je to například modrásek černolemý 
(Plebejus argus), kterého jsem tam v červenci pozoroval v populaci přesahující tisíc exemplářů 
a v srpnu se vyskytoval dosti hojně na stejném místě jako druh Cupido argiades.
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Obr. 1/Fig. 1. Cupido argiades, Lbín, 11.VIII.2019.

Obr. 2/Fig. 2. Cupido argiades, Kostomlaty pod Milešovkou, 25.VIII.2019.


