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szlaczkoń szafraniec modraszek eroides 

czerwończyk nieparek czerwończyk fioletek 

Gatunki motyli z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej stwierdzone  
na terenie Puszczy Knyszyńskiej 



2010 

Europejska Czerwona 
Lista Motyli Dziennych 



Europejska czerwona lista: 95 gat. z tego 15 w Puszczy Knyszyńskiej 



Europa UE (27) 
Dyrektywa 
Siedliskowa 

Polska Czerwona 
Lista 

szlaczkoń szafraniec EN CR II, IV VU? § 

czerwończyk fioletek EN LC II, IV VU § 

modraszek arion EN EN IV EN § 

strzępotek hero VU VU IV EN § 

osadnik wielkooki VU VU IV EN § 

strzępotek soplaczek VU NT VU § 

modraszek eros NT NT II, IV EN § 

przeplatka britomartis NT NT VU 

czerwończyk zamgleniec LC NT 

czerwończyk płomieniec LC NT 

dostojka niobe LC NT ? 

perłowiec laodyce LC NT 

pokłonnik osinowiec LC NT LC 

rusałka drzewoszek LC NT DD 

czerwończyk nieparek                      LC                 LC                   II, IV                          LC                 § 

Zagrożone w Europie gatunki motyli, które występują w Puszczy Knyszyńskiej  



Szlaczkoń szafraniec  
Colias myrmidone 



Szlaczkoń szafraniec 
 – skarb Puszczy 
Knyszyńskiej! 



Szlaczkoń szafraniec – rozmieszczenie i status  

VU 

Rozmieszczenie w Polsce w latach 1986-2008 
(Buszko, niepublikowane) 

Gatunek znajdywany 

ostatnio jedynie w P. 

Knyszyńskiej i w P. 

Białowieskiej oraz (?) 

Czerwonym Borze! 

--- CR 



Szlaczkoń szafraniec - siedliska 

 Gatunek sucholubny  

 Zamieszkuje otwarte środowiska 

kserotermiczne:  

 suche śródleśne i przyleśne łąki  

 polany, wrzosowiska  

 przydroża i przytorza w borach 
sosnowych  

 przesieki pod liniami wysokiego 
napięcia i nad gazociągami 

 tereny na podłożu wapiennym np. 
nasłonecznione wzgórza.  



 Pojaw: połowa V - koniec VI, 

połowa VII - początek IX (dwa 

pokolenia) 

 Zachowanie: Motyle są szybkimi i 

silnymi lotnikami, latają przy 

słonecznej pogodzie, łatwe do 

zauważenia. 

Szlaczkoń szafraniec – obserwacje imagines 

 Cechy populacji: Na stanowisku spotyka się zazwyczaj pojedyncze 

osobniki, tylko czasem więcej w ciągu jednego dnia. Często oddalają się 

od siedliska lęgowego na kilka kilometrów, przede wszystkim w 

poszukiwaniu nektaru. 



 Rośliny żywicielskie: 

szczodrzeniec ruski 

(Chamaecytisus ruthenicus), 

szczodrzeniec rozesłany (Ch. 

ratisbonensis) i inne gatunki z 

tego rodzaju, a także szczodrzyk 

czerniejący Lembotropis 

nigricans  

Szlaczkoń szafraniec – rozwój 

 Samice składają jaja pojedynczo 

na wierzchnią stronę górnych liści.  

 Zimuje larwa, 

przepoczwarczenie na roślinie 

żywicielskiej lub w jej pobliżu 



Szlaczkoń szafraniec  
w Puszczy Knyszyńskiej 



Kategoria Ocena  

populacji 

Stan 
zachowania 

Izolacja Ocena 
ogólna 

aktualny 
SDF 

P B B C B 

nasza 
propozycja 

V A B lub C A lub B A 

Szlaczkoń szafraniec Colias myrmidone 

 Aktualnie jeden z 2-3 rejonów występowania gatunku w Polsce 

 Kilka aktualnie znanych stanowisk w Puszczy Knyszyńskiej 

 Elementy siedliska zachowane w różnym stopniu (średnio lub częściowo 
zdegradowane, ale podlegające odtwarzaniu lub teoretycznie możliwe do 
odtworzenia) 

 Populacja izolowana (gatunek najprawdopodobniej wyginął w rejonie Puszczy 
Białowieskiej) 

 Obszar kluczowy dla ochrony gatunku w Polsce i Unii Europejskiej 



2008 

2011 2013 

? 



2011 

2011 



2013 



2013 



2010 



2012 2012 

2011 



Zubry 2013 



 Ewolucja biocenotyczna 
 

 Zagrożenie, że nowe płaty odpowiednich siedlisk będą 
pojawiać się z niewystarczającą częstotliwością i/lub w zbyt 
małej liczbie/powierzchni 

 
 Kolekcjonerstwo 

 
 Nieznane czynniki ekologiczne (klimat, wrogowie naturalni 
i inne) 

Szlaczkoń szafraniec - zagrożenia 



Szlaczkoń szafraniec  
w Puszczy Knyszyńskiej 

Stan  

populacji 

Stan 
siedliska 

Perspektywy  Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 

U1 U1 U2 U2 



 Inwentaryzacja „ruchoma” 

 Monitoring zasiedlonych/odpowiednich płatów siedlisk 
(częściowo w ramach monitoringu GIOŚ/IOP) 

 Badania naukowe 

 Modyfikacja planu czyszczenia pasów technologicznych pod linią 
wysokiego napięcia 

 Współpraca z nadleśnictwami 

 Pozostawienie do naturalnego odnowienia wybranych płatów tj. z 
dużym zagęszczeniem roślin żywicielskich 

 Projekt na ochronę tego gatunku na wzór projektu „orlikowego” 

Szlaczkoń szafraniec  
– proponowane działania ochronne 

 
Sielezniew M. (2012) Szlaczkoń szafraniec Colias myrmidone. W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.) 
Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa, str. 290-309. 
 



Modraszek eros eroides  
Polyommatus eros eroides 



Modraszek eroides – rozmieszczenie i status 

 W ostatnich dekadach 

stwierdzony tylko na kilku 

stanowiskach w Puszczy 

Knyszyńskiej i na 

południowych obrzeżach 

Puszczy Białowieskiej 

 W przeszłości 

wykazywany ze stanowisk 

od Gdańska po okolice 

Zawiercia 
EN! 



Modraszek eroides – możliwość pomyłki 

 Nieco mniejszy i znacznie pospolitszy 

 Wierzch skrzydeł samca w innym odcieniu (błękitnofiołkowym), 
czarna obwódka znacznie węższa 

 Samice obu gatunków praktycznie identyczne 

Podobny gatunek ! modraszek ikar Polyommatus icarus 

 Na spodzie 
skrzydeł brak 
cech przyda-
tnych w rozró-
żnianiu obu 
gatunków 

♀  ♂ 

♀  ♂ 

spód 

spód 



Modraszek eroides – możliwość pomyłki 

 Na spodzie s. 
przedniego brak 
dwóch czarnych 
plamek przy 
nasadzie 

 Nieznacznie większy  

 Podobny odcień 
wierzchu skrzydeł samca, 
ale czarna obwódka 
węższa  

! modraszek amandus P.amandus 
 Wierzch skrzydeł podobny 

 Na spodzie s. przedniego brak dwóch 
czarnych plamek przy nasadzie 

 Na spodzie s. tylnego brak białej 
klinowatej plamy między przepaskami  

Podobne gatunki ! modraszek dorylas Polyommatus dorylas 

Fot. M. Sielezniew 

♂ 

spód 

♂ 

spód 

spód 

♂ 





Modraszek eroides – siedliska i pojaw 

 Nie wiadomo w jakich siedliskach 

występował na historycznych stanowiskach 

w południowej Polsce  

 Gatunek sucholubny 

 Zamieszkuje środowiska ekotonowe w 
suchych borach sosnowych na podłożu 
piaszczystym: 

 śródleśne i przyleśne łąki,  

 polany,  

 wrzosowiska,  

 przydroża i przytorza  

 pasy pod liniami energetycznymi i nad 
gazociągami 



Pojaw: koniec VI-początek VIII 

(jedno pokolenie)  

Zachowanie: lot przy słonecznej 

pogodzie, nocny spoczynek często 

na jałowcach 

Cechy populacji: populacje mało 

liczne mało wiadomo o ekologii 

Modraszek eroides – obserwacje imagines 



Modraszek eroides – rośliny żywicielskie 

 W Puszczy Knyszyńskiej szczodrzeniec ruski (Chamaecytisus ruthenicus).  

 Być może inne gatunki szczodrzeńców są/były również roślinami 

pokarmowymi w Polsce. 



 Jaja składane na liściach 

 Młode larwy żerują na liściach powodując charakterystyczne 

koliste uszkodzenia z jedną warstwą kutikuli nietkniętą. Zimują 

w trzecim stadium.  

 Wiosną początkowo jedzą rozwijające się liście i pączki, a 

potem wyłącznie kwiaty. Mogą im towarzyszyć mrówki 

(myrmekofilia fakultatywna) 

 Przepoczwarczenie na powierzchni gleby w rzadkim 

oprzędzie z jedwabiu i fragmentów roślin.  

Modraszek eroides – rozwój 



Stan  

populacji 

Stan siedliska Perspektywy  Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 

U2 U1/XX U2 U2 

Modraszek eroides       
w Puszczy Knyszyńskiej 



Łużany 2008 

Ostatnia obserwacja 
modraszka eroidesa  
w Puszczy Knyszyńskiej 



Narejki 1999 



Kategoria Stan  

populacji 

Stan 
zachowania 

Izolacja Ocena 
ogólna 

aktualny SDF P A A C A 

nasza 
propozycja 

V A B lub C A lub B A 

Modraszek eros eroides Polyommatus eros eroides 

 Aktualnie jeden z dwóch rejonów występowania gatunku w Polsce? 

 Elementy siedliska zachowane w różnym stopniu (średnio lub częściowo 
zdegradowane, ale podlegające odtwarzaniu lub teoretycznie możliwe do 
odtworzenia 

 Populacja izolowana (gatunek notowany na południe od Puszczy Białowieskiej) 

 Obszar kluczowy dla ochrony gatunku w Polsce 



 Ewolucja biocenotyczna ? 

 Nieznane czynniki ekologiczne (klimat, wrogowie naturalni i inne) ? 

 Kolekcjonerstwo ? 

Modraszek eroides - przyczyny zaniku 

 Poszukiwania gatunku 

 Monitoring odnalezionych ewentualnie populacji 

 Wspieranie szlaczkonia szafrańca powinno sprzyjać modraszkowi 
eroidesowi 

Proponowane działania ochronne 

 
Klimczuk P., Sielezniew M. (2012) Modraszek eros (eroides) Polyommatus eros 
eroides. W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.) Monitoring gatunków 
zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa, str. 164-177. 
 



Czerwończyk fioletek 
Lycaena helle 



 Większość znanych stanowisk w 

południowej i wschodniej Polsce 

Czerwończyk fioletek 

 Gatunek higrofilny: wilgotne zbiorowiska 

łąkowe m.in. podmokłe łąki w dolinach rzek, 

wiele stanowisk bardzo niewielkich, 

korzystna jest obecność pewnej ilości 

krzewów wierzbowych 



 Rośliny nektarodajne: wiosną odwiedzają m.in. 

wierzby, niezapominajki, knieć i rzeżuchy, później 

różne gatunki w tym rdest w 

 Cechy populacji: Czasem duże zagęszczenie na 

bardzo niewielkiej powierzchni. Populacje 

zamknięte,  samice nieco mobilniejsze 

Czerwończyk fioletek 

 Zachowanie: Lot nisko przy ziemi. Samce 

ekstremalnie terytorialne, Imagines nocują na 

krzewach i drzewach. 

 Pojaw imagines: poł. IV – pocz. VI, poł. VII – 

poł. VIII (dwa pokolenia). 



Czerwończyk fioletek 

Monofag związany z rdestem 
wężownikiem (Polygonum bistorta) 



czerwończyk 
fioletek 



Kluczowe znaczenie 
wiatrochronów 







Czerwończyk fioletek       
w Puszczy Knyszyńskiej 
(zachodnia część) 



Stan  

populacji 

Stan 
siedliska 

Perspek-
tywy  

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 

U1 U1 U1 U1 

Czerwończyk fioletek       
w Puszczy Knyszyńskiej 
(wschodnia część) 



Czerwończyk fioletek 

okolice Walił 



Kategoria Ocena  

populacji 

Stan 
zachowania 

Izolacja Ocena 
ogólna 

aktualny SDF P C B C B 

nasza 
propozycja 

R B/C B C B/C 

Czerwończyk fioletek Lycaena helle 

 Gatunek szeroko rozsiedlony we wschodniej Polsce, ale wiele stanowisk uległo 
degradacji w ostatnim czasie 

 Siedliska zachowane dobrze lub relatywnie łatwa możliwość poprawy ich jakości 

 Populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania 

 Ważny obszar dla ochrony gatunku w Polsce 



 Intensyfikacja użytkowania 

 Nadmierne usuwanie zadrzewień/zakrzaczeń 
śródłąkowych 

 Ewolucja biocenotyczna 

 Zniszczenie siedliska (zabudowa)  

 

Czerwończyk fioletek  
- zagrożenia 











 Ekstensyfikacja użytkowania lub wprowadzenie 
ekstensywnego użytkowania 

 W przypadku współwystępowania z dostojką eunomią 
uwzględnienie potrzeb tego drugiego rzadszego i bardziej 
wymagającego gatunku 

 Dalsza inwentaryzacja i monitoring 

 Powiększenie obszaru ostoi o dwa bezpośrednio sąsiadujące 
z nią istotne tereny występowania gatunku 

Czerwończyk fioletek - 
proponowane działania ochronne 

Sielezniew M., Dziekańska I. Czerwończyk fioletek Lycaena helle. (2012) W: Makomaska-
Juchiewicz M., Baran P. (red.) Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. 
GIOŚ, Warszawa, str 124-141.  



dodać  
do ostoi 



dodać do ostoi 











Czerwończyk nieparek  
Lycaena dispar 



Czerwończyk nieparek 

 Najpospolitszy z 
„naturowych” 
gatunków motyli 

 Rozpowszechniony w całej 
Polsce z wyjątkiem 
wyższych położeń górskich   

 Gatunek higrofilny i 
mezofilny  



 Pojaw imagines: koniec V-VII, koniec VII-VIII (dwa pokolenia) 

lub rzadziej tylko VII i VIII (jedno pokolenie)  

Czerwończyk nieparek – obserwacje imagines 

 Zachowanie: Samce 

terytorialne i osiadłe 

 Cechy populacji: Imagines 

występują zwykle w 

niewielkich zagęszczeniach –  

 Samice mają duże zdolności 

dyspersji, co mogłoby 

wskazywać na otwartą 

strukturę populacji  



Czerwończyk nieparek – rozmieszczenie i status  

 Najpospolitszy z 
„naturowych” gatunków motyli 

 Rozpowszechniony w całej 
Polsce z wyjątkiem wyższych 
położeń górskich   

 Gatunek higrofilny i 
mezofilny  

 



Rośliny żywicielskie: szczawie głównie: lancetowaty (Rumex hydrolapathum), 
kędzierzawy (R. crispus), tępolistny (R. obtusifolius), omszony (R. confertus) 

Czerwończyk nieparek  





Stan  

populacji 

Stan siedliska Perspek-

tywy  

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

FV U1/FV FV U1/FV 



Kategoria Ocena  

populacji 

Stan 

zachowania 

Izolacja Ocena 

ogólna 

aktualny 

SDF 
P C C B B 

nasza 

propozycja 
R C/D B C C 

Czerwończyk nieparek Lycaena dispar 

 Gatunek szeroko rozsiedlony w Polsce 

 Gatunek zasiedlający różne typy sielisk 

 Populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania 

 Przeciętna wartość obszaru dla ochrony gatunku w Polsce  



 Intensyfikacja użytkowania 

 Ewolucja biocenotyczna 

 Ekstensyfikacja użytkowania lub wprowadzenie 
ekstensywnego użytkowania 

 Dalsza inwentaryzacja i monitoring jakościowy 

Proponowane działania ochronne 

Czerwończyk nieparek  
- zagrożenia 





szlaczkoń szafraniec modraszek eroides 

czerwończyk nieparek czerwończyk fioletek 

Gatunki motyli z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej stwierdzone  
na terenie Puszczy Knyszyńskiej 



Europa UE (27) 
Dyrektywa 
Siedliskowa 

Polska Czerwona 
Lista 

szlaczkoń szafraniec EN CR II, IV VU? § 

czerwończyk fioletek EN LC II, IV VU § 

modraszek arion EN EN IV EN § 

strzępotek hero VU VU IV EN § 

osadnik wielkooki VU VU IV EN § 

strzępotek soplaczek VU NT VU § 

modraszek eros NT NT II, IV EN? § 

przeplatka britomartis NT NT VU 

czerwończyk zamgleniec LC NT 

czerwończyk płomieniec LC NT 

dostojka niobe LC NT ? 

perłowiec laodyce LC NT 

pokłonnik osinowiec LC NT LC 

rusałka drzewoszek LC NT DD 

czerwończyk nieparek                      LC                 LC                   II, IV                          LC                 § 

Zagrożone w Europie gatunki motyli, które występują w Puszczy Knyszyńskiej  



Pozostałe ważne gatunki motyli 

- gatunki z załącznika IV Dyrektywy Siedliskowej 

modraszek arion Phengaris (Maculinea) arion 

osadnik wielkooki Lopinga achine strzępotek hero Coenonympha hero 



Modraszek arion  
Phengaris (Maculinea) arion 



Modraszek arion – rozmieszczenie i status  

IV, EN 

 Spotykany w południowej i 

wschodniej Polsce. W ciągu 

ostatnich kilkudziesięciu lat 

zniknął z całej północno-

zachodniej połowy kraju.  

 

 Najlepsza sytuacja panuje na 

Podlasiu, gdzie gatunek jest 

jeszcze stosunkowo najszerzej 

rozprzestrzeniony. 













gąsienicznik Neotypus coreensis 

Specyficzny parazytoid 

Wielka rzadkość! 



Strzępotek hero  
Coenonympha hero 



Osadnik wielkooki  
Lopinga achine 



- gatunki spoza załączników Dyrektywy Siedliskowej, ale mające status EN 
na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce 

modraszek bagniczek 
Plebeius optilete 

szlaczkoń torfowiec 
Colias palaeno 

dostojka eunomia 
Boloria eunomia 

Pozostałe ważne gatunki motyli 

modraszek artaksekses 
Aricia artaxerxes 



Modraszek artaksekses 
Aricia artaxerxes 



H 

rdest wężownik borówka bagienna/ 
żurawina błotna 

higrofilny tyrfofilny 

Dwa ekotypy 

Dostojka eunomia 
Boloria eunomia 



modraszek bagniczek 
Plebeius optilete 

szlaczkoń torfowiec 
Colias palaeno 

dostojka eunomia 
Boloria eunomia 



WAŻKI 



Jedyny gatunek ważki w SDF – trzepla zielona Ophiogomphus cecilia 



Trzepla zielona  
Ophiogomphus cecilia 

II, IV 

Rozpowszechniona w całej Polsce! 

Pojaw. V-IX, dalekie migracje do 
kilkunastu kilometrów od miejsc 
rozrodu. 



Siedlisko. Reobiont, wody płynące różnych rozmiarów 
(optimum rzeki średniej wielkości). Optymalne dno piaszczysto 
żwirowe. Unika cieków o dnie zamulonym. 

Trzepla zielona  
Ophiogomphus cecilia 



„Stwierdzone w rezerwacie osobniki O. cecilia 
(fot. 7) należą do populacji 
rozwijającej się poza obszarem rezerwatu. 
Najprawdopodobniej pochodzą z lęgowisk w 
rzece Sokołdzie, która dzięki swojemu 
charakterowi jest idealnym miejscem rozrodu 
tego gatunku. 
Strumień przepływający przez rezerwat jest 
zbyt płytki, zimny i praktycznie bez 
jakiejkolwiek roślinności wodnej.” 

PLAN OCHRONY REZERWATU PRZYRODY LAS CIELICZAŃSKI 
NA OKRES 2012-2031 

Trzepla zielona  
Ophiogomphus cecilia 

W ekspertyzie opinia dotycząca wpisu: 
Plan ochrony rezerwatu „Las Cieliczański” 



Gatunek wymaga 
inwentaryzacji, bez 
której nie można 
dokonać właściwej 
oceny stanu jego 
populacji! 

Bernard R. 2010. Trzepla zielona 
Ophiogomphus cecilia. [W:] 
Makomaska-Juchiewicz M. (red.). 
Monitoring gatunków zwierząt. 
Przewodnik metodyczny. Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska, 
Warszawa, Część I, s. 32–58.  



II, IV 

Zalotka większa  
Leucorrhinia pectoralis 

Najpospolitsza z zalotek! 

Pojaw. V-VII. Samce terytorialne, 

oczekują na samice 



Siedlisko. Gatunek o dość szerokim spektrum ekologicznym: rozmaite wody 
stojące (umiarkowanie kwaśne lub słabo zasadowe, niska lub umiarkowana 
żyzność wody, np. jeziora dystroficzne z torfowiskowymi obrzeżami, małe oczka i 
bagna śródleśne. Bogata, niezbyt zwarta roślinność wynurzana i zanurzona np. 
ramienice, turzyce, torfowce, osoka aloesowa 

Zalotka większa  
Leucorrhinia pectoralis 















Gatunek wymaga 
dalszej inwentaryzacji, 
bez której nie można 
dokonać właściwej 
oceny stanu jego 
populacji! 

Bernard R. 2011. Zalotka 
większa Leucorrhinia pectoralis 
(1042) [w:] Cierlik i in. 
Monitoring gatunków i siedlisk 
przyrodniczych ze szczególnym 
uwzględnieniem specjalnych 
obszarów ochrony siedlisk 
Natura 2000 – faza trzecia. 
Kraków Tom 3-4, cz. I: 28-45 s.  



iglica mała 
Nehalenia speciosa 

- gatunek spoza załączników Dyrektywy Siedliskowej, ale mający status EN 
na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce 

Inny ważny gatunek ważki 





Dziękujemy za uwagę! 



2,3 km 

Metoda transektu  tzw. „Pollard walk” 

relatywna metoda oceny liczebności 

 transekt podzielony na odcinki 
odzwierciedlające zróżnicowanie 
siedliskowe 

 sezon obserwacyjny: 1 IV-30 IX 
(lub inny w przypadku obserwacji 
tylko wybranych gatunków) 
obserwacje raz w tygodniu 

 w sprzyjających warunkach 
pogodowych między 10 a 16 



2,3 km 

Metoda transektu  tzw. Pollard walk 

relatywna metoda oceny liczebności 

 zliczanie osobników 
poszczególnych gatunków 
napotkanych w przestrzeni 
obserwacyjnej w czasie 
jednostajnego marszu 

Wynik: indeks liczebności (suma zliczeń z poszczególnych tygodni; 
możliwa ekstrapolacja brakujących danych) albo maksymalna liczba 
obserwowanych osobników) 
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Lycaena dispar 

Monitoring w rezerwacie Skarpa Ursynowska w Warszawie 

Czerwończyk nieparek wykazuje duże fluktuacje liczebności 


