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Przedmiot ochrony – motyle

Gatunki motyli wymienione w II Załączniku Dyrektywy Siedliskowej
występujące w Ostoi Knyszyńskiej

1. Szlaczkoń szafraniec Colias myrmidone (Esper , 1781)

2. Czerwończyk fioletek Lycaena helle (Denis & Schiffermüller, 1775)

3. Czerwończyk nieparek Lycaena dispar (Haworth, 1802)

4. Modraszek eros (eroides) Polyommatus eros eroides (Frivaldszky, 1835)



Szlaczkoń szafraniec

• gatunek o zasięgu europejskim, kserotermofilny;
• środowisko: suche śródleśne polany i skraje lasów, przydroża, przytorza,

zręby, przesieki głównie w borach sosnowych oraz nasłonecznione zbocza 
i wzgórza zwłaszcza na  podłożu wapiennym;

• rośliny żywicielskie gąsienicy: szczodrzeniec ruski, szczodrzeniec rozesłany,
szczodrzyk czerniejący;

• dwupokoleniowy, okres lotu: maj-czerwiec, połowa lipca-początek września;

• występowanie w Puszczy Knyszyńskiej: ok. 15 znanych lokalizacji we wschodniej
części puszczy.



Szlaczkoń szafraniec



Modraszek eros (eroides)

• gatunek  eurosyberyjski o zasięgu wyspowym, kserotermofilny;
• środowisko: śródleśne i przyleśne łąki, polany, przydroża, przytorza, 

zręby, przesieki w suchych borach sosnowych  na podłożu piaszczystym; 
w Czechach, na Słowacji i płd Europie nawapienne kamieniste murawy, 
a w Turcji górskie łąki przy granicy lasu na wys. 2000 m n.p.m.;

• rośliny żywicielskie gąsienicy: szczodrzeniec ruski, prawdopodobnie również
inne gatunki szczodrzeńca, zwłaszcza s. rozesłany; w literaturze podawane są 
też traganek, ostrołódka i janowiec Genista depressa; gąsienice fakultatywnie
myrmekofilne;

• jednopokoleniowy, okres lotu: koniec czerwca-początek sierpnia;

• występowanie w Puszczy Knyszyńskiej: ok. 7-9 znanych lokalizacji we wschodniej
części puszczy; zasięg tego gatunku niemal pokrywa się z zasięgiem  występowania
szlaczkonia szafrańca.



Modraszek eros (eroides)



Czerwończyk fioletek

• gatunek  eurosyberyjski, borealno-górski, higrofilny;
• środowisko: podmokłe łąki w dolinach rzecznych, torfowiska niskie, typowe

siedliska to zbiorowiska ze związku Calthion; obecność drzew i krzewów 
ma korzystny wpływ na jakość siedliska (osłona od wiatru, dodatkowe źródło
nektaru na wiosnę w przypadku krzewów wierzbowych);

• rośliny żywicielskie gąsienicy: wyłącznie rdest wężownik;
• dwupokoleniowy, okres lotu: połowa kwietnia-połowa czerwiec, lipiec-sierpień;

• występowanie w Puszczy Knyszyńskiej: ok. 20 znanych lokalizacji położonych
głównie w dolinach większych rzek (Supraśli, Sokołdy, Płoski).



Czerwończyk fioletek



Czerwończyk nieparek

• gatunek  eurosyberyjski, higrofilny i mezofilny;
• środowisko: wilgotne i podmokłe łąki, szczególnie w pobliżu cieków wodnych,

skraje olsów i łęgów, a także siedliska suchsze, nawet  tereny ruderalne;
• rośliny żywicielskie gąsienicy: szczaw wodny, s. lancetowaty, s. kędzierzawy, 

s. tępolistny, s. omszony;
• jedno – lub dwupokoleniowy, okres lotu: czerwiec-lipiec lub 

koniec maja-czerwiec, połowa lipca-sierpień;

• występowanie w Puszczy Knyszyńskiej: ok. 50 znanych lokalizacji położonych
w dolinach rzecznych, także w pobliżu zabudowań wiejskich oraz na wilgotnych,
śródleśnych łąkach.



Czerwończyk nieparek



• Duża bioróżnorodność motyli dziennych Puszczy Knyszyńskiej –
- 99 znanych gatunków,

• 24 gatunki wymienione na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących
i Zagrożonych w Polsce (Głowaciński 2002),

• 11 gatunków podlega ścisłej ochronie.

Motyle z II Załącznika na tle pozostałych gatunków motyli dziennych



L.p.
Rodzina
Gatunek

Czerwona
Lista PL
(2002)

Czerwona
Księga

PL
Ochrona
prawna

Dyrektywa
Siedliskowa
Załącznik Nr.

European
Red List (2010)

Europe EU27
Hesperiidae

1. Heteropterus morpheus (Pall.) NT LC LC
Papilionidae

2. Papilio machaon (L.) LC LC LC
Pieridae

3. Colias palaeno (L.) EN EN + LC LC
4. Colias myrmidone (Esp.) VU VU + II i IV EN CR

Riodinidae
5. Hamearis lucina (L.) VU LC LC

Lycaenidae
6. Lycaena helle (Den. & Schiff.) VU VU + II i IV EN LC
7. Lycaena dispar (Haw.) LC LR + II i IV LC LC
8. Glaucopsyche alexis (Poda) VU LC LC
9. Phengaris arion (L.) EN EN + IV EN EN

10. Plebejus optilete (Knoch) EN + LC LC
11. Aricia eumedon (Esp.) VU LC LC
12. Aricia artaxerxes (F.) EN LC LC
13. Polyommatus eros (Ochs.) EN EN + II i IV NT NT

Status zagrożenia i ochrony motyli dziennych (Hesperioidea and Papilionoidea)
Puszczy Knyszyńskiej



Status zagrożenia i ochrony motyli dziennych (Hesperioidea and Papilionoidea)
Puszczy Knyszyńskiej  - ciąg dalszy

L.p.
Family
Species

Czerwona
Lista PL
(2002)

Czerwona
Księga

PL
Ochrona
prawna

Dyrektywa
Siedliskowa
Załącznik Nr.

European
Red List (2010)

Europe EU27
Nymphalidae

14. Boloria eunomia (Esp.) EN EN + LC LC
15. Boloria euphrosyne (L.) NT LC LC
16. Nymphalis xanthomelas (Esp.) DD LC NT
17. Melitaea didyma (Esp.) VU LC LC
18. Melitaea britomartis (Assm.) VU NT NT
19. Limenitis populi (L.) LC LC NT
20. Apatura ilia (Den. & Schiff.) LC LC LC
21. Apatura iris (L.) LC LC LC
22. Lopinga achine (Scop.) EN EN + IV VU VU
23. Coenonympha tullia (Müll.) VU + VU NT
24. Hipparchia hermione (L.) EN + NT NT



• Czy działania ochronne planowane dla gatunków z II Załącznika
Dyrektywy Siedliskowej będą miały korzystny czy też niekorzystny
wpływ na pozostałe gatunki zagrożone lub prawnie chronione?

• Które gatunki motyli spoza listy „naturowej” są szczególnie cenne na terenie
Ostoi Knyszyńskiej?



• Ochrona gatunków motyli dzięki ochronie siedlisk.
Przykład. Ochrona borów bagiennych i torfowisk wysokich będzie korzystna
dla szlaczkonia torfowca, modraszka bagniczka i populacji dostojki eunomii
związanych z tymi siedliskami.

• W planowaniu zadań ochronnych dla czerwończyka fioletka należy uwzględnić
większe wymagania dostojki eunomii (tych populacji, które są związane
z rdestem wężownikiem).

• Modraszek artakserkses – gatunek szczególnie cenny, silnie zagrożony
w Polsce, do tej pory nie objęty ochroną prawną; kilka stanowisk w Polsce (6?)
w tym jedno w Puszczy Knyszyńskiej.

Przemysław Klimczuk 30.04.2013


