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WSTĘP 

Motyle dzienne są owadami wyjątkowymi. Powszechnie lubiane, postrze-
gane jako niegroźne i  atrakcyjne wizualnie przyciągają uwagę ludzi. Speł-
niają też funkcję wskaźników oraz „parasoli” - chroniąc motyle, chronimy też 
inne mniej spektakularne organizmy. Większość gatunków motyli dziennych 
związana jest ze środowiskami otwartymi lub półotwartymi, a tylko nieliczne 
można uznać za typowo leśne. Jako że współcześnie większość siedlisk otwar-
tych jest utrzymywanych dzięki działalności człowieka (koszenie, wypas), to 
motyle dzienne łąk i muraw są w jakimś sensie od nas zależne. Niestety czas, 
kiedy motyle korzystały z działalności człowieka, już minął. Tradycyjne metody 
gospodarowania sprzyjały różnorodności motyli, natomiast zwiększenie ich 
intensywności przyniosło efekt odwrotny – tam, gdzie łąki i miedze są zaory-
wane, motyle nie mają czego szukać.

Wielu osobom wydaje się, że jedyne czego motyle potrzebują do życia to  
kwiatowy nektar. Bardzo często zapomina się o tym, że motyl większość życia 
spędza jako gąsienica – a ta musi dużo jeść! Gąsienice żywią się liśćmi roślin 
– zazwyczaj innych niż te, których nektar piją dorosłe motyle. Z tego powodu 
w  ochronie motyli bardzo ważne jest zachowanie ich roślin żywicielskich – 
często nie zauważanych, a bywa, że aktywnie zwalczanych.

Coraz częściej jednak, przynajmniej w miastach, nasze podejście do ota-
czającej zieleni zmienia się – po trosze z korzyścią dla motyli. Najważniejszym 
trendem jest mniejsze lub większe ograniczanie koszenia trawników. Zalet 
tego rozwiązania jest bardzo dużo – przeciwdziałanie skutkom suszy, wy-
mierne oszczędności finansowe, redukcja zanieczyszczeń i hałasu związanych 
z pracą kosiarek spalinowych. Czysto przyrodniczym efektem jest umożliwie-
nie rozwoju i  kwitnienia naturalnej roślinności. Należy podkreślić, że nawet 
znaczne zmniejszenie częstotliwości koszenia, np. z  siedmiu do trzech razy, 
zwykle nie wystarcza, by ochronić motyle. Aby rzeczywiście mogły skorzystać, 
trawnik – czy też już raczej łąkę – należy kosić tylko raz w roku, najlepiej jesienią. 
Jeśli chcemy kosić wcześniej lub częściej – powinniśmy to robić na przemian, 

tj. za każdym razem zostawiać nieskoszony fragment. Takie zalecenia oparte są 
na podstawie obserwacji użytków zielonych. Na łąkach wielokośnych nie zo-
baczymy wielu motyli. Już dwukrotny pokos sprawia, że są w stanie utrzymać 
się na nich jedynie nieliczne pospolite gatunki. W przypadku cennych, rzad-
kich motyli już nawet jednorazowe koszenie wykonane w terminie kolidują-
cym z ich cyklem życiowym (np. gdy gąsienice żerują w kwiatostanach) może 
dosłownie wykosić całą populację. Ponadto kosząc nisko i usuwając skoszone 
siano, możemy „wylać dziecko z kąpielą”. W sianie, podobnie jak i w suchych 
liściach, mogą znajdować się jaja, gąsienice czy poczwarki motyli.

Bardzo modną praktyką stało się ostatnio kreowanie tzw. kwietnych łąk. 
Niestety, wiele z nich nie ma nic wspólnego z łąkami z tradycyjnego krajobrazu 
rolniczego. Mieszanki „łąk kwietnych”, które możemy kupić w sklepach, często 
zawierają wiele ładnie kwitnących, ale egzotycznych gatunków roślin. Chociaż 
dorosłe motyle mogą odwiedzać ich kwiaty, to do wyżywienia gąsienic zupeł-
nie się nie nadają! Na szczęście po dłuższym czasie funkcjonowania takiej łąki 
zaczyna ona „dziczeć” – obce gatunki stopniowo znikają, a pojawiają się nowe 
– rodzime. Niestety, czasem zdarza się, że właśnie w tym momencie łąka jest 
zaorywana i zakładana na nowo, bo przestaje już tak dobrze wyglądać! Takiego 
zabiegu nie przetrwają żadne motyle.

Przyzwolenie na rozwój naturalnej roślinności jest znacznie łatwiejsze, 
wygodniejsze i… tańsze. Naturalna „łąka kwietna” powstanie sama na pra-
wie każdym trawniku – pod warunkiem, że zechcemy do tego dopuścić. Dla 
wielu osób nieskoszony trawnik jest wciąż symptomem zaniedbania – warto 
zmieniać taką postawę! Właściciele ogrodów czy działek poświęcają mnó-
stwo czasu i  energii na pielęgnowanie trawników – częste koszenie, pod-
lewanie, nawożenie, pielenie… Tymczasem wyższa roślinność – taka, jaka 
pojawi się na trawniku koszonym raz w roku – pomaga zatrzymywać wodę 
w glebie, i działa jak naturalny klimatyzator. Taka aranżacja ogrodu pomaga 
nie tylko motylom, ale i stanowi wkład w walkę ze zmianami klimatu.



Dzięki kilku zasadom możemy zwabić motyle do ogrodu, a nawet zachę-
cić je, by w nim zamieszkały. W ten sposób tworzymy też miejsce do życia dla 
innych mniej lub bardziej znanych owadzich (i nie tylko) lokatorów. 

• Po pierwsze, trzeba zadbać o odpowiednie kwietne menu. Powinno to 
być przynajmniej 30 gatunków roślin nektarodajnych – przy czym im 
bogatszy jest skład gatunkowy występujących w  ogrodzie roślin, tym 
lepiej. Co ważne, aranżując ogród nie należy skupiać się wyłącznie na 
kwitnących roślinach ozdobnych, ale pamiętać też o tych dziko rosną-
cych. Te ostatnie są obowiązkowym i bezcennym komponentem ogro-
dów dla motyli! Wiele z nich, np. babki, szczawie czy pokrzywy, wygląda 
skromnie. Pamiętajmy jednak, że to właśnie dzięki takim roślinom moty-
le będą mogły przejść cały swój cykl życiowy w naszym ogrodzie, a nie 
tylko być jego przelotnymi gośćmi!

• Warto też przymknąć oko na podgryzanie roślin przez gąsienice. Jeśli 
zaakceptujemy takie naturalne koronki na  liściach nasturcji, róż, lilaków, 
lip, wierzb, topól czy dębów oraz polubimy podwinięte listki malw, a na-
wet  podzielimy się plonami kapusty, kopru czy chrzanu, to w zamian 
będziemy mogli cieszyć się widokiem większej ilości motyli.

• W ogrodzie uprawianym pod kątem motyli stawiamy na naturę, unika-
jąc jakiejkolwiek chemii. Dlatego jeżeli zachodzi potrzeba użycia środ-
ków ochrony roślin, stosujemy wyłącznie te naturalne. Podobnie robimy 
w przypadku nawozów. Szerokim łukiem omijamy też ziemię dla roślin 
na bazie torfu – w końcu nie chcemy przykładać ręki do zanikania torfo-
wisk, na których żyją unikalne i wymierające gatunki motyli!

• W  trakcie suszy warto tworzyć motylowe (owadzie) poidełka – może 
być nimi po prostu regularnie zraszany kawałek ziemi. Na przełomie lata 
i jesieni można podzielić się częścią spadających z drzew owoców - nie-
które gatunki lubią żerować na opadłych, przejrzałych jabłkach, śliwkach 
i innych owocach. Zawsze warto też pozostawić w ogrodzie jakiś „zanie-
dbany kąt” – stertę gałęzi, kupkę skoszonej trawy, pryzmę opadłych liści. 
W takich miejscach wiele motyli szuka zimowego schronienia.

Choć duże, nasłonecznione ogrody położone w pobliżu naturalnych sie-
dlisk są dla motyli najatrakcyjniejsze i będą odznaczać się największym bogac-
twem gatunkowym, nie oznacza to wcale, że i te mniejsze i mniej dogodnie 
usytuowane nie mogą stać się motylową oazą. Nawet taras czy balkon przy 
odrobinie chęci możemy zmienić w najprawdziwszą motylową stołówkę!

Motyle dzienne są wdzięcznymi obiektami szeroko rozumianej edukacji 
ekologicznej. Ponadto w ochronę i badania tej grupy często angażują się wo-
lontariusze, co stanowi modelowy przykład tzw. nauki obywatelskiej (citizen 
science). Weźmy choćby pod uwagę europejski monitoring motyli dziennych 
(eBMS), opierający się na aktywności tysięcy miłośników przyrody regular-
nie liczących motyle w wyznaczonych miejscach. Obserwacje takie najlepiej 
prowadzić w pobliżu miejsca swojego zamieszkania i łączyć ze zwykłym spa-
cerem. Stąd też monitoring motyli w Polsce promujemy pod nazwą „Motylo-
wego spaceru”. Warto też wziąć udział w akcji „Tydzień liczenia motyli w wiel-
kopolskich parkach krajobrazowych”! Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby liczyć 
motyle w zieleni na terenie naszych miast i wsi. Czy w tych miejscach znajdzie-
my ich wiele – zależy tylko od nas.



Wybrane gatunki motyli występujących w Wielkopolskich Parkach Krajobrazowych

Przestrojnik trawnik Dostojka latonia 

Mieniak tęczowiec

Paź królowej 

Rusałka ceik Strzępotka ruczajnika 

Latolistek cytrynek 

Mieniak strużnik

Polowiec szachownica Dostojka malinowiec Rusałka admirał 

Modraszek ikar 

Karłątek ryska 

Rusałka pawik 

Czerwończyk żarek Rusałka żałobnik 

Czerwończyk dukacik Rusałka pokrzywnik Rusałka osetnik Bielinek kapustnik



Przestrojnik trawnik nie jest może szczególnie kolorowy, ale za to nosi na skrzydłach eleganckie, niewielkie oczka. Ma je wiele spokrewnionych z nim mo-
tyli, stąd nazwa całej podrodziny – oczennicowate. Przestrojnika trawnika spotkamy wśród wysokich traw zarówno na leśnych polanach, jak i na łąkach  oraz 
wzdłuż cieków czy rowów melioracyjnych. Choć pospolity, nie zawsze jego obecność jest oczywista – zazwyczaj przelatuje tylko kilka metrów, by szybko 
skryć się wśród roślin. Jednak jeśli poświęcimy troszkę więcej czasu, by pobuszować wśród traw, to mamy sporą szansę, że nam się ujawni, szczególnie że 
w odróżnieniu od innych motyli bywa aktywny nawet w czasie lekkiego deszczu.

Przestrojnik trawnik

„Przestojnik trawnik”

Na skraju lasu w gęstej kępce trawy 
Dorasta mała larwa, wnet się przepoczwarzy. 
Na razie niepozorna, na grzbiecie ciemną pręgę ma,
Lecz jeszcze chwilka, moment i zobacz, jaka piękna!
Z tej larwy nieciekawej w zaledwie kilka chwil 
zrodził się piękny motyl i w stronę słońca wzbił.
Brunatny kolor skrzydeł zdobiony pawim okiem 
Zachwyca nas w ogrodach, na łąkach, nad potokiem. 
Przestrojnik trawnik – brunatna rusałeczka, 
Wypatruj go w wakacje na pieszych wycieczkach. 

Amelia Gręda
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polski Niepodległej 
w Międzychodzie, gm. Międzychód

Agata Naglewska, Szkoła Podstawowa nr 4 w Turku, gm. Turek



Paź królowej to jeden z najbardziej spektakularnych polskich motyli. Jego duże rozmiary, przepyszne ubarwienie i niezwykłe „ogonki” na skrzydłach na-
dają mu egzotycznego sznytu. Równie spektakularne jak dorosłe motyle są zielono-czarno-pomarańczowe gąsienice pazia królowej. Te kolorowe potwory 
żerują na roślinach z rodziny baldaszkowatych, między innymi na marchwi i koprze. Ich jaskrawe ubarwienie ma zadania ostrzegać drapieżniki, głównie 
ptaki. Jeśli mimo to gąsienica zostanie zaatakowana, nagle wynicowuje z głowy parę mięsistych, pomarańczowych,  intensywnie pachnących przydatków. 
Eksplozja koloru i zapachu przestraszy każdego wroga!

Paź królowej

„Arbiter elegancji”

Wirtuoz fortepianu  
z ogonami niczym poły fraka  
wzlatuje ku niebu. 

Jak z kości słoniowej klawisze  
pod palcami mistrza  
tak w blasku majowego lśnienia  
drżą paliowe skrzydła. 

Chabrowe poblaski deseni  
- satyna u wyłogów fraka -  
zwiastują audiencję u królowej Primavery. 

Tylko biała muszka przy trybuli porzucona.  
Znak ekstrawagancji:  
dwie czerwone plamki -  
pąsowy goździk w butonierce. 

Dżentelmen łąk -  
Papilio machaon  
 
Zofia Strzelec, 
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 
w Godzieszach Wielkich, gm. Godziesze Wielkie Gabriela Włodarska, Szkoła Podstawowa nr 4 w Turku, gm. Turek



Karłątek ryska należy do rodziny powszelatkowatych, grupujących przede wszystkim niewielkie, skromnie ubarwione, ale mocno zbudowane motyle. 
Mimo małych rozmiarów latają bardzo szybko, więc niełatwo je dostrzec! Karłątka ryskę spotkamy w całej Polsce tam, gdzie rosną trawy – od łąk po pobocza 
dróg, wzdłuż których potrafi się rozprzestrzeniać. Samiec karłątka ryski ma na pierwszej parze skrzydeł ciemną kreskę – plamę zapachową. Na podstawie 
zapachu wydzielanego przez tę część skrzydła, samica jest prawdopodobnie w stanie określić wiek i atrakcyjność samca.  Samice mają też niezwykły sposób 
składania jaj – umieszczają je w rządkach po kilka w pochwach liściowych traw.

Karłątek ryska

Karolina Lalo, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance, gm. Trzcianka



Latolistek cytrynek to jeden z pierwszych motyli, które możemy spotkać wiosną – zarówno w parkach krajobrazowych, jak i we wnętrzach wielkich miast. 
Samica tego gatunku różni się od samca ubarwieniem – jest znacznie bledsza. Samca wyróżnia jeszcze jedna cecha, niewidoczna dla naszych oczu. Na 
powierzchni pierwszej pary jego skrzydeł znajduje się plama odbijająca światło ultrafioletowe. W oczach samicy samiec jest więc nie tylko cytrynowożółty 
– on wręcz świeci! Dorosłe cytrynki żyją bardzo długo jak na motyle, często prawie rok. Zimę spędzają wśród opadłych liści na dnie lasu, i jako pierwsze 
budzą się od pierwszych promieni wiosennego słońca.

Latolistek cytrynek

Julia Adamkiewicz, Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Borku Wielkopolskim, gm. Borek Wielkopolski

„Latolistek cytrynek to ja!”

Przyszła wiosna...  
Leci motyl przez zieloną łąkę.  
Cichutko, leciutko jego skrzydła pieści wiatr. 

Piękne ma kolory.  
Skrzydełka żółciutkie, iście cytrynowe.  
Na nich dwa punkciki są pomarańczowe. 

Samiec zwykle kolor ma intensywniejszy.  
Gdy plamką odbije ultrafiolecik,  
Samica myśli sobie: ,,Rety, jak on świeci!” 

On jej na to:  
- Życie mam dość długie jak na motyla.  
Jedenaście miesięcy to nie krótka chwila.  
Gonepteryx cleopatra zwą mnie po łacinie,  
Magia moich skrzydeł znana medycynie.  

Pokarm lubię też nie byle jaki,  
najbardziej ligustry, szakłaki...  
Może zechcesz ze mną po mieście polatać? 

I ona z nim leci,  
a on świeci...  
świeci... 

Amelia Jaworska 
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera 
w Przyborowie, gm. Szamotuły



Dostojka latonia

Dostojka latonia dawniej była zwana „perłowcem mniejszym” – spodnia strona jej skrzydeł jest usiana dużymi, błyszczącymi, srebrzystymi plamami. Dawniej była 
motylem bardzo pospolitym, obecnie – tak jak u wielu innych motyli – jej liczebność spada. Dostojka latonia lubi tereny suche i nasłonecznione  porośnięte „chwa-
stami” – odpowiadają jej miedze, murawy kserotermiczne i ugory. Wszystkie te miejsca w ostatnich dziesięcioleciach znikają z naszego krajobrazu, a wraz z nimi ten 
piękny motyl. Paradoksalnie, swoje ulubione siedliska latonia może ostatnio łatwiej odnaleźć w miastach niż na wsi: na niezagospodarowanych działkach, terenach 
poprzemysłowych i „dzikich” parkingach.

„Dostojka latonia”

We wspaniałym motylim świecie  
Dostojkę latonię znajdziecie.  
Dawniej perłowcem zwana,  
bo srebrzystymi plamami usłana. 

Może nie jest paziem królowej,  
ale w niejednym bije na głowę!  
Kiedy leci nad wrzosowiskiem szukając cienia,  
nie ma na świecie piękniejszego stworzenia. 

Widać jednak, że królewskie korzenie posiada,  
kiedy dostojnie na fiołku skrzydła rozkłada,  
Gdy majestatycznie wygrzewa się na słońcu,  
bije od niej blask,  
szkoda, że tych motyli coraz mniej jest wśród nas.

Julia Majchrzak 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Borku Wielkopolskim 
gm. Borek Wielkopolski

Marta Fekner, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Bohaterów Września 1939 roku w Cieninie Kościelnym, gm. Słupca



Rusałka ceik to najbardziej niezwykle wyglądająca z  naszych rusałek, z  głęboko powcinanymi skrzydłami. Jej nazwa pochodzi od małej białej plamki 
w kształcie litery „c”, znajdującej się na spodniej stronie skrzydeł motyla. Nigdy nie widzieliście tej plamki? Nic dziwnego, bo siedzącą ze złożonymi skrzydła-
mi rusałkę ceik zobaczyć jest niełatwo – doskonale maskuje się, udając uschnięty liść. Gąsienice ceika stosują nieco inną strategię unikania drapieżników. 
Naśladują bowiem wyglądem… ptasie kupy. A co, jeśli jakiś głodny ptak przejrzy ten podstęp? Niech tylko spróbuje – zaraz wyjdą na jaw rozgałęzione, ostre 
kolce, którymi pokryta jest gąsienica.

„Rusałka Ceik”

Ceik cały z rdzawych barw,  
Wyrósł z małych larw.  
Cały w plamkach brązowych,  
Jest mistrzem tańców brawurowych.  
Na spodzie widnieje znak C  
Biały jak śnieg.  
Zobaczyć go trudno, bo motyl ten,  
Siedząc na liściu maskuje się.  
Doskonale mu to wychodzi  
I nikt mu już nie zaszkodzi.  
Gdy w górze lata ptak,  
Motyl chowa się na pobliski krzak.  
Wyglądając jak wyschnięty liść,  
Czeka aż ptak odleci dziś.  
Piękna jest Rusałka jak zaczarowana bajka. 

Lena Kreczmer 
Szkoła Podstawowa im. prof. J. Zwierzyckiego 
w Krobi, gm. Krobia

Rusałka ceik

Julia Baniecka, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kazimierzu Biskupim, gm. Kazimierz Biskupi



Rusałka pawik to jeden z naszych najczęstszych motyli  Widujemy go tak często, że czasem nie doceniamy jego niezwykłego ubarwienia. Odpoczywający 
motyl ma złożone skrzydła; z boków widać wtedy ciemny, wzór na spodniej stronie skrzydeł, zapewniający kamuflaż.  A gdy głodnemu ptakowi uda się 
dostrzec pawika i zaatakować? Błyskawiczne rozłożenie skrzydeł nagle ujawnia straszliwy widok: czworo wielkich, groźnych oczu. Nawet jeśli strach czy dez-
orientacja agresora trwają tylko sekundę, to dla pawika jest to szansa na przeżycie. Choć rusałka pawik siada na kwiatach, to jej gąsienice żywią się głównie 
pokrzywami (czasem spotyka się je też na chmielu) – pamiętajmy, by pozostawić ich kępę w kącie ogródka!

„Pawik”

Rusałka pawik leciał nad stawik.  
Przeglądał się w tafli,  
Wyglądał lepiej niż tysiąc wafli.  
Na skrzydełkach ma „oczy”,  
Które zaraz w stawie zamoczy.  
Pije nektar z kwiatu bzu  
I zażywa dużo snu.  
Nad stawem przygód ma wiele,  
Lata tam co niedzielę.

Weronika Walczak 
Szkoła Podstawowa w Natalii, 
gm. Władysławów

Mateusz Stochaj, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie, gm. Połajewo

Rusałka pawik



U mieniaka strużnika, podobnie jak u spokrewnionego mieniaka tęczowca, skrzydła błyszczą niezwykłą, opalizująca barwą – w tym przypadku fiole-
towo-liliową. Ten efekt dotyczy tylko samców: samice nie lśnią, poza tym wyglądają identycznie. Unikalny kolor mieniaków nie pochodzi od żadnego 
barwnika. Jest to tzw. barwa strukturalna: malutkie łuski pokrywające skrzydła odbijają tylko konkretną barwę światła, i to tylko pod odpowiednim, wą-
skim kątem. To dlatego poruszający się mieniak „błyska się” tylko na moment, a gdy jego skrzydło odrobinę się przesunie – kolor znika. Życie mieniaka 
strużnika zależy od topoli, których liśćmi żywią się jego gąsienice. Bardzo szkodzi mu więc wycinanie tych drzew, często – i niesprawiedliwie – trakto-
wanych jako „drzewny chwast”.

„Mieniak strużnik”

Podróżnik światowy  
lecz sztywność Angielską omija,  
w oparach majowych rzeki Warty  
szuka swojej wybranki.  
W skrzydłach skrywa swój walor największy,  
każda motylica kocha kolor lila. 

W taricu godowym Mieniak  
zmienia kolor na granat i lila. 
Roztacza swój urok czarując wybrankę kolorami.  
najlepiej poza górami. 

Matylda Maćkowiak 
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gen. M. Smorawińskiego 
w Turku, gm. Turek

Jan Bielejewski, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polski Niepodległej w Międzychodzie, gm. Międzychód

Mieniak strużnik



Mieniak tęczowiec, jak sama nazwa wskazuje, mieni się: jego najbardziej charakterystyczną cechą, dzieloną tylko ze spokrewnionym mieniakiem strużni-
kiem, jest niezwykłe, lśnienie jego skrzydeł. W przypadku tęczowca jest ono granatowe. Ten kolor zobaczymy tylko u samca: samica nie mieni się. Ale jeśli 
zobaczymy tęczowca, będzie to zapewne właśnie samiec: samice większość życia spędzają wysoko w koronach drzew, przez co rzadko można je spotkać. 
Liczebność tego motyla, podobnie jak wielu innych, drastycznie spadła w ostatnich dziesięcioleciach. Jedną z przyczyn jest wycinka rosnących przy wiej-
skich i leśnych drogach wierzb, których liśćmi żywią się gąsienice mieniaka tęczowca, przypominające wyglądem zielone, bezskorupowe ślimaki.

Franciszek Bandowski, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kazimierzu Biskupim, gm. Kazimierz Biskupi

Mieniak tęczowiec

„Mieniak tęczowiec”

Mieniak tęczowiec lśni pięknie latem,  
Ze Strużnikiem mieniakiem spokrewniony granatem.  
Jedynie samiec tak pięknie błyszczy,  
Tymczasem samica schowana wśród liści.  
Gąsienice tęczowca - ślimaczki zielone,  
Wcinają liściaste kotlety mielone.  
Niestety na świecie coraz mniej jest Mieniaków,  
Gdyż przydrożne wierzby trafiają do tartaków.  
Mieniaki tęczowce obrały północny kierunek,  
Czy przez zmianę klimatu przetrwa ten gatunek?  
Poznałeś już życie I wygląd tęczowca,  
Dbaj o przyrodę, a może go spotkasz. 

Hanna Sinica 
Zespół Szkół 7 Płk. Strzelców Konnych Wielkopolskich 
w Biedrusku, gm. Suchy Las
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Mieniak strużnik



Modraszek ikar
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Paź królowej
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Rusałka pawik



Strzępotka ruczajnika łatwo jest przeoczyć – nie dość, że jest niewielki, to składa skrzydła błyskawicznie po wylądowaniu. Z tego powodu często go nie 
zauważamy, podobnie jak wielu innych podobnych do niego gatunków. Strzępotek ruczajnik pozostaje wciąż jednym z pospolitszych motyli, mimo że jego 
liczebność szybko spada w całej Europie. Pamiętajmy, że to właśnie wymieranie pospolitych gatunków powinno nas najbardziej martwić – skoro nawet one 
znikają, to coś rzeczywiście jest grubo nie tak! W przypadku strzępotka ruczajnika chodzi przede wszystkim o intensyfikację rolnictwa i znikanie łąk, miedz 
i ugorów z krajobrazu. Ale jeśli pozostawimy w ogrodzie płat nieskoszonej trawy, to właśnie on może z niego skorzystać.

„Strzępotek ruczajnik - niezwykły zwyczajnik”

Na pozór jest pospolity  
i bury,  
bury jak chmury. 

Jednak oceniać go pochopnie nie można. 

Przyjrzyj się uważnie... 

Jego skrzydła są pomarańczowe,  
więc wcale nie bure...  
I już jego ocena poleciała w górę. 

„Być motylem.. szybować...” marzy wielu z nas,  
tymczasem ruczajnik już odleciał w las. 

Konstanty Piątkowski 
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera 
w Przyborowie, gm. Szamotuły

Strzępotek ruczajnik

Weronika Cybula, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie, Miasto Konin



Czerwończyk żarek to żyjący najbliżej ludzi spośród czerwończyków. Podczas gdy jego kuzyni trzymają się łąk i  skrajów lasów, żarek śmiało wkracza 
do ogrodów (byle nie były obsesyjnie koszone i pryskane). Bardzo odpowiadają mu też tak zwane „nieużytki”, gdzie jest dużo dzikich roślin i gołej ziemi. 
W takich miejscach – choćby był to skraj podwórka czy porzucony plac budowy! – tętni niezwykle bujne roślinne i owadzie życie. Może nas to zaskoczyć, 
ale na porośniętych gęstą roślinnością łąkach, z pozoru idealnych dla motyli, w gęstwinie roślin może być zbyt ciemno i zimno, by gąsienice były w stanie 
przetrwać. Kto ratuje sytuację? Często krety! Czerwończyki żarki chętnie składają jaja na roślinach rosnących tuż przy krecich kopcach – jest tam bowiem 
więcej słońca.

Czerwończyk żarek

„Czerwończyk Żarek”

Gdy jego rodzina w zagajniki się udaje  
Ten ogrodów stały bywalec.  
Niełatwo mu dogodzić wcale  
Znów zostaje jak palec. 

Zmarzluch z niego jest ogromny  
Tylko ciepło, tylko słońce! 
 A gdy czas być głową domu  
Siebie składa na łące.  
Jego przewodnikiem gorejące słońce. 

Gracjan Ogórkiewicz 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wlkp. 
w Pleszewie, gm. Pleszew

Zuzanna Katarzyna Sikora, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim, gm. Krzyż Wielkopolski



Polowiec szachownica to piękny motyl związany z nasłonecznionymi, suchymi miejscami pełnymi kwiatów – murawami, zboczami pagórków, miedzami 
i ugorami. Szachownica to typowy przykład motyla, któremu potrzebne są działania człowieka – ale tylko takie z umiarem! Jeśli przestaniemy kosić lub 
wypasać jego ulubione miejsca, te zarosną drzewami, a motyle znikną. Z drugiej strony, gdy będziemy chcieli uzyskać z nich więcej korzyści – nawożąc, 
kosząc częściej, albo zamieniając na pola uprawne – to szachownice również nie przetrwają. Wraz z ocieplającym się klimatem, w całej Europie zaczynamy 
obserwować te ciepłolubne motyle coraz dalej na północ.

Polowiec szachownica  

„Polowiec szachownica”

To polowiec szachownica  
Suchy ląd to jego granica.  
Lubi miedze, ugory, murawy  
Zbocza słonecznych pagórków  
przestrzenie i wysokie trawy. 

Na fioletowych chabrach żeruje  
I ich słodkim nektarem się częstuje.  
Całą Europę zamieszkuje  
A jak klimat się ociepla  
Coraz dalej na północ odlatuje. 

Agata Henrych 
Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki 
w Trębaczowie, gm. Perzów 

Aleksandra Braun, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie, gm. Połajewo



Dostojka malinowiec, nazywana też perłowcem malinowcem, to jedna z naszych największych i najczęściej widywanych dostojek. Dorosłe motyle spo-
tkamy w pełni lata wzdłuż leśnych dróg, nad łąkami i polanami. Dorosłe perłowce żywią się nektarem najrozmaitszych dzikich kwiatów, lubią siadać na 
pędach malin (stąd nazwa!). Ich gąsienice są znacznie bardziej wybredne: potrzebują obecności fiołków (leśnego, wonnego lub kosmatego). Jako że fiołki 
to malutkie roślinki, gąsienice dostojki malinowiec żerują tuż przy ziemi. Dla bezpieczeństwa czynią to głównie nocą. Potrafią też przewędrować nawet 
kilkanaście metrów, by znaleźć nowe źródło pożywienia – to nie byle co dla malutkiej gąsienicy!

Dostojka malinowiec

„Dostojka malinowiec”

Wśród leśnych dróg,  
nad łąką czy polem,  
gdzie kwiatów tysiące się mieni kolorem  
lub nawet w górach wysokich  
możemy się spotkać z kimś wyjątkowym  
motylem o skrzydłach szerokich  
dostojka malinowiec – bo o nim tu mowa  
Jest często spotykany,  
piękny i kolorowy,  
lecz zanim pięknym motylem się stanie  
to musi zjeść solidne śniadanie  
a raczej kolację, bo nocą zajada.  
Spotkać go można, gdzie fiołków gromada.  
Gąsienica ta, to mały łakomczuszek,  
który ma bardzo wybredny brzuszek. 

Julia Kamińska 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  
w Pyzdrach, gm. Pyzdry

Jakub Wiśniewski,  Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kwilczu, gm. Kwilcz



Rusałka admirał to niezwykle piękny motyl, łączący swoimi wędrówkami północ i południe Europy. Pojawiające się u nas wiosną admirały wykluły się z jaj 
późną jesienią poprzedniego roku, gdzieś hen, daleko nad Morzem Śródziemnym. Przez całą zimę pasły się na liściach pokrzyw, by w końcu stać się doro-
słymi motylami i wyruszyć w długą na setki kilometrów wędrówkę na północ. Potomstwo tego zimowego pokolenia admirałów rozwija się już u nas. Ich 
dzieci – znów powędrują na południe. Aby latać tak daleko, potrzeba dobrego paliwa! Jest nim nie tylko nektar: rusałki admirał uwielbiają sok z przejrzałych 
owoców. Jeśli mamy ogród, zostawmy dla nich stosik opadłych jabłek czy śliwek. W końcu mają do przebycia długą drogę!

Rusałka admirał   

„Rusałka admirał”

Piękny motylek po łące sobie lata  
Rozkłada swoje kolorowe skrzydełka  
Na powitanie nadchodzącego lata  
Hyc! Przemyka nad nami niczym iskierka 

Cieszy się chwilką nasza zwinna Rusałka  
A ja wciąż próbuję dotrzymać jej drogi  
Lecz nie mogę nadążyć za lotem śmiałka  
Z łąki, na grządki...ech! Już bolą mnie nogi 

Umknęła mi, rozejrzałam się wokoło  
Ach! Jak piękny jest świat, który nas otacza  
Zobaczyliśmy go dziś jakby na nowo  
To ile dla nas małych cudów przetacza 

Biegniemy, gnamy ciągle do przodu  
Żyjemy tak szybko od wschodu do zachodu  
Dziś spójrzmy na tę gąsienicę, co się przemienia  
Leci Rusałka, pozostają wspomnienia

Magdalena Wierzbińska 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa  
w Bielsku, gm. Orchowo 

Hanna Wróbel, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kazimierzu Biskupim, gm. Kazimierz Biskupi



Rusałka żałobnik 

Rusałka żałobnik to jeden z naszych największych i najbardziej spektakularnych motyli. Żałobnik przyciąga uwagę swoimi rozmiarami i eleganckim, choć nieco 
ponurym ubarwieniem. To właśnie jemu zawdzięcza swoją nazwę – dawniej po polsku nazywano ją też „płaszczem żałobnym”. Chociaż żałobniki występują w całej 
Polsce, to nigdzie nie są liczne. Dlatego też widok tego wielkiego motyla szybującego nad leśną drogą jest zawsze tak niezwykły i zaskakujący. Wypatrujcie żałobni-
ków przede wszystkim w lasach – szczególnie tam, gdzie rosną brzozy i wierzby, których liśćmi najczęściej żywią się gąsienice. Rusałkę żałobnik rzadko zobaczymy 
na kwiatach. Zamiast żywić się nektarem, woli spijać sok wyciekający ze zranionych drzew.

„Ocean wiosennej radości”

Z kolejnych faz przeobrażeń  
wyłonił się motyl niczym z marzeń,  
jak dzień bez zdarzeń  
i sen pełen wrażeń. 

Na ścieżce w lesie  
zanim się wzniesie,  
dostojnie rozkłada swe skrzydła  
niczym w kolorze powidła. 

Patrzcie i podziwiajcie te piękne kolory,  
skrzydła jego to kapitał spory.  
Nagle podrywa swój lot, szybuje majestatycznie,  
by spijać nektar z brzóz fantastycznie. 

Rusałka żałobnik - owad uskrzydlony,  
często do mego ogrodu zagląda spłoszony,  
by ostrożnie usiąść na bzu kwiecie,  
spijając wabiące jego aromaty w lecie. 

Ksawery Michalski 
Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Borku Wielkopolskim, gm. Borek Wielkopolski

Sara Panglisch, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie, gm. Złotów



Modraszek ikar

Modraszek ikar to najpospolitszy z ponad 30 gatunków modraszków występujących w Polsce. Niektóre z nich są bardzo rzadkie – za to ikara spotkamy 
w każdym z wielkopolskich parków krajobrazowych, a także na wsiach i w miastach: wszędzie tam, gdzie pozwolimy rosnąć dzikim kwiatom. Jak na modraszka 
przystało, ikar jest silnie związany z mrówkami: jego gąsienice posiadają specjalny gruczoł, wydzielający słodki płyn, będący dla mrówek przekąską. Gąsienice 
płacą ten słodki haracz w zamian za ochronę: mrówki bronią ich przed drapieżnikami. By zapewnić sobie jeszcze większe bezpieczeństwo, gąsienice ikara żerują 
na roślinach przede wszystkim w nocy. Dzień spędzają na powierzchni ziemi, w towarzystwie swoich mrówczych „ochroniarzy”.

„Modraszek”

Jestem sobie motyl niebieski, 
który ma czasem w oczach łezki. 
Ponieważ niektórzy wbijają we mnie pinezki.

Barwnym i pięknym motylem nadal jestem, 
lecz nie jest ze mnie fistaszek 
tylko mały modraszek. 
Kocham każdy kwiat 
ponieważ to mój cały świat.

Chociaż jestem modraszkiem 
to nie znaczy, że nie jestem głuptaskiem. 
Już wiecie kim jestem, 
więc się pożegnamy 
i mam nadzieję, że następnym razem 
się spotkamy.

Zuzanna Kurzawa 
Szkoła Podstawowa w Świerczynie 
gm. Osieczna

Illia Nosulko, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wlkp., gm. Grodzisk Wlkp.



Czerwończyk dukacik

Czerwończyk dukacik - nazwa tego motyla od razu kojarzy się z czymś błyszczącym – i rzeczywiście, skrzydła samca mają lśniący, pomarańczowy kolor. Samica 
jest ubarwiona znacznie skromniej. Dukacik to jeden z najczęściej widywanych czerwończyków. Podobnie jak wiele innych motyli, jest uzależniony od obecności 
roślin uznawanych przez wielu za „chwasty” – od będącego pokarmem gąsienic szczawiu po dostarczające nektaru motylom rozchodniki, krwawniki i lucernę. 
Z tego powodu dukacik nie ma czego szukać w obsesyjnie koszonych ogródkach, skażonych betonozą miastach oraz na wysterylizowanych przez pestycydy 
polach uprawnych. Spotkać go za to można w tradycyjnym krajobrazie rolniczym – na łąkach i miedzach, a także na skrajach lasów. Takie miejsca znajdziemy w nie-
jednym z wielkopolskich parków krajobrazowych.

„Czerwończyk dukacik”

Nad trawą fruwa mały wacik,  
Przecież to motyl - czerwończyk dukacik  
Skrzydła jego lśnią jak w słońcu rzeka  
Jego pomarańczową barwę widać z daleka  
Ten motyl mały wśród roślin żyje,  
z których nektar często pije  
I choć my mówimy, że to chwasty  
Dla niego to pożywienie - cel jasny  
Nie lubi skoszonych trawników i miasta  
Fruwać uwielbia na łąkach, miedzach i basta  
Chociaż rzadko można go spotkać  
To zapewniam wszystkich, że warto go poznać 

Aleksandra Szymańska 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  
w Pyzdrach, gm. Pyzdry

Julia Adamus, Szkoła Podstawowa nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, Miasto Kalisz



Rusałka pokrzywnik

Rusałka pokrzywnik była jeszcze niedawno jednym z najpospolitszych motyli, widywanym częściej niż wszystkim dobrze znana rusałka pawik. Podobnie jak 
u pozostałych rusałek, pokarmem jej gąsienic są pokrzywy, których we współczesnym krajobrazie jest pod dostatkiem. Wszystko wskazuje więc na to, że rusałka 
pokrzywnik powinna świetnie sobie radzić, tymczasem jej liczebność od wielu lat spada – zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Nie wiadomo, co odpowiada 
za znikanie rusałki pokrzywnik. Być może są to naturalne fluktuacje, wynikające z wieloletnich cykli, których do końca jeszcze nie rozgryźliśmy. Być może jest to 
efekt zmian klimatu, na przykład coraz częściej pojawiających się susz. Chociaż motyl ten żyje tak blisko nas, tak naprawdę niewiele o nim wiemy. Niestety, jako 
że liczebność wielu innych motyli gwałtownie spada, zapewne i w tym przypadku winowajcą jesteśmy my.

„Rusałka pokrzynik”

W piękny dzień słoneczny  
Na zielonej łące  
Siada sobie pokrzywnik  
Na kwiaty pachnące 

Jeśli kiedyś zdarzy  
Ci się wolna chwilka  
Popatrz nieco dłużej  
Na tego motylka 

Zwany jest rusałką  
Chociaż nie jest z bajki  
Lecz jest piękny właśnie  
Jak z baśni rusałki 

Poznasz go po kształcie  
Poznasz po kolorze  
Przypomina sobą  
Nadchodzącą zorzę 

Dominik Weuzki 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica 
w Złotowie, gm. Złotów

Anastazja Bilińska, Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Krotoszynie, gm. Krotoszyn



Rusałka osetnik

Kto nie słyszał o wędrujących tysiące kilometrów amerykańskich motylach – monarchach? Wyczyny rusałki osetnik wcale im nie ustępują, tymczasem 
mówi się o nich niewiele. Cudze chwalicie, swego nie znacie – pod pewnymi względami osetniki są jeszcze bardziej niezwykłe niż monarchy. Wiosną i la-
tem spotkamy rusałki osetnik żerujące na najróżniejszych kwiatach. Spotkana przez nas we wrześniu rusałka osetnik wkrótce wyruszy w niezwykłą podróż. 
Przeleci najpierw przez całą Europę, a następnie przez pół Afryki: przekroczy Saharę, by dotrzeć w góry Etiopii. Tam właśnie spadł deszcz, więc to idealna 
pora na złożenie jaj. Kolejne pokolenie ruszy jeszcze dalej na południe, aż prawie na równik. Dopiero ich dzieci zaczną wracać na północ – powracające do 
nas motyle przeobraziły się w północnej Afryce, a te widziane jesienią są ich dalekimi przodkami…

***

Motylem jestem, lecę sobie zuchwale  
Nie patrząc wcale.  
Latam sobie po polach i łące  
Kłaniam się pięknie pani biedronce.  
Na skrzydełkach małe plamki mnie ozdabiają,  
Czym uroku mi dodają.  
Skrzydełkami pomarańczowymi cudnie sobie wymachuję  
I bardzo dobrze się z tym czuję.  
Jestem barwnym motylkiem,  
Tu przebywam tylko chwilkę.  
Pląsając po kwitnącej łące,  
Na górze mam słońce błyszczące.  
Możesz ze mną lecieć gdzie chcesz,  
Byle to nie było w deszcz.  
Europę poznam całą,  
Ale dla mnie to wciąż mało.  
Na Saharze mnie też znają,  
Na sawannie Sahelu podziwiają,  
Ja motylkiem jestem swawolnym,  
Tylko dlatego, że jestem wolnym. 

Szymon Karmowski 
Szkoła Podstawowa im. M. Dąbrowskiej  
w Kucharach Kościelnych, gm. Rychwał Małgorzata Kozłowska, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kwilczu, gm. Kwilcz



Bielinek kapustnik

Bielinek kapustnik, uznawany za szkodnika kapusty, rzodkiewki, brukselki, rzepaku i  innych roślin krzyżowych, nie budzi sympatii działkowców i rolników. 
Pamiętajmy jednak, że jego gąsienice żywią się tez wieloma dzikimi roślinami, nie tylko naszymi warzywami. Bielinek kapustnik jest stosunkowo duży, a jego 
biel widać z daleka. Można go spotkać w najrozmaitszych środowiskach: dorosłe motyle lubią włóczęgę i przemierzają dziesiątki kilometrów w poszukiwaniu 
nowych siedlisk. Co więcej, mimo że kapustnik wciąż jest dość liczny, jest go znacznie mniej niż za czasów naszych dziadków. Larwy bielinka kapustnika żerują 
w stadach, bo w gromadzie jest bezpieczniej. Mają też niezwykły sposób obrony: atakowane przez drapieżnika – wymiotują na niego.

„Ogrodowa łobuziara” 

Czekaj, czekaj, kto to taki?  
Kto tak szybko czmychnął w krzaki?  
Jasne skrzydła, ciemna otoczka  
Dwie czarne plamki, rzucają się w oczka.  
To Pani Bielinek Kapustnik, łobuz jakich mało,  
Zajada kalafior i kapustę bardzo śmiało.  
Po tym jak nieswoje zje śniadanie  
Poleci szybko na leżakowanie. 

A wiesz, gdzie spotkasz owada tego?  
Wśród bogactw ogrodu warzywnego.  
Afryka, Europa i Azja  
Tam motyla dopada o jedzeniu fantazja. 

Ciężkie czasy dla naszych motyli nastały, 
 Gdyż pojawiają się potężne upały.  
Pamiętaj, mój drogi Przyjacielu,  
Že na Ziemi wiele zależy od niewielu. 

Natalia Wosiek 
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Jana Pawła II w Krotoszynie, gm. Krotoszyn

Olaf Frąckowiak, Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu, gm. Śmigiel



Poznawaj z nami przyrodę Wielkopolski!
W  tym celu zapraszamy do Ośrodków Edukacji Przyrodniczej

Zadaniem Ośrodków Edukacji Przyrodniczej w  Lądzie i  w  Chalinie jest prowadzenie edukacji przyrodniczej, w  szczególności dla dzieci i  młodzieży. 
W obu placówkach organizowane są jedno- i kilkudniowe pobyty w ramach tzw. „Zielonych Szkół”, podczas których można skorzystać z gotowych pro-
gramów lub przeprowadzić własne zajęcia. W ośrodkach mogą odbywać się także kursy, szkolenia, konferencje, spotkania integracyjne, a nawet pobyty 
wypoczynkowe. 

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie położony jest w Sierakowskim Parku Krajobrazowym i działa już od 1997 roku. OEP Chalin dysponuje bazą, 
w skład której wchodzą: odrestaurowany stary dwór, nowo wybudowana baza noclegowa z 42 miejscami, park przydworski z pomnikiem przyrody oraz 
pięciohektarowy teren o charakterze dydaktyczno-rekreacyjnym. Na terenie Ośrodka mają swój początek wytyczone i opisane 3 ścieżki dydaktyczne oraz 
6 tras Nordic Walking. Do dyspozycji gości przygotowano wigwam mogący pomieścić około 60 osób, plac zabaw dla najmłodszych oraz boiska do piłki 
nożnej i koszykówki. 

W otwartym w 2017 r. na terenie chalińskiej ostoi ciemnego nieba obserwatorium astronomicznym można wziąć udział w  różnorodnych zajęciach 
z podstaw astronomii oraz uczestniczyć w cyklicznie organizowanych wydarzeniach edukacyjnych: np. „Na Tropie” i innych ogłaszanych w mediach spo-
łecznościowych. 

Uczniowie w ramach zajęć na „Zielonych Szkołach”  mogą uczestniczyć w wycieczkach autokarowych po Pojezierzu Międzychodzko-Sierakowskim i do 
Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, zajęciach edukacyjnych i manualnych.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie jest dość młodą placówką, swoją działalność rozpoczął wiosną 2006 r. Położony jest  na terenie malowniczego 
Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, ok. 25 km na zachód od Konina. Ośrodek dysponuje salą konferencyjno-wykładową na ok. 80 osób, pracownią 
warsztatową z mikroskopami, salami wystawowymi, dioramą łąki trzęślicowej z fragmentem starorzecza, bazą noclegową na 50 miejsc, tablicą edukacyjną 
z głosami zwierząt oraz sprzętem do obserwacji ornitologicznych. Wszystko to znajduje się w wyremontowanym, zabytkowym dworku z XIX wieku, oto-
czonym 3,5 ha parkiem z pomnikowymi drzewami.

Uczniowie w ramach zajęć na „Zielonych Szkołach” mogą uczestniczyć w wycieczkach autokarowych i pieszych po Nadwarciańskim, Powidzkim i Żer-
kowsko-Czeszewskim Parku Krajobrazowym, ciekawych prelekcjach oraz zajęciach lawendowych, z wikliniarstwa i garncarstwa. 



OEP w Chalinie na terenie 
Sierakowskiego Parku Krajobrazowego

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie
Chalin 1a

64-410 Sieraków
tel.: 61 295 22 72

e-mail: oep_chalin@zpkww.pl
www.zpkww.pl

OEP w Lądzie na terenie 
Nadwarciańskiego parku Krajobrazowego

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie
Ląd, ul. Cysterska 3

62-406 Lądek
tel.: 63 276 33 07

e-mail: oep_lad@zpkww.pl
www.zpkww.pl

Ośrodki są czynne przez cały rok. Informacje o pełnej ofercie można otrzymać pod następującymi adresami:



Publikacja skierowana jest do najmłodszych mieszkańców województwa wielkopolskiego i ma na celu przybliżenie im 20 wybranych gatunków motyli 
występujących  na terenie wielkopolskich parków krajobrazowych. 

Aby forma i treść publikacji były przystępne dla dzieci i odzwierciedlały dziecięcy sposób postrzegania świata, przyjęto zasadę „dzieci - dzieciom”.  
Dlatego wierszyki i ilustracje zawarte w tej książeczce są dziełem uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych  z terenu Wielkopolski, laureatów I miejsc 
VIII edycji konkursu przyrodniczo-artystycznego pn.: „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie – motyle wielkopolskich parków 

krajobrazowych” zrealizowanego w 2022 r. przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.


