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Motyle dzienne są owadami z wielu powodów wyjątkowymi. Powszechnie lubiane, 

postrzegane jako niegroźne i atrakcyjne wizualnie przyciągają uwagę społeczeństwa. 

Spełniają też funkcję wskaźników oraz „parasoli” - chroniąc je, chronimy inne mniej 

spektakularne organizmy. Dominująca grupa gatunków związana jest ze środowiskami 

otwartymi lub półotwartymi, a tylko nieliczne można uznać za typowo leśne. Biorąc więc  

pod uwagę, że większość siedlisk otwartych nie ma obecnie charakteru naturalnego, ale  

powstały i są utrzymywane dzięki działalności człowieka, motyle dzienne łąk i muraw 

są w jakimś sensie od nas zależne. Niestety czas, kiedy były beneficjentami działalności  

człowieka, już minął. Tradycyjne ekstensywne metody gospodarowania sprzyjały 

różnorodności motyli, natomiast zwiększenie ich intensywności przyniosło efekt  

odwrotny. Całkowicie i bezpowrotnie utraciliśmy część siedlisk wskutek ich zabudowania  

lub przekształcenia w grunty orne.

Motyle dzienne należą do najlepiej poznanych grup owadów i można je uważać 

za grupę modelową w dziedzinie ekologii i ochrony owadów. W wielu krajach 

Europy dostępne są szczegółowe dane odnośnie historycznego i aktualnego 

rozprzestrzenienia poszczególnych gatunków, co pozwala określić ich status  

i wyróżnić gatunki rzadkie czy zagrożone wyginięciem. Motyle dzienne czule 

reagują m.in. na antropogeniczne przekształcenia środowiska oraz zmiany  

klimatu, co dokumentują liczne badania naukowe.

Reakcje motyli dziennych na zmiany klimatyczne są bardzo różne. W Europie u szeregu 

gatunków obserwuje się ekspansję w kierunku północnym, będącą skutkiem regionalnego 

ocieplenia. Częstą odpowiedzią na ocieplenie klimatu są zmiany fenologiczne, przejawiające 

się w przyśpieszeniu, a czasem również skróceniu pojawu oraz zwiększeniu liczby generacji 

w ciągu roku. Wiele szczegółowych danych dotyczy Wielkiej Brytanii, gdzie od ponad 

40 lat funkcjonuje system monitoringu motyli. Odpowiedź brytyjskich motyli na 

niekorzystne zmiany klimatu i środowiska okazała się być bardzo szybka. Zaobserwowano 

przy tym, że zyskują ruchliwe gatunki ubikwistyczne (wszędobylskie), podczas gdy 

tracą osiadli specjaliści. Stwierdzono, że wyspecjalizowane motyle są bardziej wrażliwe  

od roślin czy ptaków i giną jako pierwsze.
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Ogólnie zmiany klimatu, w połączeniu ze zniszczeniem i fragmentacją siedlisk, 

postrzegane są jako śmiertelny antropogeniczny koktajl! W Polsce, mimo 

braku obserwacji porównywalnych skalą z Zachodnią Europą, również widoczne  

są łączone z czynnikami klimatycznymi zmiany w faunie motyli. Szereg takich 

przykładów można znaleźć zarówno wśród gatunków bardzo pospolitych,  

jak i rzadszych. Niestety, skutkiem ocieplenia może być również występowanie 

susz, które negatywnie wpływają zarówno na bazę roślin nektarodajnych, 

jak i żywicielskich gąsienic, redukując tym samym płodność i przeżywalność.

Status motyli jest istotny sam w sobie, a ponadto pokazuje 

stan innych zapylaczy. Dane i wskaźniki wskazują na potrzebę 

działania. Terenowe dane z monitoringu liczebności motyli w 15 

krajach UE były zbierane przez wiele lat przez partnerów Butterfly 

Conservation Europe, z wykorzystaniem metody transektu (eBMS).

Wskaźnik EU Grassland Butterfly Indicator (Unijny wskaźnik motyli zbiorowisk 

łąkowych) wskazuje na znaczące spadki w liczebności motyli w siedliskach 

otwartych (szczególnie w bioregionie atlantyckim) – około 40% od 1990. Dane  

te wywarły wpływ na Strategię UE na Rzecz Bioróżnorodności 2030.

Ryc. Mapa sieci europejskiego monitoringu motyli.
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Wiele osób traktuje motyle stereotypowo, uważając, że jedyne czego potrzebują 

do życia to źródła nektaru, skoro przysłowiowo „latają z kwiatka na kwiatek”. 

Bardzo często zapomina się o wymaganiach związanych z rozwojem larwalnym.  

A i tak obecność roślin żywicielskich gąsienic jest warunkiem koniecznym, ale  

wciąż niewystarczającym. Dla wielu gatunków istotne są warunki mikroklima-

tyczne, topografia i struktura siedliska. Stąd wizja stworzenia sztucznie  

motylowego raju, zasiedlanego przez wiele gatunków, w tym rzadkich, jest raczej utopijna.

Należy jednak docenić, że w ostatnich czasach podejmuje się szereg działań, 

mających na celu zwiększenie walorów przyrodniczych zieleni miejskiej, w tym 

najpowszechniejszego elementu, jakim są trawniki. Aktywności te idą zasadniczo  

w dwóch kierunkach. Pierwszy z nich polega na mniejszym lub większym  

ograniczeniu koszenia. Zalet tego rozwiązania jest bardzo dużo, w tym 

przeciwdziałanie skutkom suszy, wymierne oszczędności finansowe, redukcja  

zanieczyszczeń i hałasu związanych z pracą kosiarek spalinowych. Czysto 

przyrodniczym efektem jest umożliwienie rozwoju i kwitnienia naturalnej  

roślinności. Należy podkreślić, że nawet znaczne zmniejszenie częstotliwości koszenia,  

np. z siedmiu do trzech razy zwykle nie wystarcza. Aby motyle dzienne mogły rzeczywiście 

skorzystać, zabieg ten musi być wykonywany rzadko – optymalnie tylko raz w roku,  

a w przypadku koszenia częstszego mieć charakter rotacyjny, tj. na raz wykaszana powinna 

być jedynie część powierzchni.

Takie zalecenia oparte są na podstawie obserwacji użytków zielonych. Łąki wielokośne 

charakteryzują się ubogością fauny motyli. Już dwukrotny pokos sprawia, że są w stanie 

utrzymać się na nich jedynie nieliczne pospolite gatunki, takie jak bielinek bytomkowiec  

czy przestrojnik jurtina. W przypadku cennych motyli już nawet jednorazowy zabieg wykonany 

w terminie kolidującym z ich cyklem życiowym (np. gdy larwy 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 

wszak stadia rozwojowe motyli.
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Motyle regularnie spotykane na terenach intensywnie gospodarowanych to przede 

wszystkim ruchliwe gatunki o niezbyt wyrafinowanych wymaganiach siedliskowych. 

Przykładem mogą być tzw. pokrzywowe rusałki, których rośliny żywicielskie – pokrzywy są 

szeroko rozpowszechnione. Często spotyka się też bardzo ruchliwego bielinka rzepnika, a w 

pobliżu terenów leśnych latolistka cytrynka. W niektóre lata motyle bardziej rzucają się w 

oczy, tak jak np. w przypadku niezwykle licznego pojawu drugiego pokolenia rusałki pawika 

w roku 2021 czy też masowej migracji rusałki osetnika dwa lata wcześniej.

Bardzo modną praktyką stało się ostatnio kreowanie tzw. kwietnych łąk. Wiele z tych założeń 

nie ma jednak nic wspólnego ze zbiorowiskami, które można spotkać (choć niestety coraz 

rzadziej) w naturze. Często opierają się one o gatunki atrakcyjne wizualnie, ale niekoniecznie 

rodzime, a w związku z tym mają charakter raczej rabat wielokwiatowych. Szczęśliwie 

część z nich ubogaca się samoistnie na skutek sukcesji. Zdarza się też, że kiedy tracą swoje 

walory estetyczne, powierzchnia jest zaorywana i odtwarzana, czego nie przetrwają żadne 

zamieszkujące ją motyle.

Przyzwolenie na rozwój naturalnej roślinności jest znacznie tańsze. Ponadto wiele 

spontanicznych zbiorowisk odznacza się dużymi walorami estetycznymi  i ich wykaszanie w 

pełni kwitnienia jawi się wręcz jako barbarzyństwo. Natomiast wysiewanie łąk kwietnych 

z mieszanek skomponowanych z naszych rodzimych gatunków może być pożądane 

w miejscach, w których wysiane wcześniej trawy tworzą zwartą darń, która skutecznie 

uniemożliwia rozwój dzikiej roślinności. Podobnie wygląda sytuacja, gdy mamy do czynienia 

z obszarami mocno zarośniętymi gatunkami inwazyjnymi, takimi jak chociażby obce naszej 

rodzimej florze nawłocie. 

Rusałka pawik, gąsienica
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Zanim podejmie się decyzję o wysianiu „łąki kwietnej”, konieczne jest rozpoznanie botaniczne 

dla danej powierzchni. Może się bowiem okazać się, że w miejscu tym dopuszczona do głosu 

natura zaskoczy nas bogactwem gatunkowym roślin. Tak samo przed podjęciem decyzji 

o wyłączeniu pewnych obszarów z koszenia, należy przeprowadzić wywiad, które z nich 

szczególnie na to zasługują. Dobrym rozwiązaniem jest też wzbogacanie składu gatunkowego 

dzikiej roślinności poprzez dosiewanie miejscami rodzimych roślin nierosnących akurat 

w danym miejscu zamiast tworzenia zawsze łąki kwietnej de novo. Nastawienie do zieleni 

miejskiej powinno być bardziej elastyczne, co oczywiście nie jest łatwe w kontekście choćby 

umów podpisywanych z firmami, zajmującymi się jej „pielęgnacją”. Tym niemniej warto 

uczynić ten wysiłek, biorąc pod uwagę zmiany klimatyczne oraz znaczną sezonową zmienność 

warunków pogodowych. Pewnych okoliczności nie da się przewidzieć, a musimy pamiętać, że 

fenologia motyli też różni się między latami. Oznacza to, że w jednym roku koszenie może 

być bardziej destrukcyjne niż w innym.

Dla wielu osób nieskoszony trawnik jest wciąż symptomem zaniedbania. Adresatem 

działalności edukacyjnej powinni być również właściciele ogrodów czy ogródków 

działkowych, którzy często poświęcają mnóstwo czasu na pielęgnowanie trawników. Za 

tym idzie też zwiększone zużycie wody, ponieważ koszony trawnik wymaga częstego 

podlewania, szczególnie w czasie upałów. Analogicznie, wyższa roślinność pomaga 

zatrzymywać wodę i zmniejsza temperaturę otoczenia, co może częściowo niwelować efekt 

miejskich „wysp ciepła”. Ograniczenie koszenia jest też jednym z podstawowych wymogów 

Naturalnie rosnąca roślinność może nas pozytywnie zaskoczyć.
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przy kreowaniu ogrodów motyli. Są one kolejnym przykładem aranżacji zieleni, która ma 

dobry wpływ na otaczającą przyrodę i klimat. 

Dzięki kilku zasadom możemy zwiększyć szanse na zwabienie motyli do ogrodu, a nawet 

zachęcić je, by w nim zamieszkały. W ten sposób stwarzamy jednocześnie miejsce do życia 

dla innych mniej lub bardziej znanych owadzich (i nie tylko) lokatorów.  Po pierwsze trzeba 

zadbać o odpowiednie kwietne menu, w którym znajdą się zarówno rośliny mające 

wielu amatorów jak i te zaspokajające bardziej specyficzne potrzeby. Powinno to 

być przynajmniej 30 gatunków roślin nektarodajnych, przy czym im bogatszy jest skład 

gatunkowy występujących w ogrodzie roślin tym lepiej. Ponadto aranżując tego typu ogród 

nie należy skupiać się wyłącznie na kwitnących roślinach ogrodowych, ale dopuszczać także 

do głosu lub wkomponowywać rośliny dziko rosnące. Te ostatnie są generalnie obowią-

zkowym i bezcennym komponentem ogrodów dla motyli. Wiele z nich, to nie okazałe  

i efektownie kwitnące rośliny, duże znaczenie mają gatunki skromniejsze, takie jak babki, 

szczawie czy pokrzywy. Często tylko dzięki takim potencjalnie mało „atrakcyjnym” roślinom 

motyle mają szanse przechodzić swój cały cykl życiowy w naszym ogrodzie, a nie tylko być 

jego gośćmi w postaci dorosłej.
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Warto przymknąć oko na podgryzanie przez gąsienice roślin. Jeśli zaakceptujemy 

takie naturalne koronki na  liściach nasturcji, róż, lilaków, lip, wierzb, topól czy dębów 

oraz polubimy podwinięte listki malw, a nawet  podzielimy się plonami kapusty, kopru 

czy chrzanu, w zamian będziemy mogli cieszyć się większą ilością różnych motylich 

mieszkańców.

W ogrodzie motyli stawiamy na naturę, unikając jakiejkolwiek chemii. Dlatego jeżeli 

zachodzi potrzeba użycia środków ochrony roślin, stosujemy wyłącznie te naturalne. 

Podobnie w przypadku nawozów, przy czym szerokim łukiem omijamy torf, w końcu 

nie chcemy przykładać ręki do zanikania torfowisk czyli cennych siedlisk również motyli.

W trakcie suszy warto kreować motylowe (owadzie) poidełka, którymi dla wielu motyli 

mogą być po prostu płaty ziemi nawilżonej wodą. Z kolei latem, a zwłaszcza jesienią 

warto pozostawić trochę naszych owocowych plonów (lub je wyłożyć), dzięki czemu 

niektóre gatunki będą miały gdzie się posilić. Bardzo pożądane jest w tego typu ogrodach 

pozostawiane kupek gałęzi, siana,  stert zgrabionych (lub nie) liści oraz płatów nieskoszonej 

roślinności, stwarzając tym samym motylom dogodne miejsce do przezimowania.

Choć duże, nasłonecznione ogrody położone w pobliżu naturalnych siedlisk są dla 

motyli najatrakcyjniejsze i będą odznaczać się największym bogactwem gatunkowym, 

nie oznacza to wcale, że i te mniejsze i mniej dogodnie usytuowane nie mogą stać się 

motylową oazą. A nawet taras czy balkon przy odrobinie chęci możemy zmienić  

w najprawdziwszą motylą stołówkę.

Motyle dzienne są wdzięcznymi obiektami w szeroko rozumianej edukacji ekologicznej. 

Ponadto w ochronę i badania tej grupy często angażują się wolontariusze,  

co stanowi modelowy przykład tzw. nauki obywatelskiej (citizen science). Weźmy 

choćby pod uwagę europejski monitoring motyli dziennych opierający  

się na aktywności tysięcy miłośników przyrody regularnie liczących motyle  

na wyznaczonych na transektach. Obserwacje takie najlepiej prowadzić w pobliżu 

miejsca swojego zamieszkania i łączyć ze zwykłym spacerem, stąd też monitoring 

motyli w Polsce promujemy pod nazwą „Motylowego spaceru”. Nic nie stoi  

na przeszkodzie, żeby liczyć motyle w zieleni miejskiej, choć oczywiście byłoby przyjemnie  

i interesująco, gdyby odznaczała się ona jak największą różnorodnością tych pięknych 

owadów. Ale to, czy tak się stanie, zależy tylko od nas. 

Zapraszamy do włączenia się w działania wspierające motyle.
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MINI PRZEWODNIK 
NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE W OGRODACH GATUNKI MOTYLI

PAZIOWATE (PAPILIONIDAE)

Paź królowej (Papilio machaon)
Jeden z najefektowniejszych i największych motyli Polski. Jego dochodzące do  

8 cm rozpiętości skrzydła zdobi oryginalny rysunek, dzięki czemu trudno go pomylić  

z jakimkolwiek innym gatunkiem. Charakterystyczne ogonki na tylnych skrzydłach 

nie są zwykłą ozdobą, są to tzw. „nibyczułki”, których zadaniem jest odwrócenie  

uwagi drapieżnika od prawdziwej głowy. Dzięki tej zmyłce pazie nierzadko uchodzą  

z życiem, poświęcając jedynie fragment skrzydła. Osobniki tego gatunku lubią 

gromadzić się przy wzniesieniach lub na leśnych polanach. W takich szczególnych 

miejscach łączą się w pary. Dymorfizm płciowy u pazia królowej jest prawie  

niewidoczny. Samice składają przypominające perły jaja pojedynczo na dzikie 

i uprawne rośliny z rodziny selerowatych (baldaszkowatych). Małe gąsienice 

łudząco przypominają ptasie odchody, w miarę wzrostu pięknieją i nabierają 

charakterystycznego wyglądu. Zaniepokojone wysuwają zza głowy „nibyróżki”  

tzw. osmaterium, wydzielając przy tym woń, przypominającą ananasa. Pazia  

królowej możemy spotkać dwa razy do roku. Pierwsze pokolenie lata w maju  

i czerwcu, drugie zaś w lipcu i sierpniu. 
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BIELINKI (PIERIDAE)

Bielinek kapustnik (Pieris brassicae)
To motyl znany chyba wszystkim, choć niecieszący się dobrą sławą ze względu na upodobania 

gąsienic. W skład menu kapustnika nie wchodzą jednak tylko uprawiana kapusta, brukselka  

czy rzepak, ale też inne rośliny takie jak: rezeda żółta, rukwiel nadmorska, gorczyca polna, 

rzodkiew świrzepa, chrzan pospolity, a także sadzone w ogrodach nasturcje. Samice składają 

żółte jaja na spodniej stronie liści w złożach liczących 40 do czasem ponad 100 sztuk.  

Gąsienice początkowo żerują gromadnie, ale później stopniowo się rozpraszają. Co ciekawe  

nie wgryzają się głębiej do główek kapusty, więc wyrządzają mniejsze szkody niż się wydaje. 

Larwy kapustnika są niejadalne dla ptaków i innych drapieżników. Dzieje się tak ponieważ 

podczas żerowania w ich ciele gromadzą się niesmaczne olejki eteryczne, o czym informują 

jaskrawymi barwami. Wbrew pozorom kapustnik nie jest w dzisiejszych czasach gatunkiem 

bardzo licznym. Obserwowany jest on znacznie rzadziej od bardzo podobnego bielinka  

rzepnika, z którym jest zresztą często mylony. Kapustnik jest od swojego krewniaka wyraźnie 

większy - rozpiętość jego skrzydeł wynosi 5,2-5,8 cm. Ponadto czarna plama na wierzchołku 

przedniego skrzydła sięga aż połowy jego zewnętrznego brzegu. Płeć bielinka kapustnika 

stosunkowo łatwo rozpoznać. U samic pośrodku przedniego skrzydła występują dwie czarne 

plamki, których brak u samców. Bielinek kapustnik pojawia się w dwóch pokoleniach w maju 

i czerwcu oraz od lipca do początku września. Niekiedy po ciepłym lecie może pojawić się 

częściowe trzecie pokolenie spotykane nawet jeszcze na początku października.
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Bielinek rzepnik (Pieris rapae)
Często mylony z większym i zdecydowanie sławniejszym bielinkiem kapustnikiem, jest  

jednak od niego wyraźnie ,mniejszy gdyż osiąga rozpiętość skrzydeł 4,0–4,6 cm 

i ma mniej kontrastową plamę na wierzchołku przedniego skrzydła, obejmującą 

najwyżej ⅓ zewnętrznego brzegu. Ponadto u obu płci na tym skrzydle występują 

jeszcze dodatkowe plamki, jedna u samców i dwie u samic. Samice składają jaja 

pojedynczo na wielu uprawnych i dzikich gatunkach z rodziny kapustowatych,  

m.in. na kapuście, gorczycy polnej, rzodkwi i gęsiówkach. Ponadto gąsienice 

można spotkać na terenie ogrodów na nasturcji. Bielinka rzepnika spotkać można  

od kwietnia do października w dwóch lub trzech pokoleniach, które nakładają się  

na siebie, co ma związek ze skomplikowanymi zachowaniami migracyjnymi.  

Z uwagi na naturę wędrowca może byś spotykany praktycznie wszędzie. 
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Bielinek bytomkowiec (Pieris napi)
To jeden z tych niezwykłych motyli, które możemy powąchać. Pachnie on całkiem przyjemnie, 

nieco podobnie do cytryny. Tak aromatyczne są jednak jedynie samce, które poza zapachem 

odróżniają się samic także deseniem na wierzchu przedniej pary skrzydeł. Występuje na nich 

co najwyżej po jednej plamce, podczas gdy samice mają zawsze dwie plamki. Bytomkowce 

są motylami średniej wielkości o rozpiętości skrzydeł 4-4,5 cm. Spośród innych bielinków 

wyróżnia je ubarwienie spodu skrzydeł, a konkretnie charakterystyczne smugi wzdłuż 

żyłek. W siedliskach wilgotniejszych łąk należy do najczęściej spotykanych gatunków. Lata 

zwykle w dwóch pokoleniach od kwietnia do czerwca, następnie po krótkiej przerwie 

od lipca do sierpnia. Czasem w sprzyjające lata pojawia się również trzecia generacja we 

wrześniu i październiku. Gąsienice bytomkowca rozwija się na roślinach kapustowatych, 

nie są to jednak gatunki uprawne, ale wyłącznie dzikorosnące np. rzeżuchy, czosnaczek 

pospolity, stulisz lekarski, gęsiówki i gorczyca polna. Wiosenne pokolenie jest pospolitsze  

w wilgotniejszych i bardziej osłoniętych miejscach z bujniejszą roślinnością (lasach grądowych 

i łęgowych, na leśnych łąkach i ich skrajach, w dolinach rzek i okolicach zbiorników wodnych, 

na podmokłych łąkach). Motyle drugiego pokolenia widywane bywają również w suchszych 

miejscach na terenach otwartych.  
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Zorzynek rzeżuchowiec (Anthocharis cardamines)
To typowo wiosenny motyl, spotykany jedynie o tej porze roku. Jednak nie pojawia się  

on tak od razu wraz z nadejściem wiosny, ale dopiero w połowie kwietnia. Natomiast ostatnie 

osobniki widuje się zazwyczaj na początku czerwca. Ten pospolity gatunek możemy spotkać 

na wilgotnych łąkach, skrajach lasów, leśnych polanach, brzegach rzek i rowów, a czasem 

także w ogrodach. Choć nie jest dużym motylem (rozpiętość skrzydeł 3,5-4 cm), to łatwo 

go rozpoznać nawet z daleka. Oczywiście pod warunkiem, że mamy do czynienia z bardzo 

charakterystycznie ubarwionym samcem, którego końcowe fragmenty górnych skrzydeł 

zdobi duża jaskrawopomarańczowa plama. Samice pozbawione są pomarańczowego koloru  

i mogą być mylone z innymi przedstawicielami rodziny bielinkowatych, zwłaszcza z bielin-

kiem rukiewnikiem. Jaja składane są pojedynczo nie tylko na  rzeżuchę łąkową, ale również 

na szypułkach i pączkach czosnaczka pospolitego oraz rzadziej gęsiówki szorstkowłosistej, 

gorczycy polnej czy innych dziko rosnących roślin z rodziny kapustowatych. Wrzecionowate 

jajeczka początkowo są bladozielone, z czasem jednak nabierają jaskrawej pomarańczowej 

barwy, dzięki której dość łatwo je wypatrzyć. Zorzynek rzeżuchowiec występuje na obszarze 

całego kraju i zwykle jest pospolity.
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Latolistek cytrynek  (Gonepteryx rhamni)
Jeden z najdłużej żyjących motyli w postaci dorosłej, którego można spotkać niemal przez cały 

rok. Cytrynki zimują najczęściej między suchymi liśćmi, a wiosną do życia budzą się wcześniej  

cytrynowożółte samce niż bladozielonkawe samice, ponieważ potrzebują niższej temperatury 

do rozpoczęcia lotów. Samiczki nie są tak barwne ja samce, za sprawą swoich bladych skrzydeł 

i często przez niedoświadczonych obserwatorów bywają brane za bielinki. Cytrynkom  

w pełnej kresie z rozpostartymi skrzydłami (o rozpiętości 4,8–5,5 cm), możemy przyjrzeć się 

niezwykle rzadko ponieważ zazwyczaj trzymają swoje skrzydła zamknięte. Wierzch natomiast 

można zobaczyć jedynie w locie oraz podczas zalotów. Samice składają jaja wyłącznie wiosną 

pojedynczo lub po kilka na pąkach lub spodzie rozwijających się liści kruszyny pospolitej  

i szakłaka pospolitego, czasem też na gałązkach. Motyle wylęgają się zwykle na początku lipca 

i wyjątkowo mogą dożyć nawet do lipca następnego roku. Cytrynek jest jednym z najszerzej 

rozprzestrzenionych, najpospolitszych i najbardziej rozpoznawalnych krajowych gatunków. 
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MODRASZKI (LYCAENIDAE)

Modraszek ikar (Polyommatus icarus)
Jest najczęściej spotykanym niebieskim motylem w Polsce. Choć jego skrzydła mierzą 

zaledwie ok. 3 cm rozpiętości, zwykle rzuca się w oczy. Łatwo zaobserwować zwłaszcza samce 

charakteryzujące się intensywnym, niebiesko fioletowawym, ubarwieniem wierzchniej strony. 

Samice ikara, choć mniej jaskrawe są za to bardzo zmienne. Ich brunatne z pomarańczowymi 

plamkami skrzydełka, często pokrywa też mniej lub bardziej rozległy nalot z niebieskich 

łusek. Modraszek ikar przystosowany jest do najróżniejszych typów otwartych środowisk 

obfitujących w rośliny żywicielskie gąsienic tj. lucerny, komonice, koniczyny, wilżyny, cieciorka 

pstra oraz inne bobowate (motylkowate). Ikara spotkać można na łąkach, pastwiskach, suchych 

leśnych polanach, a także przydrożach i nasypach kolejowych oraz w ogrodach i na terenach 

ruderalnych. Pojawia się w dwóch lub trzech generacjach (połowa maja - czerwiec, połowa 

lipca - sierpień, wrzesień – połowa października). Gąsienice ikara wydzielają ze specjalnego 

gruczołu płyn, który chętnie zlizują mrówki z różnych rodzajów w zamian za ochronę przed 

drapieżnikami i parazytoidami. Nierzadko jednak można też spotkać larwy ikara bez asysty 

mrówek. Natomiast poczwarki są często zagrzebywane przez robotnice w ziemi i mogą być 

nawet zanoszone przez nie do mrowiska.
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Modraszek wieszczek (Celastrina argiolus)
Jest pierwszym spotykanym w sezonie niebieskim motylem i jednocześnie jednym  

z pierwszych gatunków, które wylęgają się wiosną z poczwarek. Pierwsze pokolenie lata 

od kwietnia do początku czerwca, a drugie od końca czerwca do początku sierpnia. Ten 

niewielki motyl o rozpiętości skrzydeł nie przekraczającej 3 cm charakteryzuje się wyraźnym 

dymorfizmem płciowym, który widoczny jest tylko przy otwartych skrzydłach. Samice mają 

bardzo szeroką czarną obwódkę przy zewnętrznym brzegu przednich skrzydeł. Ponieważ 

gatunek ten podczas pobierania pokarmu trzyma skrzydła zamknięte, płeć rozpoznać 

najłatwiej kiedy wygrzewa się z półotwartymi skrzydłami w słońcu. Najbardziej typowymi 

środowiskami występowania wieszczka są prześwity w lasach liściastych i mieszanych, polany, 

skraje lasów, leśne drogi oraz zarośla i wrzosowiska. Nierzadko widuje się go jednak również 

w parkach i ogrodach, także na terenach miejskich. Jest to motyle pospolity w całej Polsce  

i oprócz modraszka ikara należy do najczęściej widywanych modraszków. Wieszczek znajduje 

się w grupie niezbyt wybrednych polifagów i w stadium gąsienicy wykorzystuje gatunki  

z najróżniejszych rodzin, m.in. chmiel zwyczajny, maliny i jeżyny, kruszynę pospolitą, krwawnicę 

pospolitą, bluszcz pospolity, wrzos pospolity, nostrzyk biały, lucernę siewną i robinię akacjową. 

Zarówno larwy jak i poczwarki wieszczka wydzielają substancje atrakcyjne dla mrówek  

z różnych rodzajów. Dzięki temu są chętnie przez nie odwiedzane, a takie mrówcze towarzystwo, 

może być niezwykle cenne i udaremnić atak potencjalnego drapieżnika.
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Czerwończyk żarek (Lycaena phlaeas)
Jeden z najmniejszych rodzimych gatunków o rozpiętości skrzydeł wynoszącej zaledwie  

2,5–3,0 cm. Mimo niewielkich rozmiarów rzuca się w oczy dzięki charakterystycznemu 

ubarwieniu. Drugi człon jego polskiej nazwy nie jest przypadkowy, w końcu kontrastowa 

kolorystyka przywodzi na myśl żarzący się węgielek. Niekiedy nad pomarańczową obwódką 

tylnego skrzydła występuje dodatkowo rząd niebieskich plamek. Płeć żarka trudno 

zidentyfikować ze względu na brak wyraźnego dymorfizmu. Samice składają jaja pojedynczo 

na liście szczawiu, głównie polnego, kędzierzawego i zwyczajnego. Żarka możemy spotkać  

w dwóch lub trzech pokoleniach od maja do połowy czerwca oraz od połowy lipca  

do października. Generacje letnie i jesienne zwykle nakładają się na siebie. Motyl ten jest 

gatunkiem pospolitym na obszarze całego kraju. Zasiedla otwarte i półotwarte środowiska 

prawie wszystkich typów, ale najliczniejszy jest w suchych i ciepłych miejscach z rzadszą 

roślinnością i obfitością roślin żywicielskich.
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Pazik brzozowiec (Thecla betulae)
Wbrew swojej nazwie nie ma nic wspólnego z brzozami, a roślinami żywicielskimi gąsienic  

są śliwa tarnina, rzadziej śliwa domowa i czereśnia. Jest to największy spośród przedstawicieli 

modraszków, mających ogonki na tylnych skrzydłach (rozpiętość skrzydeł: 3,2–3,8 cm). 

Spotykać go można od połowy lipca do września, a czasem początku października. Samice 

mają na przednich skrzydłach dużą pomarańczową plamę, podczas gdy u samców w tym 

miejscu występuje tylko niewielkie przejaśnienie. Brzozowiec zamieszkuje nasłonecznione 

zarośla, brzegi lasów, zadrzewienia śródpolne oraz stare sady. Motyle większość czasu spędzają 

w koronach drzew i z tego powodu nie spotyka się ich często, mimo że są stosunkowo pospolite. 

Często występowanie gatunku stwierdza się właśnie na podstawie systema-tycznych 

zimowych obserwacji, a w niektórych krajach liczenie jaj jest nawet metodą monitoringu.  

Poczwarki są atrakcyjne dla mrówek i często są przez nie zakopywane. Gatunek ten 

rozprzestrzeniony jest w całej Polsce.
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RUSAŁKI (NYMPHALIDAE)

Rusałka pawik (Aglais io)
Jeden z bardziej rozpoznawalnych i efektownych polskich motyli. Wszystko dzięki 

charakterystycznemu i niezwykle barwnemu rysunkowi wierzchnich skrzydeł, a także 

rozmiarom (rozpiętość skrzydeł: 5,6–6,4 cm). Samice pawika składają zielonkawe jaja w dużych 

liczących nawet 500 sztuk złożach na spodzie liści pokrzywy zwyczajnej lub rzadziej chmielu 

zwyczajnego. Gąsienice aż do ostatniego stadium żyją gromadnie, snując jedwabne oprzędy. 

Pawika można spotkać prawie wszędzie, gdy szuka roślin nektarodajnych lub miejsc do 

złożenia jaj na brzegach lasów, polanach, łąkach, w okolicach zbiorników wodnych, ogrodach, 

parkach, na przydrożach i terenach ruderalnych. Jest to jeden z dłużej żyjących motyli i można 

go obserwować niemal cały rok, ponieważ spędza zimę w postaci dorosłej. Chowa się wówczas 

w dziuplach, szczelinach kory, pod kamieniami, a także nieogrzewanych pomieszczeniach. 

Osobniki zimujące spotyka się od marca do czerwca, a nowe pokolenie od początku lipca. 

Część z tych motyli nie czeka jednak z rozmnażaniem do wiosny i kończy żywot już po kilku 

tygodniach pozostawiając jednak po sobie drugą generację spotykaną od połowy sierpnia.
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Rusałka pokrzywnik (Aglais urticae) 
Jeden z częściej spotykanych gatunków, jako że chętnie odwiedza rabaty w ogrodach  

i ogródkach działkowych. Zimę często spędza blisko ludzi na strychach, do piwnicach, altanach 

czy innych nieogrzewanych pomieszczeń. W naturze jego zimowe schronienia stanowią dziuple, 

szczeliny kory, itp. Zimujące pokrzywniki latają do maja i dają początek pokoleniu letniemu 

spotykanemu w czerwcu i lipcu. Motyle te spotkać można w prawie każdym środowisku. 

Zamieszkują brzegi lasów, polany, przydroża, okolice zbiorników wodnych, a także tereny 

ruderalne, parki oraz ogrody. Co ciekawe spotykane przed zimowaniem pokrzywniki nie łączą 

się w pary i z zalotami czekają aż do wiosny. Gąsienice pokrzywnika, jak można się domyślać, 

odżywiają się pokrzywą zwyczajną i jest to rzeczywiście ich jedyna roślina żywicielska. Na 

spodzie młodych liści samice składają jaja w dużych złożach liczących nawet 100 szt. Przy tym 

bardzo starannie wybierają rośliny preferując te młode i rosnące w pełnym słońcu, często na 

skrajach łanów pokrzyw. Rusałka pokrzywnik jest pospolita na obszarze całej Polski, ale jej 

liczebność podlega dużym wahaniom.
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Rusałka ceik (Polygonia c-album)
To prawdziwy mistrz kamuflażu, którego wypatrzenie gdy siedzi z zamkniętymi skrzydłami  

to niezły trening spostrzegawczości. Co ciekawe, tak jak nie ma dwóch takich samych liści,  

tak i skrzydła ceika od spodu różnie wyglądają. Zawsze są jednak fantazyjnie powcinane  

i łudząco przypominają uschnięte liście. Mogą mieć mniej lub bardziej rozbudowany rysunek 

oraz zmienną kolorystykę. I tak są formy jaśniejsze i ciemniejsze, a na skrzydłach niekiedy 

pojawia się zielonkawa barwa. Znakiem rozpoznawczym ceika jest też mała biała literka „C” 

na dolnym spodnim skrzydle i tylko bardzo rzadko zdarza się spotykać nietypowe osobniki 

pozbawione tego wyróżniającego elementu. Gąsienice rozwijają się najczęściej na pokrzywie 

zwyczajnej, ale spotkać je można też na liściach chmielu, leszczyny pospolitej, wiązów, agrestu 

czy czerwonej porzeczki. Poczwarki wyglądem łudząco przypominają uschnięte liście.  

Ceik zamieszkuje brzegi lasów, leśne drogi, polany, okolice zadrzewień śródpolnych i zbior-

ników wodnych ze zbiorowiskami łęgowymi, a także sady i ogrody. Wiosną spotyka się go 

głównie na kwitnących wierzbach. Natomiast jesienią chętnie przylatuje do fermentujących 

owoców. Zazwyczaj występują dwa pokolenia ceika, pierwsze pojawiające się w czerwcu i lipcu 

oraz drugie od sierpnia do maja następnego roku z przerwą na sen zimowy. Motyle zimują  

w gęstej roślinności, pośród wystających korzeni drzew, pod skarpami, rzadko w nieogrze-

wanych pomieszczeniach. Rusałka ceik jest w Polsce szeroko rozprzestrzenionym gatunkiem.
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Rusałka kratnik (Araschnia levana)
Motyl o dosłownie dwóch obliczach. Latające wiosną od kwietnia do czerwca kratniki są 

pomarańczowe z czarnym rysunkiem. Tymczasem ich dzieci spotykane latem w lipcu i sierpniu 

wyglądają kompletnie inaczej zarówno z wierzchu jak i od spodu. Czarnobrunatne z żółtobiałą 

przepaską w zasadzie w niczym nie przypominają swoich rodziców. Czasami pojawiają się też 

osobniki uważane za przedstawicieli trzeciego pokolenia z pośrednim ubarwieniem. Rozpiętość 

skrzydeł kratnika waha się od 2,8 do 3,4 cm. Kratniki możemy spotkać w wilgotniejszych 

miejscach, na skrajach lasów i polanach, w zaroślach oraz na terenach ruderalnych. Samice 

składają zielonkawe jaja na spodnią stronę liści w bardzo charakterystycznych i wyjątkowych 

złożach. Są one przylepione jedno do drugiego na kształt łańcuszków łudząco przypominających 

kwiaty pokrzywy zwyczajnej, która jest zresztą jedyną rośliną żywicielską kratnika. Jest to 

gatunek pospolity spotykany na obszarze całego kraju.
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Rusałka admirał (Vanessa atalanta)
Jest szczególnym motylem i to nie tylko ze względu na swoje bardzo charakterystyczne 

ubarwienie wykluczające pomyłkę z jakimkolwiek innym gatunkiem. Ten okazały mierzący  

5,8–6,4 cm rozpiętości skrzydeł motyl, należy do wędrowców, które przylatują do Polski  

z dalekiego południa, z rejonu Morza Śródziemnego. Pojawia się zwykle w połowie maja, choć 

zdarzają się lata, że spotykany jest już wcześniej. Admirały widywane są zwykle pojedynczo, 

jednak w niektóre sezony pojawia się ich znacznie więcej. Generalnie migrujące osobniki można 

napotkać niemal wszędzie. Ten wytrwały podróżnik daje w naszym kraju początek nowemu 

pokoleniu.  Gąsienice żerują na liściach pokrzywy zwyczajnej, rzadziej pokrzywy żegawki. 

Siedliska lęgowe admirała są ściśle związane z występowaniem roślin żywicielskich i obejmują 

brzegi lasów liściastych, wilgotne łąki i polany, ogrody, sady, a także wilgotniejsze tereny 

ruderalne. Gąsienice żyją w charakterystycznych domkach zbudowanych ze sprzędzonych liści  

i w nich również się przepoczwarczają. Wylęgłe z poczwarek motyle można obserwować jeszcze 

do późnej jesieni, m.in. w ogrodach, gdzie posilają się przed daleką podróżą na kwiatach oraz 

opadłych, fermentujących owocach. Zwykle znikają definitywnie w połowie października. Tylko 

nieliczne zimują w Polsce i wtedy następnego roku mogą być obserwowane już w kwietniu. 
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Rusałka osetnik (Vanessa cardui)
To kolejny gość z dalekiego południa, przylatujący do Polski każdej wiosny. W niektóre lata 

może zjawić się w niesamowitych ilościach. Ze względu na naturę migranta można go spotkać 

prawie wszędzie. Dorosłe osobniki wykazują jednak tendencję do przebywania w bardziej 

otwartych i suchych miejscach niż rusałka admirał, np. na łąkach, brzegach pól i miedzach, 

ugorach, w ogrodach. Gąsienice żerują na rozmaitych gatunkach roślin mających kolczate 

lub owłosione łodygi, takich jak ostrożenie, osty, żmijowiec pospolity, kocanki piaskowe  

czy krwawniki. Poczwarki osetnika są zmienne w ubarwieniu jednak niekiedy są w całości 

pokryte złotym połyskiem przez co wyglądają jak najprawdziwsze drogocenne klejnoty 

zawieszone pośród dzikiej roślinności. Wylęgłe u nas osetniki zostają u nas nieco krócej  

niż prowadzące podobny wędrowny tryb życia admirały. Ostatnie osobniki widuje się zwykle 

już pod koniec września.
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Perłowiec (dostojka) malinowiec (Argynnis paphia)
Największy z krajowych perłowców, choć wcale nie najbardziej „perlisty”. Rozpiętość jego 

skrzydeł może mierzyć od 5,5 do 6,6 cm. W przeciwieństwie do pokrewnych gatunków 

rozróżnienie płci malinowca nie jest trudne, pod warunkiem, że możemy zobaczyć wierzchnią 

stronę jego skrzydeł. U samców na górnych skrzydłach można dostrzec bowiem wyraźne 

ciemne smugi wzdłuż żyłek. Ten dodatkowy rysunek to skupienia łuseczek zapachowych,  

z których w trakcie zalotów uwalniane są feromony. U samic malinowców spotykane  

są osobniki wyglądające zupełnie inaczej od pozostałych, to szarooliwkowa forma zwana 

valesina. Tak oryginalne ubarwione samice spotyka się jednak znacznie rzadziej od tych 

typowych – pomarańczowych. Gąsienice odżywiają się różnymi gatunkami fiołków, takimi 

jak: Rivina, wonny, kosmaty i leśny, Mają dość wyjątkowy wygląd, dzięki charakterystycznym 

„rogom”. Dorosłe malinowce możemy spotkać od końca czerwca do początku września. 

Zamieszkują one tereny leśne oraz leżące na ich skrajach łąki. Częściej spotykane są w lasach 

liściastych i mieszanych niż w iglastych. Ponadto widywane są również w starych parkach, 

rzadziej zaś na bardziej otwartych przestrzeniach. Oprócz kwiatów chętnie spijają z liści rosę 

miodową mszyc.
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Perłowiec mniejszy (dostojka latonia)  (Issoria lathonia)
Najmniejszy spośród naszych perłowców osiąga rozpiętość skrzydeł 4-4,8 cm, ale perłowe 

plamy na spodniej stronie tylnej pary zajmują u niego największą powierzchnię. Ten 

„drogocenny” wygląd oraz nieco kanciasty kształt skrzydeł sprawia, że nie sposób pomylić 

go z jakimkolwiek innym gatunkiem. Perłowca mniejszego możemy podziwiać najwcześniej  

i najdłużej ze wszystkich perłowców. Pierwsze motyle pojawiają się zwykle pod koniec kwietnia, 

a ostatnie można obserwować jeszcze na początku października. W tym czasie rozwijają się 

zwykle trzy pokolenia. Samice składają jaja pojedynczo na fiołki polne będące jedyną rośliną 

żywicielską. Perłowiec mniejszy jest gatunkiem pospolitym i skłonnym do wędrówek. Siedliska 

lęgowe obejmują jednak przede wszystkim suchsze tereny otwarte, takie jak suche łąki, skraje 

pól, przydroża, przytorza, pastwiska, wrzosowiska, ugory i tzw. nieużytki. Są również częstymi 

gośćmi w ogrodach.
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Mieniak strużnik (Apatura ilia)
Najprawdziwszy kameleon wśród motyli. Jego okazałe, bo mierzące od 6 do 7 cm rozpiętości 

skrzydła zmieniają kolor. Jednak dzieje się to na zupełnie innych zasadach niż u wspomnia-

nych gadów. Wrażenie zależy mianowicie od kąta, pod jakim pada światło na skrzydła i tak  

raz będą wydawać się one niebieskofioletowe innym razem zwyczajnie brunatne, a czasem  

i takie i takie. Niestety ten oszałamiający połysk jest cechą typową jedynie dla samców.  

Samice są już zwyczajnie brunatne, ale przy tym dużo trudniej je spotkać. Prowadzą bardzo 

skryty tryb życia, przebywając głównie w koronach drzew. Gatunek ten nie odżywia się 

kwietnym nektarem. Natomiast chętnie przylatują do wilgotnej ziemi. Zwabiają je również 

odchody i padlina. Przy takich oryginalnych stołówkach może gromadzić się większa ilość 

motyli. Latające mieniaki możemy podziwiać zwykle od końca czerwca do początku sierpnia. 

Ten zjawiskowy motyl spotykany jest na terenach leśnych, ale też przy ulicach i alejkach,  

przy których rosną drzewa, na których rozwijają się gąsienice. Roślinami żywicielskimi  

są topola osika, czarna i niektóre inne aklimatyzowane topole, rzadziej wierzba iwa.  
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Osadnik egeria (Pararge aegeria)
Samce osadnika egerii zasługują na miano wyjątkowych z dwóch powodów. Po pierwsze 

pachną czekoladą, a po drugie mają bardzo oryginalne terytoria, o które toczą zaciekłe 

powietrzne bitwy. Takim cennym, wytrwale strzeżonym terenem są słoneczne plamki  

w terenie zadrzewionym. Samice od samców można rozróżnić nie tylko po braku apetycznego 

zapachu, ale także po większych i liczniejszych żółtawych plamach na wierzchu skrzydeł, 

których rozpiętość w przypadku obu płci wynosi 4-4,2 cm. Egerię spotkać można od połowy 

kwietnia do połowy października w dwóch lub trzech pokoleniach często nakładających się 

na siebie. Zamieszkuje lasy liściaste i mieszane preferując nieco wilgotniejsze tereny, gdzie  

są wysokie drzewa i nieco cienia, a także prześwity. W dogodnych warunkach może występo-

wać również w parkach i ogrodach. Roślinami żywicielskimi tego osadnika są rozmaite rosnące 

w lasach trawy z szerokimi liśćmi, m.in. kłosownice, kłosówka wełnista, kupkówka pospolita, 

perz właściwy, trzcinniki i wiechliny. Gatunek jest rozpowszechniony na terenie białostockich 

lasów, ale także innych zadrzewionych terenów pod warunkiem obecności niekoszonych traw. 
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Przestrojnik jurtina (Maniola jurtina)
Samca jurtiny trudno pomylić z samicą, zarówno gdy trzyma skrzydła zamknięte jak  

i otwarte. Bardziej stonowany, pozbawiony kontrastowej przepaski na spodzie tylnego skrzydła  

i pomarańczowego pola na wierzchu skrzydła przedniego, a ponadto ma w porównaniu  

z samicą zdecydowanie mniejsze czarne oczko. Samice są też zwykle większe - rozpiętość ich 

skrzydeł może przekraczać 5 cm. Płeć jurtiny można rozpoznać też po zapachu, ponieważ 

wydzielają go jedynie samce. Jednak wątpliwe by ktoś miał na to ochotę, gdyż woń ta, będąca 

w istocie feromonem, przypomina nieco… nieświeże skarpetki. Latające jurtiny można spotkać 

od połowy czerwca aż do początku września. Przestrojnik jutrina zamieszkuje wiele rozmaitych 

środowisk otwartych, takich jak łąki, przydroża, przytorza, skraje lasów i leśne polany,  

a także ugory i ogrody. Jaja są składane pojedynczo na rozmaite gatunki traw, a szczególnie:  

kostrzewy, życice, wiechliny, a także kupkówka pospolita czy kłosownice.. Przestrojnik jurtina 

należy do najczęściej spotykanych motyli w Polsce. 
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Przestrojnik trawnik (Aphantopus hyperanthus)
Motyl typowo letni, pojawiający się w połowie czerwca i latający do połowy sierpnia. Choć 

jego skrzydła pozbawione są żywych, intensywnych kolorów, to potrafi rzucać się w oczy. 

Po pierwsze nie należy do motyli małych, bo jego skrzydła mają rozpiętość od 3,6 do 4,4 

cm. Ponadto jest pospolity i bywa aktywny nawet w pochmurne dni, gdy inne gatunki już 

nie latają. Trawnik zamieszkuje podmokłe łąki, polany, leśne przydroża, wilgotniejsze tereny 

ruderalne oraz przytorza. Dość często spotyka się go również w ogrodach. Preferuje miejsca 

częściowe zacienione, unikając przy tym suchych i gorących terenów. Płeć trawnika najprościej 

rozróżnić po oczkach na wierzchu jego skrzydeł. Samice mają ich zdecydowanie więcej i są 

one wyraźniejsze, zwykle po trzy pary na skrzydłach górnych i dwie na dolnych. Natomiast 

u samców w najlepszym razie występuje jedno lub dwa oczka na przednim skrzydle i jedno 

na tylnym. Roślinami żywicielskimi gąsienic trawnika są różne gatunki traw, a także niektóre 

turzyce. Przestrojnik trawnik jest gatunkiem szeroko rozprzestrzenionym i pospolitym w całej 

Polsce. 
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Strzępotek ruczajnik (Coenonympha pamphilus)
Jeden ze skromniejszych motyli dziennych Polski. Nie dość że niewielki, bo osiągający  

3-3,4 cm rozpiętości skrzydeł, to jeszcze kolorystycznie stonowany, a ponadto pozbawiony 

typowych dla pozostałych naszych strzępotków oczek. Na spodzie tylnych skrzydeł, mogą 

występować co najwyżej małe jasne plamki. Dzięki tej subtelnej urodzie ruczajnika trudno 

pomylić z jakimkolwiek innym gatunkiem. Motyle te mają niezwykłe rytuały godowe. 

przypominające tokowiska ptaków. Roślinami żywicielskimi ruczajnika są rozmaite pospolite 

trawy, takie jak: kostrzewy, wiechliny czy mietlice. Dorosłe ruczajniki można spotkać w dwóch 

lub trzech pokoleniach od maja do września. Zamieszkują prawie wszystkie typy otwartych 

środowisk trawiastych: łąki, ugory, przytorza, polany i skraje lasów, ogrody, zaniedbane trawniki, 

tereny ruderalne. Jednak najliczniejsze są w suchszych miejscach, gdzie murawa jest niska  

i niezbyt gęsta. Gatunek ten jest pospolity na obszarze całego kraju.
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Polowiec szachownica (Melanargia galathea)
Tego bardzo charakterystycznego i dość dużego motyla (rozpiętość skrzydeł:  

4,4–5 cm) możemy obserwować w jednym pokoleniu od końca czerwca do połowy sierpnia.   

Szachownica zamieszkuje różne typy ekstensywnie użytkowanych łąk a także ugory,  

przydroża, nasypy kolejowe. Nieco rzadziej spotykana jest w zaroślach, widnych lasach  

czy na polanach. Roślinami żywicielskimi gąsienic są głównie kostrzewy, szczególnie czerwo-

na i owcza oraz kłosownice i stokłosa prosta. Larwy występują w dwóch formach barwnych: 

zielonej i brązowej.
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POWSZELATKI (HESPERIIDAE)

Warcabnik ślazowiec  (Carcharodus alceae)
Jeden z najbardziej ogrodowych gatunków motyli, a to dlatego, że uwielbia malwę różową. 

Przy tym to nie kwiaty i ukryty w nich nektar cieszą się uznaniem ślazowca, ale liście zjadane z 

apetytem przez gąsienice. Na szczęście ich wpływ na malwy jest znikomy i stąd gatunek ten 

nie zasługuje w żadnym razie na miano szkodnika. Poza tym ślazowiec jako rośliny żywicielskie 

wykorzystuje dziko rosnące malwowate, takie jak ślaz zygmarek, ślaz piżmowy czy ślaz 

zaniedbany. Motyle dorosłe trudno wypatrzeć ponieważ latają szybko i nisko nad ziemią, a poza 

tym są niewielkie, osiągają jedynie ok. 3 cm rozpiętości skrzydeł. Dymorfizm płciowy jest słabo 

zaznaczony, tak więc płeć ślazowca rozpoznać niełatwo. Brunatne jaja  składane na pakach 

i wierzchniej stronie liści dość łatwo wypatrzeć, ale jeszcze łatwiej znaleźć charakterystyczne 

domki, w których żyją gąsienice. Ze złożonego i sprzędzonego brzegu liścia tworzą schronienia, 

które opuszczają jedynie na czas żerowania. W podobnej kryjówce ukryte są również poczwarki. 

Dorosłe motyle pojawiają się w dwóch pokoleniach, w maju i czerwcu oraz od połowy lipca 

do początku września. Warcabnik ślazowiec występuje prawie w całej Polsce, choć rzadziej na 

północy kraju.
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Karłątek ryska (Thymelicus lineola)
Karłątek ryska jest łudząco podobny do  karłątka leśnego, najłatwiej odróżnić go po czarnej 

plamie na spodniej stronie buławki czułka. Pojawia się w jednym pokoleniu, od połowy  

czerwca do końca sierpnia. Motyle często wygrzewają się na trawach, z częściowo otwartymi 

skrzydłami, które osiągają rozpiętość 2,6–2,8 cm. Roślinami żywicielskimi gąsienic są kupkówki, 

kłosownice, trzcinnik piaskowy, życica trwała, tymotka łąkowa, perz właściwy i kłosówka 

miękka. Jaja składane są po kilka w rządkach w pochwie liściowej traw. Gąsienica kryje się 

w tubce zrobionej z liścia trawy. Ryska preferuje środowiska otwarte i słoneczne z wysokimi 

trawami.
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Karłątek kniejnik (Ochlodes sylvanus)
Najwcześniej pojawiający się w sezonie karłątek. Osiąga ok. 3 cm rozpiętości skrzydeł.  

Spotkać go można od końca maja do początku lipca oraz jedynie w niektóre lata pojedyncze 

osobniki drugiego pokolenia na przełomie sierpnia i września. W tym drugim terminie może 

być pomylony z karłątkiem klinkiem, w porównaniu z którym ma jednak zdecydowanie 

mniej wyraźne plamki na spodniej stronie tylnych skrzydeł. Dymorfizm płciowy u kniejnika 

jest dość wyraźny, samce łatwo zidentyfikować po dobrze widocznej wydłużonej plamce 

z łusek zapachowych na wierzchu przedniej pary skrzydeł. Karłątek kniejnik zamieszkuje 

rozmaite środowiska z krzewami, wysokimi trawami i ziołami, np. leśne drogi i polany.  

Preferuje tereny, gdzie rośliny żywicielskie tj. wiele różnych traw rosną w osłoniętych, 

często wilgotnych miejscach i pozostają niekoszone. Może pojawiać się nawet w parkach,  

o ile rosną tam wysokie trawy. Roślinami żywicielskimi gąsienic są kupkówka pospolita,  

trzęślice, kłosownice, tymotka łąkowa czy trzcinnik piaskowy. Młode larwy żyją w tubkach  

z liścia trawy, starsze w schronieniu z kilku sprzędzonych liści.
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O AUTORACH

Dr hab. Marcin Sielezniew - profesor Uniwersytetu w Białymstoku oraz mgr Izabela Dzie-

kańska - doktorantka na Uniwersytecie w Białymstoku to znani w Polsce specjaliści, zajmu-

jący się ochroną motyli. Nasi goście wspólnie podejmują szereg działań na rzecz ochrony 

motyli, zarażają pasją do tych owadów i chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami i wie-

dzą. Swoje działania koncentrują w regionie Podlasia, gdzie mieszkają i pracują. Podkreśla-

ją, że ta część Polski jest niezwykle interesująca jeśli chodzi o możliwości badania motyli. 

Angażują się jednak w przedsięwzięcia o znacznie szerszym zasiĘgu i popularyzują wiedzę  

o motylach na arenie krajowej. Rozwijają w Polsce opierający się na pracy wolontariuszy 

system monitoringu motyli w ramach europejskiej sieci. Są współzałożycielami Towa-

rzystwa Ochrony Motyli, które reprezentuje w Polsce Butterfly Conservation Europe. 

Są autorami książki „Fauna Polski. Motyle dzienne”, w której opisali ponad 160 gatunków  

motyli. Pani Izabela wydała ponadto piękną książkę dla dzieci „Motyle dzienne i nocne”.




