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W Polsce ponad 150 gat. motyli dziennych  
(sześć rodzin) 

powszelatkowate paziowate bielinkowate 

modraszkowate 

46 

17 4 17 

rusałkowate 

69 

wielenowate 

1 



Ćmy znacznie liczniejsze - ponad 3000 gat. ! 



Wiele ciem lata w dzień i jest kolorowa! 



Powszechnie lubiane z racji urody ! 

Paź królowej 



Przechodzą fascynujący cykl życiowy 

Rusałka pawik 



Przechodzą fascynujący cykl życiowy 

Modraszek arion 



Modraszek arion  
Phengaris (Maculinea) arion 







Wszystkie motyle w stadium larwalnym są 
fitofagami, ale zwykle sama obecność rośliny 
żywicielskiej im nie wystarcza 

 miejsce do odbycia 
zalotów 

 zasoby roślin nektarodajnych 

 właściwie warunki mikroklimatyczne 

 niezakłócony rozwój 

 obecność specyficznych mrówek 
(dla gatunków myrmekofilnych) 

 wystarczająca przestrzeń dla utrzymania zdolnej do przeżycia 
populacji 

 inne nieznane czynniki 



Wśród motyli są gatunki ubikwistyczne 



Większość gatunków to jednak środowiskowi 
specjaliści 



górówka gorge 
górówka farte 

górówka pandroza 

górówka epifron 

Gatunki alpejskie 



H 

Dostojka eunomia 

Dostojka akwilonaris 

Szlaczkoń szafraniec 

Modraszek bagniczek 

Tyrfofile 

Mszarnik jutta 



Wygodne jeśli chodzi o badania  

- aktywne w dzień przy słonecznej pogodzie 

Dostojka eunomia 













 Dobrze poznana ekologia (dla wielu 
gatunków) 

 Wygodne jeśli chodzi o badania i 
inwentaryzację (dzienna aktywność)  

 Nieźle rozpoznany status (można wyróżnić 
gatunki rzadkie, zagrożone, etc.) 

 Wiele gatunków chronionych  

 Funkcje wskaźników, gatunków 
osłonowych (parasolowych) 

 Cieszą się powszechną sympatią! 

Motyle dzienne – grupa istotna 
w ochronie przyrody!  



Nieźle rozpoznany status - można wyróżnić gatunki 
rzadkie, zagrożone, etc. 

Przeplatka maturna 

Paź królowej 

Modraszek gniady 

Modraszek amandus 

Dostojka eunomia 

Modraszek telejus 



Nieźle rozpoznany status - można wyróżnić gatunki 
rzadkie, zagrożone, etc. 



Europejska czerwona lista: 95 gat. (33 z nich w Polsce) 



Modraszek arion  
Phengaris (Maculinea) arion 

Szlaczkoń szafraniec 
Colias myrmidone 

Czerwończyk fioletek 
Lycaena helle 

Strzępotek edypus 
Coenonympha oedipus 

Najcenniejsze europejskie motyle są na Podlasiu! 



Motyle dzienne – istotne wskaźniki 
zmian klimatycznych 

 Wątek motyli i zmian klimatycznych w ponad 180 
publikacjach naukowych! 

 Publikacje w najbardziej prestiżowych czasopismach 

 I bardzo często cytowane! 

Parmesan i in. 
(1999):  
1100 cytowań 

Warren i in. 
(2001): 750 
cytowań 



Możliwe odpowiedzi motyli dziennych 
na zmiany klimatyczne 

 Przesunięcie zasięgów występowania 

 Adaptacje na miejscu 

 Wyginięcie 

Metody szacowania efektów zmian 

 Zmiana wielkości zasięgu występowania 

 Przesunięcie granic zasięgu 

 Monitoring liczebności w czasie pojawu 



Przesunięcie zasięgów geograficznych 
w kierunku bieguna związane  

z regionalnym ociepleniem 

Osadnik egeria 

1970-1997 

1940-1969 

1915-1939 



Perłowiec malinowiec Czerwończyk uroczek Kosternik palemon 
Zasięg: 
stabilny 
zanik 
ekspansja 

Przesunięcie zasięgów geograficznych 
w kierunku bieguna związane  

z regionalnym ociepleniem 



Zmiany stale postępują 

Karłątek leśny w Wielkiej Brytanii 

Przesunięcie zasięgów geograficznych 
w kierunku bieguna związane  

z regionalnym ociepleniem 



Szybka odpowiedź brytyjskich motyli 
na niekorzystne zmiany klimatu i 

środowiska  

Specjaliści tracą Generaliści zyskują 



Zmiany klimatu i zniszczenie środowiska: 
śmiertelny antropogeniczny koktajl! 



Motyle 
giną 

pierwsze! 



Już ich nie ma w Puszczy! 

107 gat. motyli dziennych 



Dostojka titania 

Gatunki borealno-górskie wymarłe w Puszczy 
Białowieskiej prawdopodobnie wskutek zmian 

klimatycznych 



Gatunki borealno-górskie wymarłe w Puszczy 
Białowieskiej prawdopodobnie wskutek zmian 

klimatycznych 

Górówka medea 

Osadnik petropolitana 



Wyginął w Puszczy Białowieksiej 
 i prawdopodobnie w całej Polsce 

Modraszek eroides 



Szlaczkoń szafraniec jeszcze jest 
w Polsce! 



Szlaczkoń szafraniec – jeden z najbardziej 
zagrożonych gatunków motyli w Europie 

Van Swaay et al. 
(2010) 



Marhoul, P, Dolek M. (2012) Action Plan for the Conservation of the Danube Clouded Yellow 

Colias myrmidone in the European Union 

Szlaczkoń szafraniec: historyczny zasięg występowania 



Marhoul, P, Dolek M. (2012) Action Plan for the Conservation of the Danube Clouded Yellow 

Colias myrmidone in the European Union 

Poland 

Slovakia 

Romania 

Russia 

Belarus 

Ukraine 

Szlaczkoń szafraniec przetrwał tylko w 5-6 krajach Europy 



Szlaczkoń szafraniec: historyczny zasięg 
występowania 



ROSJA 

LITWA 

BIAŁORUŚ 

POLSKA 

Wyginął w Puszczy 
Białowieskiej w 2010 

Universytet w Białymstoku 

Puszcza Knyszyńska 

Czerwony Bór 





2017: wielkość 
metapopulacji 
szacowana na ok. 
750 osobników 

 

172 

137 

35 
229 

194 

15 
5 

51 

Badania szlaczkonia szafrańca 
w Puszczy Knyszyńskiej 



Szlaczkoń szafraniec: przyczyny wymierania 

 Zanikanie odpowiednich siedlisk 

 Zmiany klimatyczne 



Tajemnicze zniknięcie ze stanowisk na 
niżu w ostatniej dekadzie 

Osadnik kostrzewiec 



H 

Dostojka eunomia 

Dostojka akwilonaris 

Szlaczkoń szafraniec 

Modraszek bagniczek 

Tyrphobionts 

Zanik gatunków związanych z torfowiskami 
wysokimi 



Ale są też nowe „nabytki”! 



Spektakularna ekspansja w całej północno-
wschodniej Polsce 

Polowiec szachownica 



2007 – pierwsza obserwacja w Dolinie Biebrzy 

Spektakularna ekspansja w całej północno-
wschodniej Polsce 



Spektakularna ekspansja w całej północno-
wschodniej Polsce 

Polowiec szachownica 



Modraszek dafnid 

Ekspansja we wschodniej Polsce 



Ekspansja skalnika driady w 
południowo-wschodniej Polsce 



Dalsza ekspansja bardzo prawdopodobna 

Skalnik driada 



Zmiany fenologiczne w odpowiedzi na ocieplenie 
klimatu 

 W Puszczy Białowieskiej i na północy Polski występował tylko w 
jednym pokoleniu: początek VI – połowa VII 
 

 Obecnie w całej Polsce dwa (a nawet trzy!) pokolenia: pierwsze 
czasem już w połowie IV (w Puszczy też!) 

Odnaleziony w Puszczy ponownie po 50 latach   

Czerwończyk fioletek 



Rusałka pawik 

Kiedyś tylko jedno pokolenie, a obecnie regularnie dwa 

Zmiany fenologiczne w odpowiedzi na ocieplenie 
klimatu 



Co będzie dalej? 





EN 

Mszarnik jutta 



Mszarnik jutta 



Dostojka arktyczna 



Mieniak tęczowiec 



Ekspansje zasięgów obserwowane 
również w przypadku ciem 



Piędzik przedzimek 

Efekt zmian klimatu: ekspansja zasięgu 
(i masowych pojawów) 



Efekt zmian klimatu: ekspansja zasięgu 
(i masowych pojawów) 

Korowódka sosnówka 



Długoskrzydlak sierposz 

Ekspansja w kierunku północnym 

Efekt zmian klimatu:  nie tylko motyle! 





Polska Czerwona księga 
zwierząt (2004) 



Karol de Perthées (1740-1815) – geograf nadworny 
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, autor 
wielu map oraz obserwacji przyrodniczych, m.in. z 
okolic Warszawy 

Żupałek Libelloides coccajus 

Niepylak apollo 

Modliszka zwyczajna 





Szarańcza wędrowna w Polsce 



Szarańcza wędrowna w Polsce 



 79113,6 litrów szarańczy żywej 

 1570,4 litra jaj 

Szarańcza wędrowna w Polsce 



Zwierzyniec (k. Zamościa) – jedyny 

na świecie „pomnik” szarańczy! 







Gradacje kornika są naturalne, sprzyjają 

im ciepłe i suche wiosny i lata 

 Badania palinologiczne 

wskazują na cykle 

liczebności świerka w 

Puszczy Białowieskiej 

 Kornik drukarz jest 

gatunkiem rodzimym (!) 

wykazującym cykle 

liczebności 



Pamiętajmy o motylach! 











Co jest ładniejsze? 





Nie wykaszajmy motyli!! 



Ale walczmy z roślinami inwazyjnymi! 





Dziękuję za uwagę! 


