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I. Wprowadzenie 

Raport z monitoringu efektów związanych z ochroną miejsc występowania 

"naturowych" gatunków motyli został opracowany w ramach realizacji projektu "Czynna 

ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska" 

(LIFE11 NAT/PL/000431), współfinansowanego ze środków Instrumentu Finansowego UE 

LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

II. Wstęp 

Projekt "Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 

Ostoja Wigierska", realizowany przez Wigierski Park Narodowy, zakłada m.in. ochronę 

miejsc (siedlisk) występowania motyli, które są umieszczone w załącznikach II i IV 

Dyrektywy Siedliskowej. W trakcie przygotowywania wniosku aplikacyjnego do UE 

Wigierski Park Narodowy korzystał z dotychczasowych informacji, które wskazywały na 

występowanie na obszarze Ostoi Wigierskiej dwóch "naturowych" gatunków motyli - 

czerwończyka nieparka Lycaena dispar (kod 1060) oraz czerwończyka fioletka Lycaena helle 

(kod 4038). Podczas prac prowadzonych w ramach przygotowywania projektu Planu Ochrony 

dla obszaru Natura 2000 "Ostoja Wigierska" (2011-2012) okazało się, że stwierdzenie 

występowania czerwończyka fioletka jest błędne - gatunek ten nigdy nie występował na tym 

obszarze (Plan ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja 

Wigierska PLH200004. Operat ochrony fauny - fauna lądowa, 2014). Z tego też względu 

zmienione zostały wcześniejsze założenia dotyczące przedmiotu ochrony w ramach projektu 

LIFE11 NAT/PL/000431 i działań monitoringowych. Jedynym gatunkiem, który podlegał 

monitorowaniu był czerwończyk nieparek. 

Czerwończyk nieparek jest motylem z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae), który 

w północno-wschodniej Polsce pojawia się w dwóch pokoleniach - dorosłe osobniki można 

spotkać od maja aż do końca września. Występuje na wilgotnych terenach otwartych - na 

podmokłych łąkach, torfowiskach niskich, w pobliżu rowów melioracyjnych i rzek, chociaż 

coraz częściej można go spotkać również na terenach suchszych, ruderalnych. Dorosłe motyle 

można spotkać na wielu gatunkach roślin kwiatowych, m.in. na firletce poszarpanej, 

ostrożeniu polnym czy krwawnicy pospolitej. Gąsienice żyją głównie na szczawiu 

lancetowatym, ale w ostatnim czasie można je też zaobserwować na innych gatunkach 

szczawiu (motyl ten jest ściśle związany z różnymi gatunkami szczawiu, i jeżeli takich roślin 

nie ma na danym terenie, to nie ma też czerwończyka nieparka).  
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Czerwończyk nieparek jest objęty ochroną ścisłą - znajduje się w Załączniku 

1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183) oraz w załączniku II (obejmującym gatunki, 

których utrzymanie wymaga ochrony właściwych im siedlisk i wyznaczenia specjalnych 

obszarów ochrony) i IV (obejmującym gatunki chronione) Dyrektywy Siedliskowej Unii 

Europejskiej. Ponadto gatunek ten umieszczony jest na Czerwonej liście IUCN (NT), 

Czerwonej liście motyli Europy (LC), Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych 

w Polsce (LC), w Polskiej czerwonej księdze zwierząt - bezkręgowce (LR) oraz w Załączniku 

II Konwencji Berneńskiej. Największym zagrożeniem dla tego gatunku jest osuszanie 

otwartych terenów podmokłych i ich zarastanie, a jednym z elementów czynnej ochrony 

siedlisk tego gatunku jest utrzymywanie ich w należytym stanie - utrzymywanie 

odpowiedniego poziomu uwilgotnienia terenu oraz nasłonecznienia. 

Zaplanowane w projekcie działania ochronne, polegające na powstrzymaniu sukcesji 

w ekosystemach otwartych - wykaszaniu roślinności zielnej, powstrzymywaniu zarastaniu ich 

krzewami i drzewami, w tym usuwaniu gatunków inwazyjnych obcego pochodzenia, mają 

zapobiec niekorzystnym zmianom, a w konsekwencji zapewnić odpowiednie warunki 

rozwoju motyli, w tym czerwończyka nieparka. Dodatkowo monitoringiem objęte zostały 

niektóre tereny wykupione w ramach projektu przez Wigierski Park Narodowy.  

III. Teren badań 

Monitoringiem objęto te obszary, na których zaplanowane były zabiegi koszenia 

i odkrzaczania oraz usuwania niecierpka gruczołowatego, a w których można było 

spodziewać się występowania czerwończyka nieparka. Ze względu na rozłożone w czasie 

zabiegi odkrzaczania i koszenia (były one realizowane jeszcze w IV kwartale 2017 roku) nie 

było możliwe przeprowadzenie monitoringu skuteczności tych zabiegów w ramach projektu 

na wszystkich objętych projektem terenach. Działania te zostaną przeprowadzone już po 

zakończeniu projektu - w ciągu najbliższych 5 lat, w ramach działań poprojektowych. 

Monitoring motyli prowadzony był na następujących terenach: 

Obszary objęte zabiegiem usuwania niecierpka gruczołowatego 

dolina Czarnej Hańczy od Sobolewa do jeziora Wigry (Ryc. 1), Magdalenowo i Wigry (Ryc. 

2), dolina Wiatrołuży (Ryc. 3), dolina Czarnej Hańczy - starorzecze (Ryc. 4); 

Obszary objęte zabiegami koszenia i odkrzaczania 

dolina Czarnej Hańczy - ujście (Ryc. 5), Półwysep Łapa (Ryc. 6), Półwysep Jurkowy Róg - 

Krusznik (Ryc. 7); 
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Tereny wykupione 

Leszczewo (Ryc. 8). 

 

Ryc. 1. Obszar objęty monitoringiem motyli - dolina Czarnej Hańczy 

 

Ryc. 2. Obszar objęty monitoringiem motyli - Magdalenowo i Wigry 



 

St
ro

n
a 

 5
 

 

Ryc. 3. Obszar objęty monitoringiem motyli - dolina Wiatrołuży 
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Ryc. 4. Obszar objęty monitoringiem motyli - dolina Czarnej Hańczy (starorzecze) 

 

Ryc. 5. Obszar objęty monitoringiem motyli - dolina Czarnej Hańczy (ujście) 

 

Ryc. 6. Obszar objęty monitoringiem motyli - Półwysep Łapa 
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Ryc. 7. Obszar objęty monitoringiem motyli - Półwysep Jurkowy Róg (Krusznik) 

 

Ryc. 8. Obszar objęty monitoringiem motyli - Leszczewo 

IV. Metodologia 

IV.1. Cel i zakres monitoringu 

Cel i sposób prowadzenia monitoringu zostały ogólnie określone we wniosku 

o dofinansowanie. Celem monitoringu jest ocena skuteczności podjętych działań ochronnych, 

ukierunkowanych na utrzymanie lub polepszenie stanu siedlisk występowania czerwończyka 

nieparka, czyli wykaszania roślinności zielnej, usuwania krzewów i podrostów drzew oraz 

usuwania niecierpka gruczołowatego. 

IV.2. Metodyka badań 

Badania prowadzone były na całej powierzchni potencjalnego siedliska występowania 

gatunku, przez jedną godzinę, zawsze przez dwie osoby. Jeżeli wielkość obszaru wymagała 
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większego zaangażowania czasowego, to uzyskane wyniki (liczbę zaobserwowanych 

dorosłych motyli i liczbę znalezionych gąsienic) uśredniano do jednej godziny. Badania 

polegały na odławianiu motyli za pomocą siatki entomologicznej, w celu sprawdzenia ich 

przynależności gatunkowej. Po oznaczeniu motyli były one wypuszczane w miejscach 

odłowu. W celu odnalezienia gąsienic motyli dokładnie przeszukiwano rośliny żywicielskie 

(różne gatunki szczawiu). Badania prowadzono od maja do końca sierpnia, w miarę 

możliwości powtarzając je na tych samych stanowiskach w kolejnych latach.  

V. Wyniki 

V.1. Występowanie czerwończyka nieparka na terenach poddanych zabiegom usuwania 

niecierpka gruczołowatego 

- Dolina Czarnej Hańczy od Sobolewa do jeziora Wigry (Ryc. 1, 4) 

Cały obszar objęty zabiegami usuwania niecierpka gruczołowatego w dolinie Czarnej 

Hańczy to potencjalne środowisko występowania czerwończyka nieparka. Dotychczasowe 

badania tego gatunku w dolinie Czarnej Hańczy wykazały tylko dwa stanowiska tego motyla: 

na podmokłej łące w Sobolewie oraz w rozległym turzycowisku na starorzeczu Czarnej 

Hańczy. Na obu tych stanowiskach pojawił się niecierpek gruczołowaty, który zwłaszcza na 

starorzeczu mógł spowodować znaczące zmiany w środowisku, np. przygłuszając rozwój 

szczawiu lancetowatego - rośliny żywicielskiej gąsienic czerwończyka nieparka. Stanowisko 

na starorzeczu jest najliczniejsze ze wszystkich 6 stwierdzonych na terenie Wigierskiego 

Parku Narodowego - w ciągu jednej godziny można było zaobserwować nawet do 12 

latających osobników i znaleźć do kilkunastu żerujących gąsienic (Ryc. 9). Przez cały okres 

trwania projektu LIFE11 NAT/PL/000431, na wybranych miejscach w dolinie Czarnej 

Hańczy, w tym na obu stanowiskach czerwończyka nieparka, prowadzone były zabiegi 

zwalczania niecierpka gruczołowatego. Na tych terenach prowadzony był monitoring 

czerwończyka nieparka, który miał pokazać, czy wykonywane zabiegi ochronne mogą mieć 

wpływ na występowanie i liczebność tego motyla.  

Badania prowadzone przez 5 lat dostarczyły nowych informacji o populacji 

czerwończyka nieparka. Potwierdzone zostało występowanie tego gatunku na wcześniej 

wykazanych stanowiskach oraz stwierdzone zostało jedno nowe stanowisko, położone 

nieopodal starorzecza Czarnej Hańczy - odnotowano na nim obecność 2 i 4 dorosłych motyli 

w latach 2015 i 2016. Wyniki badań prowadzonych w ramach niniejszego monitoringu 

przedstawione zostały w tabeli 1.  
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Ryc. 9. Gąsienice czerwończyka nieparka zerujące na szczawiu (starorzecze Czarnej Hańczy) 

Tabela 1. Wyniki monitoringu czerwończyka nieparka w dolinie Czarnej Hańczy 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

liczba osobników/1 godzinę 

Starorzecze 

Owad dorosły 12 8 5 9 14 4 

Gąsienica 9 5 6 3 6 4 

Sobolewo 

Owad dorosły 2 0 0 3 0 0 

Gąsienica 1 0 0 1 2 0 

nowe stanowisko 

Owad dorosły - - - 2 4 0 

Gąsienica - - - 0 0 0 

 

- Magdalenowo i Wigry (Ryc. 2) 

Na znacznej części terenów Magdalenowa i Wigier, objętych zabiegiem zwalczania 

niecierpka gruczołowatego, możliwe jest występowanie czerwończyka nieparka. Prowadzone 

przez 5 lat poszukiwania tego gatunku nie przyniosły jednak pozytywnych rezultatów, co 

oznacza, że usunięcie rośliny inwazyjnej obcego pochodzenia na razie nie spowodowało 

pojawienia się tego motyla. Konieczne będą dalsze badania, zwłaszcza na podmokłym terenie 

pomiędzy jeziorami Wigry i Mozguć.  
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- Dolina Wiatrołuży (Ryc. 3) 

Również większość obszarów otwartych położonych w dolinie Wiatrołuży stanowi 

potencjalne miejsca występowania czerwończyka nieparka, ale i tu w ciągu 3 lat badań 

(usuwanie niecierpka gruczołowatego rozpoczęto dwa lata później) nie znaleziono nowych 

stanowisk tego gatunku motyla. Badania powinny być jednak nadal kontynuowane, zarówno 

na obszarach, z których usunięto niecierpka gruczołowatego, jak i na pozostałych 

niezalesionych obszarach doliny. 

V.2. Występowanie czerwończyka nieparka na terenach poddanych zabiegom koszenia 

i odkrzaczania 

- Dolina Czarnej Hańczy - ujście (Ryc. 5) 

Zabieg usuwania podrostów drzew i krzewów został przeprowadzony m.in. w dolinie 

Czarnej Hańczy, na obszarze niewielkiego kompleksu torfowisk zlokalizowanych na 

południowym brzegu rzeki. W części północnej tego kompleksu, w pobliżu koryta rzeki, 

znajduje się torfowisko nawiązujące do typu torfowisk niskich, otoczone pasem olsu. Większa 

część tego obszaru zajęta jest przez niskoturzycowe młaki ze związku Caricion fuscae, 

z wyraźnym udziałem gatunków z rzędu Molinietalia i Magnocaricetalia, bardzo liczną grupą 

gatunków z klasy Scheuchzerio-Caricetalia fuscae oraz gatunków z klasy Oxycocco-

Sphagnetea. Jest to potencjalne miejsce występowania czerwończyka nieparka, jednak jak 

dotychczas nie stwierdzono jego obecności na tym obszarze. Również badania prowadzone 

przez ostatnie dwa lata, już po wykonaniu zabiegu odkrzaczania, nie wykryły tego gatunku. 

Możliwe, że czerwończyk nieparek potrzebuje nieco dłuższego okresu czasu, aby zająć 

dogodne dla siebie nowe stanowiska. Prawdopodobnie jest to tylko kwestia czasu, gdyż 

niecały kilometr na północny-zachód znajduje się liczne stanowisko tego gatunku. 

- Półwysep Łapa (Ryc. 6) 

Podobna sytuacja, jak w przypadku torfowiska przy ujściu Czarnej Hańczy do jeziora 

Wigry, ma miejsce na Półwyspie Łapa. Występujące tam zmiennowilgotne łąki trzęślicowe są 

potencjalnym miejscem występowania czerwończyka nieparka, jednak nie został on tam 

stwierdzony. Łąki te ulegały silnemu zarastaniu zarówno roślinnością zielną, jak i różnymi 

gatunkami krzewów, co mogło niekorzystnie wpływać na występowanie wielu gatunków 

organizmów, w tym czerwończyka nieparka. Przeprowadzone zabiegi ochronne, polegające 

na wykoszeniu roślinności zielnej oraz usunięciu krzewów i podrostów drzew, wpłynęły 

pozytywnie na różne gatunki roślin, ale jak na razie nie spowodowały pojawienia się 

czerwończyka nieparka. Być może i w tym przypadku jest wymagany dłuższy okres czasu, 
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zanim gatunek ten pojawi się na nowym stanowisku (najbliższe istniejące stanowisko tego 

motyla znajduje się ponad 2 km na południe, po tej samej stronie jeziora Wigry). 

- Półwysep Jurkowy Róg - Krusznik (Ryc. 7) 

Działania ochronne, w postaci koszenia oraz usuwania krzewów i podrostów drzew, 

były prowadzone na rozległych płatach torfowisk nakredowych, zlokalizowanych na 

południowym brzegu jeziora Wigry (na półwyspie Jurkowy Róg). Przeprowadzone 

poszukiwania czerwończyka nieparka na tym terenie skończyły się niepowodzeniem, co 

wynikało głównie z braku roślin pokarmowych dla gąsienic tego motyla. Nie należy zatem 

spodziewać się, że w przyszłości gatunek ten pojawi się na tym obszarze. 

V.3. Występowanie czerwończyka nieparka na terenach wykupionych 

- Leszczewo (Ryc. 8) 

W kwietniu 2016 roku, w ramach realizacji projektu wykupione zostały grunty 

położone w miejscowości Leszczewo, w pobliżu jeziora Błotnistego. W znacznej części 

wykupione grunty stanowiły podmokłą łąkę, z jednej strony przylegającą do zarośli 

łęgowych, otaczających niewielki zbiornik wodny, a z drugiej do łąk i pastwisk.  

 

Ryc. 10. Czerwończyk nieparek (Leszczewo) 

Planując monitoring na tym terenie spodziewano się odnalezienia czerwończyka 

nieparka, gdyż wykupiona działka przylega do obszaru, z którego wcześniej wykazano 



 

St
ro

n
a 

 1
2

 

obecność tego gatunku. Badania przeprowadzone zostały jeszcze w tym samym roku, 

w którym wykupiono grunty oraz w roku następnym. Badaniami objęto zarówno obszar 

wykupionej działki, jak teren na którym występował już czerwończyk nieparek. Uzyskane 

wyniki przedstawiono w tabeli 2, w której podane zostały również rezultaty badań 

przeprowadzonych w ramach opracowywania planu ochrony dla Wigierskiego Parku 

Narodowego.  

Tabela 2. Wyniki monitoringu czerwończyka nieparka w Leszczewie 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

liczba osobników/1 godzinę 

Owad dorosły 2 3 - - 6 0 

Gąsienica 3 0 - - 3 1 

 

VI. Wnioski i podsumowanie 

Wyniki przeprowadzonego monitoringu występowania czerwończyka nieparka na 

terenach, które zostały poddane zabiegom ochronnym (wykaszaniu, odkrzaczaniu, usuwaniu 

niecierpka gruczołowatego) oraz zostały wykupione w ramach projektu, wskazują na potrzebę 

prowadzenia takich działań. Trudno, po tak krótkim czasie mówić o skuteczności tych 

działań, w kontekście ochrony czerwończyka nieparka, ale z całą pewnością ich rezultaty 

w dalszej lub bliższej perspektywie przyczynią się do poprawy jakości siedlisk występowania 

tego motyla.  

Inwazja niecierpka gruczołowatego stanowi poważne zagrożenie dla siedlisk 

przyrodniczych, powodując ich degradację i obniżenie różnorodności gatunkowej roślin. Nie 

jest jeszcze poznany wpływ tego inwazyjnego gatunku na organizmy zwierzęce, w tym 

motyle. Wydaje się, że z jednej strony rośliny te mogą dostarczać pokarmu dla owadów 

dorosłych, tworzyć dla nich miejsca schronienia i odpoczynku, ale z drugiej strony mogą one 

ograniczać występowanie roślin żywicielskich dla gąsienic motyli. Czerwończyk nieparek 

należy do grupy gatunków motyli terenów otwartych, wymaga przeważnie terenów 

wilgotnych, z odpowiednią bazą pokarmową zarówno dla osobników dorosłych, jak 

i gąsienic. Ważne jest zatem, aby użytkowanie potencjalnych miejsc jego rozwoju było 

właściwe, odpowiednie dla utrzymania dobrych warunków życia motyla. Takie użytkowanie 

zapewnione jest, gdy jest ono podporządkowane pod potrzeby przyrody, w tym wypadku 

czerwończyka nieparka, co dzieje się np. w parkach narodowych. 

Wyniki przeprowadzonego w latach 2013-2017 monitoringu potwierdziły 

występowanie czerwończyka nieparka na dwóch wcześniej znanych stanowiskach w dolinie 
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Czarnej Hańczy: w Sobolewie oraz na starorzeczu oraz dostarczyły informacji o jednym 

nowym stanowisku, leżącym pomiędzy Sobolewem i starorzeczem. Wydaje się, że cała 

niezalesiona dolina Czarnej Hańczy, od Sobolewa do jeziora Wigry, może stanowić już 

w niedalekiej przyszłości jeden duży obszar występowania tego gatunku. Badania 

potwierdziły również występowanie czerwończyka nieparka na innym wcześniej znanym 

stanowisku (Leszczewo), rozszerzając jego obszar. 


