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Dokumentacja zasobów fauny jako podstawa skutecznej ochrony
owadów na przykładzie programu „Atlas rozmieszczenia motyli

dziennych w Polsce”

Documenting faunal resources as a basis for effective insect protection on
an example of the project „A distribution atlas of butterflies in Poland”
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ABSTRACT: A long-term project on the distribution of butterflies in Poland is aimed at
current survey and monitoring the butterfly resources. The project shed a new light on the
threat status of particular species. Some species appeared to be critically endangered while
the others, elswhere threatened, are still widely distributed in Poland and in stable popula-
tion density.
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Prowadzona na bieżąco dokumentacja zasobów fauny w skali kraju po-
zwala na szybkie wykrycie spadku liczebności lub zmniejszanie się areałów
występowania gatunków. Im dokładniej poznane są zmiany zasięgów i ten-
dencje zmian liczebności lokalnie spotykanych gatunków, tym łatwiej jest je
zinterpretować i w razie potrzeby podjąć odpowiednie działania ochronne.
Osiągnięcie dużej dokładności w wyznaczeniu zasięgów wymaga znacznej
pracochłonności i zaangażowania dużej liczby osób. Możliwe jest to w przy-
padku taksonów owadów łatwych do obserwowania i identyfikowania. Do-
brze do tego nadają się motyle dzienne, które są przedmiotem badań w ra-
mach programu „Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce”. Program
ten prowadzony jest od roku 1986, z podziałem na dekady 1986–1995
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i 1996–2005, przy czym pierwsza dekada została zamknięta opracowaniem
atlasowym (BUSZKO 1997). Dane można także pozyskać za pomocą sieci In-
ternet (BUSZKO, KARTANAS 1998).

W programie bierze udział około 300 obserwatorów terenowych, głównie
entomologów – amatorów, którzy mniej lub bardziej regularnie dostarczają
wyniki swoich obserwacji. Wyniki te są opracowywane w formie kartogra-
ficznej w systemie siatki kwadratów UTM o boku 10 km. W ciągu 14 lat dla
149 gatunków zebrano ponad 140000 jednostkowych danych z prawie 2170
kwadratów (Ryc.). Powierzchniowo stanowi to ok. 67% obszaru kraju. Mimo
że pozostało jeszcze wiele tzw. „białych plam”, dotychczasowe dane pozwa-
lają na sformułowanie uogólnień.

Ryc. Przegląd kwadratów UTM badanych w latach 1986–1999.

Fig. A review of UTM-squares surreyed in years 1986–1999.
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Stwierdzono, że ok. 20% gatunków ubikwistycznych wykazuje ciągły za-
sięg na terenie całego kraju (gatunki potencjalnie spotykane w każdym kwa-
dracie). Do tej grupy należą pospolite gatunki bielinków, rusałek, niektóre
modraszki, oczenice, karłątki, jak również paź królowej. Wiele motyli, o któ-
rych sądzono, że występują w całej Polsce, ma w rzeczywistości zasięg obej-
mujący tylko część kraju lub złożony z mniejszych lub większych izolowanych
areałów. Przykładem takich gatunków są: Cupido minimus (FUESSLY), Po-
lyommatus amandus (SCHN.), Argynnis niobe (L.) i Melanargia galathea (L.).
Inne gatunki z kolei wykazują bardzo charakterystyczny gradient zmniejsza-
na się zagęszczenia stanowisk w kierunku północnym. I mimo, że faktycznie
zasięg ich obejmuje cały obszar kraju, na północy występują bardzo lokalnie.
Do nich należą: Nordmannia pruni (L.), Nordmannia spini (DEN. et
SCHIFF.), Polyommatus coridon (PODA), Erynnis tages (L.) i Carterocephalus
palaemon (PALL.). W ciągu ostatniego półwiecza niektóre gatunki ustąpiły
ze znacznych obszarów, zwłaszcza w zachodniej części kraju. Proces ten
wskazuje na wielkoskalowe wymieranie gatunków ze względu na zmiany za-
chodzące w środowisku. W przypadku Pyronia tithonus (L.) udokumentowa-
no wyginięcie jego w Polsce w trakcie trwania programu, natomiast Maculi-
nea arion (L.) i Melitaea didyma (ESP.) zniknęły z połowy obszaru kraju. Pro-
ces wymierania widoczny jest także u gatunków, które znane były dawniej
z wielu miejsc w różnych częściach kraju, a obecnie zachowały się na poje-
dynczych stanowiskach. Przykładem takich gatunków są Minois dryas
(SCOP.) – obecnie na dwóch stanowiskach i Chazara briseis (L.) – także tylko
dwa stanowiska w Polsce. W szczególności dotyczy to Parnassius apollo (L.),
który obecnie występuje już tylko w Pieninach. Tak szybkie kurczenie się ich
zasięgów wymienionych gatunków wskazuje na konieczność podjęcia prób
restytucji lub przynajmniej utrzymania dotychczasowego stanu liczebności
populacji.

Niektóre gatunki wykazują duże, wieloletnie fluktuacje liczebności i are-
ału. Charakterystycznym przykładem jest tu występowanie Aporia cra-
taegi (L.), który dawniej był rozpowszechniony w całej Polsce, a nawet trak-
towany jako szkodnik sadów – obecnie zasiedla jedynie północno-zachodnią
i północno-wschodnią część kraju, a ponadto znany jest z niewielu pojedyn-
czych stanowisk w południowo-wschodniej części kraju i obecnie wykazuje
tendencję wzrostu liczebności.

Procesy wymierania gatunków motyli dziennych są w Polsce powolniejsze
niż w krajach zachodniej Europy. Z polskiej fauny ubyło zaledwie 4% gatun-
ków, podczas gdy w niektórych krajach europejskich ubytek ten sięga na-
wet 20%.

W wyniku gromadzenia danych udało się także stwierdzić ekspansję kilku
gatunków, które zwiększły swój zasięg, albo stały się częściej spotykane. Do
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nich należą: Pontia daplidice (L.) i Boloria dia (L.). Zanotowano także niere-
gularną migrację szlaczkonia erate (Colias erate ESP.), który w niedalekiej
przyszłości może stać się gatunkiem osiadłym w Polsce.

Badania atlasowe pozwoliły na prawidłową ocenę stanu rozsiedlenia ga-
tunków dotychczas uznawanych za rzadkie lub ginące i z tego powodu objęte
ochroną gatunkową. Przykładami mogą być Papilio machaon L. oraz Apatu-
ra iris (L.) i A. ilia (DEN. et SCHIFF.). Wymienione gatunki występują w całej
Polsce i na ogół są pospolite.

Dobrze zachowane środowiska bagienne umożliwiły przetrwanie stosun-
kowo licznych stanowisk Lycaena helle (DEN. et SCHIFF.), który w sąsiadują-
cych krajach dawno już wyginął. Polska stanowi także ostoję dla licznych po-
pulacji myrmekofilnych gatunków modraszków Maculinea teleius (BGSTR.)
i M. nausithous (BGSTR.).

Po zebraniu danych do przygotowania atlasu za okres 1996–2005 pro-
gram będzie zmodyfikowany pod kątem prowadzenia monitoringu liczebno-
ści wybranych gatunków, zwłaszcza takich, które w Polsce narażone są na
wyginięcie.

SUMMARY

Since 1986 a survey of distribution of butterflies in Poland has been carried out. The aim
of the project is to make continuous recording of faunal resources on the background of
changing environment. About 300 volunteers participating in the project provide data from
almost all regions of Poland for the database. The first decade was closed with a published
book „A distribution atlas of butterflies in Poland” where distribution of 149 species was il-
lustrated. In comparison to the earlier published data several species declined rapidly and
five species have got extinct. On the other hand some other species have become more com-
mon or migrate regularly to Poland. Generally the project should provide a vast information
basis enabling a reasonable policy for species conservation in Poland.
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