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1. WST�P 
 
 

Kiedy my�limy o krajobrazie, przed oczami staje nam wiele elementów takich 

jak drzewa, rzeki, pola, jeziora oraz wiele innych, które razem tworz� cało��. Tak te� 

postrzegany jest krajobraz w ochronie przyrody i ekologii. Jest on heterogennym 

obszarem utworzonym przez mozaik� płatów z powi�zanymi wzajemnie elementami. 

Niektóre płaty mog� mie� wyra�ne granice, inne natomiast przenikaj� si� wzajemnie 

(PULLIN 2004). Niejednorodna struktura krajobrazu, w którym mo�emy wyró�ni� 

swoiste grupy siedliskowe wymusza fragmentacj� populacji. W zwi�zku z tym, 

liczebno�� gatunków w krajobrazie zale�y od mo�liwo�ci kolonizowania jego 

elementów składowych, a tak�e od struktury całego krajobrazu (MAJEWSKI 2006). 

Charakter fauny zasiedlaj�cej poszczególne płaty siedliskowe w du�ej mierze zale�y od 

ich wielko�ci oraz odległo�ci od innych płatów o podobnym charakterze. Du�e 

fragmenty, które nadaj� si� do zasiedlania, b�d� cz��ciej kolonizowane i b�d� si� 

charakteryzowały wi�kszym bogactwem gatunkowym. Płaty małe natomiast b�d� 

kolonizowane rzadziej i b�d� si� odznaczały mniejsz� bioró�norodno�ci� (MAJEWSKI 

2006). 

Poszczególne płaty krajobrazu, jak równie� on sam ulegaj� ci�głym zmianom 

maj�cym charakter naturalny b�d� antropogeniczny. Do naturalnych procesów 

zmieniaj�cych warunki siedliskowe poszczególnych cz��ci składowych krajobrazu 

mo�na zaliczy� procesy sukcesji. Ta mo�e mie� pozytywny wpływ na ró�norodno�� 

biologiczn�, ale z czasem mo�e tak�e powodowa� zmniejszanie si� liczby gatunków 

zasiedlaj�cych  dane tereny (STEFFAN-DEWENTER & TSCHARNTKE 1997, WEIGLE 2000). 

Zmiany antropogeniczne takie jak gospodarowanie w �rodowisku, 

przekształcaj� naturalne cechy siedliska oraz, jak ma to miejsce w przypadku 

krajobrazów rolniczych, aktywnie zmieniaj� struktury biocenoz. W krajobrazie 

rolniczym stopie	 zachowania zarówno typowych dla danych siedlisk, jak te� 

fragmentów ekosystemów o cechach i bogactwie gatunkowym dla nich 

charakterystycznych, zale�y w du�ym stopniu od struktury krajobrazu i od 

intensywno�ci upraw, ale tak�e od pewnych tradycji w sposobach wykorzystania 

przestrzeni (GŁOWACKA i in. 2000). Dawne metody gospodarowania zaowocowały 

przeistoczeniem si� monotonii obszarów le�nych w kierunku mozaiki otwartych 

terenów rolniczych (BARTOSZUK i in. 2000). Powodowało to wzrost liczby płatów 
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siedliskowych o ró�nym charakterze, a co za tym idzie wzrost liczby gatunków je 

zasiedlaj�cych. 

Intensyfikacja rolnictwa nast�puj�ca od ponad wieku w znacz�cym stopniu 

przyczyniła si� do fragmentacji i niszczenia wielu siedlisk. Post�puj�ca urbanizacja i 

zagospodarowanie kraju, które s� cz�sto realizowane bez uwzgl�dnienia wymaga	 

ekologicznych, procesy eutrofizacji, melioracji, zakwaszania gleb i ska�enia 

toksycznymi zwi�zkami chemicznymi, prowadz� do zaburzenia funkcjonowania 

ekosystemów i ich ł�czno�ci oraz zmian naturalnych cech poszczególnych siedlisk. To 

wszystko w rezultacie prowadzi do zaniku i wymierania wielu gatunków (KRAJOWA 

STRATEGIA.... 2003). Tak jak intensyfikacja, tak i ekstensyfikacja rolnictwa jest 

procesem niepo��danym prowadz�cym do wzmo�enia sukcesji, co jak ju� wcze�niej 

wspomniano prowadzi do spadku ró�norodno�ci biologicznej (BARTOSZUK 2000, 

STEFFAN-DEWENTER & TSCHARNTKE 1997). 

Jednak�e działania człowieka mog� równie� zwi�ksza� ogóln� ró�norodno�� 

biologiczn� poprzez zwi�kszanie liczby typów lub płatów siedliskowych. W Polsce 

najwy�sze wska�niki ró�norodno�ci stwierdzano w obszarach o przeci�tnym lub �rednio 

wysokim stopniu synantropizacji, np. w strefach podmiejskich, a krajobrazy o niskiej 

presji z du�ym udziałem zbiorowisk zbli�onych do naturalnych, podobnie jak 

krajobrazy rolnicze intensywnie u�ytkowane maj� wska�niki ró�norodno�ci znacznie 

ni�sze (GŁOWACKA i in. 2000). Wi��e si� to z jednej strony z tworzeniem nowych 

siedlisk takich jak tereny ruderalne, na których zachodzi sukcesja wtórna (WEIGLE 

2000), jak równie� z wykaszaniem, czy wypasem zwierz�t hodowlanych co utrzymuje 

charakterystyczna mozaik� siedliskow� i nie dopuszcza do jej niszczenia w skutek 

zarastania i wkraczania lasu (BARTOSZUK 2000, B
K i in. 1990, GŁOWACKA i in. 2000, 

SCHMITT 2003, STEFFAN-DEWENTER & TSCHARNTKE 1997). 

Bior�c pod uwag� powy�sze rozwa�ania nale�ałoby dokładnie �ledzi� procesy 

zachodz�ce w krajobrazach rolniczych, aby dowiedzie� si� w jaki sposób chroni� 

ró�norodno�� biologiczn� tam wyst�puj�c�. Ale �eby móc to zrobi�, trzeba by najpierw 

wypracowa� odpowiednie metody monitoringu. Nale�ałoby okre�li� odpowiednie 

metody zbioru danych, a nast�pnie ich analizy. Jak wy�ej ju� opisano zmiany 

�rodowiska wynikaj� w głównej mierze z przekształce	 krajobrazowych. Pierwotne 

krajobrazy ju� praktycznie nie istniej�. Ostatnio coraz rzadziej stawia si� znak równo�ci 

pomi�dzy słowami „naturalne” a „pierwotne”. W konsekwencji za naturalne uwa�ane s� 

biocenozy ukształtowane pod wpływem człowieka, mimo �e nie maj� one charakteru 
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pierwotnego (CZACHOROWSKI 2004a). tradycyjnie stosowane wska�niki biecenotyczne 

takie jak np. wska�nik Shannona nie do ko	ca ukazuj� pełny obraz badanej biocenozy. 

Ciekawym rozwi�zaniem mogłyby by� wska�niki naturalno�ci (Wns i Wni) 

opracowane przez CZACHOROWSKIEGO i BUCZY�SKIEGO (1999), które pierwotnie 

zostały opracowane dla bezkr�gowców �ródeł (CZACHOROWSKI 2004a). Opieraj� si� 

one na wska�nikach znaczenia ekologicznego (Wze) przypisanych ka�demu gatunkowi. 

Wad� jednak tej metody jest to, �e okazy trzeba oznaczy� do rangi gatunku 

(CZACHOROWSKI 2004a). Ponadto trzeba najpierw opracowa� wska�niki Wze dla 

poszczególnych grup owadów. Inn� propozycj� mog� by� wska�niki waloryzacji 

biocenoz (RED) i cenno�ci biocenoz (REB) zaproponowane przez CZACHOROWSKIEGO i 

in. (2004). Wska�niki te bazuj� na Czerwonych Listach Zwierz�t Zagro�onych i 

pozwalaj� okre�li� jak cenna jest dana biocenoza pod wzgl�dem wyst�powania w niej 

gatunków zagro�onych. 

Aby efektywnie chroni� bezkr�gowce, w tym motyle potrzeba je chroni� nie 

tylko w obszarach prawnie chronionych, ale tak�e poza nimi. Aby było to mo�liwe, 

trzeba przede wszystkim chroni� ich siedliska. W Polsce mamy 23 parki narodowe, 124 

krajobrazowe, 1359 rezerwatów przyrody i 305 obszarów chronionego krajobrazu 

(SYSTEM WYMIANY... 2006). Ostatnio odchodzi si� od postrzegania rezerwatu jako 

izolowanej jednostki i próbuje si� je ł�czy� w kompleksy krajobrazowe (PULLIN 2004). 

Aby mo�na było chroni� konkretne siedliska i tereny, trzeba by było je łatwo 

identyfikowa�. Oprócz opisanych wy�ej wska�ników niezwykle przydatne do tego celu 

mog� by� tzw. bioindykatory, czyli gatunki wska�nikowe (osłonowe, parasolowe). W 

grupach gatunków gin�cych przewa�aj� gatunki stenotopowe. Wraz z innymi 

gatunkami o podobnej amplitudzie ekologicznej mog� one bardzo dobrze odgrywa� rol� 

takich wska�ników (JERMACZEK 1994). Powinny to by� gatunki charakterystyczne dla 

danego �rodowiska, dobrze poznane pod k�tem biologii i stosunkowo łatwe do 

rozpoznania. Poprzez ochron� ich stanowisk chroni si� tak�e wiele innych gatunków 

współtowarzysz�cych (CZACHOROWSKI i in. 2000).  

Motyle jako niezwykle liczny rz�d fitofagicznych owadów, cz�sto 

wyspecjalizowanych  nie tylko w stosunku do typu ro�linno�ci, ale tak�e charakteru 

podło�a, doskonale si� nadaj� na gatunki parasolowe. Ponadto s� bardzo wra�liwe na 

ró�ne czynniki �rodowiskowe z powodu ich zło�onego cyklu �yciowego, ich 

wyst�powanie jest mocno ograniczone do �ci�le okre�lonego siedliska oraz  bardzo 

cz�sto s� spotykane poza obszarami chronionymi (IVINSKIS 1998, SCHMITT 2003). 
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Motyle nale�� do grupy Neoptera i wraz z Trichoptera, Diptera i Mecoptera 

tworz� zespół Mecopteroidea, który charakteryzuje si� holometaboli�, co oznacza �e w 

ich cyklu �yciowym wyst�puj� cztery stadia rozwojowe: jajo, larwa nazywana 

g�sienic�, poczwarka i imago. Motyle s� najbli�ej spokrewnione z chru�cikami 

(Trichoptera), jednak ró�ni� si� od nich budow� aparatu g�bowego oraz pokryciem 

skrzydeł (SZCZ�SNY 2002 za KA�SKIM 2004). To wła�nie skrzydłom motyle 

zawdzi�czaj� swoj� popularno��. Cała ich powierzchnia jest pokryta dachówkowato 

nakładaj�cymi si� łuskami. Sama barwa łusek mo�e wynika� z obecno�ci w nich 

pigmentów, jak i z samej ich budowy. Metaliczne barwy na skrzydłach motyli (tzw. 

barwy strukturalne), powstaj� w skutek rozproszenia �wiatła na �eberkowatych 

strukturach znajduj�cych si� wewn�trz zupełnie przezroczystych łusek. Barwy takie 

wyst�puj� np. na skrzydłach krajowych modraszków (Lycaenidae) (BUSZKO & 

MASŁOWSKI, 1993). 

Podział na motyle dzienne i �my jest czysto umowny i nie ma naukowego 

uzasadnienia. Wiele bowiem tzw. ciem jest aktywna w dzie	, podczas gdy wiele motyli 

dziennych (w szczególno�ci motyle migruj�ce) lata tak�e nocami. Wyró�niamy dwie 

grupy łuskoskrzydłych: Rhopalocera, czyli wszystkie te, które potocznie nazywa si� 

dziennymi oraz Heterocera – pozostałe. Główna ró�nica polega na budowie czułków u 

obu grup. U tych pierwszych czułki zako	czone s� buławk� (st�d ich nazwa, 

Rhopalocera, czyli buławkorogie). Heterocera posiadaj� wszelkie inne typy czułków. 

W stosunku do liczby znanych motyli, motyle dzienne stanowi� około 15% gatunków. 

W Polsce odsetek ten jest jeszcze mniejszy, bo si�ga zaledwie 5% (BUSZKO & 

MASŁOWSKI 1993). 

Motyle charakteryzuj� si� ró�nymi typami zmienno�ci. Najcz�stsz� form� 

polimorfizmu jest dymorfizm płciowy, polegaj�cy na wyst�powaniu ró�nic w 

ubarwieniu samic i samców. Cz�sto ró�nice te nie s� widoczne dla ludzkiego oka, a 

ujawniaj� si� dopiero w �wietle ultrafioletowym. Innym typem zmienno�ci jest 

zmienno�� geograficzna, wyst�puj�ca wtedy, gdy osobniki jednego gatunku 

zasiedlaj�ce ró�ne obszary geograficzne ró�ni� si� ubarwieniem. Dotyczy to głównie 

gatunków o szerokich zasi�gach. Bardzo ciekawym zjawiskiem jest zmienno�� 

sezonowa. Chyba najlepszym przykładem jest tu nasz gatunek – rusałka kratkowiec 

(Araschnia levana), której pokolenie wiosenne jest ceglasto pomara	czowe z czarnym 

deseniem, natomiast pokolenie letnie jest czarne z biał� i pomara	czow� przepask� 

(SIELEZNIEW 2000). 
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Łuskoskrzydłe wchodz� w sie� powi�za	 troficznych ka�dej biocenozy. 

Podstawowa rola motyli jako konsumentów realizowana jest w stadium g�sienicy. S� 

one fitofagami. Bardzo rzadko od�ywiaj� si� innym rodzajem pokarmu. W zale�no�ci 

od upodoba	 do okre�lonego pokarmu, mo�emy motyle podzieli� na: monofagi – �yj�ce 

tylko na jednym gatunku ro�liny, olifagi – �yj�ce na kilku gatunkach ro�lin, cz�sto 

jednak ze sob� spokrewnionych, polifagi – gatunki o najmniejszej specjalizacji 

pokarmowej, mog�ce si� od�ywia� wieloma gatunkami ro�lin (BUSZKO & MASŁOWSKI 

1993). Bardzo ciekawym zjawiskiem jest myrmekofilia. Wyst�puje np. u gatunków z 

rodziny Lycaenidae i polega na współ�yciu z mrówkami (ADAMSKI i in. 2004, 

AMIROWICZ 2006, NOWICKI i in. 2005a i 2005b). G�sienice starszych stadiów wchodz� 

do mrowiska i zjadaj� larwy i poczwarki mrówek. Te je toleruj�, gdy� motyle w reakcji 

obronnej produkuj� słodk� wydzielin� zjadan� przez mrówki. 

Pisz�c o ekologii motyli nie sposób pomin�� aspektów zwi�zanych z ich 

w�drówkami. Owady te s� podobnie do ptaków zdolne do migracji na bardzo du�e 

odległo�ci. Sztandarowym przykładem s� tu dwa nasze gatunki rusałek: admirał 

(Vanessa atalanta) i osetnik (Vanessa cardui). Oba gatunki przylatuj� do nas wiosn�. 

Tu wydaj� drugie pokolenie, które na jesieni odlatuje na południe i do Afryki. 

Ciekawostk� s� tak�e skłonno�ci do migrowania naszego bielinka kapustnika (Pieris 

brassicae). W sprzyjaj�cych warunkach i przy wzro�cie liczebno�ci populacji osobniki 

mog� równie� odlatywa� na południe (BUSZKO & MASŁOWSKI 1993). 

Badania nad motylami dziennymi s� w naszym kraju prowadzone ju� od ponad 

200 lat. W Polsce prowadzone były głównie badania o charakterze inwentaryzacyjnym, 

których celem było okre�lenie składu gatunkowego okre�lonych rejonów kraju (np. B
K 

i in. 1990, 1998, BLAIK 1999, ROMANISZYN 1929, SIELEZNIEW 2001, SIELEZNIEW & 

SACHANOWICZ 2003). W ci�gu ostatnich dwudziestu lat, poziom wiedzy na temat tej 

grupy owadów znacznie jednak wzrósł. Ogromny wkład miał tu program 

ewidencjonowania i inwentaryzowania rodzimej lepidopterofauny, który został 

zapocz�tkowany w 1986 roku przez prof. Jarosława Buszk�. Badania były prowadzone 

do roku 1995 i podczas ich trwania prowadzono rozpoznanie fauny w oparciu o siatk� 

UTM. Na podstawie tych�e bada	 został wydany „Atlas rozmieszczenia motyli 

dziennych w Polsce” (BUSZKO, 1997). Na znaczny wzrost zainteresowania motylami 

wpłyn�ł tak�e fakt coraz cz�stszego wykorzystania ich w waloryzacji przyrodniczej 

(B
KOWSKI i in. 2003).  
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Stan poznania lepidopterofauny ró�nych rejonów Polski jest nierównomierny, 

co jest wynikiem, tego i� badania tych owadów były prowadzone nieregularnie i z ró�n� 

intensywno�ci� w poszczególnych regionach kraju. Terenami najlepiej poznanymi pod 

tym wzgl�dem s� ró�ne obszary chronione, a w głównej mierze parki narodowe i 

krajobrazowe oraz góry, ze wzgl�du na unikaln� i charakterystyczn� faun� motyli 

(B
KOWSKI i in. 2003, D
BROWSKI & KRZYWICKI 1982, FR
CKIEL 1999, NOWACKI 

1992, SIELEZNIEW & SACHANOWICZ 2003, WINIARSKA 2001). Je�li za� chodzi o tereny 

nie obj�te ochron�, to najcz��ciej badane były du�e miasta takie jak np. Warszawa, 

Bydgoszcz, Lublin czy Kielce, lub te� tereny o do�� silnej antropopresji na krajobraz 

jak np. �l�sk (B
K i in. 1990 i 1998, BLAIK 1999a i 1999b, KOKOT 2000, 

MACHNIKOWSKI 1999, SEKUŁA 2004, SIELEZNIEW 2001, WINIARSKA 2003). 

Ziemia Zawkrze	ska i okolice Mławy nie doczekały si� jak do tej pory 

�adnego wi�kszego opracowania na temat entomofauny. Brak jest tak�e danych na 

temat wyst�puj�cych tu motyli. Było to jednym z powodów wyboru akurat tego miejsca 

na teren bada	. Trzy stanowiska zostały wybrane tak, aby ró�niły si� pod wzgl�dem 

ro�linno�ci i charakteru terenu. Ponadto zlokalizowane s� na obrze�ach miasta, 

odległych od siebie o kilka kilometrów, tak aby zminimalizowa� mo�liwo�� natrafienia 

na osobniki, które ewentualnie mogłyby przelecie� z jednego stanowiska do drugiego.  

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wyników bada	 nad 

lepidopterofaun� krajobrazu rolniczego (i znajduj�cego si� pod presja urbanizacyjn�)  

okolic Mławy, z uwzgl�dnieniem analizy jako�ciowej i ilo�ciowej. Niniejsza praca, z 

racji braku danych na temat motyli tych terenów stanowi równie� przyczynek do 

poznania i uzupełnienia danych na temat wyst�powania motyli w skali kraju. 
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2. MATERIAŁ I METODY 
 
2.1. Opis terenu bada� 
 

Nizina Północnomazowiecka znajduje si� na północ od doliny �rodkowej 

Wisły, doliny Narwi i dolnego Bugu w ich równole�nikowym biegu przez �rodek niecki 

mazowieckiej, oraz na wschód i południe od linii zlodowacenia wi�la	skiego. Od 

wschodu s�siaduje z Nizin� Północnopodlask�. Nizin� przecinaj� Narew i jej dopływ 

Wkra. Zajmuje powierzchni� około 14,2 km2 i dzieli si� na 7 mezoregionów: 

Wysoczyzn� Pło	sk�, Równin� Raci�sk�, Wzniesienia Mławskie, Wysoczyzn� 

Ciechanowsk�, Równin� Kurpiowsk�, Dolin� Dolnej Narwi oraz Mi�dzyrzecze 

Łom�y	skie (KONDRACKI 2002). 

Wzniesienia Mławskie – to zespół form kremowych i morenowych pomi�dzy 

Mław� a Przasnyszem, przekraczaj�cych w kilku miejscach wysoko�� 200 m n.p.m. Od 

południa s�siaduj� z Równin� Raci�sk�, od północy i zachodu z sandrami zlodowacenia 

wi�la	skiego, od wschodu z Równin� Kurpiowsk� i Wysoczyzn� Ciechanowsk�, 

zajmuj�c powierzchni� około 2500 km2. Na wschód od Mławy bierze pocz�tek rzeka 

Orzyc, która zatacza łuk ku północy, wypływa na Równin� Kurpiowsk� i uchodzi do 

Narwi. Przez zachodni�  cz��� regionu przepływa górna Wkra. Wi�ksze obszary le�ne 

wyst�puj� na zachód od Mławy i Ciechanowa, przewa�aj� jednak tereny rolnicze 

(KONDRACKI 2002).  

 

2.2 Opis stanowisk 
 
Stanowisko I 

Poło�one jest na północnym kra	cu miasta. Najbardziej zró�nicowane pod 

wzgl�dem wyst�puj�cej ro�linno�ci. Były to nieu�ytki rolne przeplataj�ce si� z polami 

uprawnymi. Na pierwszych około 150 metrach po lewej stronie transektu znajdowało 

si� pole z �ytem, po prawej natomiast teren był ograniczony młodymi brzózkami 

(Betula pendula). �rodkowy odcinek transektu  miał charakter murawy kserotermicznej, 

natomiast ostatni około 150 metrowy odcinek le�ał w bezpo�rednim s�siedztwie lasu 

mieszanego z przewag� brzozy i sosny (Pinus silvestris). Transekt biegnie w 

s�siedztwie ł�ki, na której zachodzi intensywnie nast�puj�ca sukcesja lasu. 
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Ryc. 1 i 2: Stanowisko I 

Fig. 1 & 2: Locality No 1 

 
 

Stanowisko II 

 

Stanowisko poło�one jest na wschodnim kra	cu miasta, około 250 metrów od 

trasy krajowej E-7. Było ono najmniej zró�nicowane pod wzgl�dem ro�linno�ci, 

transekt biegnie bowiem drog� �ródpoln�. Na pierwszych około 100 metrach długo�ci 

znajdowały si� pastwiska dla bydła i koni, dalej natomiast po obu stronach były pola 

uprawne (�yto, owiec i ziemniaki). Najwi�ksz� grup� ro�lin kwiatowych stanowiły 

ro�liny porastaj�ce pobocza drogi. 

 

 
Ryc. 3: Stanowisko II 

Fig. 3: Locality No 2 
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Stanowisko III 

 
Poło�one na północno – zachodnim kra	cu miasta. Były to ł�ki granicz�ce z 

polami uprawnymi. Pierwsza połowa stanowiska na odcinku około 200 metrów 

przyjmowała charakter ł�k okresowo podmokłych. Druga cz��� natomiast przechodziła 

w tereny suche i w ko	cowym odcinku przyjmowała charakter murawy 

kserotermicznej, która graniczyła z lasem sosnowym. 

 

     
Ryc. 4 i 5: Stanowisko III 

Fig. 4 & 5: Locality No 3 

 

 
2.3 Metody połowu i konserwacji 

 
Motyle były zbierane w latach 2004-2005. W roku 2004 próby pobierano 

dziewi�ciokrotnie od maja do wrze�nia wł�cznie. Ze wzgl�du na złe warunki 

atmosferyczne i co za tym idzie mał� ilo�� danych w tym roku w pocz�tkowej fazie 

bada	 terenowych, w roku nast�pnym powtórzono pierwszy etap, czyli próby były 

pobierane pi�ciokrotnie od maja do lipca wł�cznie. 

Materiał zbierany był na 3 stanowiskach. Na ka�dym z nich wyznaczony był 

300-400 metrowy transekt o szeroko�ci 15 metrów. Przelatuj�ce motyle były oznaczane 

przy�yciowo i zliczane. Je�li nie dało si� okre�li� gatunku w terenie, okaz był łapany za 

pomoc� siatki entomologicznej, zatruwany w oparach octanu etylu, eteru lub amoniaku 

i przenoszony do koperty w celu pó�niejszego oznaczenia. Najpierw ka�dy z u�pionych 

osobników był rozpinany na drewnianych lub styropianowych rozpinadłach i 

pozostawiany na nich a� do całkowitego zasuszenia. Dopiero potem okazy były 
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oznaczane wg dost�pnej literatury – „Atlas motyli Polski” J. BUSZKI i J. 

MASŁOWSKIEGO (1993), „Motyle Polski” J. HEINTZE (1990), „Motyle Europy 

Centralnej” K. JONKO (2006).  

 

 

2.4 Materiał 
 

Ogółem, podczas dwóch lat bada	 zebrano 1802 osobniki. Nale�ały one do 41 

gatunków w pi�ciu rodzinach.  

Dla oszacowania reprezentatywno�ci materiału na stanowiskach, dla ka�dego z 

nich wykre�lono krzywe bogactwa gatunkowego (Beklemieszewa). Na wszystkich 

trzech wykresach (Ryc. 5 – 7) krzywe w ko	cowych swych odcinkach zbli�aj� si� do 

linii poziomej. Mo�na wi�c zebrany materiał uzna� za reprezentatywny. W kolejnych 

latach nie nale�ałoby si� spodziewa� znacz�cego wzrostu liczby gatunków cho� nie jest 

wykluczone znalezienie kolejnych. Stwierdzenie nowych gatunków na stanowiskach w 

przyszło�ci jest mo�liwe, a wynika� mo�e ze zmian w strukturze upraw czy sposobie 

u�ytkowania ziemi, ale tak�e np. z przypadkowych migracji pojedynczych osobników. 

 

 
Ryc. 6: Krzywa Beklemieszewa dla stanowiska I 

Fig. 6: Beklemieszew’s curve for the locality No 1 
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Ryc. 7: Krzywa Beklemieszewa dla stanowiska II 

Fig. 7: Beklemieszew’s curve for the locality No 2 

  

 
Ryc. 8: Krzywa Beklemieszewa dla stanowiska III 

Fig. 8: Beklemieszew’s curve for the locality No 3 

 

 

2.5 Metody analizy materiału 
 

 
Dominacj� wyliczono według wzoru: 

%100
N
n

D i
i =  

gdzie: 

Di – dominacja i-tego gatunku; 

ni – liczebno�� i-tego gatunku; 

N – ł�czna liczebno�� gatunków. 
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Wszystkie gatunki pogrupowano w cztery klasy dominacji (BIESIADKA & 

KOWALIK 1980 za CZACHOROWSKIM 2004): 

• eudominanci – liczebno�� powy�ej 10% 

• dominanci – 5,01-10% 

• subdominanci – 2,01-5% 

• recedenci – poni�ej 2% 

 

 

Frekwencj� na stanowiskach wyliczono ze wzoru: 

%100
S
s

F i
i =  

gdzie: 

Fi – frekwencja i-tego gatunku 

si – liczba stanowisk z i-tym gatunkiem 

S – liczba wszystkich stanowisk 

 

Współczynnik bioró�norodno�ci SHANNONA-WEANERA wyliczono ze wzoru: 

�−= )log(' 2
ii ppH , 

gdzie: 

H’ – współczynnik ró�norodno�ci gatunkowej 

pi – udział i-tego gatunku w próbie 

 

Stało�� na danym stanowisku wyliczono wg wzoru (SZUJECKI 1983 za 

CZACHOROWSKIM 2004b): 

%100
Q
q

C =  

gdzie: 

C – stało�� 

q – liczba prób, w których wyst�pił analizowany gatunek 

Q – liczba wszystkich prób 
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Wska�niki cenno�ci faunistycznej wyliczano wg wzorów (CZACHOROWSKI i 

in. 2004): 

n

Th
REB

s

i
i�

== 1
  %100

6
1

n

Th
REBp

s

i
i�

==  

gdzie: 

REB -  wska�nik cenno�ci biocenoz dla ochrony ró�norodno�ci biologicznej 

(REBp – w uj�ciu procentowym); 

n – liczba wszystkich gatunków 

Th – współczynnik zagro�enia gatunku w oparciu o czerwon� list�  

• LR – gatunki ni�szego ryzyka – 2 

• VU – gatunki wysokiego ryzyka – 3 

• EN – gatunki bardzo wysokiego ryzyka – 4 

• CR – gatunki skrajnie zagro�one – 5 

• EX? – gatunki prawdopodobnie wymarłe - 6 

%100
n
s

RES =  

gdzie: 

RES – wska�nik cenno�ci  

s – liczba gatunków z czerwonych list 

n – liczba wszystkich gatunków 

 

Do analizy podobie	stw jako�ciowych mi�dzy stanowiskami wykorzystano 

formuł� JACCARDA: 

%100
cba

c
Pxy

−+
= , 

gdzie: 

 Pxy – podobie	stwo faunistyczne mi�dzy dwoma układami x i y 

 c – liczba wspólnych gatunków dla x i y 

 a – liczba gatunków w zbiorze x 

 b – liczba gatunków w zbiorze y. 
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Do analizy podobie	stw ilo�ciowych mi�dzy stanowiskami i gatunkami wykorzystano 

zmodyfikowan� formuł� SØRENSENA, znan� jako formuła BRAY-CURTISA: 

�

�

=

==
m

k
jkik

m

k
jkik

ij

xx

xx
S

1

1

)(

)min(2

 

gdzie: 

 x – liczebno�� m-tego gatunku. 

 

Do przedstawienia wyników wylicze	 podobie	stw faunistycznych i współzale�no�ci 

wg formuł Jaccarda i Bray-Curtisa w postaci dendrogramów oraz  wykre�lenia 

krzywych Beklemieszewa wykorzystano program BioDiversity Pro Beta 1. 
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3. WYNIKI 
 
3.1 Przegl�d systematyczny gatunków 
 
Hesperoidea 

Hesperiidae 

 
Hesperia comma (Linnaeus, 1758) – spotykany w całej Polsce. Jego �rodowisko to 

suche �ródle�ne ł�ki, polany i skraje lasów. Ro�linami pokarmowymi s� ró�ne 

gatunki traw (Gramineae). Pojaw motyla przypada od drugiej dekady lipca do 

ko	ca sierpnia (BUSZKO & MASŁOWSKI 1993). 

Ochlodes sylvanus (Brem. & Grey) – pospolity na obszarze całego kraju. Wyst�puje na 

ł�kach �ródle�nych i polanach. Ro�linami pokarmowymi g�sienic s� ró�ne gatunki 

traw (Gramineae). Pojaw przypada od ko	ca maja do ko	ca lipca (BUSZKO & 

MASŁOWSKI 1993). 

 

Papilionoidea 

Lycaenidae 
 
Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) (Ziele	czyk ostr��yniec) – spotykany na terenie 

całego kraju. Wyst�puje na skrajach lasów, zr�bach, na torfowiskach wysokich i 

wrzosowiskach. Ro�linami pokarmowymi g�sienic jest kruszyna (Rhamnus 

frangula) oraz ró�ne gatunki z rodziny motylkowatych (Papilionaceae). Pojawia 

si� od ko	ca kwietnia do połowy czerwca (BUSZKO & MASŁOWSKI 1993). 

Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) (Modraszek wieszczek) – w Polsce spotykany na 

obszarze całego kraju. Jego �rodowisko to lasy mieszane i li�ciaste, zaro�la, zr�by 

i wrzosowiska. G�sienice od�ywiaj� si� kruszyn� (Rhamnus frangula), szakłakiem 

(Rhamnus cathartica), wrzosem (Calluna vulgaris) i malin� (Rubus sp.). Pojaw 

przypada od połowy kwietnia do połowy sierpnia z około dwutygodniow� przerw� 

w połowie czerwca (BUSZKO & MASŁOWSKI 1993). 

Cupido argiades (Pallas, 1771) (Modraszek argiades) – w Polsce w przeszło�ci 

notowany na całym obszarze kraju, obecnie tylko we wschodniej i południowej 

cz��ci kraju. Jego siedlisko to �ródle�ne ł�ki, polany, le�ne drogi, skraje lasów. 

G�sienice �ywi� si� ró�nymi gatunkami lucerny (Medicago sp.), koniczyny 

(Trifolium sp.) oraz komonicy (Lotus sp.). Pojawia si� od maja do połowy czerwca 
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oraz pocz�tku lipca do połowy sierpnia. Czasami mo�e pojawia� si� tak�e we 

wrze�niu (BUSZKO & MASŁOWSKI 1993). 

Lycaena dispar (Harworth, 1802) (Czerwo	czyk nieparek) LR – w Polsce spotykany 

powszechnie na ni�u, rzadko na pogórzu i w ni�szych poło�eniach górskich. Jest 

jednym z pospolitszych gatunków naszego kraju. Gatunek zwi�zany ze 

�rodowiskami wilgotnych ł�k i torfowisk niskich oraz rozmaitymi �rodowiskami 

okrajkowymi w dolinach rzek. Ostatnio coraz cz��ciej obserwowany  w 

�rodowiskach  suchszych, w tym tak�e ruderalnych. G�sienica �eruje na 

gatunkach szczawiu (Rumex sp.). Gatunek ma jedno, a w sprzyjaj�ce sezony dwa 

pokolenia w roku. Pojaw motyla przy jednym pokoleniu trwa od ko	ca czerwca 

do ko	ca lipca. Przy dwóch pokoleniach pierwsze pojawia si� od pocz�tku 

czerwca do pocz�tku lipca, a drugie od ko	ca lipca do ko	ca sierpnia (ADAMSKI i 

in. 2004). 

Lycaena tityrus (Poda, 1761) (Czerwo	czyk uroczek) – pospolity w całej Polsce z 

wyj�tkiem wysokich gór. Jego �rodowiskiem s� suche �ródle�ne ł�ki, polany, 

skraje lasów, ugory, przydro�a, przytorza. G�sienice od�ywiaj� si� gatunkami 

szczawiu (Rumex sp.). Imagines lataj� od połowy maja do ko	ca czerwca. Drugie 

pokolenie natomiast od połowy lipca do ko	ca sierpnia (BUSZKO & MASŁOWSKI 

1993).  

Lycaena phleas (Linnaeus, 1761) (Czerwo	czyk �arek) – gatunek pospolity w całej 

Polsce. Lata na �ródle�nych ł�kach, polanach, miedzach, ugorach, terenach 

ruderalnych. Pokarmem g�sienic jest szczaw zwyczajny (Rumex acetosa) i polny 

(Rumex acetosella) oraz ró�ne gatunki rdestu (Polygonum sp.). Motyle lataj� od 

maja do połowy czerwca oraz od lipca do wrze�nia (BUSZKO & MASŁOWSKI 

1993). 

Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758) (Czerwo	czyk dukacik) – spotykany na całym 

obszarze kraju. �rodowisko to �ródle�ne ł�ki, polany i skraje lasów. Gatunkami 

pokarmowymi g�sienic jest szczaw zwyczajny (Rumex acetosa) i polny (Rumex 

acetosella). Motyle lataj� od połowy czerwca do sierpnia (BUSZKO & MASŁOWSKI 

1993). 

Polyommatus coridon (Poda, 1761) (Modraszek korydon) – w Polsce spotykany na 

obszarze całego kraju, jednak na północnym wschodzie wyst�puje bardzo 

lokalnie. Charakterystyczny dla suchych le�nych ł�k, przydro�y, przytorzy, polan i 
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ugorów. G�sienice od�ywiaj� si� cieciork� pstr� (Coronilla varia) i wyk� (Vicia 

sp.). Pojaw przypada od lipca do ko	ca sierpnia (BUSZKO & MASŁOWSKI 1993). 

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) (Modraszek ikar) – wyst�puje w całym kraju. 

Jego �rodowiskiem s� ł�ki, polany, ugory, miedze, przydro�a i tereny ruderalne. 

Ro�liny pokarmowe to koniczyny (Trifolium sp.), janowiec (Genista sp.) i wil�yna 

(Ononis sp.). Motyl pojawia si� w dwóch pokoleniach: od ko	ca maja do ko	ca 

czerwca oraz od połowy lipca do pocz�tku wrze�nia (BUSZKO & MASŁOWSKI 

1993). 

 

Nymphalidae  
Heliconiinae 

Agrynnis aglaja (Linnaeus, 1758) (Dostojka aglaja) – motyl wyst�puj�cy w całej 

Polsce, który lata na �ródle�nych ł�kach, polanach, skrajach lasów, nad le�nymi 

drogami. Ro�linami pokarmowymi s� ró�ne gatunki fiołka (Viola sp.). Pojaw 

przypada od połowy czerwca do połowy sierpnia (BUSZKO & MASŁOWSKI 1993). 

Agrynnis laodyce (Pallas, 1771) (Dostojka laodyce) – w Polsce spotykany w północnej 

i wschodniej cz��ci kraju. Ponadto cz�sto spotykany na Pojezierzu Mazurskim i 

Suwalskim. Jego �rodowiskiem s� wilgotne, �ródle�ne ł�ki, polany i zr�by. 

G�sienice �ywi� si� ró�nymi gatunkami fiołka (Viola sp.), a zwłaszcza fiołkiem 

błotnym (Viola palustris). Pojaw motyla przypada od połowy lipca do ko	ca 

sierpnia (BUSZKO & MASŁOWSKI 1993). 

Agrynnis paphia (Linnaeus, 1758) (Perłowiec malinowiec) -  motyl wyst�puj�cy w 

całej Polsce, którego �rodowiskiem s� �ródle�ne ł�ki, polany, skraje lasów i le�ne 

drogi. Ro�linami pokarmowymi s� ró�ne gatunki fiołka (Viola) i malina (Rubus 

sp.). Imagines lataj� od lipca do ko	ca sierpnia (BUSZKO & MASŁOWSKI 1993). 

Boloria dia (Linnaeus, 1767) (Dostojka dia) – wyst�puje w całym kraju z wyj�tkiem 

wysokich gór. Jej �rodowisko jest podobne jak poprzedniego gatunku, tzn. polany, 

skraje lasów, �ródle�ne ł�ki. Ro�liny pokarmowe takie jak u Agrynnis paphia. W 

ci�gu roku wyst�puj� dwa pokolenia: od maja do połowy czerwca i drugie od lipca 

do połowy sierpnia (BUSZKO & MASŁOWSKI 1993). 

Boloria selene (Denis & Schiffermüller, 1775) (Dostojka selene) – jest to gatunek 

pospolity w całym kraju. Spotka� go mo�na lataj�cego nad wilgotnymi ł�kami, 

przy skrajach lasów, nad polanami i zr�bami. G�sienice od�ywiaj� si� fiołkiem 

psim (Viola canina) i błotnym (Viola palustris). Jak u gatunku poprzedniego, tak i 
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tu wyst�puj� dwa pokolenia w ci�gu roku. Pierwsze od maja do lipca, a drugie od 

ko	ca lipca do wrze�nia (BUSZKO & MASŁOWSKI 1993). 

Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) (Dostojka latonia) – w Polsce pospolity na terenie 

całego kraju. Jego �rodowisko to pola, ugory, miedze, przydro�a i tereny 

ruderalne. Formy juwenilne �ywi� si� ró�nymi gatunkami fiołka (Viola sp.). 

Pojaw motyla przypada od ko	ca kwietnia do ko	ca maja oraz od ko	ca czerwca 

do wrze�nia, a czasami nawet w pa�dzierniku (BUSZKO & MASŁOWSKI 1993). 

 

Melitaeinae 

Melitea aurelia Nickerl, 1850 (Przeplatka aurelia) – w Polsce wyst�puje na 

rozproszonych stanowiskach na ni�u i w ni�szych poło�eniach górskich. Jest to 

kolejny gatunek zwi�zany z lasami, gdy� lata nad wilgotnymi �ródle�nymi ł�kami, 

polanami i na skrajach lasów. Ro�liny pokarmowe to babka lancetowata (Plantago 

lanceolata), pszeniec gajowy (Melampyrum nemorosum) oraz ró�ne gatunki 

przetacznika (Veronica sp.). Pojawia si� od połowy czerwca do ko	ca lipca 

(BUSZKO & MASŁOWSKI 1993). 

Melitea cinxia (Linnaeus, 1758) (Przeplatka cinksia) – w Polsce znany z rozproszonych 

stanowisk na ni�u oraz na terenach podgórskich. �rodowiskiem s� podmokłe 

torfiaste ł�ki oraz suche wrzosowiska. G�sienice �ywi� si� babk� lancetowat� 

(Plantago lanceolata), jastrz�bcem (Hieracium sp.), fiołkiem (Viola sp.) oraz 

przetacznikiem (Veronica sp.). Motyle lataj� od ko	ca maja do lipca (BUSZKO & 

MASŁOWSKI 1993). 

 

Nymphalinae 

Aglais urticae (Linnaeus, 1758) (Rusałka pokrzywnik) – jest to motyl pospolity w 

całym kraju. Jego �rodowisko to le�ne ł�ki, polany, le�ne drogi, tereny  ruderalne, 

ogrody. Ro�lin� pokarmow� jest pokrzywa (Urtica dioica). W ci�gu roku 

wyst�puj� dwa pokolenia, z  czego drugie zimuje w postaci imaginalnej (BUSZKO 

& MASŁOWSKI 1993). 

Araschnia levana (Linnaeus, 1758) (Rusałka kratkowiec) – najmniejsza z rusałek. 

Ciekaw� rzecz� u tego gatunku jest wyst�powanie polimorfizmu sezonowego, 

czyli osobniki pokolenia wiosennego, które lata od maja do czerwca s� ceglasto 

pomara	czowe z czarnym deseniem. Imagines pokolenia letniego lataj�cego od 
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lipca do ko	ca sierpnia s� czarne z biał� i pomara	czow� przepask�. Czasami 

pojawia si� jeszcze trzecie pokolenie, które ł�czy cechy ubarwienia obu pokole	 

poprzednich. Motyle lataj� na skrajach lasów, polanach i terenach ruderalnych. 

Ro�lin� pokarmow� g�sienic jest pokrzywa (Urtica dioica) (BUSZKO & 

MASŁOWSKI 1993). 

Inachis io (Linnaeus, 1758) (Rusałka pawik) – jeden z najpospolitszych naszych 

motyli. Lata nad polami, skrajami lasów, ogrodami, sadami i terenami 

ruderalnymi. Ro�lin� pokarmow� jest pokrzywa (Urtica dioica) oraz chmiel 

(Humulus lupulus). Jest to motyl o dwóch pokoleniach w ci�gu roku, z drugim 

pokoleniem zimuj�cym w postaci imaginalnej (BUSZKO & MASŁOWSKI 1993). 

Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) (Rusałka �ałobnik) – rozpowszechniony w całym 

kraju cho� nigdzie zbyt licznie. Jest to motyl charakterystyczny dla polan, le�nych 

dróg, skrajów lasów i sadów. G�sienice �eruj� na brzozie (Betula sp.), wierzbie 

iwie (Salix caprea), osice (Populus tremula) oraz wi�zach (Ulmus sp.). Pojaw 

motyla od połowy lipca do czerwca roku nast�pnego z zimuj�cym imago (BUSZKO 

& MASŁOWSKI 1993). 

Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) (Rusałka wierzbowiec) – w Polsce spotykany 

na terenie całego kraju. Spotykany na polanach, skrajach lasów, le�nych drogach i 

sadach. Ro�lin� pokarmow� jest wierzba iwa (Salix caprea) i wierzba biała (Salix 

alba), rzadziej inne gatunki. Pojaw motyla przypada od lipca do kwietnia z 

zimuj�cym imago. 

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) (Rusałka ceik) – jest pospolitym motylem w całej 

Polsce. Mo�na go spotka� na polanach, skrajach lasów, le�nych drogach, ogrodach 

i terenach ruderalnych. Ro�lin� pokarmow� tak jak u wi�kszo�ci rusałek jest 

pokrzywa (Urtica sp.), ale g�sienice �ywi� si� tak�e chmielem (Humulus lupulus), 

wi�zem górskim (Ulmus glabra), porzeczk� (Ribes sp.), czy wierzb� iw� (Salix 

caprea). Motyle pojawiaj� si� od lipca do czerwca roku nast�pnego w dwóch 

pokoleniach, z których drugie jest zimuj�ce (BUSZKO & MASŁOWSKI 1993). 

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) (Rusałka admirał) – jest to gatunek w�drowny, 

pospolity w całym kraju. Motyle pierwszego pokolenia przylatuj� do nas na 

wiosn�, a imagines rozwijaj�cego si� u nas drugiego pokolenia odlatuj� jesieni� na 

południe. Mo�na j� spotka� na przydro�ach, ugorach, przytorzach, wilgotnych 

polanach, skrajach lasów, czy na terenach ruderalnych.  G�sienice �ywi� si� 

pokrzywami (Urtica sp.) (BUSZKO & MASŁOWSKI 1993). 
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Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) (Rusałka osetnik) – wyst�powanie i pojaw tego 

motyla jest identyczny jak Vanessa atalanta. Oba s� jednymi z najbardziej 

znanych motyli w�drownych jakie wyst�puj� w naszym kraju. G�sienice  �ywi� 

si� ostro�eniem (Cirsium sp.), ostem (Carduus sp.), popłochem (Onopordon sp.), 

a tak�e pokrzyw� (Urtica sp.) (BUSZKO & MASŁOWSKI 1993). 

 

Satyriinae 

Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) (Przestrojnik trawnik) – pospolity motyl 

spotykany w całej Polsce. Najcz��ciej spotykany na ł�kach, przydro�ach, polanach 

i skrajach lasów. Ro�liny pokarmowe jak u Hyponephale lycaon. Pojawia si� w 

połowie czerwca i lata do ko	ca lipca (BUSZKO & MASŁOWSKI 1993). 

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) (Strz�potek ruczajnik) – niewielki motylek 

spotykany w całym kraju, który lata na polach, ł�kach, ugorach, przydro�ach, 

polanach, skrajach lasów i terenach ruderalnych. G�sienice �eruj� na trawach 

(Gramineae). Dwa pokolenia mo�na spotka� od połowy maja do ko	ca czerwca, 

oraz od ko	ca lipca do połowy wrze�nia (BUSZKO & MASŁOWSKI 1993). 

Hyponephele lycaon (Kühn, 1774) (Przestrojnik likaon) – motyl spotykany lokalnie na 

całym ni�u i pogórzu. Lata na suchych ł�kach, zr�bach, skrajach lasów, zwłaszcza 

w okolicach piaszczystych. G�sienice �ywi� si� ró�nymi gatunkami traw 

(Gramineae), a zwłaszcza wiechlin� (Poa sp.). motyle mo�na spotka� od lipca do 

ko	ca sierpnia (BUSZKO & MASŁOWSKI 1993). 

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) (Przestrojnik jurtina) – jest to motyl pospolity na 

obszarze całego kraju. �rodowiskiem jego s� pola, ł�ki, ugory, tereny ruderalne, 

skraje lasów, przydro�a. Ro�linami pokarmowymi g�sienic s� ró�ne gatunki traw 

(Gramineae). Imagines pojawiaj� si� od ko	ca czerwca do wrze�nia (BUSZKO & 

MASŁOWSKI 1993). 

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) (Polowiec szachownica) – w Polsce 

rozpowszechniony na ni�u i okolicach podgórskich. Nie wyst�puje w górach i 

północnym wschodzie kraju. Lata na ł�kach, przydro�ach i polanach. Ro�linami 

pokarmowymi g�sienic s� trawy (Gramineae). Imagines spotykane od lipca do 

połowy sierpnia (BUSZKO & MASŁOWSKI 1993). 
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Papilionidae 
 
Papilio machaon Linnaeus, 1758 (Pa� królowej) – spotykany na obszarze całego kraju. 

Do roku 1940 gatunek ten był bardzo pospolity, jednak wkrótce jego sytuacja 

zacz�ła si� szybko pogarsza� na skutek zanieczyszczenia powietrza, zaniku 

siedlisk, zalesiania terenów i wypalania traw (D
BROWSKI & KRZYWICKI, 1982). 

Do niedawna gatunek był prawnie chroniony i znajdował si� na Czerwonej Li�cie 

Zwierz�t Zagro�onych Wygini�ciem. Populacja pazia jest obecnie stabilna i do�� 

liczna. Sytuacja taka mogła zaistnie� dzi�ki zachowaniu odpowiednich siedlisk i 

izolacji w parkach i rezerwatach (KALINOWSKA, 2006). Naturalnym �rodowiskiem 

gatunku s� nasłonecznione stoki, ł�ki, polany, ogrody i pola. G�sienice �eruj� na 

ró�nych gatunkach z rodziny baldaszkowatych (Umbelliferae). Najcz��ciej jest to 

gorysz pagórkowy (Peucedanum oreoselinum), marchew (Daucus carota), koper 

(Anetheum graveolens) oraz biedrzeniec mniejszy (Pimpinella saxifraga). W ci�gu 

roku wyst�puj� dwa pokolenia. Pierwsze mo�na spotka� od maja do połowy 

czerwca, drugie natomiast od lipca do połowy sierpnia (BUSZKO & MASŁOWSKI 

1993). 

 
 
Pieridae  
Coliadinae 

Colias hyale (Linnaeus, 1758) (Szlaczko	 sierecznik) – motyl pospolity w całym kraju. 

Charakterystyczny dla ł�k, pól koniczynowych, ugorów, miedz, przydro�y, 

przytorzy i terenów ruderalnych. G�sienice �eruj� na ró�nych gatunkach lucerny 

(Medicago sp.). Imagines pojawiaj� si� od połowy maja do połowy czerwca oraz 

od połowy lipca do wrze�nia. Czasami jeszcze dodatkowo od połowy wrze�nia do 

pa�dziernika (BUSZKO & MASŁOWSKI 1993). 

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) (Latolistek cytrynek) – w kraju wsz�dzie 

pospolity. Jest to jeden z najbardziej długowiecznych naszych motyli. Jego 

�rodowisko to pola, lasy, zaro�la, miedze, ugory, sady, ogrody i tereny ruderalne. 

G�sienice �eruj� na szakłaku (Rhamnus cathartica) oraz kruszynie (Rhamnus 

frangula). Jedne pokolenie w ci�gu roku przepoczwarza si� na pocz�tku lipca, lata 

do jesieni, zimuje, po czym mo�na je jeszcze spotka� do połowy kwietnia 

(BUSZKO & MASŁOWSKI 1993). 
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Dismorphiinae 

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) (Wietek gorczycznik) – motyl wyst�puj�cy w całej 

Polsce. Mo�na go zobaczy� lataj�cego nad �ródle�nymi ł�kami, zr�bami, polanami 

i na skrajach lasów. Ro�liny pokarmowe to groszek �ółty (Lathyrus pratensis), 

komonica zwyczajna (Lotus corniculatus) oraz koniczyna polna (Trifolium 

arvense). Dwa pokolenia lataj� od maja do ko	ca czerwca oraz od lipca do 

połowy sierpnia (BUSZKO & MASŁOWSKI 1993). 

 

Pierinae  

Antocharis cardamines (Linnaeus, 1758) (Zorzynek rze�uchowiec) – w Polsce 

spotykany na obszarze całego kraju. Lata na polanach, podmokłych ł�kach, 

skrajach lasów i le�nych drogach. G�sienice �ywi� si� ró�nymi gatunkami z 

rodziny krzy�owych (Crucifereae), zwłaszcza rze�uch� ł�kow� (Cardamine 

pratensis) i czosnaczkiem pospolitym (Alliaria officinalis). Motyle lataj� od 

kwietnia do połowy czerwca, a w górach do lipca (BUSZKO & MASŁOWSKI 1993). 

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) (Bielinek kapustnik) – spotykany w całej Polsce, co 

ciekawe posiada skłonno�ci do dalekich w�drówek. Mo�na go spotka� od maja do 

połowy czerwca i od lipca do połowy wrze�nia lataj�cego nad polami, lasami, 

zaro�lami, terenami ruderalnymi oraz w sadach i ogrodach. G�sienice zjadaj� 

ró�ne gatunki z rodziny krzy�owych (Crucifereae), zwłaszcza ró�ne gatunki 

kapusty (Brassica sp.), gorczyc� poln� (Sinapis arvensis), rzodkiew �wirzepa 

(Raphanus raphanistrum) oraz nasturcje (Tropaeolum sp.) (BUSZKO & 

MASŁOWSKI 1993). 

Pieris napi (Linnaeus, 1758) (Bielinek bytomkowiec) – jest to jeden z pospolitszych 

gatunków w kraju. Spotykany na ugorach, nad polami, ł�kami, miedzami, w 

lasach, ogrodach i sadach oraz na terenach ruderalnych. Ro�liny pokarmowe 

nale�� do rodziny krzy�owych (Crucifereae), w szczególno�ci rze�ucha 

(Cardamine sp.), czosnaczek (Alliaria sp.), g�siówka (Arabis sp.) oraz kapusta 

(Brassica sp.) (BUSZKO & MASŁOWSKI 1993). 

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) (Bielinek rzepnik) – podobnie jak poprzednie bielinki jest 

jednym z najpospolitszych gatunków w kraju oraz był najliczniejszym motylem na 

badanych stanowiskach. Zasiedla lasy, zaro�la, pola, miedze, sady, ogrody, tereny 

ruderalne. G�sienice od�ywiaj�c si� ró�nymi ro�linami z rodziny krzy�owych 

(Crucifereae) mog� powodowa� szkody w uprawach tych ro�lin. Pojaw motyla 
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przypada od połowy kwietnia do czerwca oraz od lipca do połowy wrze�nia, a 

czasami jeszcze w pa�dzierniku (BUSZKO & MASŁOWSKI 1993). 

Pieris diaplicae (Linnaeus, 1758) (Bielinek rukiewnik) – jest motylem pospolitym w 

całym kraju. Mo�na go zobaczy� na przytorzach, ugorach, suchych ł�kach, 

polanach le�nych. G�sienice �eruj� na stuliszu (Sisymbrium sp.), smagliczce 

(Alyssum sp.), czyli na gatunkach z rodziny krzy�owych (Crucifereae). Ponadto 

mo�e �erowa� na rezedzie (Reseda sp.). Imagines lataj� od ko	ca kwietnia do 

czerwca oraz od lipca do wrze�nia (BUSZKO & MASŁOWSKI 1993). 

 

3.2 Ogólna charakterystyka lepidopterofauny  
 

Ogółem na wszystkich trzech stanowiskach, w ci�gu dwóch sezonów 

badawczych zaobserwowano i oznaczono 1802 osobniki motyli, nale��ce do 41 

gatunków z pi�ciu rodzin motyli dziennych, czyli wszystkich, jakie wyst�puj� w Polsce 

(Tab. 1). W roku 2004 zebrano 1406 osobników, natomiast w 2005 osobników 396. 

Ró�nice ilo�ciowe w zebranym materiale wynikaj� najpewniej z krótszego czasu 

pobierania prób. 
 
 
Tab. 1: Liczebno�� gatunków na stanowiskach (St.) wraz z ich dominacj� (D) i frekwencj� (F) 

Tab. 1: Species’ number on the localities (St.) with their domination (D) and frequency (F). 

2004 2005 RAZEM 
Lp. Gatunki 

St. I St. II St. 
III 

D 
(%) F(%) St. I St. II St. 

III 
D 

(%) F(%) � D (%) F(%) 

Hesperioidea 
Hesperiidae 

1 Hesperia 
comma 16  19 2,49 67   5 1,26 33 40 2,22 33 

2 Ochlodes 
sylvanus 44 16 56 6,83 100 20 2  5,56 67 118 6,55 100 

Papilionoidea 
Lycaenidae 

3 Callophrys 
rubi  2   0,14 33      2 0,11 33 

4 Celastrina 
argiolus  1   0,07 33      1 0,06 33 

5 Cupido 
argiades    6 0,43 33      6 0,33 33 

6 Lycaena 
dispar    6 0,43 33      6 0,33 33 

7 Lycaena 
tityrus  2   0,14 33      2 0,11 33 

8 Lycaena 
phleas  19  6 1,78 67      25 1,39 67 

9 Lycaena 
virgaureae  85  13 6,97 67 25  15 10,10 67 138 7,66 67 

10 Polyommatus 
coridon    3 0,21 33      3 0,17 100 

11 Polyommatus 
icarus 41 3 38 5,83 100 14  14 7,07 67 110 6,10 100 
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2004 2005 RAZEM 
Lp. Gatunki 

St. I St. II St. 
III 

D 
(%) F(%) St. I St. II St. 

III 
D 

(%) F(%) � D (%) F(%) 

Nymphalidae 
Heliconiinae 

12 Agrynnis 
aglaja 12   0,85 33      12 0,67 33 

13 Agrynnis 
laodyce  1   0,07 33      1 0,06 33 

14 Agrynnis 
paphia 8   0,57 33      8 0,44 33 

15 Boloria dia 5   0,36 33      5 0,28 33 
16 Boloria selene 5  11 1,14 67      16 0,89 67 

17 Issoria 
lathonia 34 2 31 4,77 100 7 3  2,53 67 77 4,27 100 

Melitaeinae 

18 Melitea 
aurelia 10   0,71 33 7   1,77 33 17 0,94 33 

19 Melitea cinxia 3   0,21 33      3 0,17 33 
Nymphalinae 

20 Aglais urticae 19 2 14 2,49 100 14 3 8 6,31 100 60 3,33 100 

21 Araschnia 
levana      14   3,54 33 14 0,78 33 

22 Inachis io 12 6 9 1,92 100 15 4 9 7,07 100 55 3,05 100 

23 Nymphalis 
antiopa 3  1 0,28 67      4 0,22 67 

24 Nymphalis 
polychloros      1   0,25 33 1 0,06 33 

25 Polygonia c-
album 1   0,07 33      1 0,06 33 

26 Vanessa 
atalanta 2  4 0,43 67   1 0,25 67 7 0,39 67 

27 Vanessa 
cardui 1  5 0,43 67      6 0,33 67 

Satyriinae 

28 Aphantopus 
hyperantus 78 8 18 7,40 100 23 10  8,33 67 137 7,60 100 

29 Coenonympha 
pamphilus 36 1 4 2,92 100 5  7 3,03 67 53 2,94 100 

30 Hyponephele 
lycaon 1   0,07 33      1 0,06 33 

31 Maniola 
jurtina 33 2 15 3,56 100 22 5 4 7,83 100 81 4,50 100 

32 Melanargia 
galathea 49 3 18 4,98 100 10   2,53 33 80 4,44 100 

Papilionidae 
33 Papilio 

machaon 3   0,21 33 2   0,51 33 5 0,28 33 

Pieridae 
Coliadinae 

34 Colias hyale 11  2 0,92 67      13 0,72 67 

35 Gonepteryx 
rhamni 21 3 27 3,63 100 7  7 3,54 67 65 3,61 100 

Dismorphiinae 

36 Leptidea 
sinapis 

1  7 0,57 67 3  3 1,52 67 14 0,78 67 

Pierinae 

37 Antocharis 
cardamines 2   0,14 33 2  3 1,26 67 7 0,39 67 

38 Pieris 
brassicae 37 44 22 7,33 100 8   2,02 33 111 6,16 100 

39 Pieris napi 35 62 56 10,88 100 4 11 11 6,57 100 179 9,93 100 
40 Pieris rapae 93 76 79 17,64 100 28 22 18 17,17 100 316 17,54 100 

41 Pontia 
diaplice 1 1  0,14 67      2 0,11 67 

SUMA 707 229 470 231 60 105 1802 

Wska�nik 
Shannona 2,56 1,54 2,41 

 
2,38 1,54 2,06 
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Tab. 2: Wska�niki stało�ci (C) na stanowiskach (St.) w procentach (%) 

Tab. 2: Constancy index (C) on the localities (St.) in percents (%) 

Lp Gatunek St. I St. II St. III Lp Gatunek St. I St. II St. III 
Hesperioidea 21 Araschnia levana 21,43   

Hesperiidae 22 Inachis io 64,29 42,86 64,29 
1 Hesperia comma 14,29  35,71 23 Nymphalis antiopa 14,29  7,14 
2 Ochlodes sylvanus 21,43 28,57 28,57 24 Nymphalis polychloros 7,14   

Papilionoidea 25 Polygonia c-album 7,14   
Lycaenidae 26 Vanessa atalanta 14,29  14,29 

3 Callophrys rubi 7,14   27 Vanessa cardui 7,14  14,29 
4 Celastrina argiolus 7,14   Satyriinae 
5 Cupido argiades   14,29 28 Aphantopus hyperantus 28,57 28,57 28,57 
6 Lycaena dispar    21,43 29 Coenonympha pamphilus 35,71 7,14 35,71 
7 Lycaena tityrus  7,14   30 Hyponephele lycaon 7,14   
8 Lycaena phleas  21,43  14,29 31 Maniola jurtina 28,57 28,57 42,86 
9 Lycaena virgaureae  21,43  28,57 32 Melanargia galathea 35,71 14,29 21,43 

10 Polyommatus coridon    14,29 Papilionidae 
11 Polyommatus icarus 71,43 7,14 71,43 33 Papilio machaon 21,43   

Nymphalidae Pieridae 
Heliconiinae Coliadinae 

12 Agrynnis aglaja 21,43   34 Colias hyale 14,29  7,14 
13 Agrynnis laodyce  7,14   35 Gonepteryx rhamni 42,86 21,43 50 
14 Agrynnis paphia 14,29   Dismorphiinae 
15 Boloria dia 7,14   36 Leptidea sinapis 14,29  14,29 
16 Boloria selene 14,29   Pierinae 
17 Issoria lathonia 28,57 21,43 28,57 37 Antocharis cardamines 14,29   

Melitaeinae 38 Pieris brassicae 50 35,71 35,71 
18 Melitea aurelia 28,57   39 Pieris napi 35,71 78,57 78,57 
19 Melitea cinxia 14,29   40 Pieris rapae 64,29 78,57 71,43 

Nymphalinae 41 Pontia diaplice 7,14 7,14  
20 Aglais urticae 57,14 28,57 64,29      

 

W zebranym materiale, pod wzgl�dem liczebno�ci gatunków najliczniejsza 

była rodzina Nymphalidae z 21 gatunkami i nast�pnie rodzina Lycaenidae z 9 

gatunkami. Mniej liczna rodzina okazała si� Pieridae (8 gatunków), a najmniej 

gatunków wykazano z rodziny Hesperiidae (2 gatunki) i Papilionidae (1 gatunek) (Ryc. 

9). Pod wzgl�dem ilo�ciowym najliczniejsze były rodziny Pieridae (707 osobników, 

40% materiału) oraz rodzina Nymphalidae (639 osobniki, 35% materiału), za nimi 

Lycaenidae (293 osobniki i 16%) i Hesperiidae (158 osobników, 9%). Tak jak pod 

wzgl�dem jako�ciowym, tak i ilo�ciowym rodzina Papilionidae była reprezentowana 

przez najmniejsz� liczb� osobników – 5 z 0,27% udziału w zgrupowaniu (Ryc. 10). 

 



 29 

2

9

21

1

8

Hesperiidae Lycaenidae Nymphalidae Papilionidae Pieridae

 
Ryc. 9: Struktura jako�ciowa rodzin na stanowiskach w latach 2004 i 2005 

Fig. 9: Qualitative structure of the families on localities in years 2004 and 2005 
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Ryc. 10: Struktura ilo�ciowa rodzin na stanowiskach w latach 2004 i 2005 

Fig. 10: Quantitative structure of the families on localities in years 2004 and 2005 

 

Z przedstawionych powy�ej danych wynika, �e o strukturze jako�ciowej 

decydowały głównie rodziny Nymphalidae, Lycaenidae oraz Pieridae. O strukturze 

ilo�ciowej natomiast decydowały głównie dwie rodziny: Pieridae i Nymphalidae.  

W zebranym materiale wyst�piły wszystkie cztery klasy dominacji (Ryc. 11). 

Najwi�ksz� grup� osobników stanowili recedenci (63% materiału z 26 gatunkami) i to 

wła�nie ta klasa decydowała o strukturze jako�ciowej na stanowiskach. Eudominanci 

stanowili tylko 2% cało�ci z 1 zaledwie gatunkiem Pieris rapae. Klasa dominantów to 6 

gatunków, z których najliczniejsze były Aphantopus hyperantus, Ochlodes sylvanus, 

Lycaena virgaureae, Polyommatus icarus, Pieris brassicae oraz Pieris napi. Klasa 

subdominantów reprezentowana była przez 8 gatunków, z jej najliczniejszymi 
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przedstawicielami z gatunków Hesperia comma Issoria lathonia, Aglais urticae, Inachis 

io, Coenonympha pamphilus, Maniola jurtina, Melanargia galathea i Gonepteryx 

rhamni (Tab. 1). 

 

2%
15%

20%
63%

Eudominanci Dominanci Subdominanci Recedenci

 
Ryc. 11: Udział gatunków w klasach dominacji na stanowiskach w latach 2004 i 2005 

Fig. 11: Participation of the species in domination’s classes on localities in years 2004 and 2005 

 

Pod wzgl�dem frekwencji najwi�ksze warto�ci (100%) wykazywały gatunki, 

które cechowały si� tak�e najwi�ksz� liczebno�ci� (Tab. 1). Były to gatunki eurytopowe 

o szerokiej walencji ekologicznej (Pieris brassicae, P. rapae, P. napi, Inachis io, Aglais 

urticae, Polyommatus icarus, Aphantopus hyperantus, Coenonympha pamphilus, 

Gonepteryx rhamni, Issoria lathonia, Maniola jurtina oraz Melanargia galathea). 

Najni�sz� frekwencj� (Tab. 1), jak mo�na by si� spodziewa�, cechowały si� taksony 

stenotopowe, zwi�zane z konkretnym typem siedliska. Te gatunki z reguły były 

najmniej liczne i stanowiły klas� recedentów. Do tej grupy zaliczały si� np.: Agrynnis 

laodyce, A. aglaja, A. paphia, Araschnia levana, Boloria dia, Callophrys rubi, 

Hyponephele lycaon, czy modraszki takie jak Polyommatus coridon i Lycaena dispar, 

który jest gatunkiem chronionym, zwi�zanym z terenami okresowo podmokłymi (Tab. 

1).  

Wska�nik Shannona-Wienera dla wszystkich stanowisk, obu sezonów i cało�ci 

materiału wyniósł H’=2,53. 
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3.3 Rozmieszczenie na stanowiskach 
 

Stanowisko I 

Najwi�cej osobników stwierdzono na stanowisku I, bo a� 938. Nale�ały one 

do 38 gatunków w pi�ciu rodzinach (Tab. 1, Ryc. 12).  

Pod wzgl�dem ilo�ciowym dominowała tu rodzina Nymphalidae z ponad 50% 

udziałem w roku 2005 i nieco mniejszym, bo około 45% w roku poprzednim. Drug� 

rodzin� pod wzgl�dem liczby osobników okazała si� Pieridae, z t� ró�nic�, �e to w roku 

2004 stwierdzono wi�cej osobników (około 28% cało�ci materiału), a w 2005 około 

23%. Rodzina Lycaenidae to odpowiednio dla roku 2004 i 2005 – około 22 i 17% 

udziału w ogólnej liczbie. Hesperiidae w roku 2004 miały około 6% udziału, natomiast 

w 2005 o około 3% wi�cej. Najmniej liczn� rodzin� jest Papilionidae, która 

charakteryzowała si� w obu latach udziałem mniejszym ni� 0,5% (Ryc. 12). 
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Ryc. 12: Liczba osobników w rodzinach na st. I w latach 2004 i 2005 

Fig. 12: Specimen’s number in the families on the locality No 1 in years 2004 and 2005 
 

W przypadku rozpatrywania struktury jako�ciowej sytuacja kształtuje si� nieco 

odmiennie. W roku 2004 stwierdzono wi�cej gatunków we wszystkich rodzinach (z 

wyj�tkiem Papilionidae). Tak�e tu najliczniejsza okazała si� rodzina Nymphalidae oraz 

Pieridae. To te dwie rodziny w najwi�kszej mierze decydowały o strukturach 

jako�ciowej i ilo�ciowej (Ryc. 13).  
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Ryc. 13: Struktura jako�ciowa rodzin na st. I w latach 2004 i 2005 

Fig. 13: Qualitative structure of the families on the locality No 1 in years 2004 and 2005 
 

Pod wzgl�dem klas dominacji, o strukturze jako�ciowej w roku 2004 

decydowali głównie recedenci (58%) (Ryc. 14). Pozostałe trzy klasy w znacznie 

mniejszym stopniu miały na ni� wpływ. W roku 2005 klasa eudominantów podobnie 

jak i w 2004 była najmniej liczna, trzy pozostałe klasy były w wi�kszym stopniu 

zrównowa�one. Najwi�kszy udział zanotowali dominanci, subdominanci i recedenci 

natomiast odpowiednio co 5% mniej w stosunku do klasy poprzedniej (Ryc. 14). 
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Ryc. 14: Udział gatunków w klasach dominacji na st. I w latach 2004 i 2005 

Fig. 14: The structure of the domination’s classes on the locality No 1 in years 2004 and 2005. 

 

Najbardziej stałe gatunki w biocenozie (o najwi�kszych warto�ciach 

wska�nika stało�ci C charakteryzowały si� z reguły najwi�kszymi liczebno�ciami (Tab. 

2). Mo�na do nich zaliczy� gatunki z rodzaju Pieris, czy Polyommatus icarus. Cho� 
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wyst�piło te� kilka gatunków, które pomimo niskich warto�ci stało�ci były 

eudominantami, czy dominantami. Do grupy eudominantów z nisk� stało�ci� zaliczy� 

mo�na Lycaena virgaureae (D=11,73%; C=21,43%) i Aphantopus hyperantus 

(D=10,77%; C=28,57%). Natomiast do klasy dominantów Maniola jurtina z dominacj� 

równ� 5,86% i wska�nikiem stało�ci 28,57%. Wynika� to mo�e z masowych pojawów 

krótkim okresie (koniec czerwca, lipiec, pocz�tek sierpnia).  

Warto�� wska�nika Shannona-Wienera na stanowisku I wyniosła H’=2,58. 

 

Stanowisko II 

Najubo�szym pod wzgl�dem gatunkowym i ilo�ciowym okazało si� 

stanowisko II. Stwierdzono wyst�powanie tylko 289 osobników nale��cych do 14 

gatunków w 4 rodzinach (Tab. 1). Tutaj tak�e wska�nik Shannona uzyskał najni�sza 

warto��, bo 1,63.  

Najliczniejsz� rodzin� stanowiska II była rodzina Pieridae z 81% udziałem w 

roku 2004 i 55% w roku kolejnym. Drug� pod wzgl�dem liczebno�ci okazała si� 

rodzina Nymphalidae (Ryc.15). Ró�nice w udziale w poszczególnych latach w tej 

rodzinie wynikaj� najprawdopodobniej, tak jak w poprzednich przypadkach z terminów 

i ilo�ci pobieranych prób w roku 2005. Rodzina Hesperiidae to odpowiednio dla lat 7 i 

3%. Natomiast w przypadku Lycaenidae w roku 2005 nie stwierdzono �adnego okazu, a 

w roku poprzednim modraszki stanowiły tylko 1% cało�ci materiału. 
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Ryc. 15: Liczba osobników w rodzinach na stanowisku II w latach 2004 i 2005 

Fig. 15: Specimen’s number in the families on the locality No 2 in years 2004 and 2005 
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O strukturze jako�ciowej na stanowisku II decydowały dwie rodziny: 

Nymphalidae i Pieridae. W 2004 odnotowano 7 gatunków rusałek, a w 2005 gatunków 

5. W przypadku bielinków w pierwszym roku było 5, natomiast w drugim roku dwa 

gatunki (Ryc. 16). Powszelatki (Hesperiidae) w obydwu latach reprezentowane były 

przez jeden gatunek - Ochlodes sylvanus. Podobnie modraszki, równie� przez jeden 

gatunek – Polyommatus icarus, z tym tylko, �e w roku 2005 nie został wykazany nawet 

ten jeden. 
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Ryc. 16: Struktura jako�ciowa rodzin na stanowisku II w latach 2004 i 2005 

Fig. 16: Qualitative structure of the families on the locality No 2 in years 2004 and 2005 

 

O układzie jako�ciowym stanowiska II w roku 2004 decydowała głównie klasa 

recedentów (58%) oraz w mniejszym stopniu klasa eudominantów – 21%. Dominanci 

cechowali si� 7% liczebno�ci�, subdominanci dwukrotnie wy�sz�. Rok 2005 to mniej 

wi�cej równomierne rozło�enie si� liczebno�ci na trzy pierwsze klasy. Zabrakło tym 

razem klasy recedentów (Ryc. 17). 
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Ryc. 17: Udział gatunków w klasach dominacji na st. II w latach 2004 i 2005 

Fig. 17: The structure of the domination’s classes on the locality No 2 in years 2004 and 2005 

 

Tak jak w przypadku poprzednich stanowisk, tak i tu o strukturze ilo�ciowej 

decydowały gatunki o najwi�kszych warto�ciach wska�nika C. Były to gatunki z 

rodzaju Pieris sp. oraz Inachis io (Tab. 2). 

 
Stanowisko III 
 

Na drugim miejscu pod wzgl�dem bogactwa gatunkowego znajduje si� 

stanowisko III. Wska�nik Shannona uzyskał warto�� 2,44. Stwierdzono tu 564 osobniki, 

nale��ce do 26 gatunków w czterech rodzinach (Tab. 1). 

Na tym stanowisku pod wzgl�dem ilo�ciowym zdecydowanie dominowała 

rodzina Pieridae z około 40% udziałem w zgrupowaniu w obu latach bada	. Rodzina  

Nymphalidae odnotowała identyczne warto�ci w obu latach poboru prób, po 28%. 

Ciekawie prezentuje si� sytuacja w rodzinie Lycaenidae. Otó� w roku 2005 zanotowano 

o 13% wi�kszy udział tej rodziny w ogólnej liczbie osobników w stosunku do roku 

poprzedniego (Ryc. 18). Mo�na to tłumaczy� rozło�eniem poboru prób w roku 2005. 

Pomimo wyst�pienia tylko 2 gatunków z tej rodziny (Lycaena virgaureae i 

Polyommatus icarus) zanotowały one tak wysokie warto�ci. Przyczyniła si� do tego 

stosunkowo du�a liczebno�� Czerwo	czyka dukacika w momencie jego pojawu, 

natomiast w przypadku Modraszka ikara jego wysoka stało�� na stanowisku. Rodzina 

Hesperiidae to 16% udział w roku 2004 i tylko 5% w roku nast�pnym. T� sytuacj� 

mo�na tłumaczy� brakiem w próbach gatunku Ochlodes sylvanus, gdy� pobór prób 

zako	czył si� w momencie, gdy miał dopiero nast�pi� pojaw tego gatunku.  
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Ryc. 18: Liczba osobników w rodzinach na st. III w latach 2004 i 2005 

Fig. 18: Specimen’s number in the families on the locality No 3 in years 2004 and 2005 

  

O strukturze jako�ciowej w najwi�kszej mierze decydowała rodzina 

Nymphalidae, z a� 11 gatunkami w roku 2004 i tylko 5 w roku nast�pnym. Rodzina 

Pieridae, najliczniejsza pod wzgl�dem ilo�ciowym, tu znajduje si� na drugim miejscu. 

Struktura jako�ciowa rodziny Lycaenidae, to odwrotna sytuacja w stosunku do 

zale�no�ci ilo�ciowych. W roku 2004 stwierdzono wyst�powanie 6 gatunków, jednak 

ich liczebno�� była na tyle niska, �e nie wpływała znacz�co na ogóln� liczb� motyli. W 

rodzinie Hesperiidae zarówno struktura ilo�ciowa jak i jako�ciowa wygl�daj� podobnie. 

W roku 2004 zanotowano dwa gatunki, natomiast w 2005 tylko jeden (Ryc.19). 

Spowodowane było wcze�niejszym zako	czeniem poboru prób.  
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Ryc. 19: Struktura jako�ciowa rodzin na st. III w latach 2004 i 2005 

Fig. 19: Qualitative structure of the families on the locality No 3 in years 2004 and 2005 
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Najliczniejszymi klasami dominacji byli recedenci (44%) i subdominanci 

(32%), które to w głównej mierze organizowały struktur� jako�ciow� stanowiska III. 

Klasy eudominantów i dominantów przyj�ły warto�ci po 12%. W roku 2005 sytuacja 

uległa zmianie, gdy� to pierwsze trzy klasy w niemal identycznym stopniu decydowały 

o układzie jako�ciowym. Klasa recedentów była najmniej liczna – tylko 8% (Ryc.20). 
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Ryc. 20: Udział gatunków w klasach dominacji na st. III w latach 2004 i 2005 

Fig. 20: The structure of the domination’s classes on the locality No 3 in years 2004 and 2005 

 

Podobnie jak w przypadku stanowiska I, tak i tu o strukturze ilo�ciowej 

decydowały głównie gatunki o najwi�kszych warto�ciach wska�nika stało�ci. Do 

gatunków stałych mo�na tu zaliczy� Aglais urticae (D=4,8%; C=64,29%), Inachis io 

(D=3,19%; C=64,29%), Pieris napi (D=11,88%; C=78,57%), Pieris rapae (D=17,2%; 

C=71,43%) oraz Polyommatus icarus z dominacj� D=9,22% i wska�nikiem C=71,43% 

(Tab. 2). 

Jako �e na stanowisku tym stwierdzono wyst�powanie gatunku chronionego i 

znajduj�cego si� na czerwonej li�cie (Lycaena dispar LR) wyliczono dla stanowiska 

nowe wska�niki REB, REBp oraz RES. Wska�niki te bazuj� na czerwonych listach 

zwierz�t. Warto�ci wska�ników wyniosły odpowiednio 0,08; 1,3% oraz 4%. Na 

pozostałych stanowiskach nie stwierdzono motyli z czerwonych list, wi�c warto�ci tych 

wska�ników wynosiły 0. 
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3.4 Podobie�stwa faunistyczne mi�dzy stanowiskami 
 

 

W uj�ciu jako�ciowym (formuła JACCARDA, Ryc. 21) najwi�kszym 

podobie	stwem faunistycznym odznaczały si� stanowiska I i III, bo a� 55%. Do nich z 

podobie	stwem około 47% doł�cza stanowisko II (Ryc. 21). Natomiast w przypadku 

formuły ilo�ciowej BRAY-CURTISA stanowiska I i III cechuj� si� 64% podobie	stwem,  

II natomiast jest do nich podobne w około 60% (Ryc. 22). 

 

 
Ryc. 21: Podobie	stwa faunistyczne mi�dzy stanowiskami wg formuły jako�ciowej (Jaccarda) 

Fig. 21: Faunistic similarities among the localities according to qualitative formula (Jaccard) 
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Ryc. 22: Podobie	stwa faunistyczne mi�dzy stanowiskami wg formuły ilo�ciowej (Bray-Curtisa) 

Fig. 22: Faunistic similarities among the localities according to quantitative formula (Bray-Curtis) 

 

Otrzymane wyniki �wiadcz� o du�ym podobie	stwie stanowisk I i III. Nie 

powinien dziwi� ten fakt, je�li wzi�� pod uwag� charakter terenu i mozaik� płatów 

krajobrazu, przez które przechodziły transekty. W obu przypadkach były to tereny do�� 

zró�nicowane o kilku typach siedlisk. W obu przypadkach wyst�powały w s�siedztwie 

pola uprawne i las, ponadto na pewnym odcinku transekt przechodził przez siedliska o 

charakterze kserotermicznym. Pod wzgl�dem taksonomicznym, o podobie	stwie 

decydowały głównie gatunki z rodziny Hesperiidae, Nymphalidae oraz Pieridae, 

których to przedstawiciele wyst�powały bardzo licznie na obu stanowiskach. O 

ró�nicach natomiast w głównej mierze zdecydowała rodzina Lycaenidae, których 

przedstawiciele wyst�powali co prawda na obu stanowiskach, jednak�e w wi�kszo�ci 

przypadków gatunki wyst�puj�ce na stanowisku I nie pojawiły si� na stanowisku III i 

odwrotnie. Je�eli za� rozpatrywa� podobie	stwa faunistyczne stanowisk opieraj�c si� o 

ekologi� gatunków, to o podobie	stwie zadecydowały głównie gatunki zwi�zane ze 

stref� ekotonow� le�no-ł�kow� oraz gatunki migruj�ce. Na wynikłe ró�nice wpływ 

miały gatunki stenotopowe, w tym wypadku zwi�zane z siedliskami suchymi i 

podmokłymi (Polyommatus coridon, Hyponephele lycaon, Lycaena dispar) oraz 

zwi�zane z lasami, które mogły pojawi� si� przypadkowo na stanowisku, przelatuj�c w 

poszukiwaniu nowych siedlisk (rodzaj Melitaea). Stanowisko I charakteryzowało si� 

s�siedztwem terenów pagórkowatych, nad którymi bardzo ch�tnie lataj� pazie (Papilio 
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machaon). Stanowisko III i jego okolice to teren stosunkowo płaski, mało atrakcyjny 

dla tego gatunku. 

 

 

3.5 Współwyst�powania mi�dzy gatunkami 
 

Aby okre�li� współwyst�powania gatunków wykorzystano formuł� ilo�ciow� 

BRAY-CURTISA. Wyniki przedstawiono w postaci dendrogramu (Ryc.23), wykre�lonego 

przy pomocy programu komputerowego BioDiversity Professional.  

Jak mo�na zauwa�y� na dendrycie podobie	stw gatunki grupuj� si� w cztery 

główne zgrupowania (A-D). Zgrupowanie A wykształca si� na wysoko�ci około 66% i 

jest ono najmniej podobne do reszty gatunków. W jego skład wchodz� cztery gatunki: 

Pontia diaplicae, Polyommatus coridon, Leptidea sinapis oraz  Boloria selene. Dwa 

ostatnie taksony charakteryzuje dodatkowo wy�sze podobie	stwo (około 93%) w 

stosunku do dwóch pierwszych.  S� to gatunki charakterystyczne dla ugorów i suchych 

ł�k, ale tak�e dla skrajów lasów i zr�bów. Dobrze to wida� na L. sinapis i B. selene, 

które to ch�tniej lataj� wła�nie w takim �rodowisku. 

Drugie zgrupowanie (Ryc. 23) skupiało pi�� gatunków o niemal 100% 

podobie	stwie. W jego skład wchodz�: Polygonia c-album, Nymphalis polychloros, 

Hyponephale lycaon, Agrynnis laodice oraz Celastrina argiolus. S� to gatunki 

charakterystyczne dla lasów i terenów przyle�nych. Dlatego nie powinien dziwi� fakt 

wyst�pienia ich przedstawicieli na stanowisku I, szczególnie w jego ko	cowym 

odcinku, który to graniczy z lasem mieszanym. 

Zgrupowania C i D (Ryc. 23) wyodr�bniły si� na poziomie około 67%. W 

skład pierwszego z nich wchodz� głównie gatunki, które najcz��ciej mog� wyst�powa� 

zarówno na terenach otwartych jak i w ekotonie le�no-ł�kowym. Blok C mo�na ponadto 

podzieli� na dwie grupy gatunków. Pierwszy z nich kształtuje si� na wysoko�ci około 

75%. W jego skład wchodzi dwana�cie gatunków, z czego najwi�kszym 

podobie	stwem charakteryzuj� si� rusałki Araschnia levana i Agrynnis aglaja (około 

92%). Do tej grupy na mniejszym stopniu podobie	stwa, bo około 72% doł�cza 

Antocharis cardamines. Z kolei na wysoko�ci około 71% doł�cza druga grupa z tego 

bloku z czterema gatunkami Vanessa cardui i V. atalanta  oraz Lycaena dispar i Cupido 

argiades. Rusałki s� do siebie podobne w 92%, modraszki natomiast w prawie 100%. 
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W skład ostatniego zgrupowania wchodz� niemal wył�cznie gatunki o 

szerokiej walencji ekologicznej, mog�ce wyst�powa� w ró�nych �rodowiskach. S� to 

gatunki nale��ce w wi�kszo�ci do klasy eudominantów i dominantów na stanowiskach. 

Spo�ród taksonów tego bloku najwi�ksze podobie	stwo wykazuj� rusałki z podrodziny 

Satyriinae – Melanargia galathea i Maniola jurtina (94%). S� to gatunki, wyst�puj�ce 

najch�tniej na suchych ł�kach i przydro�ach, ale nierzadko mo�na je spotka� równie� na 

skrajach lasów czy polanach �ródle�nych. Nieco mniejszym podobie	stwem (86-87%) 

charakteryzuj� si� gatunki typowo ł�kowe, przystosowane do zmian antropogenicznych. 

S� to: Inachis io, Gonepteryx rhamni, Issoria lathonia oraz Aglais urticae. 

Najmniejszym podobie	stwem w stosunku do pozostałych motyli tego bloku cechuje 

si� najliczniej wyst�puj�cy w próbach gatunek Pieris rapae. 
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Ryc. 23: Dendryt współwyst�powa	 gatunków wg formuły ilo�ciowej (Bray-Curtisa), A-D – wyró�nione zgrupowania 

Fig. 23: Faunistic similarities among the species according to quantitative formula (Bray-Curtis), A-D - communities



4. DYSKUSJA 
 

 
Do dnia dzisiejszego nie prowadzono wi�kszych kompleksowych bada	 na 

terenach Ziemi Zawkrze	skiej i okolic miasta Mławy. Dlatego te� z powodu braku 

wcze�niejszych danych, nie mo�na porówna� powy�szych wyników z latami 

poprzednimi. W zwi�zku z tym rezultaty niniejszych bada	 zestawiono z badaniami o 

podobnym charakterze z innych polskich miast tj.: Nidzicy (KALINOWSKA 2006), 

Warszawy (SIELEZNIEW 2001), Lublina (SEKUŁA 2004), Bydgoszczy (MACHNIKOWSKI 

1999) czy Kielc (B
K i in. 1990). Wi�kszo�� jednak prowadzonych bada	 miała 

charakter typowo inwentaryzacyjny, bez analiz współwyst�powa	, struktur jako�ciowej, 

ilo�ciowej czy dominacji. Z racji tego wi�kszo�� danych i porówna	 b�dzie tu 

odnoszona do bada	 KALINOWSKIEJ (2006), poniewa� prowadzone były one w tym 

samym czasie co badania autora, a ponadto dokonywane były wymienione wy�ej 

analizy zebranego materiału. 

Podczas prowadzonych bada	 na wyznaczonych transektach stwierdzono  

ogółem 41 gatunków motyli, co w skali kraju stanowi prawie 26% wszystkich 

gatunków wyst�puj�cych w Polsce (wg BUSZKO & MASŁOWSKI 1993). By� mo�e nie 

jest to zbyt du�o, jednak bior�c pod uwag� jedynie tereny otwarte (agrokultury), z 

całkowitym wył�czeniem terenów le�nych, nie jest to a� tak mało. Dla porównania 

podczas bada	 podobnych terenów okolic Nidzicy stwierdzono 43 gatunki 

(KALINOWSKA 2006). Z t� ró�nic�, �e oprócz terenów otwartych, badania transektowe 

prowadzono tam równie� w lesie mieszanym. WINIARSKA (2003) podaje, �e podczas 

wieloletnich bada	 prowadzonych w Warszawie i jej okolicach zanotowano 

wyst�powanie 75 gatunków. W porównaniu z wynikiem otrzymanym z Mławy mo�e si� 

to wydawa� liczb� du��, jednak taka ilo�� taksonów stwierdzona została we wszystkich 

typach siedlisk wyst�puj�cych w mie�cie Warszawa jak i w jego okolicach. Im wi�ksza 

ró�norodno�� stanowisk, w tym sztucznych zadrzewie	 �ródmiejskich, parków, 

ogrodów tym wi�ksza ró�norodno�� faunistyczna. Jest to prawidłowo�� 

ogólnoekologiczna, gdy� do takich samych wniosków doszedł PIETRZAK (2004) 

podczas swoich bada	 nad zgrupowaniami trichopterofauny terenów miejskich. 

Mo�emy si� o tym łatwo przekona� zestawiaj�c powy�sze badania z innymi wynikami z 

Warszawy otrzymanymi przez SIELEZNIEW (2001). Prowadził on badania tylko w 

jednym miejscu, a mianowicie na Skarpie Ursynowskiej. Jest to teren wyró�niaj�cy si� 
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du�� mozaik� siedliskow�, w du�ej mierze powstałej w skutek działalno�ci człowieka. 

Na całej skarpie stwierdził on wyst�powanie 52 gatunków motyli, z czego na transekcie 

biegn�cym przez tereny otwarte, porównywalne składem ro�linno�ci do transektów w 

okolicach Mławy wykazał gatunków 40. W okolicach Zaga	ska (B
K i in. 1998) na 

terenach typowo rolniczych, polach przeplataj�cych si� z ugorami, przy torach 

kolejowych oraz terenach okresowo podmokłych przez które biegły dwa transekty 

stwierdzono odpowiednio 39 i 41 gatunków Rhopalocera. Wida� zatem, �e tereny 

krajobrazu rolniczego Mławy nie odbiegaj� znacz�co od terenów o podobnym 

charakterze w innych cz��ciach Polski. 

Podobnie jak i w innych terenach podmiejskich, tak w okolicach Mławy 

zdecydowanie najliczniej pod wzgl�dem liczby gatunków reprezentowana była rodzina 

rusałkowatych (Nymphalidae), natomiast pod wzgl�dem ilo�ciowym rodzina 

bielinkowatych (Pieridae). Jest to zrozumiałe, gdy� pierwsza z tych rodzin jest 

jednocze�nie najliczniejsz� pod wzgl�dem gatunkowym rodzin� w Polsce. Bielinkowate 

natomiast cechuj� si� du�� walencj� ekologiczn� oraz nisk� wra�liwo�ci� na czynniki 

pogodowe. Tłumaczy to status ich status jako jednych z najpospolitszych motyli 

krajowych (SIELEZNIEW 2001). Do najliczniejszych osobników stwierdzanych na 

stanowiskach w Mławie nale�ały przecie�: bielinek rzepnik (Pieris rapae) i bielinek 

bytomkowiec (P. napi). Do bardzo licznych gatunków nale�ały ponadto tak�e P. 

brassicae, P. icarus czy A. hyperantus (Tab. 1). S� to gatunki mezofilne i ubikwisty, 

charakteryzuj�ce si� wysok� tolerancj� na warunki �rodowiskowe oraz zasiedlaj�ce 

ró�ne biotopy (B
KOWSKI i in. 2003). Cechowały si� one  równie� wysok� stało�ci� w 

�rodowisku (Tab. 2). St�d te� wynika ich pozycja jako eudominantów i dominantów. 

Jednak�e wyst�piły tak�e gatunki, które pomimo osi�gni�cia du�ych liczebno�ci nie 

były gatunkami o wysokich warto�ciach stało�ci. Zaliczy� tu mo�na m.in. 

czerwo	czyka dukacika (Lycaena virgaureae), przestrojnika jurtina (Maniola jurtina), 

czy polowca szachownic� (Melanargia galathea). Gatunki te charakteryzowały si� 

stosunkowo krótkim czasem lotu podczas prowadzenia bada	, jednak�e były bardzo 

liczne podczas swoich pojawów. W Nidzicy, w której badania prowadzone były 

dokładnie w tych samych latach i w niemal identycznych warunkach pogodowych 

wyniki dotycz�ce struktury ilo�ciowej i jako�ciowej wyszły podobnie. Tam równie� 

dominantem pod wzgl�dem ilo�ci gatunków była rodzina Nymphalidae. Jednak pod 

wzgl�dem ilo�ciowym udział rodziny Pieridae nie był ju� tak wysoki, co wynikało z 

mniejszej ilo�ci ro�lin pokarmowych dla tej rodziny (KALINOWSKA 2006).  



 45 

Krajobraz rolniczy okolic Mławy, jest zbli�ony swoj� charakterystyk�, do 

innych tego typu terenów Polski ni�owej. Mława jest miastem �redniej wielko�ci, nie 

ma tu wielkich gospodarstw rolnych, a przewa�aj� raczej mniejsze – kilkuhetarowe. 

Cz��� gruntów nie jest u�ywana i pozostawiona odłogiem. Na tych porzuconych 

terenach, w efekcie zachodz�cych procesów sukcesyjnych, kształtuj� si� nowe 

ekosystemy, zró�nicowane w zale�no�ci od lokalnych warunków siedliskowych 

(WEIGLE 2000). W�ród nieu�ytków szczególn� grup� zajmuj� tereny podmokłe, które 

wyst�powały na stanowisku III. Ponadto strefy ekotonowe w du�ym stopniu wpływaj� 

na liczb� gatunków. Wynika to z efektu styku, wg którego na granicy dwóch ró�nych 

biocenoz wyst�puje wi�cej gatunków ni� w obu nich oddzielnie. Ekotony s� ponadto 

siedliskiem fauny specyficznej, jaka nie wyst�puje w �adnej ze stykaj�cych si� 

biocenoz. Wszystko to wpływa korzystnie na ilo�� rodzajów siedlisk, a co za tym idzie i 

ró�norodno�� motyli.  

Krajobrazy rolnicze podlegaj� jednak ci�głym zmianom. Wynikaj� one 

oczywi�cie z działalno�ci człowieka, ale równie� z naturalnych procesów, jak 

wspomniana wy�ej sukcesja. Intensyfikacja rolnictwa i stosowanie chemicznych 

�rodków ochrony ro�lin b�d� powodowały drastyczne zmniejszanie si� siedlisk 

entomofauny i zanik wielu motyli. Stosowanie nawozów sztucznych powoduj�ce 

eutrofizacj� gleby równie� b�dzie wpływało na zanik wielu populacji. Jest to 

spowodowane brakiem tolerancji na ten proces wielu ro�lin pokarmowych g�sienic i 

imagines. Zanikanie tych ro�lin poci�gnie za sob� wymieranie motyli (SCHMITT 2003). 

Melioracje i regulacje koryt cieków przekształcaj� stosunki wodne, zabudowa zmienia 

sposób obiegu wody i warunki klimatyczne. Tak�e uprawa zmienia siedlisko, ale przede 

wszystkim eliminuje wi�kszo�� gatunków, które wyst�powałyby naturalnie w 

okre�lonym siedlisku. Takie działanie zwi�zane jest z celami uprawy, a wi�c 

stworzeniem optymalnych warunków dla gatunków hodowlanych, eliminuj�c ich 

konkurentów i wrogów (GŁOWACKA i in. 2000). Równie� daleko posuni�ta 

ekstensyfikacja gospodarowania na gruntach rolnych, a głównie na u�ytkach zielonych, 

stanowi nie mniejsze zagro�enie dla ró�norodno�ci biologicznej od procesu 

intensyfikacji. Zbyt mała obsada wypasanych zwierz�t, rezygnacja z regularnego 

koszenia zapocz�tkowuje bardzo szybk� sukcesj�. Chocia� jest ona procesem 

naturalnym, jednak niepohamowana prowadzi do zarastania terenów otwartych, tym 

samym niszczenia wielu siedlisk. W takim gospodarowaniu ziemi�, siedliska takie jak 

ekotony le�no-ł�kowe, miedze �ródpolne, przytorza, pobocza czy skarpy i nasypy 
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stanowi� ostoje gatunków (B
K i in. 1990). Daleko id�ce zmiany �rodowiskowe w 

krajobrazach rolniczych, powoduj�ce zanikanie wielu gatunków motyli z ich 

pierwotnych terenów na skutek degradacji i przekształce	 �rodowiska potwierdzaj� 

liczne badania inwentaryzacyjno-porównawcze prowadzone przez wielu badaczy na 

terenie całego kraju (B
K i in. 1990 i 1998, BLAIK 1999a, MACHNIKOWSKI 1999, 

SEKUŁA 2004, WINIARSKA 2003). Aby zachowa� jak najwi�ksze bogactwo gatunkowe 

niezb�dnych jest wiele zabiegów b�d� to utrzymuj�cych stosunkowo nie zniszczone 

�rodowisko na poziomie jakim si� znajduje, lub te� maj�cych na celu rekultywacj� 

siedlisk. Jak wykazali SCHMITT (2001) oraz STEFFAN-DEWENTER & TSCHARNTKE 

(1997) ka�de stadium sukcesji charakteryzuje si� specyficzn� faun�, jednak najwi�ksze 

jej zró�nicowanie (nie tylko w�ród motyli, ale tak�e i np. chrz�szczy foliofagów) 

wyst�puje na terenach o �rednim nat��eniu sukcesji i w �rodkowych jej stadiach. 

Bardzo wa�ne z punktu zachowania bioró�norodno�ci s� tereny ruderalne. Wydawa� by 

si� mogło, �e teren zniszczony przez człowieka, cz�sto przeznaczony pod budow� lub 

inne zagospodarowanie nie a� jest tak wa�nym siedliskiem. Tereny takie, szczególnie 

we wczesnych i �rednich stadiach sukcesji mog� stanowi� jedne z niewielu terenów 

otwartych ze specyficzn� flor�, która jest preferowana przez wiele gatunków (PULLIN 

2004). Jak wykazała WINIARSKA (2003), je�li na terenach zurbanizowanych znajduj� si� 

zbiorowiska odpowiedniej ro�linno�ci, to nawet w najwi�kszych aglomeracjach, takich 

jak Warszawa mo�e si� utrzyma� do�� stabilna populacja nawet rzadkich gatunków jak 

w tym wypadku pazia �eglarza. 

Najbardziej zró�nicowanym stanowiskiem pod wzgl�dem wyst�puj�cych 

siedlisk było stanowisko I. Niew�tpliwie wynika to z umiarkowanej gospodarki na tym 

terenie. Pola uprawne przeplataj� si� tu nieu�ytkami, a dodatkowo przylegaj�cy las 

mieszany tworz� mozaik� siedlisk atrakcyjn� dla wielu gatunków. Na cz��ci terenów 

le��cych odłogiem prowadzony jest umiarkowany wypas koni, co w pewnym stopniu 

ogranicza, przynajmniej na cz��ci stanowiska wkraczanie lasu na ugory w procesie 

sukcesji. To wła�nie na tym stanowisku stwierdzono najwi�ksz� liczb� taksonów 

(warto�� wska�nika Shannona wyniosła 2,58). Oprócz gatunków charakterystycznych 

dla ł�k i terenów ruderalnych stwierdzono tu tak�e wiele rodzajów, które zwi�zane s� 

głównie z lasami. Obserwowane tu były m.in. Celastrina argiolus, gatunki z rodzaju 

Agrynnis czy Melitea aurelia. Niew�tpliwie na fakt ich wyst�pienia w tym �rodowisku 

du�y wpływ miało bezpo�rednie s�siedztwo lasu mieszanego oraz wyst�powanie strefy 

ekotonowej.  
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Ciekawym okazał si� przypadek odnotowania trzech okazów przeplatki 

cinksia (Melitea cinxia), której �rodowiskiem s� przecie� podmokłe torfiaste ł�ki oraz 

suche wrzosowiska (BUSZKO & MASŁOWSKI 1993). Wyja�nieniem tego mog� by� 

skłonno�ci tej przeplatki do stosunkowo cz�stych migracji osobników mi�dzy 

populacjami oraz do poszukiwania nowych siedlisk z ro�linami pokarmowymi – tzw. 

loty dyspersyjne (THOMAS & LEWINGTON 1991 za EVERSHAM & POLLARD 1995). Tego 

typu zachowania s� do�� powszechne w�ród owadów. Przykładem mog� by� do�� 

cz�ste obserwacje w miastach z dala od zbiorników wodnych przedstawicieli 

chrz�szczy wodnych z takich rodzin jak kału�nicowate lub pływakowate (KREJCKANT, 

dane niepublikowane). Wynika z tego, �e o obecno�ci takich gatunków zadecydowały 

cechy krajobrazu i obecno�� jej specyficznych siedlisk w s�siedztwie badanych 

terenów. 

Ciekawym jest tak�e fakt zaobserwowania rusałki admirała. Otó� okazy tego 

gatunku stwierdzane były pod koniec sezonu badawczego, w okresie odlotu osobników 

na południe. Zgadzałoby si� to z obserwacjami, gdy� przelatywały one przez transekty 

tylko w kierunku południowym, a wiec udało si� je zobaczy� najprawdopodobniej w 

trakcie ich migracji. Tu tak�e stwierdzono P. machaon. Fakt ten nie powinien dziwi� 

zwa�ywszy, �e w odległo�ci do jednego kilometra znajduj� si� wzgórza z liczn� 

ro�linno�ci� z rodziny baldaszkowatych. Motyle te s� silnie zwi�zane ze wzniesieniami 

szczególnie w okresie godowym, gdy� wła�nie nad takim terenem samce poszukuj� 

samic i tam te� najcz��ciej dochodzi do kopulacji. Gatunek ten jest w ostatnich latach 

coraz cz��ciej odnotowywany na terenie całego kraju, co si� wi��e ze wzrostem jego 

liczebno�ci i odnowy wielu populacji (KALINOWSKA 2006). Przestał by� nawet prawnie 

chroniony oraz został zdj�ty z Polskiej Czerwonej Ksi�gi Zwierz�t (CIERLIK i in. 2004).  

Jak wida� powy�ej, na badanych stanowiskach stwierdzono gatunki, które nie 

s� specyficznymi przedstawicielami tego typu siedlisk. Ich rozwój nie zachodzi w ich 

obr�bie. Ich obecno�� wynika zatem z migracji i cech całego krajobrazu. Z reguły 

gatunki migruj�ce i te, które maj� tendencj� do tworzenia metapopulacji, wpływaj� 

znacz�co na bogactwo gatunkowe i struktur� zgrupowa	 lokalnej fauny (HOFFSTEN 

2003). Poszukuj�c partnerów do kopulacji, lub odpowiednich siedlisk ze specyficzn� 

ro�linno�ci�, na której �eruj� g�sienice, mog� czasami przebywa� znaczne odległo�ci 

wewn�trz krajobrazu. Ponadto płaty siedliskowe z wczesnymi i �rednimi stadiami 

sukcesyjnymi mog� stanowi� korytarze ekologiczne dla gatunków o słabych 

zdolno�ciach migracyjnych (SCHMITT 2003). Prawdopodobnie dlatego wła�nie mo�na 
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było zaobserwowa� dwa gatunki przeplatek (Melitea) w �rodowisku przecie� dla nich 

nie specyficznym. Fragmentacja krajobrazu i działalno�� człowieka mog� zatem 

zwi�ksza� lokaln� ró�norodno�� biologiczn�, b�d� to przez tworzenie nowych siedlisk, 

b�d� tworzenie korytarzy ekologicznych itp.  

Wyst�puje ciekawa zale�no�� pomi�dzy zdolno�ciami dyspersyjnymi 

gatunków, a budow� ich ciała. Jak zaobserwowali SCHMITT (2003) i STEFFAN-

DEWENTER & TSCHARNTKE (1997) motyle zasiedlaj�ce siedliska wczesnosukcesyjne, 

które ponadto wykazuj� tendencj� do migrowania, s� proporcjonalnie wi�ksze i silniej 

zbudowane, ni� motyle zasiedlaj�ce stabilne ekosystemy. Do podobnych wniosków 

doszedł tak�e HOFFSTEN (2003) badaj�c trichopterofaun� �ródeł i rzek Szwecji. Mo�na 

by si� zatem spodziewa�, �e do gatunków takich powinni nale�e� generali�ci, którzy 

posiadaj� du�e zasi�gi wyst�powania, wi�cej ni� jedno pokolenia w ci�gu roku i mało 

sprecyzowane wymagania fagiczne. Tak te� jest w rzeczywisto�ci co potwierdzaj� 

badania SHREEVE i in. (2001). Wi�kszo�� gatunków stwierdzonych na badanych 

stanowiskach, to wła�nie generali�ci o do�� du�ych rozmiarach ciała. Na stanowisku II, 

które zostało najmocniej zmienione przez człowieka, wyst�powały głównie takie 

wła�nie gatunki. �wiadczy to o ich roli w procesach kolonizacji nowych terenów, jak 

równie� terenów zniszczonych przez człowieka.  

Stanowisko trzecie cechowało si� równie� zmienno�ci� siedliskow�, jednak 

ju� nie tak du�� jak pierwsze. Stwierdzono na nim wyst�powanie 26 gatunków, w tym 

kilku nie notowanych na pozostałych stanowiskach: P. coridon, C. argiades oraz 

gatunek chroniony i znajduj�cy si� na Czerwonej Li�cie (LR) Lycaena dispar. Jest to 

gatunek higrofilny, charakterystyczny dla �rodowisk wilgotnych. Wła�nie stanowisko 

III cechowało si� wyst�powaniem okresowych płytkich zbiorników wodnych z 

charakterystyczn� ro�linno�ci� nadwodn� na cz��ci transektu. Z tego powodu wyliczono 

dla tego stanowiska nowe wska�niki bazuj�ce wła�nie na Czerwonych Listach – REB, 

REBp oraz RES. S� to nowe wska�niki znajduj�ce si� ci�gle w fazie sprawdzania ich 

przydatno�ci. Wyniosły one odpowiednio 0,08; 1,3% oraz 4%. Dla porównania 

wska�niki te wyliczone dla Welskiego Parku Krajobrazowego wyniosły REB=0,08, 

REBp=1,38% oraz RES=3,9%, a dla Łom�y	skiego Parku Krajobrazowego wynosiły 

REB=0,069, REBp=1,4% oraz RES=6% (BRULI�SKA i in. 2004, CZACHOROWSKI i in. 

2004). 

Podobnie jak na stanowisku I, tak i na III pod wzgl�dem ilo�ciowym 

zdecydowanie dominowała rodzina Pieridae. Bior�c pod uwag� struktur� jako�ciow�, 
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dominowała rodzina Nymphalidae z jedenastoma gatunkami. Ko	cowy odcinek 

transektu o charakterze kserotermicznym to specyficzny teren dla motyli 

kserotermofilnych do jakich zaliczamy modraszka korydona (P. coridon). Taki obszar 

znajdował si� tak�e na stanowisku I i tak�e tam zaobserwowano gatunek typowy dla 

siedlisk z mniejsz� ilo�ci� ro�lin, wy�sz� temperatur� i miejscami piaszczystymi. 

Stwierdzono tam drugi z typowych kserotermofili – Hyponephele lycaon. Analiza 

współwyst�powa	 umo�liwiła wyró�nienie czterech zgrupowa	. W wi�kszo�ci 

przypadków do poszczególnych zgrupowa	 nale�� gatunki o podobnych upodobaniach 

siedliskowych. Doskonale to wida� na podstawie szczególnie dwóch zgrupowa	 – B i D 

(Ryc. 27). W pierwszym przypadku mamy dobrze odwzorowany wizerunek fauny 

zwi�zanej z lasem i jego skrajami. Wszystkie gatunki tego zgrupowania wyst�piły tylko 

na stanowisku I. Obraz niemal 100% dopasowania mo�e tu zaburza� obecno�� H. 

lycaon, który jest typowym kserotermofilem, podczas gdy pozostałe gatunki preferuj� 

tereny nieco bardziej zacienione i o wi�kszej wilgotno�ci. Jednak�e dosy� cz�sto 

przestrojnik likaon jest spotykany równie� na obrze�ach lasów, a w szczególno�ci 

wtedy gdy ten przechodzi w murawy kserotermiczne (BUSZKO & MASŁOWSKI 1993). 

Taki wła�nie charakter miało na pewnym odcinku stanowisko I. Do drugiego bardzo 

dobrze wyodr�bnionego zgrupowania nale�ały głównie gatunki eurytopowe – mezofile i 

ubikwisty wg BLAB & KUDRNA (1982) za B
KOWSKI i in. (2003). Pojawiły si� tu 

taksony, które podczas bada	 charakteryzowały si� najwy�szymi liczebno�ciami lub te� 

najwy�sz� frekwencj�. Wszystkie gatunki tego zgrupowania miały 100% frekwencj�. 

Zwi�zane s� one głównie z ł�kami, terenami ruderalnymi czy polami. W tej grupie 

znalazły si� m.in.: P. rapae, L. virgaureae, P. brassicae, P. napi, I. io, A. urticae. 

Podobne wyniki i rozkład gatunków w zgrupowaniach uzyskano w Nidzicy 

(KALINOWSKA 2006). Tam równie� na niemal najwy�szym stopniu podobie	stwa 

wyst�piły gatunki eurytopowe, o du�ych warto�ciach frekwencji. Ciekawe zale�no�ci 

mo�na zaobserwowa� porównuj�c zgrupowania motyli wyodr�bniaj�ce si� na dwóch 

opisanych wy�ej terenach badawczych z prac� SHREEVE i in. (2001) na temat 

zajmowania okre�lonych siedlisk przez zgrupowania motyli. Mianowicie doszli oni do 

wniosku, �e niektóre gatunki motyli maj� tendencj� do grupowania si�. Cz�sto 

zwi�zane jest to ze specjacj� fagiczn�. Nie mniej jednak stwierdzaj�c w danym 

siedlisku jeden gatunek, mo�na si� spodziewa� tak�e innych charakterystycznych dla 

danego zgrupowania. Zauwa�yli oni tendencj� i du�y stopie	 współwyst�powania M. 

jurtina i M. galathea, zwi�zany z lotami form dorosłych i rozwojem stadiów 
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juwenilnych na trawach o �redniej i du�ej wysoko�ci. To samo zjawisko zauwa�ył tak�e 

OATES (1995). Co ciekawe na stanowiskach okolicach Mławy te dwa gatunki 

charakteryzowały si� około 90% podobie	stwem, a ponadto ich pojaw równie� zgrywa 

si� w czasie. Pierwsze loty imagines s� obserwowane od lipca, kiedy to trawy maj� ju� 

okre�lon� wysoko��. Zgadzało by si� to wi�c w 100% z badaniami SHREEVE i OATES. 

Na dendrycie współwyst�powa	, w zgrupowaniu D, do którego nale�� głównie 

mezofile i ubikwisty, na bliskim stopniu podobie	stwa znajduj� si� tak�e takie gatunki 

jak Pieris brassicae, Pieris rapae czy Pieris napi. Pomimo ró�nic w charakterze terenu 

i mniejszej ilo�ci ro�lin pokarmowych tych gatunków w okolicach Nidzicy, wida� 

równie�, �e s� one na do�� bliskich stopniach współwyst�powa	. Te dane tak�e 

znajduj� swoje potwierdzenie w badaniach SHREEEVE i in. (2001). Bowiem blisko 

spokrewnione gatunki bielinków maj� tak�e tendencj� do grupowania si�. Ponadto autor 

twierdzi, �e tak� tendencj� wykazuj� niektóre modraszki np. z rodzaju Polyommatus 

jednak�e te informacje nie potwierdziły si� ani w Mławie, ani w Nidzicy. 

Porównuj�c wyniki bada	 z roku 2004 i 2005 widzimy, �e w drugim roku 

bada	 zaobserwowano o wiele mniej motyli ni� w roku poprzednim. Wynika to z 

charakterystyki prowadzonych bada	. Pocz�tkowo próby miały by� pobierane tylko w 

jednym sezonie. Wiadomo �e motyle dzienne s� heliofilami, natomiast pocz�tek sezonu 

w roku 2004 charakteryzował si� mał� ilo�ci� sło	ca, niskimi temperaturami i cz�stymi 

opadami. W zwi�zku z tym zdecydowano si� powtórzy� cz��� poboru prób. W 2005 

roku badania zako	czono w lipcu, a wiec w miesi�cu, w którym przypada apogeum 

aktywno�ci cz��ci gatunków. Cz��� gatunków nie pojawiła si� w drugim sezonie 

badawczym. Powodem braku niektórych z nich, takich jak np.  H. comma, A. aglaja lub 

C. hyale było zbyt wczesne zako	czenie obserwacji. Inne natomiast nie zostały 

zaobserwowane, gdy� były to gatunki przypadkowe lub zalatuj�ce (np. M. cinxia, A. 

laodyce, A. paphia).  

W �wietle ró�nic wynikaj�cych z liczebno�ci motyli w ró�nych latach i ich 

du�ej wra�liwo�ci na warunki pogodowe, nasuwa si� pytanie, czy mog� one by� 

stosowane w biomonitoringu. Aby gatunek mógł by� z powodzeniem u�ywany w 

monitorowaniu siedlisk musi spełnia� kilka warunków. Jego biologia musi by� dobrze 

poznana, najlepiej �eby był to gatunek stenotopowy, charakterystyczny wizualnie 

(JERMACZEK 1994, CZACHOROWSKI i in. 2000). Spora cz��� gatunków motyli doskonale 

pasuje do tych wymaga	. Motyle s� dodatkowo bardzo wra�liwe na warunki 

�rodowiskowe, głównie dzi�ki zło�onemu cyklowi �yciowemu. Wyst�powanie wielu z 
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nich jest cz�sto ograniczone do �ci�le okre�lonych siedlisk, gdy� np. dany gatunek jest 

mono- lub olifagiem. Motyle wyst�puj� tak�e w bardzo wielu �rodowiskach oraz poza 

obszarami chronionymi, co umo�liwia stosowanie ich jako wska�ników w ochronie 

miejsc nie obj�tych ochron� (SCHMITT 2003). Powy�sze cechy predysponuj� motyle na 

tzw. gatunki osłonowe. Z racji tego, �e motyle pojawiaj� si� dopiero wiosn�, monitoring 

terenów powinno si� rozpocz�� ju� w kwietniu i powinien on trwa� mniej wi�cej do 

pa�dziernika wł�cznie, próby natomiast powinny by� pobierane raz na około dwa 

tygodnie, a najrzadziej raz w miesi�cu. Taka cz�stotliwo�� pozwala uchwyci� zmiany w 

liczebno�ci na przestrzeni czasu sezonu wegetacyjnego i pozwala na obserwacje 

fenologiczne. Okresem w jakim wyst�puje najwi�ksze bogactwo motyli jest czas od 

czerwca do sierpnia wł�cznie i to wła�nie wtedy powinny by� prowadzone 

najintensywniejsze badania. Oczywi�cie klimat wyst�puj�cy w Polsce mo�e znacz�co 

wpływa� na liczebno�� w poszczególnych latach. Pó�na i chłodna wiosna oraz chłodne i 

deszczowe lato zdecydowanie nie sprzyja rozwojowi motyli. Niska temperatura 

powietrza mo�e spowolni� lub zahamowa� rozwój larw i poczwarek. Brak ro�lin 

nektarodajnych, stanowi�cych baz� pokarmow� dorosłych okazów oraz �ywicielskich 

ro�lin g�sienic spowoduje znacz�cy spadek rozmna�ania si� wielu gatunków. Wilgo� i 

stosunkowo niskie temperatury mog� ponadto powodowa� osłabienie larw oraz 

sprzyjaj� rozwojowi grzybów, które mog� atakowa� g�sienice, co w konsekwencji 

prowadzi do znacznego spadku liczebno�ci (SIELEZNIEW 2001). Pomimo takich 

niedogodno�ci motyle s� bardzo popularnym bioindykatorem (CZACHOROWSKI i in. 

2000, HARDING i in. 1995, PULLIN 2004, SIELEZNIEW 2001).  

W biomonitoringu stosowane s� głównie standardowe analizy jak liczba 

gatunków, ich liczebno��, wska�nik Shannona. Jednak czasami mog� one nie ukazywa� 

pełnego obrazu badanych krajobrazów. Ochrona gatunków, w tym tak�e motyli, 

powinna si� odbywa� głównie poprzez ochron� ich siedlisk (CZACHOROWSKI 2004a). 

Jednak najpierw trzeba mie� odpowiednie narz�dzie słu��ce waloryzacji terenów, które 

maj� by� obj�te ochron�. Niew�tpliwie pomocne mog� tu by� wspominane wcze�niej 

wska�niki waloryzacji biocenoz (REB, RES), a tak�e równie� nowe wska�niki b�d�ce 

w fazie testów – wska�niki naturalno�ci biocenoz.  

Wyniki bada	 przedstawione w niniejszej pracy z racji braku wcze�niejszych 

publikacji na ten temat stanowi� przyczynek do uzupełnienia informacji na temat 

lepidopterofauny w skali całego kraju. Na badanych terenach okolic Mławy 

stwierdzono ogółem 41 gatunków motyli. Przeanalizowana struktura dominacji, 
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struktura ilo�ciowa, jako�ciowa czy zale�no�ci mi�dzy gatunkami wskazuj� na 

przeci�tne zró�nicowanie gatunkowe w porównaniu z przedstawionymi wynikami 

bada	 z innych miast Polski. Bior�c pod uwag� zaobserwowanie na stanowiskach 

gatunków charakterystycznych dla innych siedlisk oraz opisane wy�ej zdolno�ci 

dyspersyjne wielu z nich, nale�y si� spodziewa�, �e kontynuowanie bada	 i monitoring 

zmian zachodz�cych w biocenozach przynios� odkrycia nowych gatunków na tych 

terenach. W du�ej mierze rozmieszczenie na stanowiskach i zakres tolerancji 

ekologicznej odpowiadaj� tak�e rysuj�cym si� zgrupowaniom motyli. Siedliska 

podmiejskie i rolnicze s� niezwykle wa�ne dla ochrony bioró�norodno�ci. Stanowi� 

swoist� mozaik� siedlisk, bardzo wa�n� dla wielu gatunków. Odpowiednia gospodarka 

w skali krajobrazu mo�e stanowi� doskonałe narz�dzie ochrony tych miejsc i ich fauny. 

Terenami predysponowanymi do monitoringu z racji wyst�powania rzadkiej i 

zró�nicowanej lepidopterofauny s� stanowiska I i III, charakteryzuj�ce si� du�ym 

zró�nicowaniem siedliskowym, wraz ze strefami ekotonowymi, obszarami  

podmokłymi i kserotermicznymi. 

 

 

 



 53 

5. STRESZCZENIE 
 

Celem niniejszej pracy było przedstawienie wyników bada	 nad 

lepidopterofaun� krajobrazu rolniczego, znajduj�cego si� pod presj� urbanizacyjn� 

okolic Mławy. Ziemia Zawkrze	ska i okolice Mławy nie doczekały si� jak do tej pory 

wi�kszych opracowa	 dotycz�cych entomofauny. Z tego powodu praca ta stanowi 

przyczynek do uzupełnienia danych na temat wyst�powania motyli w skali kraju. 

Badania prowadzone były podczas dwóch sezonów badawczych: od maja do 

wrze�nia roku 2004 oraz od maja do lipca roku 2005. Stanowiska badawcze znajdowały 

w ró�nych cz��ciach miasta, na terenach u�ytkowanych rolniczo. Na ka�dym z nich 

wyznaczono transekt o długo�ci 300 – 500 metrów. 

Analizowano skład gatunkowy (Tab. 1), struktur� dominacji (Ryc. 11), stało�ci 

i frekwencji na stanowiskach (Tab. 1 i Tab. 2),  podobie	stwa faunistyczne pomi�dzy 

stanowiskami (Rys. 21 i Rys. 22) oraz współwyst�powania gatunków (Ryc. 23). 

Analizy te wykonano w oparciu o formuł� jako�ciow� JACCARDA i ilo�ciow� BRAY-

CURTISA. Ogółem na wszystkich stanowiskach stwierdzono wyst�powanie 1802 

osobników nale��cych do 41 gatunków w pi�ciu rodzinach, czyli wszystkich 

wyst�puj�cych w Polsce. O strukturze jako�ciowej na stanowiskach decydowały 

głównie rodziny Nymphalidae, Lycaenidae oraz Pieridae, o ilo�ciowej natomiast 

Pieridae i Nymphalidae. Najbogatszym w gatunki było stanowisko I, charakteryzuj�ce 

si� najwi�ksz� ró�norodno�ci� siedlisk. Z 41 stwierdzonych gatunków, na stanowisku I 

wyst�powało a� 38. Wska�nik Shannona-Wienera dla wszystkich stanowisk i dla obu 

sezonów wyniósł H’=2,53. 

Porównanie cech krajobrazu z otrzymanymi wynikami pokazuje ogromny 

wpływ krajobrazu na skład gatunkowy motyli. Im bardziej zró�nicowany krajobraz z 

du�� mozaik� siedlisk, tym wi�ksza ró�norodno�� gatunkowa. Rozmieszczenie na 

poszczególnych stanowiskach i tworz�ce si� zgrupowania w du�ym stopniu 

odpowiadaj� preferencjom fagicznym łuskoskrzydłych.  

Przeprowadzone badania wskazuj� na wielk� rol� jak� mog� pełni� 

�rodowiska rolnicze i podmiejskie w ochronie owadów. Motyle dzi�ki swojej biologii i 

wymaganiom ekologicznym znakomicie nadaj� si� na bioindykatory i gatunki osłonowe 

w ochronie owadów, nie tylko w lokalnej, ale tak�e regionalnej i mi�dzyregionalnej 

skali. 
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6. SUMMARY 
 

Daily butterflies (Rhopalocera) of the agricultural landscape of the 

vicinities of Mława 
 
This master’s thesis was written under the supervision of dr. hab. Stanisław Czachorowski prof. UWM. 

Department of Ecology and Environmental Protection, Major: Biology, Faculty of Biology, University of 

Warmia and Mazury in Olsztyn.  

 

The aim of this work was to present the results of the researches over daily 

butterflies of the agricultural landscape of Mława’s surroundings. Zawkrze	ska land 

and Mława didn’t have any studies about insects till now. Because of that, this study is a 

contribution to complement data of polish butterflies. 

Researches were conducted in two seasons: since May till September 2004 and 

since May till July 2005. Research localities were situated in different sites of the town. 

On each locality one transect was determined, 300 – 500 meters long.  

There was species’ composition, domination’s structure, constancy’s and 

frequency index analyzed. There were analyzed faunistic similarities of the localities 

and co-occurrences of the species as well.  

In all localities 1802 specimens were stated. They belong to 41 species in five 

families. The richest in species and the most diverse was locality No 1. From among 41 

species observed in all localities, on locality No 1 were 38. Shannon index for all 

localities and both years amount to H’=2,53. 

The comparison of landscape’s features with received results shows a vast 

influence of the landscape on the species’ composition of the butterflies. Diverse 

landscape with a big mosaic of the habitats increases biodiversity. Habitat’s occurrences 

and communities suits food preferences of the butterflies. 

Conducted researches point at huge role that agricultural and urban 

environments can fulfill in insects conservation. Butterflies, thanks to their biology and 

ecology can be very good bioindicators and umbrella species for ecological evaluations 

on local, regional and interregional scales. 
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8. SPIS RYCIN I TABEL 
 
Ryciny (Figures)  
 
Ryc. 1 i 2: Stanowisko I 
Fig. 1 & 2: Locality No 1 

Ryc. 3: Stanowisko II 
Fig. 3: Locality No 2 

Ryc. 4 i 5: Stanowisko III 
Fig. 4 & 5: Locality No 3 

Ryc. 6: Krzywa Beklemieszewa dla stanowiska I 
Fig. 6: Beklemieszew’s curve for the locality No 1 

Ryc. 7: Krzywa Beklemieszewa dla stanowiska II 
Fig. 7: Beklemieszew’s curve for the locality No 2 

Ryc. 8: Krzywa Beklemieszewa dla stanowiska III 
Fig. 8: Beklemieszew’s curve for the locality No 3 

Ryc. 9: Struktura jako�ciowa rodzin na stanowiskach w latach 2004 i 2005 
Fig. 9: Qualitative structure of the families on localities in years 2004 and 2005 

Ryc. 10: Struktura ilo�ciowa rodzin na stanowiskach w latach 2004 i 2005 
Fig. 10: Quantitative structure of the families on localities in years 2004 and 2005 

Ryc. 11: Udział gatunków w klasach dominacji na stanowiskach w latach 2004 i 2005 
Fig. 11: Participation of the species in domination’s classes on localities in years 2004 and 2005 

Ryc. 12: Liczba osobników w rodzinach na st. I w latach 2004 i 2005 
Fig. 12: Specimen’s number in the families on the locality No 1 in years 2004 and 2005 

Ryc. 13: Struktura jako�ciowa rodzin na st. I w latach 2004 i 2005 
Fig. 13: Qualitative structure of the families on the locality No 1 in years 2004 and 2005 

Ryc. 14: Udział gatunków w klasach dominacji na st. I w latach 2004 i 2005 
Fig. 14: The structure of the domination’s classes on the locality No 1 in years 2004 and 2005. 

Ryc. 15: Liczba osobników w rodzinach na stanowisku II w latach 2004 i 2005 
Fig. 15: Specimen’s number in the families on the locality No 2 in years 2004 and 2005 

Ryc. 16: Struktura jako�ciowa rodzin na stanowisku II w latach 2004 i 2005 
Fig. 16: Qualitative structure of the families on the locality No 2 in years 2004 and 2005 

Ryc. 17: Udział gatunków w klasach dominacji na st. II w latach 2004 i 2005 
Fig. 17: The structure of the domination’s classes on the locality No 2 in years 2004 and 2005 

Ryc. 18: Liczba osobników w rodzinach na st. III w latach 2004 i 2005 
Fig. 18: Specimen’s number in the families on the locality No 3 in years 2004 and 2005 

Ryc. 19: Struktura jako�ciowa rodzin na st. III w latach 2004 i 2005 
Fig. 19: Qualitative structure of the families on the locality No 3 in years 2004 and 2005 

Ryc. 20: Udział gatunków w klasach dominacji na st. III w latach 2004 i 2005 
Fig. 20: The structure of the domination’s classes on the locality No 3 in years 2004 and 2005 

Ryc. 21: Podobie	stwa faunistyczne mi�dzy stanowiskami wg formuły jako�ciowej 
(Jaccarda) 

Fig. 21: Faunistic similarities among the localities according to qualitative formula (Jaccard) 

Ryc. 22: Podobie	stwa faunistyczne mi�dzy stanowiskami wg formuły ilo�ciowej 
(Bray-Curtisa) 
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Fig. 22: Faunistic similarities among the localities according to quantitative formula (Bray-Curtis) 

Ryc. 23: Dendryt współwyst�powa	 gatunków wg formuły ilo�ciowej (Bray-Curtisa), 
A-D – wyró�nione zgrupowania 

Fig. 23: Faunistic similarities among the species according to quantitative formula (Bray-Curtis), A-D - 

communities 
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Tab. 1: Species’ number on the localities (St.) with their domination (D) and frequency (F). 

Tab. 2: Wska�niki stało�ci (C) na stanowiskach (St.) w procentach (%) 
Tab. 2: Constancy index (C) on the localities (St.) in percents (%) 

 


