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Przeplatka aurinia
Euphydryas aurinia

Fot. 1 i 2. Przeplatka aurinia Euphydryas aurinia (

I. CZ

A. Warecki)

OPISOWA

1. Przynale no systematyczna
Rz d: motyle LEPIDOPTERA
Rodzina: rusa kowate NYMPHALIDAE

2. Status prawny i zagro enie gatunku
Prawo mi dzynarodowe:
Dyrektywa Siedliskowa Za cznik II
Konwencja Berne ska Za cznik II
Prawo krajowe:
ochrona gatunkowa

ochrona cis a (gatunek wymagaj cy ochrony czynnej)

Kategoria zagro enia IUCN
Czerwona lista zwierz t gin cych i zagro onych w Polsce (2002)
Polska czerwona ksi ga zwierz t (2004) CR
Czerwona lista dla Karpat (2003) EN/VU (w Polsce CR/VU)
Czerwona ksi ga motyli dziennych Europy (1999) VU

EN

Gatunek ten jest silnie zagro ony w ca ej Europie, ostatnio wygin w Belgii i Holandii,
a w pozosta ych krajach obserwuje si szybkie zanikanie jego stanowisk (Kudrna 2002).

3. Opis gatunku
Przeplatka aurinia Euphydryas aurinia jest redniej wielko ci motylem dziennym. Rozpi to skrzyde postaci doros ych wynosi od 36 mm do 40 mm. Ubarwienie wierzchu
skrzyde jest rdzawo te z czarnym deseniem w postaci w skich ciemnych przepasek
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tworz cych wyra ny siateczkowaty rysunek. Na tylnym skrzydle w polu zewn trznym na
pomara czowym tle znajduje si rz d drobnych, czarnych kropek (fot. 1). Sp d skrzyde
jest ochrowo ty, z podobnym rysunkiem jak wierzch, ale mniej kontrastowym (fot. 2).
Zmienno w ubarwieniu u tego gatunku zaznacza si zwykle r n intensywno ci barwy
t a mi dzy przepaskami w rodkowej cz ci skrzyd a (Buszko, Mas owski, 2008). Osobniki
o bardziej kontrastowym ubarwieniu podobne s do pokrewnego gatunku przeplatki maturny Euphydryas maturna, kt ry jednak atwo mo na odr ni po braku czarnych kropek
w polu zewn trznym tylnego skrzyd a (Buszko 2004).

4. Biologia gatunku
Przeplatka aurinia jest gatunkiem jednopokoleniowym. Osobniki doros e pojawiaj si niekiedy ju z pocz tkiem trzeciej dekady maja, a ich lot trwa zwykle do ko ca czerwca.
Samice wyl gaj si kilka dni p niej od samc w. Motyle od ywiaj si nektarem, odwiedzaj c kwiaty r nych gatunk w ro lin, najcz ciej z rodziny z o onych (Asteraceae)
i jaskrowatych (Ranunculaceae).
W Polsce przeplatka aurinia odbywa rozw j prawdopodobnie tylko na czarcik sie kowym Succisa pratensis, jeszcze do cz sto spotykanym na terenie naszego kraju gatunku ro liny z rodziny szczeciowatych Dipsacaceae (fot. 3).
W pierwszej po owie czerwca samice sk adaj na spodniej stronie li ci czarcik su, du e
zo a
tych jaj, licz ce niekiedy ponad 300 sztuk (Warren 1994). Do z o enia jaj wybierane s najokazalsze egzemplarze czarcik su rosn ce w wi kszych grupach w r d niskiej
i niezbyt g stej ro linno ci, najcz ciej w bardziej suchych i silniej nas onecznionych miejscach (Anthes i in. 2003, Konvicka i in. 2003). Na pocz tku lipca z jaj wyl gaj si jasnobrunatne g sienice, kt re pocz tkowo eruj gromadnie w delikatnym oprz dzie na li ciu.
Po pewnym czasie buduj pomi dzy li mi i p dami czarcik su du y jedwabisty oprz d,
w kt rym eruj do ko ca sierpnia (fot. 4). Oprz d taki pe ni funkcj termoregulacyjn
oraz chroni g sienice przed naturalnymi wrogami (Porter 1984). G sienice IV stadium

Fot. 3. Czarcik s kowy Succisa pratensis ro lina ywicielska g sienic przeplatki aurinii ( A. Warecki)
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Fot. 4. Charakterystyczny oprz d g sienic przeplatki aurinii ( A. Warecki)
BIBLIOTEKA MONITORINGU RODOWISKA

Przeplatka aurinia Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)

Fot. 5.

ka trz licowa w Poleskim Parku Narodowym typowe siedlisko przeplatki aurinii (

K. Pa ka)

larwalnego, charakteryzuj ce si czarnym ubarwieniem, tworz u podstawy ro liny ywicielskiej lub w jej pobli u niewielki mocny oprz d, w kt rym wsp lnie zimuj . Wiosn
przez pewien czas yj jeszcze gromadnie, nast pnie rozchodz si w poszukiwaniu pokarmu. G sienice ostatniego stadium eruj intensywnie do po owy maja, pozostawiaj c
charakterystyczne lady na m odych li ciach czarcik su. Przepoczwarczenie odbywa si
tu nad ziemi w r d uschni tych fragment w ro lin.

5. Wymagania siedliskowe
Przeplatka aurinia zasiedla stref klimatu umiarkowanego Palearktyki od zachodnich kra c w Europy po Kore . W Europie zasi g gatunku obejmuje obszar kontynentu, poza wyspami Morza r dziemnego, Islandi , Norwegi oraz p nocnymi rejonami Szwecji, Finlandii
i Rosji.
W Polsce przeplatka aurinia wyst puje g wnie na wilgotnych kach o du ym bogactwie gatunkowym, reprezentuj cych typ siedliska przyrodniczego o kodzie 6410 zmiennowilgotne ki trz licowe. ki tego typu w uj ciu fitosocjologicznym nale do zwi zku
Molinion coeruleae
ki trz licowe (fot. 5). Gatunek spotykany bywa r wnie w innych,
nawi zuj cych do k trz licowych zbiorowiskach, w kt rych wyst puje czarcik s kowy. Zbiorowiska tego typu wykszta ci y si na pod o u mineralnym zasilanym wodami
gruntowymi oraz na nieco odwodnionych torfowiskach. Powsta y one w wyniku specyficznego sposobu gospodarowania polegaj cego na koszeniu k najwy ej raz w roku, w jesieni, lub u ytkowaniu ich jako ekstensywne pastwiska. Aktualnie rodowiska takie wyst puj
w rozproszeniu na obszarze ca ego kraju, jednak najcz ciej w postaci p at w o niewielkiej
powierzchni. Wyst powanie gatunku jest uzale nione od obecno ci ro liny pokarmowej
czarcik su kowego.
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6. Rozmieszczenie gatunku w Polsce
Na pocz tku ubieg ego stulecia przeplatka aurinia by a prawdopodobnie gatunkiem szeroko rozprzestrzenionym, o czym wiadczy mog liczne stanowiska znane z tamtego okresu
w p nocnej i zachodniej Polsce oraz wiele rozproszonych stanowisk w innych, s abiej
zbadanych cz ciach kraju. Od tego czasu obserwuje si wyra ny proces wymierania poszczeg lnych populacji. Gatunek wygin na Pomorzu i na Pojezierzu Mazurskim, a tak e
na wi kszo ci stanowisk w zachodniej Polsce (D browski, Krzywicki 1982, Buszko 1997).
W trakcie przeprowadzonej w 2006 i 2007 r. wst pnej inwentaryzacji w wojew dztwie
lubelskim, podkarpackim i wi tokrzyskim stwierdzono kilkadziesi t nowych stanowisk,
lecz dotyczy to miejsc wcze niej niebadanych, gdzie gatunek ten zapewne wcze niej wyst powa . Obecnie znanych jest kilka wi kszych obszar w wyst powania na Kielecczy nie, Podlasiu, we wschodniej i po udniowej cz ci Lubelszczyzny, a ponadto izolowane
stanowiska znajduj si we wschodniej cz ci Kotliny Sandomierskiej, na Dolnym l sku,
w Wielkopolsce i okolicach Warszawy. W ostatnich 20 latach stwierdzono wyst powanie
gatunku na 110 stanowiskach usytuowanych w 65 polach siatki UTM. Aktualny zasi g wyst powania gatunku na obszarze Polski przedstawiono na mapie (ryc. 1).

Ryc. 1. Zasi g wyst powania przeplatki aurinii Euphydryas aurinia w Polsce (wg raportu do Komisji Europejskiej
z 2007 r.), stanowiska monitorowane w latach 2006 2008 w ramach zadania: Monitoring gatunk w i siedlisk przyrodniczych ze szczeg lnym uwzgl dnieniem specjalnych obszar w ochrony siedlisk Natura 2000 faza pierwsza
i faza druga oraz inne stanowiska proponowane do monitoringu.
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II. METODYKA
1. Koncepcja monitoringu gatunku
Do 2007 r. nie prowadzono adnych szczeg owych bada monitoringowych nad przeplatk aurini . Ostatnio wykonano jedynie badania inwentaryzacyjne w ramach gromadzenia danych do drugiej edycji Atlasu rozmieszczenia motyli dziennych, kt re mia y na
celu zbadanie aktualnego zasi gu tego gatunku na terenie kraju. Wst pne badania monitoringowe rozpocz to dopiero wiosn 2007 i obj y one 17 stanowisk w 6 obszarach Natura
2000 uznanych za kluczowe dla ochrony tej przeplatki w Polsce. Monitoring tego gatunku
okaza si stosunkowo atwy do wykonania. Dobrze poznana bionomia oraz mo liwo
bezpo redniej obserwacji zar wno imagines, jak i g sienic, pozwoli y na opracowanie
w miar prostej metodyki. Uwzgl dniono w niej atwe do okre lenia wska niki stanu populacji i siedliska, kt re mog mie decyduj cy wp yw na kondycj populacji.

2. Wska niki i ocena stanu ochrony
Wska niki stanu populacji: wzgl dna liczebno ; izolacja przestrzenna.
Wska niki stanu siedliska: powierzchnia; liczba dogodnych miejsc do rozrodu; stopie
zaro ni cia stanowiska przez drzewa i krzewy; dost pno bazy pokarmowej g sienic.
Tab. 1. Wska niki stanu siedliska i stanu populacji przeplatki aurinii
Wska nik

Miara

Spos b pomiaru
Populacja

Wzgl dna
liczebno

Liczba osobnik w przypadaj ca na 50-metrowy
odcinek transektu

Policzenie osobnik w doros ych na transekcie
o szeroko ci 5 m i d ugo ci od 50 do 200 m
w zale no ci od powierzchni stanowiska.
Maksymalna warto z 3 licze .

Izolacja
przestrzenna

Odleg o

Pomiar w terenie odleg o ci
do najbli szego stanowiska

w metrach

Siedlisko
Powierzchnia

Powierzchnia w ha

Okre lenie w terenie powierzchni zasiedlanej
przez gatunek przy u yciu GPS

Liczba oprz d w z g sieni- Policzenie oprz d w na pasie o szer. 10 m
Liczba dogodnych
cami przypadaj ca rednio wzd u ca ej d ugo ci transektu (50 200 m),
miejsc do rozrodu
na 500 m2 powierzchni
na kt rym liczono osobniki doros e
Stopie
zaro ni cia
stanowiska przez
drzewa i krzewy

Procent powierzchni
stanowiska

Dost pno bazy
pokarmowej g sierednia liczba osobnik w
nic (zag szczenie
na 25 m2 powierzchni
ro liny ywicielskiej)

Okre lenie udzia u drzew i krzew w w ca ej
powierzchni stanowiska w oparciu o eksperck
ocen w terenie
Policzenie osobnik w (rozety) ro liny ywicielskiej na wytypowanych powierzchniach 5x5 m
(1 powierzchnia na 50 m transektu)
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Tab. 2. Waloryzacja wska nik w stanu siedliska i stanu populacji przeplatki aurinii
Wska nik/Ocena*

FV

U1

U2

Populacja
Wzgl dna liczebno

>3 os. na 50 mb
transektu

1 3 os. na 50 mb
transektu

<1 os. na 50 mb
transektu

Izolacja przestrzenna

<1000 m

1000 2000 m

>2000 m

Siedlisko
Powierzchnia stanowiska

>2 ha

1 2 ha

<1 ha

Liczba dogodnych miejsc do rozrodu

>2 oprz dy
na 500 m2

1 2 oprz dy
na 500 m2

<1 oprz d
na 500 m2

Stopie zaro ni cia stanowiska
przez drzewa i krzewy

<10%

10 30%

>30%

20 50 os.
na 25 m2

<20 os.
na 25 m2

Dost pno bazy pokarmowej g sienic >50 os.
(zag szczenie ro liny ywicielskiej)
na 25 m2

*FV

stan w a ciwy, U1

stan niezadowalaj cy, U2

stan z y

Wska niki kardynalne
brak

Ocena stanu populacji
Ocenie ka dego z 2 wska nik w odpowiada okre lona liczba punkt w:
za FV 2 punkty,
za U1 1 punkt,
za U2 0 punkt w.
Ocena czna dla populacji:
FV = 4 3 punkt w
U1 = 2 punkty
U2 = 0 1 punkt

Ocena stanu siedliska
Ocenie poszczeg lnych wska nik w odpowiada okre lona liczba punkt w:
za FV 2 punkty,
za U1 1 punkt,
za U2 0 punkt w.
Ocena czna dla stanu siedliska:
FV 8 6
U1 5 3
U2 2 1
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Perspektywy zachowania
Jest to ocena ekspercka, z uwzgl dnieniem aktualnego stanu populacji i siedliska na stanowisku, obserwowanych trend w, aktualnych oddzia ywa i przewidywanych zagro e (zarastanie siedlisk, zmiany stosunk w wodnych) oraz prowadzonych zabieg w ochronnych
(usuwanie drzew i krzew w, odpowiednie koszenie, wypas):
FV perspektywy dobre: du a liczebno , niewielki stopie izolacji populacji, siedlisko
o du ej powierzchni i dobrych pozosta ych charakterystykach, na stanowisku prowadzone
s zabiegi ochronne, brak aktualnie negatywnych oddzia ywa oraz nie s przewidywane
istotne zagro enia; przewiduje si co najmniej utrzymanie aktualnego dobrego stanu lub
przewiduje si polepszenie aktualnego niezbyt korzystnego stanu w wyniku odpowiednich
zabieg w ochronnych;U1 perspektywy niezbyt korzystne, istnieje prawdopodobie stwo
pogorszenia si stanu populacji i siedliska z uwagi na brak zabieg w ochronnych lub mamy
przekonanie, e niezadowalaj cy stan obecny si utrzyma, bo np. nie ma mo liwo ci powi kszenia powierzchni stanowiska;
U2 perspektywy z e, aktualny stan ulegnie pogorszeniu np. przez oddzia ywanie planowanych inwestycji lub mamy przekonanie, e z y stan obecny si utrzyma z uwagi na
niewielk powierzchni stanowiska i du izolacj populacji.

Ocena og lna
Sk ada si na ni suma punkt w z oceny stanu populacji, siedliska i perspektyw utrzymania
si gatunku.
Za ka dy element sk adowy (ocena populacji, siedliska i perspektyw) oceniony na FV
przyznaje si 2 punkty, na U1 1 punkt i na U2 0 punkt w.
Sumaryczna liczba punkt w przek ada si na nast puj ce oceny:
5 6 punkt w = FV
3 4 punkty = U1
1 2 punkty = U2

3. Opis bada monitoringowych
Wyb r powierzchni monitoringowych i ich sugerowana wielko
Jako stanowisko (powierzchni monitoringow ) nale y traktowa stosunkowo jednorodny
p at ki trz licowej (kt ra mo e miejscami mie zdegradowan posta , albo przechodzi
w k wie ) o wyodr bniaj cych si w terenie granicach (pasy zadrzewie , zakrzewie ,
przej cie w turzycowiska), na kt rym stwierdzono wyst powanie postaci doros ych ( erowanie, zachowania godowe, sk adanie jaj) oraz obecno
erowisk g sienic (charakterystyczne oprz dy).
W przypadku obszaru Natura 2000 monitoringiem nale a oby obj ka de silnie izolowane stanowisko (odleg o od s siedniego o ponad 2000 m) w obr bie obszaru oraz
przynajmniej po jednym we wszystkich wyra nych skupiskach stanowisk wskazuj cych na
wyst powanie gatunku w systemie metapopulacji.
Do monitoringu docelowego nale y wyznaczy przynajmniej po 4 stanowiska w przynajmniej 10 kluczowych obszarach wyst powania przeplatki aurinii:
Torfowiska w glanowe ko o Che ma,
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Poleski Park Narodowy,
Puszcza Solska,
rejon G r wi tokrzyskich,
rejon Ko skie,
rejon Hory ca,
Puszcza Bia owieska,
Puszcza Kampinoska,
Biedrusko,
ki Zag rzyckie ko o Wo owa,
G ry Izerskie.

Spos b wykonywania bada
Badania wska nik w stanu populacji
Liczebno . W celu okre lenia wzgl dnej liczebno ci populacji na stanowisku nale y zastosowa standardow metod liczenia imagines na transektach. Na ka dym stanowisku
wyznaczamy po jednym transekcie o d ugo ci od 50 do 200 m w zale no ci od tego, na ile
pozwala wielko zasiedlonego area u (zasadniczo motyl nie zasiedla p at w k, w kt rych nie by oby mo liwe wyznaczenie przynajmniej 50 m transektu). Liczenie motyli na
transekcie nale y przeprowadzi w czasie s onecznej, bezwietrznej pogody podczas najwi kszej aktywno ci motyli, mi dzy godzin 10 a 16. W czasie przemarszu wzd u linii
transektu rejestrujemy wszystkie osobniki przeplatki aurinii znajduj ce si w odleg o ci do
redni licz2,5 metra od obserwatora. Do okre lenia liczebno ci stosujemy wska nik
b osobnik w przypadaj c na 50-metrowy odcinek transektu, obliczon z najwy szego
wyniku z trzech licze (kontroli). Wska nik ten odzwierciedla maksymaln liczebno
populacji i mo e by wykorzystany do ledzenia zmian w trakcie przysz ych bada monitoringowych.
Liczenie motyli na transekcie wymaga od obserwatora umiej tno ci rozpoznawania gatunku z pewnej odleg o ci, co jest stosunkowo trudne na stanowiskach zasiedlonych przez
inne podobne gatunki pojawiaj ce si w tym samym okresie, takie jak: przeplatka cinksia,
przeplatka atalia czy dostojka eunomia. Dlatego obserwacje na transekcie powinna wykonywa osoba posiadaj ca odpowiednie kwalifikacje.
Izolacja przestrzenna populacji. Jest to wa ny wska nik, okre la bowiem, czy badana lokalna populacja (kolonia) ma potencjalne warunki do funkcjonowania w systemie metapopulacji. Stopie izolacji okre lany jest przez odleg o (wyra on w metrach) od najbli szego aktualnego stanowiska gatunku. W tym celu nale y wyszuka w terenie najbli sze
zasiedlone miejsce w promieniu do dw ch kilometr w od monitorowanego stanowiska.
Najpierw nale y pos u y si ortofotomap , aby wytypowa tereny kowe, kt re potencjalnie nadaj si do zasiedlenia przez przeplatk , a nast pnie skontrolowa je w terenie.
Do pomiaru odleg o ci mi dzy stanowiskami nale y u y odbiornika GPS. Oczywi cie,
mo na wykorzysta istniej ce dane o pobliskich stanowiskach. Przy analizowaniu tego
wska nika nie uwzgl dnia si innych element w rodowiska mog cych ogranicza dyspersj , poniewa wp yw r nych rodzaj w barier na rozprzestrzenianie si tego gatunku nie
zosta dotychczas jednoznacznie wyja niony.
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Badania wska nik w stanu siedliska
Powierzchnia siedliska. Wska nik ten okre la wielko powierzchni zasiedlonego obszaru,
wyra on w hektarach, czyli obszaru, na kt rym obserwowano obecno postaci doros ych
( erowanie, zachowania godowe, sk adanie jaj) oraz stwierdzono obecno
erowania g sienic (charakterystyczne oprz dy). Warto wska nika powierzchni nale y zmierzy
odbiornikiem GPS (niekt re maj tak funkcj ) lub okre li na podstawie szczeg owych
map (ortofotomap).
Liczba miejsc dogodnych do rozrodu. Okre lamy redni liczb oprz d w z g sienicami
przypadaj c na 500 m2 powierzchni. Liczenie oprz d w nale y przeprowadzi w pasie o szeroko ci 10 m wzd u ca ej d ugo ci transektu, na kt rym okre lano liczebno
imago.
Stopie zaro ni cia siedliska przez ro linno krzewiast i drzewiast . Dla okre lenia tego
wska nika podaje si szacunkow powierzchni zaj t przez drzewa i krzewy, jako procent ca ej powierzchni zasiedlonego siedliska. Jest to ocena ekspercka.
Dost pno bazy pokarmowej g sienic (zag szczenie ro liny ywicielskiej). Dla okre lenia tego wska nika przeprowadza si liczenia ro liny ywicielskiej czarcik su kowego
na powierzchniach 5x5 m. Na ka dym transekcie lub w jego pobli u, wyznaczamy po
jednej powierzchni na ka dym 50-metrowym odcinku w miejscach erowania g sienic
lub w wi kszych skupiskach ro lin ywicielskich, je li nie znaleziono oprz d w. Jako
warto wska nika przyj to redni liczb ro lin (rozet) przypadaj c na powierzchni
25 m2.
Dla ka dego stanowiska nale y wykona dokumentacj fotograficzn , opisa charakter
siedliska gatunku i jego otoczenia, okre li wp yw aktualnych i przewidywanych oddzia ywa oraz poda wsp rz dne geograficzne i wysoko n.p.m.

Termin i cz stotliwo bada
Badania dotycz ce liczebno ci populacji nale y prowadzi w okresie od ostatnich dni
maja do po owy czerwca, zgodnie ze znan fenologi gatunku. Na ka dym transekcie
nale y przeprowadzi trzy kontrole z cz stotliwo ci nie wi ksz ni co 10 dni. Nale y
zrezygnowa z trzeciego liczenia, je eli wynik drugiej kontroli wykaza znaczny spadek
liczby obserwowanych osobnik w, co jest wyra n oznak ko ca pojawiania si motyli.
Mo e si tak zdarzy w niekt rych sezonach z wczesn i ciep wiosn .
Wyszukiwanie oprz d w z g sienicami i liczenie ro lin ywicielskich nale y przeprowadzi od po owy sierpnia do pocz tku wrze nia w okresie pe nego kwitnienia czarcik su
(jedna kontrola).
Badania monitoringowe przeplatki aurinii nale y prowadzi z cz stotliwo ci co 3 lata.

Sprz t i materia y do bada
siatka entomologiczna,
ta ma miernicza,
odbiornik GPS,
szczeg owe mapy topograficzne (np. 1:5000),
ortofotomapa.
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4. Przyk ad wype nionej karty obserwacji gatunku dla stanowiska
Poni ej przedstawiono jako przyk ad wype nion kart obserwacji, uwzgl dniaj c zaproponowane wska niki:
Karta obserwacji gatunku dla stanowiska
Kod gatunku

Nazwa gatunku

Kod gatunku wg Dyrektywy Siedliskowej
1065
Nazwa polska, aci ska, autor
wg aktualnie obowi zuj cej nomenklatury
Przeplatka aurinia Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)

Kod obszaru
Nazwa obszaru
Kod stanowiska
Nazwa stanowiska
Obszary chronione,
na kt rych znajduje si
stanowisko

Wsp rz dne
geograficzne

Wysoko

n.p.m.

Wype nia Instytucja koordynuj ca
Nazwa obszaru monitorowanego
PLH 060013 Ostoja Poleska
Wype nia instytucja koordynuj ca
Nazwa stanowiska monitorowanego
Karczunek
Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki narodowe i krajobrazowe,
u ytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne itd.
Poleski Park Narodowy
Wsp rz dne geograficzne (GPS) stanowiska
51o 21.007 N
023o 19.334 E
Poda wysoko ci n.p.m. stanowiska
178 m
Kr tka charakterystyka siedliska; typ siedliska, rodzaje siedlisk w otoczeniu stanowiska

Charakterystyka siedliska
gatunku na stanowisku

Informacje o gatunku
na stanowisku

Ostania weryfikacja
w terenie
Obserwator
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Wilgotna ka w zachodniej cz ci Bagna Staw na skraju torfowiska
w glanowego
ka trz licowa (6410), dobrze zachowana
W cz ci wschodniej i po udniowej ka stopniowo przechodzi w
turzycowisko, od strony zachodniej i p nocnej otoczona jest olsami
Syntetyczne informacje o wyst powaniu gatunku na stanowisku,
dotychczasowe badania i inne istotne fakty. Wyniki monitoringu z lat
poprzednich
Stanowisko znane jest od 2003 r. Liczebno
si w granicach 3 5 os./50 m transektu.

w ostatnich latach waha a

Data ostatniej potwierdzonej obserwacji gatunku na stanowisku
27.08.2008 r.
Imi i nazwisko eksperta lokalnego odpowiedzialnego za stanowisko
Krzysztof Pa ka
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Przeplatka aurinia Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)

Daty obserwacji

Data wype nienia

Daty wszystkich obserwacji
24.05.2008, 3.06.2008, 8.06.2008, 26.08.2008, 27.08.2008
Data wype nienia formularza przez eksperta
30.10.2008
wype nia instytucja koordynuj ca

Data wpisania

Data wpisania do bazy danych

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia przez osob upowa nion
koordynuj ca

wype nia instytucja

Stan ochrony gatunku na stanowisku
Wska niki

Warto

wska nika i komentarz

Ocena

Populacja

Liczebno

rednia liczba osobnik w przypadaj ca na 50-metrowy
odcinek transektu

FV

4,0 os. na 50 mb transektu
Izolacja

Odleg o

FV

w metrach do najbli szego stanowiska

Oko o 600 m do stanowiska Wa y I

FV

Siedlisko
Powierzchnia
Stopie zaro ni cia
siedliska przez ro linno
drzewiast i krzewiast

3,0 ha

FV

Okre lenie procentowego udzia u drzew i krzew w w ca ej
powierzchni stanowiska w oparciu o eksperck ocen w terenie

FV

10%

Liczba oprz d w z g sienicami przypadaj ca rednio
Liczba dogodnych miejsc na 500 m2 powierzchni
do rozrodu
2,5 oprz d w na 500 m2

Baza pokarmowa

rednia liczba osobnik w ro liny ywicielskiej na 25 m2
powierzchni

FV
FV

FV

Zag szczenie: rednio 70 ro lin na 25 m

2

Perspektywy
zachowania

Ocena ekspercka, z uwzgl dnieniem aktualnego stanu populacji i siedliska na stanowisku, obserwowanych trend w, aktualnych oddzia ywa i przewidywanych zagro e (zarastanie
siedlisk, zmiany stosunk w wodnych) oraz prowadzonych
zabieg w ochronnych (koszenie)

FV

Stanowisko niezagro one, obj te czynn ochron
Ocena og lna

FV
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Lista najwa niejszych aktualnych i przewidywanych oddzia ywa (zagro e ) na gatunek i jego
siedlisko na badanym stanowisku (w tym aktualny spos b u ytkowania, planowane inwestycje,
planowane zmiany w zarz dzaniu i u ytkowaniu); kodowanie oddzia ywa /zagro e zgodne
z Za cznikiem E do Standardowego Formularza Danych dla obszar w Natura 2000; wp yw
oddzia ywania: +
pozytywny,
negatywny, 0
neutralny; intensywno oddzia ywania: A silna, B umiarkowana, C s aba
Aktualne oddzia ywania
Kod Nazwa dzia alno ci Intensywno

102

Koszenie

B

Wp yw

Syntetyczny opis

+

Dla powstrzymania sukcesji ka jesieni jest
cz ciowo koszona, miejsca erowania g sienic oznaczane s w terenie i omijane w czasie
wykonywania prac.

Zagro enia (przysz e, przewidywane oddzia ywania)
Kod

Nazwa

Intensywno

Wp yw

Syntetyczny opis
Nie przewiduje si zagro e
w parku narodowym.

stanowisko po o one

Inne informacje

Inne
warto ci
przyrodnicze

Gatunki obce i
inwazyjne
Inne uwagi

Inne obserwowane gatunki zwierz t i ro lin z za cznik w Dyrektyw Siedliskowej
i Ptasiej; gatunki zagro one (Czerwona ksi ga) i inne rzadkie/gatunki chronione
modraszek telejus Maculinea teleius, modraszek nausitous Maculinea nausithous, modraszek alkon Maculinea alcon, czerwo czyk nieparek Lycaena dispar,
strz potek soplaczek Coenonympha Tullia, ogniwaczek tajwanek Chariaspilates
formosaria.
Wymieni obserwowane gatunki obce i inwazyjne
Nie obserwowano
Wszelkie informacje pomocne przy interpretacji wynik w

Dokumentacja PLH060013_Euphydryas Aurinia _Karczunek_Fot1.jpg/K.Pa ka
fotograficzna
PLH060013_Euphydryas Aurinia _Karczunek_Fot2.jpg/K.Pa ka

5. Gatunki o podobnych wymaganiach ekologicznych,
dla kt rych mo na zaadaptowa opracowan metodyk
Opracowan metodyk mo na zaadaptowa dla 3 innych gatunk w motyli z za cznika II
Dyrektywy Siedliskowej: modraszka telejusa Maculinea teleius, modraszka nausitousa Maculinea nausithous i czerwo czyka nieparka Lycaena dispar.

6. Ochrona gatunku
Gatunek obj ty ochron prawn . Ponadto spo r d 82 znanych stanowisk przeplatki aurinii
oko o 24 (28%) obj tych jest ochron biern w parkach narodowych i rezerwatach przy70
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Przeplatka aurinia Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)

rody. Jest to ochrona niewystarczaj ca. Jako gatunek zwi zany z siedliskami o charakterze
p naturalnym, przeplatka aurinia wymaga ochrony czynnej dla utrzymania siedlisk na
takim etapie sukcesji, jaki zapewnia odpowiednie warunki dla rozwoju gatunku. Z obserwacji przeprowadzonych na kilkudziesi ciu stanowiskach w latach 2006 2008 wynika, e
najwy sze liczebno ci gatunek osi ga na kach i pastwiskach w trzy lata po zaprzestaniu
u ytkowania. Sposobem utrzymania siedliska w takim stanie mo e by rotacyjne koszenie
fragment w powierzchni nie cz ciej ni co trzy lata lub ewentualnie coroczne koszenie
jesienne z pozostawieniem tych fragment w ki, na kt rych stwierdzono wi ksze skupiska
oprz d w z g sienicami.
Ochrona czynna przeplatki aurinii prowadzona jest obecnie w niekt rych obszarach
chronionych. W Poleskim PN i wi tokrzyskim PN gatunek w czony zosta w plan zada
ochronnych i prowadzone s obecnie, na wybranych stanowiskach, odpowiednie dzia ania w ramach rocznych zabieg w ochronnych, polegaj ce na usuwaniu drzew i krzew w
w siedliskach gatunku oraz na odpowiednim u ytkowaniu zasiedlonych k. Przed jesiennym koszeniem miejsca erowania g sienic s w terenie znakowane w celu omini cia
w czasie wykonywania zabieg w. W obszarze Natura 2000 Torfowiska Che mskie w ramach projektu LIFE Zachowanie i restytucja siedlisk rzadkich motyli p naturalnych k
wilgotnych usuni to zadrzewienia i krzewy na kilku stanowiskach przeplatki aurinii na
terenie rezerwat w Brze no i Roskosz. Prowadzone s r wnie prace przygotowawcze do
innych zabieg w czynnej ochrony siedlisk gatunku na tym terenie. Przeprowadzona zostaa inwentaryzacja stanowisk, zaplanowano odpowiedni spos b koszenia w celu polepszenia warunk w siedliskowych oraz opracowano metodyk monitoringu do oceny wp ywu
zabieg w ochrony czynnej na wybrane populacje motyli.
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