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Nowe stanowisko przeplatki aurinii Euphydryas aurinia 
(Lepidoptera: Nymphalidae) w Wielkopolsce
 
New site of Marsh Fritillary Euphydrya aurinia (Lepidoptera: 
Nymphalidae) in the region of Wielkopolska (Greater Poland)
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Słowa kluczowe: gatunki zagrożone, „Łąki Pyzdrskie”, Nadwarciański Park Krajobrazowy.

Przedstawiono informację o nowym stanowisku przeplatki aurinii Euphydryas aurinia (Lepi
doptera: Nymphalidae) w Wielkopolsce. W roku 2017 na około dwuhektarowym fragmencie łąk 
trzęślicowych należącym do rozległego kompleksu „Łąki Pyzdrskie” (UTM: XT88) znajdującego 
się w granicach Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego notowano do 15 exx. tego gatunku. 
Gatunek po roku 2000 w Wielkopolsce znany był z dwóch innych stanowisk, gdzie jednak się nie 
utrzymał. „Łąki Pyzdrskie” są jedynym aktualnie znanym miejscem występowania przeplatki au
rinii w Wielkopolsce.

Należąca do rodziny rusałkowatych (Nym
phalidae) przeplatka aurinia Euphydryas auri-
nia (Rottemburg, 1775) zasiedla wilgotne łąki 
o dużym bogactwie gatunkowym – zmienno
wilgotne łąki trzęślicowe ze związku Molinion 
coeruleae. Występuje również w innych zbliżo
nych do łąk trzęślicowych zbiorowiskach, w któ
rych rośnie czarcikęs łąkowy Succisa praten-
sis, będący jedyną rośliną pokarmową tego ga
tunku w Polsce. Zbiorowiska takie wykształciły 
się na podłożu mineralnym zasilanym wodami 
gruntowymi i na odwodnionych torfowiskach. 
Siedliska te powstały w wyniku specyficznego 
sposobu użytkowania, które polega na kosze
niu łąk najwyżej raz w roku w jesieni lub prze
znaczenia ich na ekstensywne pastwiska (Pałka 
2010). Przeplatka aurinia pojawia się w jednym 
pokoleniu w okresie od końca maja do początku 
lipca. Należy do motyli silnie zagrożonych wy

ginięciem w Polsce (EN). Przyczyną takiego sta
nu rzeczy jest zmiana charakteru zajmowanych 
przez nią środowisk, tj. intensywne użytkowanie 
i osuszanie wilgotnych łąk, wiosenne wypalanie 
traw, sukcesja drzew i krzewów, a także trzciny 
Phragmites australis, która wypiera roślinę ży
wicielską (Sielezniew, Dziekańska 2010; Buszko, 
Masłowski 2015). Przeplatka aurinia została ob
jęta ścisłą ochroną gatunkową ze wskazaniem 
ochrony czynnej (Rozporządzenie 2016), znaj
duje się w Polskiej czerwonej księdze zwierząt – 
EN (zagrożony) (Buszko 2004) i na Czerwonej 
liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce – 
EN (silnie zagrożony) (Buszko, Nowacki 2002). 
Motyl ten został również zaliczony do gatunków 
zwierząt będących przedmiotem zainteresowa
nia Wspólnoty Europejskiej, których ochrona 
wymaga wyzna czenia Specjalnych Obszarów 
Ochrony (Załącznik II Dyrektywy Siedliskowej).
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