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Pierwsza obserwacja dostojki akwilonaris Boloria aquilonaris  
w Puszczy Knyszyńskiej
 
The first record of cranberry fritillary Boloria aquilonaris  
in Knyszyn Forest
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Słowa kluczowe: dostojka akwilonaris, Boloria aquilonaris, żurawina błotna, Vaccinium oxycoccus, 
Puszcza Knyszyńska, zagrożony gatunek, Lepidoptera, Polska.

Dostojka akwilonaris Boloria aquilonaris (Lepidoptera, Nymphalidae) jest motylem dziennym 
o zasięgu borealno-górskim zasiedlającym torfowiska wysokie i przejściowe. W Polsce należy do 
gatunków narażonych na wyginięcie (VU), a jej gąsienice żerują prawdopodobnie wyłącznie na 
żurawinie błotnej Vaccinium oxycoccus. W roku 2017 odkryto pierwsze stanowisko dostojki akwi-
lonaris w Puszczy Knyszyńskiej położone na północnych skrajach obszaru Natura 2000 Ostoja 
Knyszyńska. Populacja zasiedlała niewielkie torfowisko wysokie, a motyle były obserwowane na 
obszarze zaledwie ok. 0,2 ha. Uwzględniając wyginięcie gatunku w Puszczy Białowieskiej stanowi-
sko to jest najdalej wysunięte na południe w północno-wschodniej Polsce. Dostojka akwilonaris 
jest 102. gatunkiem motyla dziennego wykazanym z terenu Puszczy Knyszyńskiej, a jednocze-
śnie 14. chronionym przedstawicielem tej grupy. Warunki siedliskowe na stanowisku wydają się 
względnie stabilne, ale w centralnej części obiektu należy rozważyć zabiegi mające na celu zacho-
wanie otwartego charakteru siedliska sprzyjającego dostojce akwilonaris.

Dostojka akwilonaris Boloria aquilonaris 
(Lepidoptera, Nymphalidae) należy do gatun-
ków eurosyberyjskich o borealno-górskim ty-
pie zasięgu obejmującym obszar od Europy  
Zachod niej do zachodniej Syberii i Gór Ałtaj 
(Tol man, Lewington 2009). W Europie więk-
szość stano wisk znajduje się w Fenoskandii, 
gdzie jest szeroko rozprzestrzeniona i lokalnie 

liczna (Kudr na i in. 2011), dlatego w skali 
kontynentu dostojkę akwilonaris uznaje się za 
gatunek mniejszej troski – LC (Van Swaay i in. 
2010), mimo że w wielu krajach Europy (Belgia, 
Dania, Szwajcaria, Austria, Niemcy, Polska, 
Czechy, Sło wacja, Rumunia, Ukraina) zani-
ka i jest zagrożona wyginięciem (Van Swaay, 
Warren 1999).


