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MOTYLE MODRASZKJ W KRAKOWIE

Zzym są mod raszki?

Modraszki to grupa motyli dziennych z rodziny Lycae- 
ridae, która liczy w Polsce prawie 50 gatunków. Wszystkie 
nodraszki Jak sama nazwa wskazuje, posiadają w ubarwię- 
liu znaczący udział niebieskiego koloru. Samce są bardziej 
liebieskie, samice ubarwione są skromniej, nierzadko są 
ałe brunatno-brązowe, jedynie z niewielkim niebieskim 
x>łyskiem. Należą one do kilku rodzajów: Cupido, Polyom- 
natus, Plebejus, Maculinea. Niniejszy artykuł jest poświę

cony tylko motylom z rodzaju Maculinea. W całej Europie, 
w tym w Polsce, występują cztery gatunki z tego rodzaju: 
modraszek telejus Maculinea teleius (rye. 1), modraszek na- 
usitous M. nausithous (ryc. 2), modraszek arion M. arion i 
modraszek alkon M. alcon. Do niedawna modraszka alkona 
dzielono na dwa gatunki: modraszka alkona i modraszka 
Rebela M. rebeli. Ostatnie badania genetyczne wskazują na 
brak różnic kwalifikujących do ich wyróżnienia i należy ra
czej mówić o ekotypach, gdyż obie formy różnią się siedlis
kiem, w którym występują.
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tyc. 1. Modraszek telejus. Fot. M. Woyciechowski

)laczego modraszki są tak bardzo interesujące?

Ostatnimi czasy modraszki z rodzaju Maculinea zyskały 
)lbrzymie zainteresowanie w całej Europie. Badania nad 
>iologią tych motyli są prowadzone prawie we wszystkich 
:rajach europejskich, w tym w Polsce. Stało się tak, między 
nnymi, za sprawą dużego projektu badawczego finansowa- 
lego przez Unię Europejską o nazwie MACulinea Butter-  

lies o f the Habitats Directive and European Red List as In-  

licators and Tools fo r Habitat Conservation and MANage- 
nent, w skrócie MacMan (więcej szczegółów na stronie: 
vww.macman-proiectde). Celem projektu jest opracowa
ne metod i sposobów ochrony motyli z rodzaju Maculinea 
)raz określenie w jakim stopniu motyle te mogą zostać wy
korzystane jako wskaźniki bioióżnorodności.

rozwijają się larwy, żerujące przez pewien czas w kwiato
stanach roślin żywicielskich. Rośliną żywicielską dla mod- 
raszka telejusa i nausitousa jest krwiściąg lekarski Saguisor- 
ba officinalis, dla modraszka ariona rośliną żywicielską jest 
lebiodka Origanum lub macierzanka Thymus, dla modrasz
ka alkona jest nią goryczka wąskolistna Gentiana pneumo- 
nanthe, bądź goryczka krzyżowa Gentiana cruciata. Po 
około trzech tygodniach życia w kwiatach/kwiatostanach, 
larwy wychodzą z nich i spadają na ziemię. Czekają tam, aż 
zostaną zabrane przez mrówki do gniazd. Jest to bardzo 
ważny moment w ich życiu. Generalnie motyle te są dość 
specyficzne pod względem gatunku mrówki, w którego 
gniazdach mogą żyć. Gospodarzami dla ich larw są mrówki 
wścieklice Myrmica. Mrówki te, popularnie nazywane „ru
dymi mrówkami”, występują w większości siedlisk, szcze
gólnie liczne są na siedliskach otwartych. Jeżeli larwa zosta
nie napotkana przez nieodpowiedni gatunek mrówki wście- 
klicy, może być potraktowana po prostu jako pokarm i zabi
ta. Jeżeli jednak larwę spotkają mrówki gospodarze, wów
czas jest ona zanoszona do gniazda i adoptowana. Dzieje się 
tak dlatego, że larwa modraszka pachnie podobnie do larw 
mrówczych gospodarza. W gnieździe mrówek larwy mod- 
raszków mogą zachowywać się różnie w zależności od ga
tunku motyla. Niektóre, jak modraszek alkon, przyjmują 
strategię„kukułki” i przez cały czas, udając larwy mrówcze, 
są dokarmiane przez dorosłe robotnice. Inne, jak modraszek 
telejus, po dostaniu się do gniazda zaczynają samodzielnie 
żerować, zjadając larwy swoich gospodarzy. Rozwój larw 
w gnieździe gospodarzy trwa ponad 10 miesięcy i pod ko
niec wiosny pojawiają się poczwarki, z których wychodzą 
dorosłe motyle. Niektóre larwy, jednakże, rozwijają się 
znacznie dłużej i pozostają w gnieździe przez cały następny 
rok. Warto dodać, że istnieją jeszcze pasożyty samych mod- 
raszków (tzw. hiperpasożyty); są nimi błonkówki z rodza
jów Ichneumon i Neotypus (ryc. 3). Składają one jaja bezpo
średnio do wnętrza ciała larw modraszków i ostatecznie la
tem, zamiast motyli, z poczwarek wychodzą pasożytnicze 
błonkówki.

Ryc. 2. Modraszek nausitous — kopulująca para na roślinie żywiciel- 
skiej krwiściągu lekarskim. Fot M. Woyciechowski

Tak wielkie znaczenie motyli modraszków wynika z 
niezwykle skomplikowanej biologii oraz relacji z innymi 
gatunkami, w jakie te motyle są uwikłane. Występują one 
na terenach otwartych, jak łąki, pastwiska i murawy ksero- 
termiczne. Dorosłe osobniki pojawiają się z reguły na 
początku lipca i spotkać je można do połowy sierpnia. Po
dobnie do innych motyli, modraszki składają jaja, z których

Ryc. 3. Pasożytnicza błonkówka Neotypus składająca jaja do ciafe 
larw modraszków. Fot. M. Woyciechowski

Wobec opisanych powyżej skomplikowanych relacji 
między motylami, mrówkami gospodarzami, hiperpasoży- 
tami i roślinami, przypuszczenia, że modraszki mogą byt! 
dobrym wskaźnikiem bioióżnorodności wydają się jak naj
bardziej uzasadnione. Nowsze badania wskazują, że fak
tycznie na podstawie obecności i względnej liczebności mo
draszków można przewidywać miejsca cenne przyrodni
czo. Ma to ogromne znaczenie praktyczne. Wyobraźmy so-
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bie, że jakiś urzędnik ma wydać decyzję o przebiegu np. au
tostrady. Autostrada może przebiegać przez łąkę A, B lub C. 
W tym momencie powinna zaistnieć sytuacja, w której 
urzędnik zapyta przyrodników, jaka opcja jest najmniej 
szkodliwa dla przyrody? Ponieważ zazwyczaj decyzje ad
ministracyjne zapadają szybko, a dokładne badania florys- 
tyczne i faunistyczne są czasochłonne i drogie, urzędnicy 
potrzebują szybkich i precyzyjnych metod, które sprawiają, 
że ich decyzje spowodują możliwie najniższe szkody w śro
dowisku. Idea gatunków wskaźnikowych polega właśnie na 
tym, że ułatwiają one sprawne podejmowanie różnorakich 
decyzji administracyjnych. Jeżeli urzędnik ma możliwość 
skorzystania z takiej szybkiej ekspertyzy, będzie miał pod
stawę do stwierdzenia, że dany teren jest cenniejszy przy
rodniczo od innego. Przykładowo może zdecydować, że au
tostrada powinna przebiegać przez łąkę B, ponieważ nie 
występują tam modraszki. Natomiast łąki A i C są zasiedlo
ne przez modraszki, czyli są terenami odznaczającymi się 
dużym bogactwem gatunkowym, a zatem lokalizacja auto
strady w tych miejscach jest wysoce niepożądana.

Czy modraszki występują w Krakowie?

Motyle modraszki występują w wielu miejscach w obrę
bie granic administracyjnych Krakowa. Spowodowane jest to 
dostępnością odpowiednich siedlisk. Najliczniejszymi gatun
kami są modraszek telejus i modraszek nausitous, co wiąże 
się z licznym występowaniem ich rośliny żywicielskiej — 
krwiściągu lekarskiego. Znacznie mniej liczny jest modra
szek alkon i występuje tylko na kilkunastu łąkach, na których 
obecna jest goryczka wąskolistna. Jeszcze do lat sześćdzie
siątych XX wieku w Krakowie występował także modraszek 
arion, ale obecnie nie potwierdzono jego występowania na te
renie miasta. Rejonami gdzie modraszki występują najlicz
niej są duże kompleksy łąk rozciągające się od Ruczaju do 
Tyńca i Skawiny, łąki we wschodniej i północnej części mia
sta: łąki nowohuckie, łąki w Bieżanowie, łąki w Toniach. 
Bardzo bogate populacje modraszka tclcjusa i nausithousa 
występują na niektórych łąkach w południowej części miasta. 
Modraszki te spotkamy także na wielu małych łąkach, 
położonych całkiem blisko centrum miasta, jak chociażby w 
okolicach stawów Bagry. Dokładne badania przeprowadzone 
na łąkach w okolicach III Kampusu Uniwersytetu Jagiello
ńskiego pokazały, że populacje modraszków w naszym mie
ście są wyjątkowe. Po pierwsze praktycznie każda łąka, na 
której występuje krwiściąg jest zajęta przez te motyle, co jest 
ewenementem w skali Europy. Po drugie, dokładne oszaco
wania liczebności przeprowadzone na łąkach w zachodniej 
części miasta pokazały, że są one zamieszkiwane przez około 
150 tysięcy motyli. Tak dużych populacji nie ma w większo
ści krajów europejskich nawet na terenach ściśle chronio
nych! Wziąwszy pod uwagę powyższe dane i powierzchnię 
łąk na terenie miasta można pokusić się o stwierdzenie, że li
czebność modraszków na terenie Krakowa dorównuje liczbie 
jego mieszkańców!

Czy modraszki w Krakowie przetrwają?

Pytanie to powinno raczej brzmieć: czy przyroda Krako
wa przetrwa? Jest to niezwykle trudne pytanie. Rozwój gos
podarczy, rozbudowa osiedli, dróg i przemysłu jest oczywistą

funkcją miasta. Z drugiej strony każde miasto jest miejscem 
życia wielu tysięcy jego mieszkańców. Komfort mieszkania 
w mieście nie polega jednak tylko na posiadaniu własnego 
M4 i łatwym dostępie do zdobyczy cywilizacyjnych. Jakość 
miejsca zamieszkania polega także na możliwości relaksu, 
wypoczynku i kontaktu z przyrodą — czymś innym niż 
zgiełk zatłoczonych ulic. Patrząc na miasto z tego punktu wi
dzenia, nietrudno zrozumieć, że przyroda powinna być nie
odłącznym elementem krajobrazu miasta. Powinien to także 
rozumieć każdy mieszkaniec Krakowa. Niestety, rzeczywis
tość rysuje przed nami dosyć smutny obraz. Większość tere
nów cennych przyrodniczo, na których występują motyle 
modraszki jest bardzo zagrożona zniszczeniem. Po pierwsze 
istnieje silna presja budownictwa (ryc. 4). Otwarte tereny 
łąkowe to idealne miejsce do budowania nowych mieszkań i 
lokalizowania innych inwestycji. Rokrocznie, dosłownie ,41a 
naszych oczach” niknie z powierzchni miasta kilka/kilkanaś
cie łąk zasiedlanych przez modraszki, które przekształcane są 
w osiedla mieszkalne lub drogi. Proces ten w ciągu najbliż
szych lat zapewne znacznie się nasili. Ponadto łąki, które do 
tej pory nie zostały zabudowane, są często opuszczone; za
przestano na nich wypasu i koszenia. Prowadzi to do szybkie
go pojawienia się na nich drzew, krzewów lub trzcin i w efek
cie lasu. Łąki z modraszkami cierpią także z powodu naszej 
narodowej przypadłości — wypalania. Gniazda mrówek są 
najczęściej budowane w kępach traw, tak więc w czasie wy
palania mogą ginąć zarówno larwy modraszków jak i ich 
gospodarze.

Ryc. 4. Głównym zagrożeniem łąk w Krakowie jest budownictwo. 
Fot M. Woyciechowski

Skuteczna ochrona modraszków wymaga wytyczenia w 
obrębie miasta kilku dużych obszarów łąkowych wyjętych 
spod zabudowy, w których modraszki mogłyby żyć. Ważne 
jest także, aby między takimi obszarami istniała możliwość 
przemieszczenia motyli i by tworzyły one system naczyń 
połączonych, choć trzeba przyznać, że taka koncepcja jest 
trudna do realizacji zważywszy na obecną strukturę miasta.

Niniejszy artykuł powstał dzięki finansowemu wsparciu projektu 
MacMan (EVK2-CT-2001-00126).
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