
   

Medyka inwentaryzacji i oceny stanu motyli będących  w obszarze Natura 2000 

Jaćmierz PLH180032 

 

 

Prace terenowe związane z opracowaniem Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Jaćmierz PLH180032 w zakresie motyli i ich siedlisk, obejmą inwentaryzację oraz ocenę 

stanu trzech gatunków, będących przedmiotami ochrony: 

 1060 Czerwończyka nieparka (Lycaena dispar),  

 1059 Modraszka telejusa (Maculinea telejus),  

 1061 Modraszka nausitousa (Maculinea nausithous) 

 

Część 1 

 

Inwentaryzacja ww. gatunków wykonana zostanie zgodnie z zapisami SIWZ: ekspert 

przeprowadzi inwentaryzację gatunków motyli z załącznika II DS, stanowiących 

przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 wraz ze wskazaniem miejsc ich obserwacji. 

Ekspert podczas prac terenowych notował będzie również obserwacje pozostałych motyli 

objęty ochroną gatunkową. Optymalnym terminem badań gatunków motyli z załącznika II 

DSjest okres od początku lipca do końca sierpnia. Wynikiem prac terenowych 

inwentaryzacyjnych będą warstwy SHP oraz mapy w skali większej lub równej 1:20000 

prezentujące rozmieszczenie w obszarze Natura 2000: 

- gatunków motyli z załącznika II DS; 

- pozostałych gatunków motyli objętych ochroną gatunkową, 

- płatów roślin żywicielskich gąsienic motyli (monofagów) z załącznika II DS, będących 

przedmiotami ochrony w poszczególnych obszarach Natura 2000. 

 

 

Część 2 

 

Ekspert przeprowadzi ocenę stanu zachowania motyli z załącznika II DS (prace 

monitoringowe). Wynikiem badań są wypełnione karty obserwacji gatunku w obszarze 

Natura 2000 oraz karty obserwacji gatunku na stanowisku (wraz ze stanem ochrony gatunku 

na stanowisku). Ekspert założy stanowiska monitoringowe w zbiorowiskach łąkowych 

stanowiących potencjalne siedliska motyli z załącznika II DS, będących przedmiotami 

ochrony w poszczególnych obszarach Natura 2000. Za stanowisko należy uznać płat siedliska 

wyraźnie izolowany od innych płatów przez przynajmniej kilkudziesięciometrowy pas 

niesprzyjającego siedliska (grunty orne, las, zabudowania itp.). Na każdym monitorowanym 

stanowisku powinien zostać wyznaczony transekt o długości zależnej od powierzchni (500- 

1500 m). W przypadku znacznego zróżnicowania siedliskowego, transekt należy dodatkowo 

podzielić na odcinki odzwierciedlające tę heterogeniczność. Na transektach liczone będą 

imagines motyli. Minimalna ilość liczeń na transektach wynosi 6 (min. 3 razy w lipcu i 3 razy 

w sierpniu). Ekspert wskaże Zamawiającemu przebieg transektu na załączniku graficznym. 

Liczenia motyli na transekcie należy przeprowadzić w sprzyjających warunkach pogodowych 

(w czasie słonecznej, bezwietrznej pogody). Ekspert zarejestruje za pomocą odbiornika GPS 

współrzędne geograficzne w układzie PL-1992 z lokalizacją obserwowanych motyli z 

załącznika II DS, a także pozostałych gatunków motyli objętych ochroną gatunkową. 

 



   

Ogółem planuje się założyć 2-3 transekty monitoringowe dla każdego z gatunków. Transekty 

dla poszczególnych gatunków mogą się pokrywać. 

 

Minimalna liczba transektów to jeden/gatunek. Jeśli siedlisko gatunku zostanie stwierdzone w 

obszarze, bez wątpienia jeden transekt trzeba będzie założyć. Jeśli nie zostanie 

stwierdzone/potwierdzone transekt nie zostanie założony. 

 

Każdy przedmiot ochrony zostanie udokumentowany 10 zdjęciami fotograficznymi. Zdjęcia 

dokumentować będą głównie zajmowane siedliska. 

 

Definicję parametrów i wskaźników służących do oceny stanu ww. gatunków przyjmuje się 

wg opisu zawartego w zał. nr 1,2, 3 (w przypadku czerwończyka nieparka ocena zostanie 

oparta na metodyce dla przeplatki aurini). Przykładowe karty, które zostaną zawarte w 

końcowym raporcie, zamieszczono poniżej. 
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Przykład wypełnionej karty obserwacji gatunku na stanowisku (taki sam dla obu 

modraszków). 
 



   

 



   

 



   

 
 

Przykład wypełnionej karty obserwacji gatunku na stanowisku (dla czerwończyka 

nieparka). 
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