
Modraszki i powszetatki
 
Czerwończyk  żarek (Lycaena  phlaeas L.)  -  motyl  z  rodziny  modraszkowatych  (Lycaenidae).  Rozpiętość 
skrzydeł ok. 2,5 cm. Motyl pojawia się w dwóch pokoleniach: pierwsze lata od maja do połowy czerwca, drugie 
– od połowy lipca do drugiej dekady sierpnia. Gąsienice żerują na różnych gatunkach szczawiu. Motyl preferuje 
tereny otwarte i nasłonecznione. Gatunek pospolity.

Czerwończyk dukacik (Lycaena virgauea L.) - motyl z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae). Rozpiętość 
skrzydeł ok. 3 cm. Występuje wyraźny dymorfizm płciowy. Motyl pojawia się w jednym pokoleniu w okresie od 
połowy czerwca do początków sierpnia. Gąsienice żyją na szczawiu zwyczajnym i szczawiu polnym. Dukacika 
od  podobnego  gatunku,  chronionego  czerwończyka  nieparka  (Licaena  dispar Haw.)  najłatwiej  odróżnić  po 
ceglasto pomarańczowym spodzie tylnych skrzydeł. U nieparka jest on niebieskawy. 
 
Czerwończyk  uroczek (Lycaena  tityrus L.)  -  motyl  z  rodziny  modraszkowatych  (Lycaenidae).  Rozpiętość 
skrzydeł ok. 3 cm. Występuje wyraźny dymorfizm płciowy.  Motyl pojawia się w dwóch pokoleniach: pierwsze 
lata  od maja do czerwca,  drugie  od końca lipca do końca sierpnia.  Gąsienice żerują na szczawiu polnym i 
szczawiu zwyczajnym. Motyl w całej Polsce pospolity. 
 
Czerwończyk  zamgleniec (Lycaena  alciphron Rott.)  -  motyl  z  rodziny  modraszkowatych  (Lycaenidae). 
Rozpiętość  skrzydeł  ok.  3,5  cm.  Wyraźny  dymorfizm  płciowy  –  samce  fioletowe  z  pomarańczowymi 
przejaśnieniami, samice brunatne. Motyl pojawia się w jednym pokoleniu od czerwca do końca lipca. Gąsienice 
żerują na szczawiu polnym i zwyczajnym. Motyle chętnie siadają na kwiatach macierzanki. Motyle preferują 
skraje lasów, łąki, polany. Występuje w całej Polsce, jednak dość rzadki.
 
Czerwończyk  płomieniec (Lycaena  hippothoe L.)  -  motyl  z  rodziny  modraszkowatych  (Lycaenidae). 
Rozpiętość skrzydeł ok. 3 cm. Wyraźny dymorfizm płciowy. Samica mniej atrakcyjnie ubarwiona od samca. Ma 
kolor  ciemnobrązowy,  z  niewielkim  czerwonymi  wstawkami.  Motyl  pojawia  się  w  jednym  pokoleniu  do 
czerwca do połowy sierpnia. Gąsienice żyją na szczawiu zwyczajnym i rdeście wężowniku. Motyl spotykany 
jest na wilgotnych łąkach i polanach. W Polsce dość rzadki.
 
Zieleńczyk ostrężyniec (Callophrys  rubi L.)  -  motyl  z  rodziny modraszkowatych  (Lycaenidae).  Rozpiętość 
skrzydeł ok. 2,5 cm. Charakterystyczny zielony spód skrzydeł. Motyl pojawia się w jednym pokoleniu w okresie 
od połowy kwietnia do drugiej dekady maja. Gąsienice żerują na różnych roślinach m. in.: żarnowcu, dereniu 
świdwa, kruszynie, borówce brusznica. Motyle najłatwiej spotkać na skrajach lasów.
 
Modraszek wieszczek (Celastrina argiolus L.) - motyl z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae). Rozpiętość 
skrzydeł ok. 2,5 cm. Wyraźny dymorfizm płciowy. Motyl pojawia się w dwóch pokoleniach: pierwsze lata od 
połowy kwietnia  do  początków  czerwca,  drugie  od  końca  czerwca  do  polowy  sierpnia.  Gąsienice  żyją  na 
kruszynie pospolitej,  dereniu,  wrzosie i  in. Motyl  zasiedla wilgotne lasy liściaste,  przyleśne łąki, torfowiska 
niskie. Gatunek pospolity w całym kraju. 
 
Modraszek  ikar (Polyommatus  icarus L.)  -  motyl  z  rodziny  modraszkowatych  (Lycaenidae).  Rozpiętość 
skrzydeł ok. 3 cm. Wyraźny dymorfizm płciowy. Motyl  pojawia się w dwóch pokoleniach: pierwsze lata od 
połowy maja do końca czerwca, drugie od połowy lipca do końca sierpnia. Gąsienice żyją m. in. na komonicy 
zwyczajnej, lucernie, rzadziej koniczynie. 

Powszelatek  brunatek (Erynnis  tages L.)  -  motyl  z  rodziny powszelatkowatych  (Hesperiidae).  Rozpiętość 
skrzydeł motyla - ok. 2,5 cm. Motyl lata w dwóch pokoleniach od początków maja do końca sierpnia. Gąsienice 
żyją na komonicy zwyczajnej. Motyla spotkać można na polanach leśnych, łąkach, lata szybko, na niewielkiej 
wysokości nad ziemią. W Polsce dość pospolity. 
 
Wiarcabnik  ślazowiec (Carcharodus  alceae Esp.)  -  motyl  z  rodziny  powszelatkowatych  (Hesperiidae). 
Rozpiętość skrzydeł - ok. 2,8 cm. Motyl pojawia się w dwóch pokoleniach: pierwsze lata od początku maja do 
końca  czerwca,  drugie  od końca  lipca  do początku września.  Gąsienice  odżywiają  się  różnymi  roślinami z 
rodziny malwowatych, zwłaszcza na ślazach. Motyl preferuje suche polany, skraje lasów, przydroża. W Polsce 
dość rzadki. 
 
Powszelatek malwowiec (Pyrgus malvae L.) - motyl z rodziny powszelatkowatych (Hesperiidae). Rozpiętość 
skrzydeł - ok. 2,5 cm. Motyl pojawia się w jednym pokoleniu od maja do końca czerwca. Gąsienice odżywiają 



się liśćmi pięciornika gęsiego oraz innymi roślinami z rodziny różowatych. Motyla spotkać można na skrajach 
lasów, nasypach kolejowych, terenach ruderalnych. 
 
Rojnik  morfeusz (Heteropterus  morpheus Pall.)  -  motyl  z  rodziny  karłątkowatych  (Hesperiidae).  Jeden  z 
największych krajowych motyli  z tej  rodziny o rozpiętości  skrzydeł  do 3,5 cm. Motyl  występuje w jednym 
pokoleniu od połowy czerwca do końca sierpnia. Gąsienice odżywiają się liśćmi różnych gatunków traw np. 
trzęślicy modrej. Motyla spotkać można na podmokłych łąkach, przy rowach melioracyjnych itp. 
 
Kosternik palemon (Carterocephalus  palaemon Pall.)  -  motyl  z  rodziny powszelatkowatych  (Hesperiidae). 
Rozpiętość skrzydeł – ok. 2,5 cm. Motyl pojawia się w jednym pokoleniu od połowy maja do końca czerwca. 
Gąsienice żyją na różnych gatunkach traw. Motyle spotkać można na skrajach lasów, leśne drogi, śródleśne łąki. 
W Polsce dość często spotykany. 

Karłątek  leśny (Thymelicus  silvestris   Pod.)  -  motyl  należy  do  rodziny  powszelatkowatych  (Hesperiidae). 
Rozpiętość skrzydeł  – ok. 2,7 cm. Motyle pojawiają się w jednym pokoleniu od końca czerwca do polowy 
sierpnia.  Gąsienice odżywiają się różnymi gatunkami traw. Motyle spotykane można na polanach i drogach 
leśnych. W Polsce spotykany na obszarze całego kraju.


