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Cel i geneza projektu

Podstawową  przyczyną  podjęcia działań  jest potrzeba uratowania od zagłady niepylaka 

apollo.  W  związku  z  wytępieniem  niepylaka  apollo  na  niemal  całym  obszarze  Polski 

istnieje potrzeba odtworzenia ilościowego i jakościowego tego gatunku.

Zasięg i  liczebność  populacji  niepylaka apollo  maleje  w Polsce od co najmniej  dwóch 

stuleci.  Dzisiaj  występuje  on  tylko  w Pieninach i  prawdopodobnie  w Tatrach.  Ostatnio 

prace reintrodukcyjne zainicjowane zostały na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, 

od roku 1994 prowadzone są  w Górach Kruczych w Sudetach. Jest to gatunek skrajnie 

zagrożony,  objęty  ścisłą  ochroną  gatunkową.  Ustępuje  w  wyniku  naturalnych  i 

antropogenicznych zmian siedliskowych, gatunek ten zaliczany jest obecnie do najszybciej 

ustępujących gatunków motyli na naszym kontynencie.

W ramach projektu przewiduje się m.in. realizację następujących działań:

1. Hodowla  niepylaka  apollo  w  warunkach  kontrolowanych  na  terenie  Arboretum 

Leśnego  Nadleśnictwa  Syców.  Hodowla  stanowi  kontynuację  prac  rozpoczętych 



przez  Jerzego  Budzika  (specjalista  zatrudniony  w  projekcie)  i  prof.  Dariusza 

Tarnawskiego (opiekun naukowy projektu) w 2005 r., kiedy to władze Pienińskiego 

Parku  Narodowego  przekazały  250  jaj  niepylaka  apollo.  Hodowla  ma  na  celu 

zabezpieczenie  puli  genetycznej  oraz  uzyskanie  materiału  biologicznego 

odpowiedniej jakości do prowadzenia prac reintrodukcyjnych i restytucyjnych.

2. Zabezpieczenie bazy pokarmowej dla rozwijających się gąsienic niepylaka apollo 

poprzez  uprawę,  pielęgnację  oraz  ochronę  stanowisk  rozchodnika  wielkiego  – 

rośliny żywicielskiej. Prace związane z uprawą rozchodnika prowadzone będą na 

terenie   Arboretum Leśnego Nadleśnictwa Syców,  powierzchni  adaptacyjnych  w 

Karkonoszach, Górach Stołowych i Kruczej Dolinie (w tym na terenie Gospodarstwa 

Szkółkarskiego KPN).

3. Opisanie  40 stanowisk  na terenie  województwa dolnośląskiego i  opolskiego,  na 

których w przyszłości prowadzona mogłaby być reintrodukcja niepylaka apollo.

4. Działania  informacyjno-promocyjne:  opracowanie  i  kolportaż  ulotek,  monografii 

gatunku,  ogólnopolskiego  programu  ochrony  niepylaka  apollo,  ustawienie  na 

terenie KPN i  PNGS motylarni  hodowlano-pokazowych,  opracowanie przenośnej 

wystawy o niepylaku apollo.


