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Metody  
i forMy pracy:

•	 asymilacja	wiedzy	
(pogadanka,	wykład),

•	 samodzielne	dojście	
do	wiedzy	(praca	
z	atlasami	i	kluczami	
do	rozpoznawania	
motyli),

•	 metoda	praktyczna	
(obserwacja).

Materiał badawczy,  
sprzęt:

•	 lupa,
•	 karty	pracy,	ołówki,	pisaki,
•	 przewodniki	i	atlasy	do	rozpoznawania	motyli,
•	 siatki	na	motyle,
•	 biały	ekran	(np.	białe	płótno),
•	 sznurki	do	rozwieszenia	ekranu,
•	 latarki	dobrej	jakości	lub	lampa	(zastosować	można	
też	pułapki	świetlne	żywołowne),

•	 aparat	fotograficzny.

cele kształcenia:

1.	 kształcenie	umiejętności	dokonywania	i	dokumentowania	obserwacji,
2.	 pogłębienie	wiedzy	o	bioróżnorodności	organizmów,
3.	 poszerzenie	wiadomości	o	budowie,	biologii	i	systematyce	motyli,
4.	 kształcenie	umiejętności	korzystania	z	kluczy	do	oznaczania	organizmów,
5.	 rozpoznawanie	gatunków	motyli	aktywnych	podczas	nocy,
6.	 wprowadzenie	pojęcia	lepidopterologia,
7.	 poznanie	zjawiska	menotaksji	(reakcja	kompasowa),
8.	 poznanie	różnic	w	budowie oka apozycyjnego	i	superpozycyjnego	motyli.

Motyle nocne

Zajęcia	terenowe:

Zajęcia	w	klasie:
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uwagi o przebiegu zajęć:

Najlepszą	porą	roku	na	prowadzenie	badań	motyli	nocnych	są	miesiące	letnie	(czer-
wiec	–	sierpień).	Im	cieplejsza	i	bardziej	wilgotna	noc,	tym	większa	szansa	na	to,	że	
pojawi	się	więcej	owadów.	Przy	silnym	świetle	księżyca	ekran	odwiedza	mniej	ciem.	
Warto	zatem	zaplanować	połowy	na	czas	gdy	księżyc	 jest	w	nowiu	 lub	gdy	niebo	
jest	zachmurzone.	Badania	można	rozpocząć	już	po	zmierzchu.	Jednak	największa	
aktywność	motyli	występuje	około	północy.	
Ekran	najlepiej	rozwiesić	między	drzewami.	Pułapki	świetlne	zawiesza	się	na	wyso-
kości	1,5	m	nad	ziemią	w	miejscu	osłoniętym	od	wiatru.	Jeśli	nie	ma	innej	możliwo-
ści,	do	prowadzenia	badań	posłużyć	może	oświetlona,	biała	ściana	domu.

przebieg zajęć:

Faza wprowadzająca:

NaucZycIEl:
•	 Przeprowadza	czynności	organizacyjno–porządkowe.
•	 Przypomina	o	zasadach	bezpieczeństwa,	zasadach	humanitarnego	traktowania	
zwierząt	i	zasadach	wynikających	z	przepisów	prawnych	dotyczących	ochrony	
przyrody.	

•	 Przedstawia	temat	zajęć.
•	 Omawia	przebieg	zajęć	i	określa	czas	trwania.

Faza realizacyjna:

I.	cZĘŚĆ	TEORETycZNa

NaucZycIEl:
1.	 Rozpoczyna	dyskusję	dotyczącą	nocnego	trybu	życia	u	zwierząt	i	przyczyn	tego	
zjawiska,	takich	jak:
•	 unikanie	zagrożenia	ze	strony	drapieżników,
•	 unikanie	wysokich	temperatur	panujących	w	ciągu	dnia,
•	 dostępność	pokarmu	(niektóre	kwiaty	wydzielają	nektar	tylko	nocą),
•	 mniejsza	niż	w	ciągu	dnia	utrata	wody	przez	powłoki	ciała.
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przebieg zajęć:

Faza realizacyjna:

I.	cZĘŚĆ	TEORETycZNa	

2.	 Rozpoczyna	dyskusję	o	przystosowaniach	do	aktywnego	życia	w	nocy.	Omawia	
zagadnienia:
•	 przystosowane	oczu	owadów	do	widzenia	przy	bardzo	małej	ilości	światła	

(duża	liczba	pręcików;	oko	superpozycyjne),
•	 dobrze	rozwinięty	zmysł	słuchu,
•	 echolokacja,
•	 rozwinięty	zmysł	chemiczny	(węch),
•	 barwy	ochronne,
•	 bezszelestny	sposób	poruszania	się.

3.	 Omawia	budowę	morfologiczną	motyli	(tagmy, narządy gębowe, czułki, oczy, 
odnóża).

4.	 Porównuje	motyle	nocne	i	dzienne	(Załącznik	1).	Podaje	cechy	motyli	nocnych:
•	 mają	szerokie,	pierzaste	czułki,	co	zwiększa	powierzchnię	odbioru	bodźców	

chemicznych,	
•	 czułki	nie	posiadają	buławkowatego	zakończenia,
•	 kolory	skrzydeł	mają	na	ogół	jasne	z	ciemniejszymi	cętkami	o	charakterze	

kamuflującym,	tylko	nieliczne	mają	jaskrawe,	odstraszające	ubarwienie	
sygnalizujące	toksyczność,

•	 ćmy	składają	skrzydła	dachówkowato	lub	na	boki	(motyle	dzienne	pionowo	
nad	ciałem),

•	 ćmy	mają	zwykle	krępą	sylwetkę,	są	„	włochate”,
•	 mają	oko	superpozycyjne.

5.	 Omawia	budowę	oka	złożonego	i	wyjaśnia	różnice	w	budowie	i	działaniu	oka	
apozycyjnego	i	superpozycyjnego.

6.	 Omawia	krótko	stadia	rozwojowe	motyli.
7.	 Omawia	rolę	motyli	w	ekosystemach.	Podaje	przykłady:

•	 zapylają	kwiaty,
•	 są	ważnym	ogniwem	łańcucha	pokarmowego,
•	 są	szkodnikami	lasu.

8.	 Wymienia	gatunki	chronione.

uwagi o przebiegu zajęć:

Najlepszą	porą	roku	na	prowadzenie	badań	motyli	nocnych	są	miesiące	letnie	(czer-
wiec	–	sierpień).	Im	cieplejsza	i	bardziej	wilgotna	noc,	tym	większa	szansa	na	to,	że	
pojawi	się	więcej	owadów.	Przy	silnym	świetle	księżyca	ekran	odwiedza	mniej	ciem.	
Warto	zatem	zaplanować	połowy	na	czas	gdy	księżyc	 jest	w	nowiu	 lub	gdy	niebo	
jest	zachmurzone.	Badania	można	rozpocząć	już	po	zmierzchu.	Jednak	największa	
aktywność	motyli	występuje	około	północy.	
Ekran	najlepiej	rozwiesić	między	drzewami.	Pułapki	świetlne	zawiesza	się	na	wyso-
kości	1,5	m	nad	ziemią	w	miejscu	osłoniętym	od	wiatru.	Jeśli	nie	ma	innej	możliwo-
ści,	do	prowadzenia	badań	posłużyć	może	oświetlona,	biała	ściana	domu.
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przebieg zajęć:

Faza realizacyjna:

I.	cZĘŚĆ	TEORETycZNa

9.	 Wyjaśnia,	zachowanie	motyli	nocnych	w	obecności	światła.	Tłumaczy,	że	nadal	
nie	ma	dokładnego	wyjaśnienia	dlaczego	ćmy	lecą	do	światła.	Omawia	różne	
teorie	tłumaczące	zachowanie	ciem:
•	 motyle	 nocne	mają	mechanizm	 nawigacji	 oparty	 na	 świetle	 księżyca	 lecz	 nie	
odróżniają	sztucznego	od	naturalnego	źródła	światła;	jeśli	lecą	kierując	się	światłem	
księżyca	utrzymują	w	stosunku	do	względnie	niego	stały	kąt	i	mogą	poruszać	się	
po	linii	prostej;	określa	się	to	mianem	reakcji	kompasowej	lub	menotaksji.	Jeśli	
obiorą	jako	punkt	odniesienia	światło	sztuczne	starają	się	lecieć	pod	odpowiednim	
kątem	do	niego	i	dlatego	zataczają	kręgi	wokół	żarówki	czy	świecy.

•	 motyle	nocne	lecą	w	kierunku	światła	by	się	ogrzać.
•	 sztuczne	światło	zaburza	pracę	ommatidiów	położonych	na	brzegach	oczu,	
przez	co	obszar	wokół	żarówki	wydaje	im	się	ciemniejszy	i	bezpieczniejszy	
i	dlatego	w	tym	obszarze	krążą.

II.	cZĘŚĆ	PRaKTycZNa

NaucZycIEl:
1.	 Rozdaje	potrzebny	sprzęt,	materiały	i	karty	pracy.
2.	 Poleca	uczniom:

•	 przygotować	stanowisko	do	pracy	–	rozwiesić	i	oświetlić	ekran,
•	 obserwować	zwabione	motyle,	zwrócić	uwagę	na	kształty,	barwy	skrzydeł,	
czułki,	pokrycie	ciała	oraz	sposób	składania	skrzydeł,

•	 ustalić	przynależność	gatunkową,
•	 poleca	wykonać	dokumentację	obserwacji	–	wypełnić	karty	obserwacji	
oraz zrobić	dokumentację	fotograficzną.

Faza podsuMowująca:

NaucZycIEl:
1.	 Poleca	uczniom	uporządkowanie	i	zwrócenie	otrzymanych	materiałów.
2.	 Ocenia	najbardziej	aktywnych	uczestników	zajęć.
3.	 Poleca	wykonać	poster	prezentujący	wybrany	gatunek	motyla	

z	wykorzystaniem	własnoręcznie	zrobionych	zdjęć.
4.	 Podsumowuje	lekcję.
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Załącznik 1.

Porównanie morfologii  
motyli nocnych i dziennych

Fot. 2.

motyl nocny – Zwisak powojowiec z rozpostartymi (Fot. 1.)  
i złożonymi skrzydłami (Fot. 2).

Fot. 1.

Fot. 4.Fot. 3.

motyl dzienny – Rusałka admirał z rozpostartymi (Fot. 3.)  
i złożonymi skrzydłami (Fot. 4.).
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Załącznik 2.

Karta obserwacji
Data:

Pora dnia / nocy / godzina :

Miejscowość: 

Opis miejsca obserwacji (siedlisko, temperatura, zachmurzenie, wilgotność powierza):

Pozycja systematyczna:

Królestwo: Zwierzęta

typ: Stawonogi

Podtyp: Tchawkowce

gromada: Owady

Podgromada: Owady uskrzydlone

rząd: Motyle

rodzina:

rodzaj:

gatunek:

Szkic: Opis:
Barwa skrzydeł i rysunek:

Kształt skrzydeł:

Czułki:

Odnóża:

Cechy rozpoznawcze:


