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 *Krasopani hera (krasopani czterokropka)
  Euplagia quadripunctaria 

I. INFORMACJA O GATUNKU

1. Przynale no  systematyczna

Rz d: motyle LEPIDOPTERA
Rodzina: nied wiedziówkowate ARCTIIDAE

2. Status prawny i zagro enie gatunku

Prawo mi dzynarodowe
Dyrektywa Siedliskowa � Za czniki II (gatunek priorytetowy) i IV

Prawo krajowe
Ochrona gatunkowa � ochrona cis a

Kategoria zagro enia IUCN
Czerwona lista zwierz t zagro onych w Polsce (2002) � VU 
Polska czerwona ksi ga zwierz t (2004)  � VU
Czerwona lista dla Karpat (2003) � EN (w Polsce � CR)

Fot. 1. Krasopani hera Euplagia quadripunctaria � imago (© . Przyby owicz)
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3. Opis gatunku

Do  du y, kolorowy i bardzo charakterystycznie ubarwiony motyl (fot. 1). Rozpi to  skrzy-
de  52�58 mm. T o przedniego skrzyd a czarnobrunatne. Rysunek sk ada si  z kilku kremo-
wobia ych, prostych, poprzecznych przepasek. Tylne skrzyd o jaskrawoczerwone z kilkoma 
nieregularnymi, czarnymi plamami w jego zewn trznej po owie. Tu ów czarnobrunatny 
z dwiema kremowobia ymi, równoleg ymi, pod u nymi liniami. Odw ok czerwony z rz -
dem drobnych, czarnych plamek wzd u  jego grzbietowej cz ci. Czu ki nitkowate.

Dymorfizm p ciowy bardzo s abo zaznaczony. Samica przeci tnie nieznacznie wi k-
sza od samca, zwykle z nieco grubszym odw okiem. Zmienno  indywidualna niewielka. 
Mo e wyra a  si  w ró nym rozwoju rysunku na skrzyd ach.

Krasopani hera Euplagia quadripunctaria mo e by  pomylona z trzema innymi przed-
stawicielami rodziny nied wiedziówkowatych. S  to: krasopani poziomkówka Callimor-
pha dominula (L.), nied wiedziówka no ówka Arctia caja (L.) i misiówka czwórka Para-
semia plantaginis (L.). Najwa niejsze ró nice pozwalaj ce atwo wykluczy  te gatunki to: 
krasopani poziomkówka � wzór na przednim skrzydle sk ada si  z nieregularnych plamek 
koloru bia ego i pomara czowego; nied wiedziówka no ówka � jasne plamy na przednim 
skrzydle zygzakowate, tworz  �siatk �, plamy na skrzydle tylnym wyra nie niebiesko po-
yskuj ce; misiówka czwórka � znacznie mniejszy (rozpi to  skrzyde  32�38 mm), wzór 
na przednim skrzydle w formie nieregularnych przepasek i plam, tylne skrzyd o u samca 
czarnobia e lub ó te, u samicy czarnoczerwone.

4. Biologia gatunku

Motyl pojawia si  w jednym pokoleniu od po owy lipca do po owy wrze nia. Stadium zi-
muj cym jest m oda g sienica. Jest ona polifagiem eruj cym na wielu ró nych ro linach. 
Po wyl gu preferuje ro liny zielne, takie jak jasnota Lamium sp. i pokrzywa Urtica sp. Po 
przezimowaniu eruje g ównie na krzewach: leszczynie Corylus avellana, malinie Rubus 
idaeus, wiciokrzewie Lonicera sp., wierzbówce Chamaenerion sp., arnowcu miotlastym 
Sarothamnus scoparius (Przyby owicz 2004). Motyl o aktywno ci zarówno dziennej, jak 
i nocnej. W ci gu dnia, przy s onecznej i ciep ej pogodzie, licznie odwiedza kwiaty sad ca 
konopiastego Eupatorium cannabinum, którego nektarem si  od ywia. Noc  jest cz sto 
przywabiany do sztucznych róde  wiat a. Brak informacji, czy wtedy równie  si  od y-
wia. Nie wiadomo równie , jak i kiedy nast puje kopulacja. 

5. Wymagania siedliskowe

Krasopani hera uwa ana jest za gatunek le ny. W wietle prowadzonych bada  tereno-
wych wydaje si , e jest raczej zwi zana ze stref  ekotonu pomi dzy lasem a rodowiskiem 
otwartym. Tylko w nielicznych przypadkach motyle obserwowane by y wewn trz zwarte-
go drzewostanu, ale nawet wtedy by y to miejsca z wyra nie rzadziej rozmieszczonymi 
drzewami i bogatsz  warstw  zio oro li z obecnym sad cem konopiastym (fot. 2).

Gatunek spotykany jest na terenach górskich i podgórskich do wysoko ci ok. 900 m 
n.p.m. Preferuje doliny rzek i strumieni. Najcz ciej obserwowany wzd u  szos, dróg le -
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nych, cie ek i szlaków turystycznych na odcinkach, gdzie s  one poprowadzone przez 
tereny zalesione, a ich obrze a poro ni te s  krzewami i zio oro lami z sad cem konopia-
stym. W Pieninach spotykany równie  na zarastaj cych piargach. Motyl preferuje stanowi-
ska wilgotne, a jednocze nie ciep e, nas onecznione.

Zagro eniem dla krasopani hera mo e by  przede wszystkim niszczenie stanowisk 
sad ca, np. przy prowadzeniu zrywki drewna, poszerzaniu dróg le nych czy tworzeniu 
sk adowisk ci tych pni, przeznaczonych do pó niejszego transportu. Aktualnie czynniki 
te mog  stanowi  realne zagro enie jedynie dla ograniczonej obszarowo populacji z okolic 
D bicy. Na Pogórzu Przemyskim i w Bieszczadach ich znaczenie mo e by  najwy ej lo-
kalne. W przypadku Pienin, gdzie stanowiska le  na terenie parku narodowego, g ównym 
zagro eniem jest powolna sukcesja ro linno ci drzewiastej i krzewów.

6. Rozmieszczenie gatunku w Polsce

W Polsce wyst powanie gatunku ograniczone jest do po udniowo-wschodniej cz ci kra-
ju (ryc. 1). Znane obecnie stanowiska (12) koncentruj  si  na trzech obszarach: Pieniny 
(B eszy ski i in. 1965), kompleks le ny na po udnie od D bicy oraz Pogórze Przemyskie 
i Bieszczady (Bielewicz 1973).

Pomimo pewnej poprawy w rozpoznaniu rozmieszczenia gatunku, nadal istnieje ko-
nieczno  prowadzenia bada  inwentaryzacyjnych. Szczególnie wa ne jest uzyskanie od-
powiedzi na dwa pytania: 
� Gdzie przebiega zachodnia granica wyst powania (chodzi o potwierdzenie stanowisk 

z Gorców i Beskidu Wyspowego)?

Krasopani hera Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)

Fot. 2. Sadziec konopiasty � ro lina najch tniej odwiedzana przez imago krasopani hera Euplagia quadripunctaria 
(© . Przyby owicz)
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� Czy istnieje ci g o  pomi dzy populacj  pieni sk  a stanowiskami le cymi bardziej 
na wschód (D bica, Pogórze Przemyskie)? Brak te  informacji na temat aktualnego wy-
st powania gatunku w Beskidzie S deckim i Niskim.
Przy obecnym stanie znajomo ci gatunku nie jest mo liwa cho by przybli ona ocena 

liczebno ci polskiej populacji. Wiadomo jedynie, e na jednym stanowisku w tym samym 
czasie mo na zaobserwowa  nawet kilkadziesi t osobników.

I. METODYKA

1. Koncepcja monitoringu gatunku

Wiedza na temat biologii gatunku jest bardzo powierzchowna i fragmentaryczna (Buszko  
2004). Nieco lepiej prezentuje si  stan poznania jego rozsiedlenia na terenie Polski, cho  
i w tym zakresie informacja jest jeszcze niepe na. 

Trzy sezony bada  (2006�2008), prowadzonych w ramach zadania monitoringowego 
koordynowanego przez Instytut Ochrony PAN w Krakowie oraz wyniki inwentaryzacji 
siedlisk i gatunków Natura 2000, koordynowanej przez administracj  Lasów Pa stwo-
wych w roku 2007, umo liwi y potwierdzenie aktualnego wyst powania gatunku na wielu 

Ryc. 1. Zasi g wyst powania krasopani hera Euplagia quadripunctaria w Polsce (wg raportu dla Komisji Europejskiej 
2007), stanowiska monitorowane w latach 2006�2008 w ramach zadania: Monitoring gatunków i siedlisk przyrod-
niczych ze szczególnym uwzgl dnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 � faza pierwsza i faza 
druga oraz inne stanowiska proponowane do monitoringu.
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obszarach, z których wykazywany by  wcze niej. Intensyfikacja bada  terenowych po-
zwoli a tak e na wykrycie licznych nowych stanowisk, precyzyjniejsze okre lenie granic 
zasi gu w Polsce oraz wskazanie terenów, gdzie wyst powanie gatunku jest bardzo praw-
dopodobne.

Przy obecnym � nik ym � stanie znajomo ci biologii gatunku i braku rzetelnego roz-
poznania czynników ekologicznych maj cych kluczowe znaczenie dla istnienia popula-
cji monitorowanego gatunku, nie jest jeszcze mo liwe opracowanie dobrej metodyki jego 
monitoringu. Obecna propozycja jest pierwsz  prób  jej okre lenia. W miar  gromadzenia 
nowych danych metodyka zostanie dopracowana. 

Proponowane badania powinny umo liwi  odpowied  na kluczowe pytanie o zmiany 
zachodz ce w znanej obecnie populacji. Czy jest ona stabilna (nie chodzi tu o krótkotrwa e 
fluktuacje) lub wzrastaj ca, czy raczej mamy do czynienia z trendem spadkowym (zani-
kanie stanowisk, spadek liczebno ci). Równocze nie przy u yciu takiej samej metodyki 
powinno si  poszukiwa  nowych stanowisk gatunku, gdy  jego rozmieszczenie jest nadal 
s abo poznane. 

Dla tych potrzeb, w oparciu o aktualn  znajomo  biologii gatunku, wybrano do bada  
w ramach monitoringu dwa wska niki jego stanu ochrony, po jednym charakteryzuj cym 
populacj  oraz siedlisko. Wzgl dna liczebno  na stanowisku jest najlepszym, a przy tym 
atwym do oceny w terenie wska nikiem stanu populacji. W przypadku siedliska zrezyg-
nowano z przyj cia kilku wska ników (wystawa terenu, wilgotno , nas onecznienie) dla 
okre lania jego przydatno ci dla krasopani hera, decyduj c si  na jeden opisowy wska nik, 
uwzgl dniaj cy liczb  i zag szczenie kwitn cych okazów sad ca konopiastego, ro liny 
pokarmowej osobników doros ych. Wska nik ten jest stosunkowo atwy do oceny, a przy 
tym b dzie odzwierciedla  ewentualne zmiany ww. charakterystyk stanu rodowiska, wa -
nych dla gatunku.

2. Wska niki i ocena stanu ochrony gatunku

Tab. 1. Wska niki stanu populacji i stanu siedliska krasopani hera

Wska nik Miara Sposób pomiaru/okre lenia

Populacja

Wzgl dna 
liczebno

Liczba obserwowanych 
osobników doros ych

Wizyta na stanowisku w ci gu dnia w czasie 
ciep ej, s onecznej pogody. Kilkukrotna (2�3 
razy) penetracja (powolne przej cie) stanowi-
ska bez d u szego wyczekiwania na ewentu-
alny przylot motyli. Orientacyjny czas � do 30 
minut.

Siedlisko

Jako  siedliska Liczba i zag szczenie 
kwitn cych okazów sad ca

Szacunek eksperta na podstawie obserwacji 
terenowej (wskazany szkic liczby i rozmiesz-
czenia okazów) 

Sposób wyskalowania wska ników stanu populacji i siedliska prezentuje tabela 2.

Krasopani hera Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)
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Tab. 2. Waloryzacja wska ników stanu populacji i stanu siedliska krasopani hera

Wska nik/Ocena* FV U1 U2

Populacja

Wzgl dna 
liczebno

Co najmniej 2 osobniki 
na danym stanowisku ob-
serwowane podczas 4�5 
na 7 kontroli terenowych 
w sezonie

Pojedyncze osobniki na 
danym stanowisku ob-
serwowane podczas 3�4 
na 7 kontroli terenowych 
w sezonie

Nie zaobserwowano 
adnych osobników lub 

pojedyncza obserwacja 
w sezonie

Siedlisko

Wyst powanie 
ro liny 
pokarmowej

Wyst powanie co naj-
mniej kilkudziesi ciu k p 
sad ca w odleg o ci nie 
wi kszej ni  kilka metrów 
jedna od drugiej

Wyst powanie kilku-
nastu k p sad ca w odle-
g o ci nie wi kszej ni  
kilka metrów jedna od 
drugiej

Wyst powanie nielicz-
nych (kilku) k p sad ca 
w niewielkim zag sz-
czeniu

*FV � stan w a ciwy, U1 � stan niezadowalaj cy, U2 � stan z y

Waloryzacja wska ników ma znaczenie jedynie orientacyjne i oparta jest w wi kszo ci 
na subiektywnej ocenie eksperckiej. W zwi zku ze s ab  znajomo ci  biologii oraz znacz-
nymi wahaniami liczby obserwowanych osobników, zarówno w odniesieniu do poszcze-
gólnych dni, jak i kolejnych sezonów, zobiektywizowanie i wystandaryzowanie warto ci 
wska ników jest obecnie niemo liwe.

Perspektywy zachowania
Perspektywy zachowania gatunku zale  przede wszystkim od stanu siedliska, a mia-
r  jego jako ci jest liczna obecno  sad ca, ro liny pokarmowej osobników doros ych. 
Ro lina ta zajmuje najcz ciej niewielkie powierzchniowo siedliska ekotonowe pomi -
dzy lasem a obszarami otwartymi, w tym równie  wzd u  le nych dróg. Siedliska takie 
ze swej natury ulegaj  do  szybkim przekszta ceniom w wyniku sukcesji. Wiele z nich 
w perspektywie kilku-kilkunastu lat ulegnie prawdopodobnie zanikowi, natomiast w in-
nych miejscach mog  pojawi  si  dogodne siedliska. Perspektywy utrzymania si  gatunku 
na stanowisku zale  od szybko ci naturalnej sukcesji (czynnik w miar  przewidywalny) 
oraz dzia alno ci cz owieka w kontek cie szeroko rozumianych prac le nych, które po-
zwol  w krótkim czasie zmieni  jako  stanowiska. Nale y przypuszcza , e przy lep-
szym poznaniu biologii gatunku i jego w a ciwo ci ekologicznych pojawi  si  dodatkowe 
czynniki, które pomog  na dok adniejsze okre lenie warunków dogodnych dla istnienia 
populacji krasopani hera.

Ocena ogólna 
Ocena ogólna stanu ochrony gatunku na stanowisku nie mo e by  wy sza ni  najni sza 
ocena którejkolwiek ze sk adowych (parametrów) tego stanu (populacja, siedlisko, perspek-
tywy). Nale y mie  na uwadze, e ocena taka dla konkretnego stanowiska mo e si  bardzo 
ró ni  w poszczególnych sezonach. Jej warto  staje si  bardziej obiektywna dopiero po 
kilku (co najmniej trzech) sezonach obserwacji terenowych.
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3. Opis bada  monitoringowych

Wybór powierzchni monitoringowych i ich sugerowana wielko  
Jako stanowisko (powierzchni  do monitoringu) nale y traktowa  obszar zwartego ( an) 
lub g stego wyst powania pojedynczych okazów (k p) sad ca konopiastego Eupatorium 
cannabinum. Kszta t i wielko  stanowiska nie s  konkretnie okre lone i zale  od lokal-
nych warunków, w jakich rosn  ro liny. Stanowiska na polanach i brzegach lasów s  zwy-
kle bardziej zwarte, natomiast wzd u  traktów komunikacyjnych mog  by  rozci gni te 
na wi kszej przestrzeni. Minimalna liczba to oko o 20 kwitn cych okazów sad ca rosn -
cych w zwarciu. Miejsca gdzie ro lina wyst puje pojedynczo, co kilkana cie metrów, nie 
traktuje si  jako stanowisko, cho  i w tym przypadku istnieje mo liwo  napotkania tam 
motyla. Docelowym monitoringiem powinna zosta  obj ta jak najwi ksza liczba spo ród 
kilkunastu znanych obecnie stanowisk krasopani hera ze wszystkich czterech obszarów 
jej wyst powania: Pieniny (Grabczycha, Podskalnia Góra), okolice D bicy (Berdech, Las 
Wolica), Pogórze Przemyskie (Ar amów, Cisowa, D bna, Bykowce, Monasterzec), Biesz-
czady (droga Otrycka). Strategia taka wynika z faktu efemeryczno ci pojawiania si  motyli. 
Rzadko zdarza si , aby na danym stanowisku mo na by o zaobserwowa  znaczn  liczb  
osobników (kilkadziesi t), a sytuacja, gdy licznie pojawiaj  si  jednocze nie na wi kszej 
liczbie stanowisk, jest zjawiskiem wyj tkowym. Zwykle na danym stanowisku notuje si  
pojedyncze osobniki i dlatego prawdopodobie stwo ich przeoczenia jest du e. Wa niej-
sze jest przy tym stwierdzenie wyst powania cho by nielicznych osobników na wi kszym 
terenie ni  znacznej ich koncentracji w jednym miejscu.

Sposób wykonywania bada

Badanie wska ników stanu populacji
Motyl przejawia aktywno  zarówno dzienn , jak i nocn . Dla potrzeb monitoringu mo na 
skupi  si  na obserwacjach podczas dziennej fazy aktywno ci. Obserwacje nocne z u y-
ciem wiat a mog  by  traktowane jako metoda dodatkowa. Obserwacje dzienne motyli na-
le y prowadzi  w czasie ciep ej, s onecznej pogody. Ka da kontrola na stanowisku powinna 
polega  na kilkukrotnej (2�3 razy) inspekcji kwiatów sad ca i zanotowaniu liczby obserwo-
wanych motyli, bez d u szego wyczekiwania na ewentualny ich przylot, i trwa  nie d u ej 
ni  ok. 30 minut (powolne przej cie i dok adna obserwacja kwitn cych ro lin). Notujemy 
liczb  obserwowanych okazów krasopani hera. Powierzchnia pojedynczego stanowiska jest 
cz sto bardzo ma a i zwykle nie przekracza kilkuset metrów kwadratowych, a motyl jest 
stosunkowo atwy do zauwa enia. W przypadku tego rodzaju bada  niezb dne jest u ycie 
pojazdu, umo liwiaj cego szybkie przemieszczanie si  pomi dzy stanowiskami. 

Badanie wska ników stanu siedliska
Na badanym stanowisku okre lamy liczb  k p i rozmieszczenie sad ca konopiastego (czy 
ro nie anowo, czy w k pach, szacunkowa powierzchnia anów, odleg o  k p). Ponadto 
notujemy po o enie i wysoko  nad poziomem morza oraz wielko , kszta t i wystaw  
stanowiska, a tak e opisujemy krótko ogólny charakter siedliska na stanowisku oraz w jego 
pobli u.

Krasopani hera Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)
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Termin i cz stotliwo  bada  
Badanie stanu siedliska (liczba pojedynczych ro lin i rozmieszczenie sad ca) nale y prze-
prowadzi  raz w sezonie (najlepiej podczas pierwszej wizyty na stanowisku), natomiast 
obserwacje motyli powinny by  prowadzone co 7 dni (1 raz w tygodniu) od po owy lipca 
do ko ca sierpnia (7 kontroli). W przypadku stwierdzenia osobników na danym stanowisku 
dwa kolejne razy, miejsce to mo na odwiedza  rzadziej, np. raz na dwa tygodnie. Cz stotli-
wo  prowadzenia obserwacji terenowych w pocz tkowym okresie lotu motyli powinna by  
wi ksza, poniewa  atwo przeoczy  pojawiaj ce si  motyle. Badania nale y przeprowadzi  
w ciep y, s oneczny dzie , ale nie bezpo rednio po opadach deszczu, od godzin przedpo-
udniowych (10.00) do popo udniowych (16.00). Badania monitoringowe powinny by  pro-
wadzone corocznie. Wynika to z faktu, e pojaw motyli na poszczególnych stanowiskach 
jest do  efemeryczny (obserwacje w asne). Nieobecno  gatunku w danym sezonie nie 
wyklucza jego obecno ci i mo liwo ci odnotowania go w kolejnych latach. Z drugiej strony 
wa ne jest, aby monitoring wychwyci  pewne prawid owo ci mog ce zachodzi  w popula-
cji (zanik, wzrost liczebno ci motyli, wzrost ilo ci stanowisk). Informacje takie mo na uzy-
ska  jedynie podczas corocznej i d ugotrwa ej (wieloletniej) wizytacji stanowisk. 

Sprz t i materia y do bada
� siatka entomologiczna � nie jest konieczna, jednak w przypadku obserwacji np. oka-

zów w locie mo e u atwi  weryfikacj  oznaczenia gatunku (po od owieniu i unierucho-
mieniu okazu),

� lornetka � mo e si  przyda  do przegl dania trudno dost pnych miejsc poro ni tych 
sad cem konopiastym,

� dyktafon (ew. notes, o ówek) � konieczne do utrwalenia wszelkich obserwacji,
� kompas � do okre lenia wystawy stanowiska,
� urz dzenie GPS � do dok adnej oceny po o enia geograficznego stanowiska.

4. Przyk ad wype nionej karty obserwacji gatunku dla stanowiska 

Tab. 3. Przyk ad wype nionej karty obserwacji gatunku dla stanowiska

Karta obserwacji gatunku dla stanowiska

Kod gatunku
Kod gatunku wg Dyrektywy Siedliskowej

1078

Nazwa gatunku
Nazwa polska, aci ska, autor wg aktualnie obowi zuj cej nomenklatury

Krasopani hera Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)

Kod obszaru Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa obszaru
Nazwa obszaru monitorowanego

Pieniny

Kod stanowiska Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa stanowiska
Nazwa stanowiska monitorowanego

Podskalnia Góra
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Obszary chronione, 
na których znajduje si  
stanowisko 

Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki narodowe i krajobrazowe, 
u ytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne itd.

Pieni ski Park Narodowy

Wspó rz dne 
geograficzne

Poda  wspó rz dne geograficzne (GPS) stanowiska

49o24.550� N 20o24.200� E

Wysoko  n.p.m.
Wysoko ci n.p.m. stanowiska lub zakres od� do�

620�700 m n .p .m. 

Charakterystyka 
siedliska gatunku 
na stanowisku 

� ogólny charakter: piarg i nieco zarastaj ca murawa kserotermiczna 
    na po udniowym stoku wzniesienia
� wystawa: po udniowa
� siedliska w otoczeniu stanowiska: las mieszany
� powierzchnia siedliska, ok. 0,7 ha (w przybli eniu)

Informacja o gatunku 
na stanowisku

Syntetyczne informacje o wyst powaniu gatunku na stanowisku, dotych-
czasowe badania i inne istotne fakty. Wyniki monitoringu z lat poprzed-
nich

Gatunek obserwowano tylko 1 raz 27.08.2006. Jeden okaz siedz cy 
na kamieniu w dolnej, po udniowo-zachodniej cz ci piargu.

Obserwator
Imi  i nazwisko eksperta lokalnego odpowiedzialnego za stanowisko

ukasz Przyby owicz

Daty obserwacji
Daty wszystkich obserwacji

29.07.2006.; 5.08.2006.; 27.08.2006.

Data wype nienia
Data wype nienia formularza przez eksperta

24.10.2006. 

Data wpisania Data wpisania do bazy danych � wype nia instytucja koordynuj ca

Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia przez osob  upowa nion  � instytucja koordynuj ca

Stan ochrony gatunku na stanowisku

Wska nik Warto  wska nika i komentarz Ocena

Populacja

Liczebno Liczba osobników doros ych: 1 okaz (27.08.2006) XX XX

Siedlisko

Wyst powanie 
ro liny 
pokarmowej 

Liczba i zag szczenie kwitn cych okazów sad ca

Kilkadziesi t (ok. 25) kwitn cych ro lin, a odleg o  mi dzy nimi nie 
przekracza kilku metrów; cz  z nich ro nie w zwarciu

FV FV

Krasopani hera Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)
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Perspektywy 
zachowania 

Ocena eksperta z uwzgl dnieniem aktualnego stanu populacji i stanu 
siedliska (przede wszystkim obecno ci ro liny pokarmowej), obserwowa-
nych negatywnych oddzia ywa  i zagro e  (np. zarastania siedlisk) oraz 
stosowanej odnowy

Perspektywy niejasne; siedlisko wydaje si  odpowiednie dla gatunku, ale 
bardzo sk pe dane o populacji; konieczne jest potwierdzenie wyst po-
wania wi kszej liczby osobników. Po o enie stanowiska na terenie parku 
narodowego gwarantuje ochron  przed dzia alno ci  zwi zan  z go-
spodark  cz owieka (wycinanie drzew, poszerzanie dróg gruntowych, 
inwestycje budowlane). W d u szej perspektywie zagro eniem mo e by  
jednak powolna sukcesja, dlatego niezb dny jest monitoring stanowiska 
i ewentualnie usuwanie nadmiaru krzewów i m odych drzew.

XX

Ocena ogólna XX

Lista najwa niejszych aktualnych i przewidywanych oddzia ywa  (zagro e ) na gatunek i jego 
siedlisko na badanym stanowisku (w tym aktualny sposób u ytkowania, planowane inwestycje, 
planowane zmiany w zarz dzaniu i u ytkowaniu); kodowanie oddzia ywa /zagro e  zgodne z 
Za cznikiem E do Standardowego Formularza Danych dla obszarów Natura 2000; wp yw od-
dzia ywania:  �+� �  pozytywny, ��� � negatywny, �0� � neutralny; intensywno  oddzia ywania: 
A � silna, B � umiarkowana, C � s aba

Aktualne oddzia ywania

Kod Nazwa dzia alno ci Intensywno Wp yw Syntetyczny opis

140 Wypas C 0

Aktualnie prowadzony wypas owiec nie ma 
wi kszego wp ywu na jako  stanowiska. 
Wydeptywanie i zgryzanie nie jest zbyt inten-
sywne i wydaje si , e przynajmniej na razie 
nie stwarza zagro enia dla wyst powania 
gatunku.

950 Ewolucja 
biocenotyczna C 0

Zarastanie stanowiska lasem. Intensywno  
jest raczej niewielka i przynajmniej aktu-
alnie bez wi kszego znaczenia dla jako ci 
stanowiska ze wzgl du na fakt, e krasopani 
hera wydaje si  zwi zana ze rodowiskami 
ekotonowymi (pomi dzy terenami otwartymi 
a zalesionymi).

Zagro enia (przysz e, przewidywane oddzia ywania)

Kod Nazwa Intensywno Wp yw Syntetyczny opis

950 Ewolucja 
biocenotyczna C �

Zarastanie stanowiska mo e mie  w d u szej per-
spektywie czasowej wp yw niekorzystny, ograni-
czaj c rozwój ro linno ci zielnej niezb dnej jako 
baza pokarmowa g sienic.
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Inne informacje

Inne warto ci przyrodnicze

Inne obserwowane gatunki zwierz t i ro lin z za czników Dyrekty-
wy Siedliskowej, inne gatunki zagro one (Czerwona ksi ga), gatunki 
chronione

Niepylak apollo Parnassius apollo � gatunek chroniony

Gatunki obce i inwazyjne
Wymieni  obserwowane gatunki obce i inwazyjne

Nie obserwowano

Inne uwagi

Wszelkie uwagi pomocne przy interpretacji wyników

Z pewno ci  na stanowisku wyst puje znacznie liczniejsza po-
pulacja, a stwierdzenie zaledwie 1 okazu jest odzwierciedleniem 
nieregularno ci bada  i skrytym trybem ycia motyla. 

Dokumentacja fotograficzna PLH120013_Podskalnia Góra_Fot.1.jpg. .Przyby owicz
PLH120013_Podskalnia Góra_Fot.2.jpg. .Przyby owicz

5. Gatunki o podobnych wymaganiach ekologicznych, 
dla których mo na zaadaptowa  opracowan  metodyk

Przy obecnym stanie wiedzy na temat biologii, ekologii, wymaga  siedliskowych i roz-
mieszczenia krasopani hera oraz innych gatunków motyli nie jest mo liwe podanie gatun-
ków, dla których zaproponowana metodyka mog aby by  zaadaptowana.

6. Ochrona gatunku

Dla ochrony krasopani hera du e znaczenie ma ju  samo umieszczenie jej na li cie gatun-
ków chronionych b d  zagro onych wygini ciem. Fakt ten powoduje, e zwracaj  na ni  
uwag  ró ne podmioty podejmuj ce strategiczne decyzje dotycz ce zagospodarowania 
okre lonych obszarów i ich dalszego rozwoju. 

Do zachowania gatunku nie jest konieczne obejmowanie poszczególnych (niewiel-
kich i cz sto efemerycznych) stanowisk formaln  ochron  obszarow . Wa ny jest nato-
miast rzetelny monitoring i utrzymywanie siedlisk gatunku we w a ciwym stanie poprzez 
ochron  czynn , ukierunkowan  na zapobieganie zauwa anym zmianom, wp ywaj cym 
negatywnie na kondycj  populacji (osuszanie, dewastacja, odlesianie, przeznaczanie pod 
inwestycje). Obecnie wydaje si , e nie ma konieczno ci podejmowania szczególnych 
dzia a  ochronnych w stosunku do gatunku, z wyj tkiem Pieni skiego Parku Narodowego. 
Ogólne zalecenia ochronne polegaj  na utrzymywaniu ekstensywnej gospodarki le nej na 
obszarach, gdzie znajduj  si  stanowiska motyla. W Pieni skim Parku Narodowym pro-
ponuje si  prowadzenie monitoringu sukcesji zachodz cej na stanowiskach i ewentualne 
usuwanie wkraczaj cego na stanowiska podrostu krzewów i drzew. Lokalizacja stanowisk 
na wi kszym obszarze podlegaj cym ochronie (park narodowy, obszar ochrony Natura 
2000) daje gwarancj , e istniej ce stanowiska nie zostan  zniszczone przez szeroko za-
krojone dzia ania inwestycyjne, zwi zane np. z budownictwem czy rozbudow  szlaków 
komunikacyjnych.

Krasopani hera Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)
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