
Eriogaster catax
(Linnaeus, 1758)

Barczatka kataks

stawonogi, owady, motyle,
barczatkowate

Opis gatunku

Zaznacza si´ wyraêny dymorfizm p∏ciowy. Samce majà
czu∏ki grzebykowate, samice nitkowate. U samca nasado-
wa cz´Êç przedniego skrzyd∏a ˝ó∏topomaraƒczowa, u sa-
micy ˝ó∏tobrunatna. U obu p∏ci na ˝y∏ce poprzecznej wyst´-
puje okràg∏a bia∏a plamka w ciemnej obwódce oraz ˝ó∏ta-
wa przepaska w zewn´trznej cz´Êci skrzyd∏a. Na koƒcu od-
w∏oka samicy znajduje si´ poduszeczka z szaroczarnych
w∏osków (Buszko, 1997).

Mo˝liwoÊç pomylenia z innymi 
gatunkami

Istnieje mo˝liwoÊç pomylenia samic barczatki kataksa i bar-
czatki rymikoli – Eriogaster rimicola (Hbn.). Ten ostatni ga-
tunek nie ma przepaski na przednim skrzydle, a plamka na
˝y∏ce poprzecznej jest rozmyta. Mo˝e si´ zdarzyç, ˝e u bar-
czatki kataksa przepaska zanika i wtedy trudno odró˝niç

gatunki. Nale˝y jednak zaznaczyç, ˝e barczatka rymikola
jest jeszcze rzadszym gatunkiem ni˝ barczatka kataks i od
wielu dziesi´cioleci nie by∏a w Polsce z∏owiona.

Cechy biologiczne

Rozmna˝anie
Gatunek jednopokoleniowy. Motyle pojawiajà si´ jesienià,
lot trwa od poczàtku wrzeÊnia do poczàtku paêdziernika.
Jaja sk∏adane sà na ga∏àzkach krzewów w z∏o˝ach liczà-
cych kilkadziesiàt sztuk  i maskowane warstwà w∏osków ze
szczoteczki na koƒcu odw∏oka samicy. Jaja zimujà. Wyl´-
gajàce si´ wiosnà gàsienice poczàtkowo ˝erujà gromadnie
w jedwabistych oprz´dach, w starszych stadiach rozpra-
szajà si´ i ˝erujà pojedynczo. Przepoczwarczajà si´ w g´-
stym kokonie w Êció∏ce. RoÊlinami pokarmowymi sà roz-
maite krzewy liÊciaste, g∏ównie tarnina (Prunus spinosa L.)
i g∏óg (Crataegus L.).

AktywnoÊç
Motyle prowadzà nocny tryb ˝ycia i sà stosunkowo trudne
do wykrycia. Rzadko przylatujà do Êwiat∏a. Najcz´Êciej ich
obecnoÊç stwierdzana jest na podstawie znalezienia gàsie-
nic, które ze wzgl´du na rozmiary i charakterystyczne
ubarwienie sà ∏atwe do rozpoznania.

Cechy ekologiczne

Gatunek wyst´puje w Êrodowiskach kserotermicznych na za-
awansowanych etapach sukcesji [6210]. Zwykle sà to zbo-
cza o po∏udniowej wystawie, poroÊni´te tarninà i g∏ogiem.
Równie˝ tarniny i g∏ogi rosnàce na miedzach i w obr´bie za-
drzewieƒ Êródpolnych sà preferowane przez ten gatunek.

Rozmieszczenie geograficzne

Gatunek o zasi´gu transpalearktycznym rozciàgajàcym si´
od zachodniej Europy po wschodnià Syberi´. W Polsce
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Gatunki zwierzàt (z wyjàtkiem ptaków) – Bezkr´gowce

znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w po∏udnio-
wej i Êrodkowej cz´Êci kraju (Bielewicz, 1973; Oleksa,
2003). Najdalej na pó∏noc notowany w okolicach Torunia.

Status gatunku

Kategoria zagro˝enia na Polskiej Czerwonej LiÊcie: EN
Status prawny: w Polsce podlega Êcis∏ej ochronie 
Wymieniony w II za∏àczniku Konwencji Berneƒskiej
Wymieniony w II i IV za∏àczniku Dyrektywy Habitatowej

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

Stanowisko ko∏o Torunia znajduje si´ na terenie rezerwatu
stepowego Zbocza P∏utowskie. Inne stanowiska nie sà
chronione z uwagi na to, ˝e znajdujà si´ na obrze˝ach te-
renów zagospodarowanych rolniczo.

Rozwój i stan populacji, 
potencjalne zagro˝enia

Rozwój i stan populacji
Ze wzgl´du na rzadkoÊç gatunku trudno oszacowaç stan
populacji. W rezerwacie Zbocza P∏utowskie ka˝dego sezo-
nu spotyka si´ kilka lub kilkanaÊcie skupisk gàsienic.
Z pewnoÊcià jest ich znacznie wi´cej, gdy˝ zwarte zaroÊla
g∏ogu i tarniny sà trudne do spenetrowania.

Potencjalne zagro˝enia
Zagro˝eniem dla tego gatunku mogà byç uboczne efekty
chemicznego zwalczania szkodników na przylegajàcych
polach uprawnych, jak równie˝ wiosenne wypalanie traw
na zboczach, które traktuje si´ jako nieu˝ytki.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Propozycje wzgl´dem siedliska gatunku
Dla zachowania gatunku nale˝y zadbaç o pozostawia-
nie na miedzach i obrze˝ach pól skupisk tarniny i g∏o-
gu, jak równie˝ utrzymywaç zbiorowiska krzewiaste na
zboczach w odpowiednim stadium sukcesji, by nie prze-

kszta∏ci∏y si´ w gràd zboczowy lub inne dojrza∏e zbioro-
wiska leÊne. Trzeba te˝ unikaç opryskiwania insektycy-
dami zakrzewieƒ sródpolnych oraz zapobiegaç wypala-
niu traw w ich sasiedztwie.

Propozycje wzgl´dem gatunku
Gatunek nie wymaga ochrony czynnej, a dla jego wyst´-
powania wystarczy utrzymywanie we w∏aÊciwym stanie Êro-
dowisk l´gowych.

Propozycje wzgl´dem populacji
Charakter wyst´powania i tryb ˝ycia gatunku nie pozwala-
jà na obecnym stanie wiedzy na dzia∏ania majàce na celu
zarzàdzanie populacjà.

DoÊwiadczenia i kierunki badaƒ

Rozproszenie stanowisk barczatki kataks w Polsce Êwiadczy
z jednej strony o du˝ej wybiórczoÊci Êrodowiskowej, a z dru-
giej, o bardzo s∏abo rozpoznanych miejscach wyst´powania
gatunku. Np. w rezerwacie Zbocza P∏utowskie badania nad
faunà motyli prowadzono niemal bez przerwy od przesz∏o
50 lat, a gatunek wykryto dopiero w 2000 roku. Nale˝y za-
tem podjàç prace nad inwentaryzacjà stanowisk tego ga-
tunku w Polsce, przy czym g∏ównà metodà powinno byç po-
szukiwanie gàsienic w drugiej po∏owie maja w odpowied-
nich Êrodowiskach. Nale˝y tak˝e opracowaç skutecznà me-
tod´ hodowli tego gatunku, gdy˝ hodowle larw w celu uzy-
skania motyli doros∏ych cz´sto koƒczà si´ niepowodzeniem.
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