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Callimorpha 
quadripunctaria
(Poda, 1761)

Euplagia quadripunctata

Krasopani hera

stawonogi, owady, motyle,
niedêwiedziówkowate

Opis gatunku

Rozpi´toÊç skrzyde∏ 52–58 mm. Przednie skrzyd∏o czar-
ne, z ukoÊnymi bia∏ymi paskami. Tylne skrzyd∏o poma-
raƒczowoczerwone, z trzema owalnymi czarnymi pla-
mami. Odw∏ok podobnej barwy jak tylne skrzyd∏o,
z rz´dem drobnych czarnych kropek na stronie grzbie-
towej (Buszko, 1997).

Mo˝liwoÊç pomylenia z innymi 
gatunkami

Krasopani hera podobna jest nieco pod wzgl´dem wy-
glàdu i trybu ˝ycia do krasopani poziomkówki – Calli-
morpha dominula (L.). Krasopani poziomkówka ma
przednie skrzyd∏o z bia∏awymi i ˝ó∏tymi okràg∏ymi plam-
kami i wi´kszà przewagà czarnego t∏a. Tylne skrzyd∏o
jest karminowoczerwone z trzema czarnymi plamami,
a odw∏ok podobnej barwy jak przednie skrzyd∏o, z sze-
rokim czarnym paskiem. Nieco podobna jest tak˝e
niedêwiedziówka kaja – Arctia caja (L.), ale jest ona
bardziej masywnie zbudowana. Przednie skrzyd∏o ma
brunatne, z deseniem z bia∏ych linii, tylne pomaraƒczo-

woczerwone, z czterema lub wi´cej owalnymi, niebiesko
po∏yskujàcymi plamkami. Odw∏ok barwy t∏a tylnego
skrzyd∏a z du˝ymi czarnymi plamkami na stronie grzbie-
towej. Lata wy∏àcznie w nocy.

Cechy biologiczne

Rozmna˝anie
Gatunek jednopokoleniowy. Motyl lata w okresie od dru-
giej dekady lipca do koƒca sierpnia, z maksimum pojawu
w pierwszej po∏owie sierpnia. Gàsienica jest polifagiem,
˝yje na rozmaitych roÊlinach zielnych oraz niektórych krze-
wach. Jako roÊliny pokarmowe podawane sà malina (Ru-
bus L.), leszczyna (Corylus L.), wiciokrzew (Lonicera L.),
a tak˝e jasnota (Lamium L.) i pokrzywa (Urtica L.). Przed zi-
mowaniem gàsienica ˝eruje na roÊlinach zielnych, a w na-
st´pnym roku preferuje krzewy.

AktywnoÊç
Motyl g∏ównie o nocnej aktywnoÊci, ale czasami lata tak˝e
w dzieƒ, odwiedzajàc kwiaty roÊlin z rodziny z∏o˝onych
(Asraceae), zw∏aszcza sadziec konopiasty (Eupatorium can-
nabinum L.). Ch´tnie te˝ przylatuje do Êwiat∏a.

Cechy ekologiczne

Gatunek leÊny, wyst´puje w wilgotnych lasach jod∏owo-bu-
kowych z jaworem [91PO], na pogórzu i w ni˝szych po∏o-
˝eniach górskich do oko∏o 900 m n.p.m. Przewa˝nie spo-
tykany jest w dolinach rzek, gdzie preferuje niewielkie po-
lany lub skraje lasów.

Rozmieszczenie geograficzne

Zasi´g obejmuje Êrodkowà i po∏udniowà Europ´ oraz Azj´
Mniejszà. Przez po∏udniowo-wschodnià Polsk´ przechodzi
pó∏nocna granica zasi´gu gatunku. W Polsce gatunek spo-
tykany na pogórzu karpackim (∏àcznie z Pieninami) (Biele-

Krasopani hera
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Gatunki zwierzàt (z wyjàtkiem ptaków) – Bezkr´gowce
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wicz, 1973). Dawniej notowany tak˝e z Kielc oraz Dolnego
i Górnego Âlàska. Dane z województwa zachodniopomor-
skiego wynikajà prawdopodobnie z b∏´dnego etykietowa-
nia okazów (Buszko & Nowacki, 2000).

Status gatunku

Kategoria zagro˝enia na Polskiej Czerwonej LiÊcie: VU
Status prawny: nie podlega ochronie prawnej w Polsce
Wymieniony w II za∏àczniku Dyrektywy Siedliskowej.

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

Gatunek wyst´puje w Pieniƒskim Parku Narodowym oraz
na obszarze Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego.

Rozwój i stan populacji, 
potencjalne zagro˝enia

Rozwój i stan populacji
Rzeczywista wielkoÊci populacji jest nie znana i niemo˝liwa
do oszacowania z uwagi na du˝e fluktuacje liczebnoÊci ga-
tunku w kolejnych sezonach. Mo˝na jedynie okreÊliç
wzgl´dnà liczebnoÊç w oparciu o cz´stoÊç spotykania
osobników w terenie. W niektóre lata miejscami gatunek
jest spotykany cz´sto , w inne sporadycznie.

Potencjalne zagro˝enia
Gatunek wydaje si´ nie zagro˝ony. Jedynym zagro˝eniem
mo˝e byç gospodarka leÊna, ale na terenach podgórskich,
gdzie nie prowadzi si´ monokultur sosnowych, a udzia∏
buka w lasach jest znaczny, nie ma istotnych czynników za-
gra˝ajàcych egzystencji gatunku.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Propozycje wzgl´dem siedliska gatunku
Prowadzenie ekstensywnej gospodarki leÊnej i preferowa-
nie naturalnego sk∏adu drzewostanu jest czynnikiem sprzy-
jajàcym dla ˝ycia gatunku.

Propozycje wzgl´dem gatunku
Nie ma potrzeby stosowania ochrony czynnej gatunku.
Wystarczy utrzymywanie we w∏aÊciwym stanie jego 
Êrodowiska.

Propozycje wzgl´dem populacji
Istnieje zbyt ma∏o danych, by mo˝na by∏o podjàç dzia∏ania
majàce na celu zarzàdzanie populacjà.

DoÊwiadczenia i kierunki badaƒ

Gatunek wymaga bardziej szczegó∏owej inwentaryzacji. Jest
to niezb´dne dla dok∏adnego okreÊlenia jego obszaru wy-
st´powania oraz zasobów w Polsce. Potrzebna jest intensyw-
na penetracja terenów podgórskich, zw∏aszcza w po∏udnio-
wo-wschodniej cz´Êci kraju i stosowanie przyn´ty Êwietlnej.
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