
Xylomoia strix
Mikkola, 1980

Sówka puszczykówka

stawonogi, owady, motyle,
sówkowate

Opis gatunku

Rozpi´toÊç skrzyde∏ przednich 22–25 mm. Przednie skrzy-
d∏o szarobrunatne, z dwiema wàskimi bia∏awymi przepa-
skami. W dolnej cz´Êci pola Êrodkowego znajduje si´ po-
d∏u˝ne czarniawe przyciemnienie. Tylne skrzyd∏o szarobru-
natne, bez rysunku.

Mo˝liwoÊç pomylenia z innymi 
gatunkami

Gatunek jest bardzo podobny do wielu innych gatun-
ków sówkowatych z rodzajów Apamea, Mesapamea
czy Oligia. Odró˝niç go bez pomy∏ek mogà jedynie
specjaliÊci zajmujàcy si´ sówkowatymi, tym bardziej
˝e w dost´pnej literaturze do oznaczania motyli gatu-
nek ten jest zamieszczony tylko w jednej ksià˝ce
(Nowacki, 1998).

Cechy biologiczne

Rozmna˝anie
Gatunek jednopokoleniowy. Lot motyla przypada na czer-
wiec i lipiec, z maksimum pojawu w ostatniej dekadzie
czerwca. Poza tym nic nie wiadomo na temat biologii. Sà-
dzàc po strategii rozwoju pokrewnych gatunków, zim´ sp´-
dza w stadium gàsienicy.

AktywnoÊç
Motyl charakteryzuje si´ nocnà aktywnoÊcià. Przylot do
swiat∏a notowano w póênych godzinach nocnych, prze-
wa˝nie po pó∏nocy.

Cechy ekologiczne

Nie obserwowano gatunku w jego w∏aÊciwym Êrodowi-
sku. ¸owiony by∏ wy∏àcznie do Êwiat∏a. Ârodowiskami,
które stanowià otoczenie miejsca od∏owu na Êwiat∏o, sà
torfowiska niskie z wyniesionymi wyspami b´dàcymi wy-
chodniami wapiennymi [7210]. W sàsiedztwie znajdujà
si´ tak˝e fragmenty lasu reprezentujàcego olsy i ∏´gi
[91EO] W którymÊ z tych Êrodowiskach najprawdopo-
dobniej rozwija si´ gatunek.

Rozmieszczenie geograficzne

Gatunek znany dotychczas tylko z trzech krajów w Europie:
Finlandii, ¸otwy i Polski. Nale˝y do gatunków rzadko spoty-
kanych, poniewa˝ w ca∏ym znanym zasi´gu z∏owiono zale-
dwie kilkadziesiàt osobników. Mo˝na przypuszczaç, ˝e jest
to gatunek reliktowy pochodzenia syberyjskiego. Byç mo˝e
jest on szerzej rozsiedlony w pó∏nocno-wschodniej
i wschodniej Europie, ale z uwagi na s∏abà intensywnoÊç
badaƒ faunistycznych nie zosta∏ jeszcze w wielu miejscach
wykryty (Mikkola, 1980). W Polsce znaleziony na jednym
tylko stanowisku w rezerwacie Zawadówka ko∏o Che∏ma
(Nowacki & Seku∏a, 1994).

Status gatunku

Kategoria zagro˝enia na Polskiej Czerwonej LiÊcie: DD
Status prawny: w Polsce podlega Êcis∏ej ochronie 

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

Gatunek wyst´puje tylko na terenie rezerwatu Zawadówka
ko∏o Che∏ma.
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Gatunki zwierzàt (z wyjàtkiem ptaków) – Bezkr´gowce

9003
Rozwój i stan populacji, 
potencjalne zagro˝enia

Rozwój i stan populacji
Dotychczas z∏owiono tylko oko∏o 10 osobników na prze-
strzeni 10 lat, dlatego nie wiadomo, jaka jest faktyczna
wielkoÊç populacji.

Potencjalne zagro˝enia
Gatunek mo˝e byç bardzo wybiórczy wzgl´dem niektó-
rych elementów Êrodowiska, a z tego wzgl´du wra˝liwy
na nawet niewielkie jego zmiany. Âwiadczyç mo˝e o tym
jego bardzo lokalne wyst´powanie. Przypuszczalnie gatu-
nek jest zwiàzany z roÊlinami zielnymi rosnàcymi w Êro-
dowiskach wilgotnych. Przekszta∏cenie szaty roÊlinnej
wskutek osuszenia terenu lub wyr´bu piel´gnacyjnego la-
su mog∏oby zatem stanowiç zagro˝enie dla utrzymania
si´ gatunku.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Propozycje wzgl´dem siedliska gatunku
Utrzymaç ochron´ rezerwatowà (rezerwat Zawadówka)
miejsca wyst´powania gatunku, zw∏aszcza pod kàtem za-
chowania stosunków wodnych i szaty roÊlinnej.
Propozycje wzgl´dem gatunku
Istnieje zbyt ma∏o danych, by mo˝na by∏o podjàç dzia∏ania
w celu czynnego zarzàdzania zasobami gatunku.

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

Nale˝y prowadziç dalsze prace inwentaryzacyjne w odpo-
wiednich biotopach, celu wykrycia kolejnych stanowisk ga-
tunku na terenie Polski.
Nale˝y pozyskaç jaja od samicy w celu zainicjowania
hodowli stadiów preimaginalnych, które dotàd nie zo-
sta∏y opisane, jak równie˝ opracowaç bionomi´ gatunku
pod kàtem preferencji roÊlin pokarmowych oraz Êrodo-
wisk wyst´powania.
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