
Modyfikacja metodyki 

 

4044 Sówka puszczykówka Xylomoia strix 

Metodyka badań - uzupełnienie 

Pomimo, że sówka puszczykówka jest gatunkiem podlegającym przepisom prawa nakładającym na 

Polskę obowiązek monitoringu gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej to wiedza na temat 

bionomii i rozsiedlenia tego gatunku w Polsce przez długi czas nie zmieniała się. Z powyższych 

względów nie zostały wcześniej opracowane szczegółowe metody prowadzenia monitoringu tego 

gatunku. Zatem na obecnym etapie prace monitoringowe, podobnie jak w I etapie monitoringu 

realizowanego dla sówki puszczykówki, miały na celu przede wszystkim wykazanie obecności gatunku. 

Badania monitoringowe w 2007 i 2008 roku prowadzone były jedynie metodą odłowu dorosłych motyli 

do światła z zastosowaniem różnych systemów wabienia imagines na stanowisku w rezerwacie 

Sobowice, gdzie pod koniec XX wieku stwierdzono występowanie tego gatunku. W tym czasie nie było 

żadnych danych na temat bionomii gatunku, dlatego też badania prowadzono w różnych typach 

środowisk w rezerwacie. Już po zakończeniu prac monitoringowych (2007-2008) ukazała się praca 

Aholi i Silvonena (2008), w której opisana została roślina żywicielska sówki puszczykówki – skrzyp 

zimowy Equisetum hyemale. Pozwoliło to na wytypowanie do badań w latach 2013-2014 potencjalnych 

miejsc występowania gatunku, na których występowały odpowiednio duże płaty rośliny żywicielskiej. 

W miejscach tych przeprowadzono odłowy zgodnie z metodyką monitoringu zawartą w przewodniku 

z 2010 roku.  Dodatkowo, w pracach monitoringowych wykorzystano także nową metodę poszukiwań 

gatunku, polegającą na wyszukiwaniu śladów żerowania gąsienic w pędach skrzypu zimowego.  

Prace monitoringowe przeprowadzono w drugiej połowie maja oraz w czerwcu. 

Wskaźniki i parametry stanu ochrony oraz sposób ich określania 

Na podstawie zdobytej w terenie wiedzy eksperckiej dokonano modyfikacji metody prowadzenia 

monitoringu sówki puszczykówki. Na obecnym etapie zaproponowano badanie jednego wskaźnika 

stanu populacji i jednego wskaźnika stanu siedliska. 

Prace obejmują: 

- wyszukiwanie wiosennych żerowisk na skrzypie zimowym oraz wyszukiwanie i liczenie znajdujących 

się wewnątrz roślin poczwarek sówki puszczykówki; 

- pomiar powierzchni płatów i zagęszczenia skrzypu zimowego na badanych stanowiskach; 

- odłowy imagines sówki puszczykówki na przynęty świetlne w obrębie płatów skrzypu zimowego jako 

metodę wspomagającą dla ostatecznego ustalenia wartości parametru populacji. 

 

 

 



 

 

Tab. 1. Waloryzacja wskaźników dla parametrów: populacja i siedlisko gatunku 

Parametr Wskaźnik 
Ocena 

FV U1 U2 

Populacja Względna liczebność ≥ 0,50 os./m2  
0,10- 0,49 

os./m2 

<0,10 os./m2 

lub brak 

stwierdzenia 

gatunku 

Siedlisko Baza pokarmowa > 0,10 ha  0,05-0,10 ha < 0,05 ha 

 

Opis wskaźników   

Populacja 

Względna liczebność: przyjęto, że do wyrażenia stanu liczebności populacji można zastosować jako 

metodę przeszukanie pięciu powierzchni płata skrzypu na obecność poczwarek sówki puszczykówki 

i następnie przeliczenie wyników tak, aby uzyskać średnią liczebność poczwarek ze wszystkich prób na 

m2. Najpierw wyszukuje się żerowiska sówki na łodygach skrzypu, a następnie poczwarki, które są 

dobrze widoczne pod tkanką okrywającą pęd i można je łatwo policzyć.  

Siedlisko 

Baza pokarmowa: przyjęto, że omawiany wskaźnik ustala się poprzez określenie powierzchni 

zajmowanej przez zwarty płat skrzypu zimowego będącego w kondycji umożliwiającej rozwój gąsienic 

oraz przepoczwarczenie sówki puszczykówki. 

Wskaźniki kardynalne  

Nie wyodrębniono wskaźników kardynalnych. 
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 Ksylomka striks (sówka puszczykówka)

I. INFORMACJA O GATUNKU

1. Przynale no  systematyczna
Rz d: motyle LEPIDOPTERA 
Rodzina: sówkowate NOCTUIDAE

2. Status prawny i zagro enie gatunku

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

Prawo krajowe
Ochrona gatunkowa � ochrona cis a (gatunek wymagaj cy ochrony czynnej)

Kategoria zagro enia IUCN
Czerwona lista zwierz t zagro onych w Polsce (2002) � DD

3. Opis gatunku

Ksylomka striks Xylomoia strix jest motylem o do  kr pej budowie cia a, charakterystycz-
nej dla wi kszo ci przedstawicieli rodziny sówkowatych. Rozpi to  skrzyde  22�25 mm. 
Przednie skrzyd o szarobrunatne z ó tawym odcieniem. Pole rodkowe obrze one bia a-
wymi, lekko z batymi przepaskami. W dolnej cz ci pola rodkowego znajduje si  szero-
ka, pod u na, czarna smuga. Tylne skrzyd o jednolicie szarobrunatne, bez rysunku (fot. 1). 
Dymorfizm p ciowy w wygl dzie zewn trznym nie jest zaznaczony, jedynie samica mo e 

Fot. 1. Ksylomka striks Xylomoia strix (© J. Nowacki)
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mie  nieco grubszy odw ok. Ustalenie p ci mo liwe jest tylko przez porównanie kszta tu 
zako czenia narz dów rozrodczych.

Gatunek ten nie ma rzucaj cych si  w oczy cech morfologicznych, pozwalaj cych na 
atwe odró nienie od innych gatunków. Mo na go wi c pomyli  z przedstawicielami po-
krewnych rodzajów, takich jak Apamea (zw aszcza Apamea pabulatricula), Mesapamea 
czy Oligia. W zasadzie tylko osoby maj ce du e do wiadczenie w identyfikacji sówkowa-
tych mog  rozpozna  gatunek bez wi kszych problemów (Nowacki 1998).

4. Biologia gatunku

Biologia gatunku jest, jak dot d, nieznana. Dotyczy to zarówno polskich znalezisk, jak 
i danych z innych krajów. Znany jest jedynie okres lotu postaci doros ych, który rozci ga 
si  od po owy czerwca do po owy lipca. Z dotychczasowych notowa  motyla wynika, 
e zarówno w Polsce, jak i w innych krajach gatunek ma jedno pokolenie w ci gu roku. 

Na podstawie okresu lotu motyla i analogii ze strategi  rozwoju pokrewnych gatunków, 
mo na przypuszcza , e ksylomka striks zimuje w stadium g sienicy, a prawdopodobnym 
pokarmem g sienic s  ro liny zielne. Podobnie jak wi kszo  innych przedstawicieli sów-
kowatych, motyl charakteryzuje si  aktywno ci  nocn  i mo e by  wabiony do wiat a 
(zw aszcza z udzia em promieniowania w zakresie UV) w pó nych godzinach nocnych. 
Dotychczas by  to jedyny sposób wykazania obecno ci motyla.

5. Wymagania siedliskowe

Okre lenie elementu geograficznego (zasi gowego) w przypadku ksylomki striks jest trudne 
z uwagi na bardzo niekompletne informacje na temat jej zasi gu. Dotychczas gatunek ten 

Fot. 2. Torfowisko Sobowice � jedyne znane stanowisko ksylomki striks Xylomoia strix w Polsce (© A. Buczek)
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by  wykazany jedynie z Finlandii, otwy, Polski i Ukrainy (Mikkola 1980, Nowacki 1998). 
Mo na jedynie przypuszcza , e jest to gatunek reliktowy pochodzenia syberyjskiego, nie 
ma jednak adnych danych z Europy Wschodniej, które potwierdza yby t  hipotez .

rodowisko, w którym znaleziono gatunek, jest torfowiskiem w glanowym (typ siedli-
ska przyrodniczego 7210), otoczonym wilgotnymi lasami typu olsu oraz gu (typ siedliska 
przyrodniczego 91EO). W dalszej odleg o ci znajduj  si  lasy typu gr du oraz pola upraw-
ne. Dotychczas nie uda o si  ustali , jakie rodowisko stanowi w a ciwe miejsce rozwoju 
gatunku. W innych krajach motyle owiono w lasach gowych w dolinach rzek � Finlan-
dia, otwa (Buszko 2004).

6. Rozmieszczenie gatunku w Polsce

W Polsce gatunek znany jest tylko z jednego stanowiska � rezerwatu Sobowice ko o Che -
ma (ko o miejscowo ci Zawadówka; fot. 2). Z owiony by  on po raz pierwszy w 1994  r. 
oraz w kilku kolejnych latach w liczbie nieprzekraczaj cej w sumie 10 osobników (No-
wacki, Seku a 1994). Tak e w innych krajach z owiono zaledwie kilkadziesi t okazów. Po 
roku 1997 niespotykany. Mimo intensywnych prac terenowych i prób wykazania gatunku 
na znanym dotychczas stanowisku, nie uda o si  potwierdzi  jego wyst powania i na tej 
podstawie mo na wnioskowa , e gatunek tam obecnie nie wyst puje. Przyczyny mog  

Ryc. 1. Zasi g wyst powania ksylomki striks Xylomoia strix w Polsce (wg raportu dla Komisji Europejskiej 2007) 
i stanowisko monitorowane w latach 2007�2008 ramach zadania Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze 
szczególnym uwzgl dnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 � faza pierwsza i faza druga.

Ksylomka striks Xylomoia strix Mikkola, 1980



88 BIBLIOTEKA MONITORINGU RODOWISKA

Monitoring gatunków zwierz t

le e  zarówno w okresowym zasiedleniu terenu przez ksylomk  striks i naturalnej ekstynk-
cji po kilku latach, jak i wyga ni ciu reliktowego stanowiska. Bardziej prawdopodobna jest 
jednak pierwsza hipoteza.

II. METODYKA

1. Koncepcja monitoringu gatunku
Na obecnym etapie poznania gatunku nie jest mo liwe przedstawienie koncepcji monito-
ringu. 

2. Wska niki i ocena stanu ochrony gatunku
Podstawowym zadaniem jest wykazanie obecno ci gatunku na stanowisku, a w dalszej 
kolejno ci okre lenie jego zwi zków z siedliskiem i stanu populacji. W trakcie prac mo-
nitoringowych 2007�2008, mimo du ego nak adu pracy w dzia aniach terenowych, nie 
uda o si  gatunku odnale .

3. Opis bada  monitoringowych
Odpowiedni  metod  s u c  do stwierdzenia obecno ci gatunku jest wabienie do wiat a. 
Jako ród a wiat a mo na u ywa  arówek rt ciowych i rt ciowo- arowych ró nej mocy 
zasilanych z generatora pr dotwórczego oraz z sieci (przy znajduj cych si  w okolicy za-
budowaniach), jak równie  rur jarzeniowych emituj cych promieniowanie UV. Wabienie 
nale y prowadzi  w okresie od pocz tku czerwca do po owy lipca z du  cz stotliwo ci  
(kilka razy w tygodniu). Zaleca si  stosowanie w terenie kilku róde  wiat a. Wskazany jest 
od ów ywych motyli w celu pozyskania materia u do dalszej hodowli, która pozwoli aby 
na poznanie cech stadiów preimaginalnych i trybu ycia. 

4. Przyk ad wype nionej karty obserwacji gatunku dla stanowiska
Na etapie poszukiwa  gatunku karty obserwacji nie s  konieczne. 

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

Podobnym gatunkiem, który mo e by  opracowywany w podobny sposób, jest drugi przed-
stawiciel rodzaju Xylomoia w Polsce, a mianowicie Xylomoia graminea. Gatunek ten wy-
st puje tylko we wschodniej Polsce (dalej si ga po Syberi ) i tak e w tym przypadku jego 
biologia rozwoju jest nieznana.

6. Ochrona gatunku
Gatunek prawnie chroniony, a jedyne znane dotychczas stanowisko obj te jest ochron  
rezerwatow . Zasadniczo, ze wzgl du na brak nowych danych, powinien zosta  uznany 
za wymar y i wykre lony z listy gatunków prawnie chronionych.
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