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290. O występowaniu Dasypolia templi (THNBG.) i Polymixis xanthomista
(HBN.) (Lepidoptera: Noctuidae) w Górach Stołowych
On the occurrence of Dasypolia templi (THNBG.) and Polymixis xanthomista (HBN.)
(Lepidoptera: Noctuidae) in the Góry Stołowe Mts.
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W dniu 17 września 2000 roku prowadziłem odłów motyli do światła w Górach Stoło-
wych, w sąsiedztwie Błędnych Skałek (UTM: WR99). Pomimo mało korzystnych warunków
pogodowych odłowiłem dwa interesujące gatunki motyli :

Dasypolia templi (THNBG.) – 2 exx. (leg. et coll. J. SOSIŃSKI)
Ten borealny gatunek znany jest w południowej Polsce z nielicznych stanowisk, położo-

nych na terenach górskich. Z Gór Stołowych dotychczas motyl ten nie był wykazany.
W okresie historycznym (przed 1945 rokiem) najbliższym stanowiskiem były Góry Bystrzyc-
kie. Forma, którą spotkałem, różni się od występującej w Tatrach, gdyż posiada wyraźne,
żółtawe zabarwienie skrzydeł.

Polymixis xanthomista (HBN.) – 1 ex. (leg. et coll. J. SOSIŃSKI)
Gatunek ten występuje bardzo lokalnie w południowej Polsce, w strefie regla dolnego.

Współcześnie wymieniany jest z Pienin, Wzniesienia Gubałowskiego oraz z Tatr (dane nie-
publikowane). Z Gór Stołowych nie był wykazany, a w okresie historycznym najbliższym sta-
nowiskiem były Duszniki-Zdrój w Kotlinie Kłodzkiej.
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(MALKIEWICZ, SOSIŃSKI 1998: Wiad. Entomol., 17, 1: 62.). Rozmieszczenie gatunku w Pol-
sce jest stosunkowo słabo poznane ze względu na bardzo duże podobieństwo do Th. var-
iata (DEN. et SCHIFF.) występującego w całym kraju i częste mylenie tych gatunków. Na pół-
noc od wymienionych stanowisk Th. britannica nie był dotychczas notowany.

W czasie dwuletnich badań inwentaryzacyjnych lepidopterofauny rezerwatu „Jata” na
południu Podlasia (woj. mazowieckie) odnotowano tam występowanie Th. britannica:
– rezerwat „Jata” ad Łuków (UTM: EC85), 27 V 2000, 1 ex. złowiony na światło, leg. A. BA-

RANOWSKI.
W Polsce gąsienice omawianego gatunku żerują na jodle pospolitej (Abies alba MILL.),

choć żerowanie tego gatunku poza granicami kraju stwierdzono również na innych gatun-
kach jodły oraz na innych drzewach szpilkowych. Motyl występuje w dwóch generacjach:
1/V – 2/VI i 3/VII – 2/IX.

Odkryte nowe stanowisko na niżu, znacznie oddalone od dotychczas znanych górskich re-
jonów występowania Th. britannica, daje pełniejszy obraz rozmieszczenia tego gatunku w
Polsce i potwierdza postawioną ostatnio hipotezę (MALKIEWICZ, SOSIŃSKI 1998) o występo-
waniu tego motyla w kraju na obszarach naturalnego zasięgu jodły pospolitej (Abies alba)
zwłaszcza w rezerwatach przyrody na północnych jego krańcach oraz w parkach.
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