
EUSTACHY CZERWINSKI. 
  

O wystapieniu Omacnicy zywiczanki (Dioryctria (Phycis) 

splendidella H. Sch.) w południowej Polsce. 

Uber das Vorkommen des Harzziinslers (Dioryctria splendidella H. Sch.) 
in Sudpolen. 

Z pośród tak licznych szkodników drzew szpilkowych, zajmuje 

Omacnica żywiczanka dotychczas w naszej literaturze entomologicz- 

nej podrzędne miejsce, gdyż występując specjalnie na wajmutce, 

sośnie mało u nas rozpowszechnionej, uchodziła bacznemu oku -leś- 

nika. W naszem piśmiennictwie wykazuje ją Prof. Z. Mokrzecki, 

ograniczając się do stwierdzenia jej obecności dnia 4 października 
1926 roku w KRakocinkach (pod Wilnem) na wajmutce, w Sarno- 

wie w maju 1927 roku na sośnie. P. Romaniszyn, autor świeżo do 

druku oddanego katalogu motyli Polski, poinformował nas o znale- 
zieniu tego motyla w Źwirze pod Warszawą przez p. Kreczmera. 

Niemiecka literatura posiada kilka artykułów i prac, z których wy- 
czerpująco traktują biologję szkodnika prace W. Baera i w ostatnich 

czasach H. Eidmanna. 

W literaturze spotykamy się z twierdzeniem, iż ulubionym Zy- 
wicielem Omacnicy żywiczanki jest wajmutka (Pinus strobus L.), 

aczkolwiek nie pogardza ona również sosną. Ja stwierdziłem jej 
występowanie na wajmutce 1 o takiem tylko dotąd otrzymałem in- 

formacje. Wobec tego, iż w obecnej dobie coraz częściej spotykamy 
wajmutkę nie tylko jako domieszkę przy uzupełnianiu kultur, wy- 
sadzaniu linij gospodarczych, ale i w czystych drzewostanach, mu- 

szą leśnicy zwrócić baczniejszą uwagę na Omacnicę żywiczankę, 

gdyż stać się ona może w przyszłości groźnym szkodnikiem. 

Wedle danych z literatury motyl lata z końcem lipca i na po- 
czątku sierpnia, we Francji zaś już na początku lipca. G. Baer uważa 

przesunięcie w locie od tej normy za możliwe, a nawet nie wyklucza 

podwójnej generacji.
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Twierdzenie swe opiera na tem, że niemal w każdej porze roku 
spotykał gąsienice. Grąsienica wgryza się w korę robiąc nieregularna 

jamkę osnutą przędzą. Literatura twierdzi też, że gąsienica wchodzi 

aż do drewna bielastego, lecz na naszych okazach nigdzie nie stwier- 

    
Ryc. I. Wajmutka w obrębie „Florjanka* z wyciekami 

żywicy powodowanemi przez Omacnicę żywiczankę. 

W eymutskiefer m Florjanka mit Harzausflussen durch 

Dioryctria splendideltla. Fot. prof. A. Kozikowski. 

dziliśmy choćby najmniejszego naruszenia drewna. Gąsienica jest zie- 

lonawo- lub różowawo-szara bez podłużnych pręg ciemnych i jasnych,
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charakteryzujących gąsienice pokrewnej Omacnicy szyszkowki (Dio- 

ryetria abietella. S. V.). Najwybitniej charakteryzuje się ona tem, 

że na 2 1 8 pierścieniu tułowia posiada po każdej stronie ciała po 
3 ciemne brodawki ze szczecinką, ustawione w rząd poprzeczny. Na 

pierścieniach odwłoka zaś przybywa 4-ta brodawka, ustawiona nieco 

w tyle za 3 brodawką, licząc od strony lewej względnie prawej 

ciała. Brodawki te posiada wprawdzie 1 gąsienica Omacnicy szysz- 
kówki — a także gąsienice innych Omacnic — lecz u gąsienicy Oma- 

cnicy żywiczanki są one większe i wobec tego wybitniej występują. 

Przepoczwarzenie następuje w miejscu Zerowania, w jamce oprzę- 

dzonej tuż przy dziurce wylotowej, którą gąsienica sporządza w cha- 

rakterystycznych skrzepach żywicy tuż przed przepoczwarzeniem się. 

Skrzepy żywicy są zmieszane z kałem gąsienicy. Na sośnie pospolitej 

(Pinus silvestris L.) usadawia się Omacnica żywiczanka w skrzepach 
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Ryc. 2. Wyciek żywicy zmieszany z ekskrementami, otworem wylotowym 1 sie- 

dzącym motylem. — Harzausfluss nit Exkrementen u. Flugloch. Darauf ein le- 

bender Schmetterling. Fot. St. Weim. 

żywicy, na sosnach z obarem (suchowierzchem), spowodowanym, jak 

wiadomo, przez grzyba Peridermium pini Willd., skąd niezawodnie 

przenosi się na wajmutkę, która widocznie daje jej wygodniejsze 

warunki rozwoju. 

Obserwacje moje są dotychczas szczupłe, gdyż ograniczały się 

tylko do stwierdzenia szkodnika i wielkości szkód przez niego wy- 

rządzonych na wajmutce. Pierwsze stwierdziłem 27 lipca 1928 

w szkółce doświadczalnej Oddz. Lasowego Polit. Lwowkiej na Ma- 

rjówce pod Lwowem, gdzie wystąpiła na trzech wajmutkach w wieku 

około lat 30. Charakterystyczne wycieki żywicy, zmieszane z ekskre- 

mentami, widoczne były na wysokości 2—5 m i rozprzestrzeniały 
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się na długości 1:5m. Było ich wszystkiego około 20 sztuk na 
drzewie. Na jednem z drzew uszkodzonych zaobserwowałem grzyba 
Peridermium strobi Kleb (t. j. formę aecidjalną Cronartium ribico- 

lum Dietr). £ materjału zebranego wylęgły się dwa motyle w dniu 

10 sierpnia b. r. Drugie i trzecie stanowisko stwierdziliśmy wspólnie 

z Prof. Kozikowskim 1 asystentem Dr. R. Kuntzem w dniu 21 paz- 

dziernika b. r. w lasach Ord. Zamojskich, a to w obrębie Florjanka. 

Jest to drzewostan około 25 lat, na obszarze około 05 ha o kę- 

plastem zadrzewieniu 0:5 sosny 1 0:5 wajmutki. Tu uszkodzone 

były prawie wszystkie wajmutki, podczas gdy towarzyszące Omacnicy 
| .._ Peridermium strobi stwierdzi- 

| a liśmy tylko na kilku drzewach. 
| i Następne stanowisko znajduje 
| się .w odległości około 4km 

od Florjanki w obrębie Obrocz, 

należącym jak pierwszy do nadl. 

Szezebrzeszyn. Drzewostan ob- 

szaru około lha jest mieszany 

z wajmutki 0'f w wieku około 

20—30 14 1 0*8 sosny pospolitej. 
Drzew uszkodzonych znaleźliśmy 

10 sztuk. Widoczne tu były poje- 

dyncze 1 świeże (jasno brunatne) 

wycieki żywicy, co daje nam 
możność twierdzić, iż szkodnik 

ONO żeruje tu dopiero rok pierwszy. 

  

  

  
Ryc. 8. Omacnica żywiczanka (Dio- | W miejscach żerowania zna- 
ryctria splendidella H. Sch.) Motyl, chodziłem po 2—8 gąsienice 
gąsienica, poczwarka i jej pasorzyt. wielkości B—7mm w początkach 

Der Harzzunsier (Dioryctria splen- zżera. Tuż obok chodników że- 
didella H. Sch.), seme Raupe, Puppe . 

| | rowania znalazłem dwa okazy 
u. der Braconide : Macrocentrus spec. : | 

Fot. W. Czerwinski. kornika krzywozebnego (Ips (Pi- 
tyokteines) curvidens Gem.) a Ре- 

ridermium strobi było widoczne na dwóch drzewach. W czasie zbierania 
materjału, dotyczącego Omacnicy żywiczanki, przywiózł do Insty- 

tutu Ochrony Lasu inż. J. Łopuski z majątku S. Steckiego - Lancu- 

chów w województwie Lubelskiem kawałki kory z wajmutki z cha- 
rakterystycznemi dla Omacnicy wyciekami żywicy. Okazy pochodziły 

z drzewostanu mieszanego, w którym wajmutka tworzyła O'l za- 

drzewienia. W wyciekach żywicznych stwierdziłem po 3—4 młode 
gąsienice nieżywe, 2 na pół dorosłe zdrowe 1 oprzędy błonkówek 

pasorzytnych z rodziny Męczelkowatych (Braconidae), zgrupowane



O występowaniu Omacnicy zywiczanki Dioryetria (Phycis) splendidella H. Sch) 483 
  

  

po 10—15 sztuk razem. Pasorzyty wylęgły się w pierwszej połowie 
września, a Dr. J. Noskiewicz oznaczył je jako przynależne do ro- 

dzaju Macrocentrus; oznaczenia gatunku nie mógł na razie usku- 
tecznić z powodu braku odpowiedniej literatury. 

Piąte i dotychczas ostatnie stanowisko stwierdziłem w dniu 

8 listopada b. r. przy zwiedzaniu lasów hr. Е. Raczyńskiego w Dę- 

bicy dzięki uprzejmości Nadleśniczego H. Kemmera w rewirze, 

Borek brzeźnicki. Wajmutkę około 30 letnią spotyka się tu poje- 

dynczo w całym rewirze, zgrupowana zaś w ilościach większych jest 

ona wzdłuż kilku linij gospodarczych 1 oddziałowych. Drzew dot- 

kniętych przez szkodnika było tu około dziesięć. Peridermium 

strobi jako towarzysz nieodstępny tu równie się znalazło. Na jednem 

drzewie uszkodzonem 1 obumierającem znalazłem pod korą larwy 

smolika (Pissodes spec?), grzyba Peridermium strobi, a na wierzchołku 

mszycę Pineus strobi, Htg. | 
| Co do charakteru szkodliwości omawianego gatunku i stosunku 

jego do wymienionego grzyba istnieją w literaturze obcej dwa po- 
olądy, sformułowane przez H. Eidmanna i H. Badoux, idące wręcz 

w przeciwnym kierunku. 

Eidmann mianowicie twierdzi, że Omacnica żywiczanka osiedla 

się na drzewach uszkodzonych przez Peridermium strobi lub inne 

uszkodzenia (spałowanie, okiść it. p.) Przeciwieństwem tego poglądu 

jest teorja H. Badoux, entomologa szwajcarskiego, cytowana przez 

Niisslina w znanym powszechnie podręczniku entomologji lasowej, | 

który twierdzi, że gąsienice Omacnicy żywiczanki przygotowują 

swem żerowaniem pod korą i otworami na zewnątrz prowadzącemi 

miejsca osiedlenia się grzyba Peridermium strobi, który w tem wy- 

padku zatem będzie szkodnikiem wtórnym. Dotąd niema rozstrzy- 

gnięcią, która teorja jest właściwa, a ja dotąd także mam za mało 

danych, na których mógłbym się oprzeć i szalę przechylić w jedną 

lub drugą stronę. a 

Jak wszystkie szkodniki posiada i Omacnica żywiczanka sporo 

naturalnych wrogów. 

M. Wolff i A. Krausse podają w swym podręczniku kilka ga- 

tunków pasorzytów, a to jednego z rodz. Męczelkowatych (Braco- 

midae) dwa z rodz. Gąsienicznikowatych (Iehneumonidae), jednego 

z rzędu dwuskrzydłych (Diptera) a nadto zaznaczają, że u naszego 

gatunku mogą występować również niektóre pasorzyty wymienione 

dla Omacnicy szyszkówki (Dioryctria abietella Schiff). 

Literatura zaleca środki zwalczania polegające specjalnie u drzew 

parkowych na smarowaniu terem miejsc żerowania celem uniemożli- 

wienia wylotu motyla i utrudnienia dalszego składania jaj. Gdyby 
+
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teorja EKidmanna o wtórnym charakterze szkodliwości Omacnicy 
żywiczanki okazała się słuszną, to zwalczanie byłoby zbytecznem, 
bo drzewa opadnięte przez nią byłyby już i tak skazane na nieuni- 
knioną zagładę przez Peridermium strobi. 

Wydaje mi się, że prostszym i skuteczniejszym sposobem zwal- 
czania jest niszczenie zaobserwowanych w początkach wycieków, 
ewentualnie wycinanie i korowanie pierwszych drzew opadniętych 
w drzewostanie. 

Z Instytutu Ochrony Lasu przy Wydziale Roln. - Lasowym Polit. Lwowskiej. 
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ZUSAMMENFASSUNG. 

Der Harzziinsler (Dioryctria splendidella H. Sch), bis jetzt nur in 
Mittel- und Nordpolen bekannt, wurde auch in Stidpolen an mehreren 
Fundorten (die Gegend von Lwéw, Lubliner Hiigelland, Gegend von Dę- 
bica) aufgefunden. 

Alle Falle beziehen sich auf das Vorkommen an Weymuthskiefer. 
Aus zwei Harztrichtern schliipften ca 30 Stiick Braconiden (eine nicht 
naher bestimmte Macrocentrus spec. ). | 

Ausserdem wird auf sich widersprechende Ansichten der forstentomo- 
logischen Literatur iiber die Schiidlichkeit des Harzziinslers hingewiesen. 

Kidmann betrachtet ihn nimlich als einen sekundiren durch das 
Auftreten von Peridermium strobi begiinstigten Schadling, wihrend Badoux 
und das bekannte Lehrbuch Niisslin-Rhumbler seinen Frass als Vorberei- 
tung des Angriffes jenes Pilzes ansehen. Der Verfasser kann zur Zeit 
noch keine klare Stellung in Bezug auf diese beiden Theorien einnehmen. 

Aus dem Institut fiir Forstschutz der landwirtschaftlich-forstlichen 
fakultat der Polyt. Hochschule in Lwów. 

 


