
ROMAN ŻUKOWSKI 

Dwa mało znane w Polsce szkodliwe gatunki motyli 

Prays curtisellus Don. i Semasia diniana Guen. 

w faunie Pienińskiego Parku Narodowego 

W ymienione w tytule gatunki motyli, jakkolwiek mało znane u nas 
w kraju, są szkodnikami drzew leśnych. Pierwszy występuje na je- 

sionie, drugi — na modrzewiu, świerku, jodle, sośnie pospolitej i limbie. 
Dotychczas nie wystąpiły one w Polsce w stopniu zagrażającym naszym 
drzewostanom, jednak już sam fakt ich pojawu u nas skłania do poświę- 
cenia im nieco uwagi. Jest to tym bardziej uzasadnione, że w polskim piś- 
miennictwie leśno-entomologicznym tylko w jednym przypadku znajduje 
się krótka wzmianka oraz zwięzły opis jednego z tych gatunków — Prays 
curtisellus Don. (4), o drugim natomiast gatunku — Semasia diniana 
Guen. — w ogóle brak wiadomości. Można zatem przypuszczać, że oba 
te gatunki są mało znane szerszemu ogółowi leśników i dlatego często 
nie są zauważane. 

Jak wykazuje praktyka P. curtisellus jest przede wszystkim szkodni- 
kiem upraw i młodników jesionowych, S. diniana jest natomiast szkodni- 
kiem drzewostanów modrzewiowych, litych i mieszanych, lecz także może 
spowodować spustoszenia w drzewostanach innych gatunków iglastych, 
głównie świerkowych. W historiografii leśnictwa europejskiego, oprócz 
wielu innych przypadków, notowane jest spustoszenie, dokonane przez 
5. dimiana w latach dwudziestych bieżącego stulecia w rejonach pograni- 
cznych Czech i Niemiec, znane pod nazwą „klęski sasko-czeskiej '. 

Obecne kierunki hodowlane traktują jesion i modrzew jako składniki 
drzewostanów mieszanych. Wskutek tego pojawienie się na obszarze 
Polski obu gatunków szkodników nabiera dużego znaczenia. Ponadto, 
wskutek niewłaściwej gospodarki leśnej w okresie wojny została za- 
chwiana biocenoza naszych drzewostanów. Dlatego też pojawienie się ka- 
zdego gatunku szkodliwego owada nie powinno być lekceważone. Znane 
są liczne przypadki, gdy pozornie obojętne i lekceważone w praktyce , 
gatunki owadów, przy pewnych korzystnych dla nich czynnikach ekolo- 
gicznych rozmnażały się w sposób nagły a ich wystąpienie urastało do 
rozmiarów klęski. Przykładowo przytoczę Boarmia bistortata Góze (Lepid. 
Geometridae) — gatunek nigdy nie zaliczany do owadów szkodliwych 
w leśnictwie. Tymczasem nieoczekiwany i masowy jego pojaw na obsza- 
rach środkowej Syberii w latach czterdziestych obecnego stulecia spo- 
wodował katastrofalne w rozmiarach i skutkach szkody w drzewostanach 
jodłowych na powierzchni kilkuset tysięcy hektarów. B. bistortata znany 
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był w niemal całej palearktyce, lecz nigdy przedtem nie był uważany za 
szkodnika leśnego. 

Gatunki P. curtisellus i S. diniana znalezione zostały przeze mnie na 
obszarze Pienin oraz w ich okolicy. Na przestrzeni kilku lat poczyniłem 
liczne, lecz fragmentaryczne obserwacje nad ich biologią i ekologią. 
W publikacji niniejszej uzupełniam te obserwacje danymi z literatury 
(1, 2, 3, 4, 5). 

Moje spostrzeżenia nad biologią i ekologią obu tych gatunków nie 
wnoszą w zasadzie nic nowego do istniejących już, bardzo dokład- 
nych opisów w piśmiennictwie niemieckim, jednakże stwierdzono, że 
zarówno w biologii jak i w ekologii tych gatunków brak jest na naszym 
obszarze jakichś swoistych różnic w porównaniu z danymi z innych 
obszarów. 

I. PRAYS CURTISELLUS DON. | 

Gatunek nalezy do rodziny Hyponomeutidae Staint., podrodziny Hypo- 
nomeutidae Cotes. Rodzaj Prays Hb. reprezentowany jest w zachodniej 
palearktyce przez trzy gatunki: curtisellus Don., rusticus Haw. i oleella 
Farr. W Polsce występuje tylko pierwszy gatunek. W zachodniej paleark- 
tyce jest on dość szeroko rozsiedlony. Zasięg jego rozprzestrzenienia sięga 
od Anglii i Szkocji, przez Francję, Niemcy, Polskę, Ukrainę i południo- 
wą Rosję aż do Kaukazu i Armenii. Na południu Europy zasięgiem swym 
obejmuje północne Włochy i kraje bałkańskie. Dane o jego występowaniu 
na innych obszarach Azji poza Armenią nie są dotychczas znane. Według 
obecnie znanego zasięgu zoogeograficznego można traktować go jako 
euro-kaukaski lub europejski element faunistyczny. | 

W piśmiennictwie polskim brak jest dokładniejszych danych o miej- 
scach występowania jego na terenie Polski. W Pieninach został wykryty 
przeze mnie w roku 1954, pod Czorsztynem w dolinie Dunajca). 

Jego pochodzenie w tej części Pienin związane jest prawdopodobnie 
z dawnymi lasami typu (Querceto-Carpinetum medioeuropaeum, które 
w okresie optimum termicznego były tu szeroko rozprzestrzenione. 
W skład ówczesnych drzewostanów liściastych wchodził jesion, z którym 
P. curtisellus jest biologicznie związany. Wprawdzie z dawnych drzewo- 
stanów tego typu pozostały tylko fragmentaryczne szczątki, lecz jesion 
z biegiem czasu przekształcił się tu w gatunek półsynantropijny. Towa-- 
rzyszy on dziś w całej okolicy półnaturalnym roślinnym zespołom rude- 
ralnym. 

W uprawach leśnych jesion nie miał do tej pory na tym terenie więk- 
szego zastosowania. Obecnie istnieją projekty wprowadzania go do upraw 
aż do wysokości 1 000 m n.pm. Z tego powodu znalezienie w okolicy 
P. curtisellus nabiera poważniejszego znaczenia. 
  

') Wymienia go prof. M. Nunberg w obu wydaniach swego „Klucza do 
oznaczania ważniejszych szkodliwych owadów leśnych* (r. 1935 i 1951); wprowadził 
30 na podstawie własnych obserwacji w Białowieskim Parku Narodowym, gdzie żer 
gąsieniczki w pączku młodych jesionów, rosnących pod okapem drzewostanu, był 
wcale częstym zjawiskiem. (Przyp. Red.) | 
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Cechy morfologiczne 

Motyl. Skrzydła wydłużone, komórka środkowa (discus) sięgająca do 
8/4 długości brzegu przedniego. Żyłki r4 i r5 trzonkowato połączone. W bu- 

dowie skrzydeł tylnych brak jednej żyłki, tak że z komórki środkowej 

wychodzą w kierunku brzegu zewnętrznego tylko cztery odgałęzienia. 

Ciało jest gładko owłosione, otułki dłuższe od głowy, oczy czarne. Głowa 

biała; tułów biały po bokach czarno obramowany. Odwłok szarobrunatny, 

od spodu jaśniejszy. Skrzydła przednie białe o szarobrunatnej strzępinie. 

Na brzegu przednim, na 2/з jego długości, występuje trójkątna, ciemno- 

szara plama, obejmująca także i pole środkowe. W jej zakończeniu znaj- 

dują się 2 do 3 czarnobrunatne kropki, często zlewające się razem. Na 

brzegu przednim w polu plamy trójkątnej znajdują się małe, jasne plam- 

ki. W polu nasadowym oraz wzdłuż brzegu zewnętrznego, od wierzchołka 

skrzydeł aż do brzegu wewnętrznego, występują w zacienionych polach 

liczne, drobne, czarnobrunatne plamki. Skrzydła tylne brunatnoszare 

z jaśniejszą, długą strzępiną. Rozpiętość skrzydeł przednich 14 do 17 mm. 

Gąsienica ma 8 par nóg; jest żółta o brunatnej głowie, dorosła nato- 

miast jest brudnozielona, na grzebiecie brunatnoczerwona, od spodu ciem- 

nozielona, głowa czarna. Długość ciała wynosi 7 do 10 mm. 

Poczwarka zielona, na przednim i tylnym końcu brunatna, spoczywa 

w lużnym oprzędzie. 

Spostrzeżenia biologiczne 

Gatunek pojawia się u nas w dwóch pokoleniach. 
Imagines z pierwszego pokolenia pojawiają się pod koniec czerwca 

i latają mniej więcej do połowy lipca. Samiczki składają jajka na liściach, 

przede wszystkim w szczytowej partii drzewka. Po kilku dniach wylę- 

gają się gąsieniczki i wgryzają się w blaszkę liścia, minując ją. Miny nie 

' mają żadnych cech charakterystycznych i przedstawiają dość nieregular- 

ny obraz żerowania. Po pierwszym linieniu gąsieniczki opuszczają miny 

j przenoszą się na zewnętrzną stronę blaszki liścia, wyżerając jej miąższ 

w ten sposób, że nie uszkadzają strony spodniej. Po drugim zrzuceniu 

skóry, rosnąc szybko, rozpoczynają szkieletowanie liści, łącząc je poje- 

dynczo przędzą. Podczas dalszych linień nie zmieniają sposobu żerowania 

aż do przepoczwarczenia się. 
W zależności od pogody przepoczwarczenie następuje pod koniec lipca 

lub na początku sierpnia. Gąsienice schodzą przed tym z drzewek 1 kryją 

się wśród zeschłej trawy lub pod opadłymi liśćmi. Tam tworzą lużny 

- oprzęd, w którym przepoczwarczają się. Stadium poczwarki trwa 8 do 

10 dni. 
Z poczwarek wylęgają się na początku, lub najpóźniej w połowie 

sierpnia imagines drugiego pokolenia. Samiczki, podobnie jak i w po- 

' przednim pokoleniu, składają jajka na liściach, lecz tym razem wyląg 
gąsieniczek trwa nieco dłużej. Początkowo zachowują się one, jak i ich 

' poprzedniczki z pierwszego pokolenia tj. minują liście, ale po pierwszej, 

a czasami dopiero po drugiej zmianie skóry prowadzą zupełnie inny tryb 
| życia, przechodzą bówiem na pączki wierzehołkowe. Po przegryzieniu łus- 

\ 
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ki pączka, wgryzają się do jego wnętrza. Obecność gąsienicy można po- 
znać wówczas po lekko oprzędzionych trocinkach, zakrywający ch otworek 
wejściowy. W komorze, wygryzionej wewnątrz pączka, gąsienica spędza 
okres zimowy. Wiosną następnego roku, nie wcześniej jednak jak w maju, 
budzi się ze snu zimowego 1 rozpoczyna żer. J eśli wskutek jesiennych 
uszkodzeń pączki nie rozwijają się, zjada je teraz doszczętnie. Jeśli na- 
tomiast zdołają rozwinąć się w listki, przechodzi na nie i żeruje dalej. 
Rośnie bardzo szybko. 

Czasem jednak następuje znaczne zróżnicowanie w sposobie żeru oraz 
w doborze miejsca żerowania. Jeśli bowiem pączki szczytowe nie zostały 
całkowicie zniszczone i zdołały rozwinąć się, gąsienica włazi na pęd i drą- 
ży w nim otwór o długości 1—2 cm. W następstwie tego pęd czernieje 
l wraz z rozwiniętymi listkami wkrótce ginie. W takim przypadku cały 
niemal wiosenny żer odbywa się w pędzie i nie następuje już po nim 
odrębny żer na liściach. 

Przed przepoczwarczeniem się, co następuje zwykle na początku 
czerwca, gąsienica opuszcza swoje żerowisko, przechodzi na gałązkę, na 
której przepoczwarcza się w hamakowatym oprzędzie złożonym z poje- 
dynczych nitek. Stadium poczwarki jest teraz znacznie dłuższe, jak po- 
przednio, i trwa od kilkunastu dni do trzech tygodni. 

Skutki żeru oraz sposób zwalczania szkodnika 

Jak wynika z opisanego przebiegu żerowania gąsienicy, P. curtisellus 
jest raczej technicznym szkodnikiem jesionu. Żer gąsienicy drugiego po- 
kolenia na liściach jest bez znaczenia, szkody powstają dopiero podczas 
żeru jesienno-wiosennego. Wówczas zostają zniszczone pączki szczytowe, 
a nawet całe pędy, co powoduje zniekształcenie wierzchołkowej części 
drzewka. W następstwie bowiem zniszczenia pączka szczytowego rozwi- 
jają się pączki boczne, wykształcając rozwidlenie strzały. 

Łatwo zatem zrozumieć, że szkodnik jest przyczyną powstawania licz- 
nych zniekształceń drzewek. 

Zwalczanie szkodnika jest trudne. Leśnictwo nie posiada do tego sku- 
tecznych środków. Zalecane jest ścinanie na wiosnę uszkodzonych pącz- 
ków lub pędów wraz z jednym pączkiem lub pędem bocznym. Pozostały 
pączek lub pęd boczny może wykształcić w przyszłości bardziej prawid- 
łową strzałę. Obecność gąsienicy w pączku lub pędzie można poznać na 
wiosnę po pojedynczych nitkach przędzy, zmieszanych z odchodami. Opi- 
sany sposób zwalczania jest jednak raczej półśrodkiem, który ponadto 
wymaga od pielęgnującego uprawy i młodniki dużej znajomości procesu 
żerowania gąsienic tego szkodnika. 

II. SEMASIA DINIANA GUEN. 

Semasia diniana Guen. należy do rodziny Tortricidae Steph., podro- 
dziny Epibleminae Kenn. Rodzaj Semasia Steph. jest licznie reprezento- 
wany w zachodniej palearktyce, gdzie występuje ponad 50 gatunków tego 
rodzaju. Kilka spośród nich jest notowanych w leśnictwie, jako owady 
szkodliwe. S. diniana zajmuje pod tym względem jedno z głównych 
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miejsc. Gatunek ten dał się bowiem poznać na niektórych obszarach 
Europy środkowej i północnej, jako groźny szkodnik lasów iglastych. 
Uchodzi on przede wszystkim za szkodnika lasów modrzewiowych, lecz 
opada także i czyni znaczne szkody w drzewostanach, w skład których 
wchodzą inne gatunki iglaste, jak świerk, jodła, sosna i limba. 

Geograficzne rozprzestrzenienie tego gatunku obejmuje Anglię, Skan- 
dynawię, Niemcy, kraje alpejskie, Polskę, Rosję północną oraz Syberię 
i Amerykę Północną. Jest to zatem typowy element boreo- alpejski o za- 
sięgu circum-polarnym. 

W Polsce notowany jest w kilku pojedynczych stanowiskach, miano- 
wicie w okolicach Gdańska, w Poznańskiem, w Beskidach Slasko-Cie- 
szyńskich. W ostatnich latach wykryłem go w Urorcach i w Pieninach. 

S. diniana wykazała już wielokrotnie skłonności do masowego poja- 
wu, głównie w drzewostanach modrzewiowych i świerkowych. Masowe 
pojawy tego gatunku zdarzały się nierzadko na przestrzeni ostatnich stu 
lat w Czechach, Niemczech i krajach alpejskich, nie wyłączając ich po- 
łudniowych obszarów. W Polsce natomiast nie zanotowano dotychczas 
nigdzie liczniejszego wystąpienia S. diniana, ani też nie zauważono skłon- 
"ności do wzmożonego wzrostu populacji. 

Pewne jednak spostrzeżenia, poczynione nad tym gatunkiem w ciagu 
ostatnich kilku lat w Pieninach i w Gorcach, pozwalają mi stwierdzić, że 
ilość pojawiających się tu osobników z roku na rok stałe wzrasta. Dla 
przykładu przytaczam kilka liczb, które wyrażają stosunek częstotliwości 
pojawu imagines S. diniana w niektórych tutejszych biotopach w latach 
1950 do 1956. W biotopach tych S. diniana stanowi euceniczny składnik 
zootonu biocenoz. 

1. Rezerwat modrzewiowy w Kluszkowcach koło Czorsztyna (połud- 
niowy stok pasma Lubania). 
a) wystawa południowa: rok 1950 do roku 1956 = 1: 28, 
b) wystawa północno-zachodnia: rok 1950 do roku 1956 = 1:7. 

2. Rezerwat modrzewiowy na Marszałku nad Krościenkiem, (połud- 
niowy stok pasma Lubania). 
a) wystawa południowa: rok 1951 do roku 1956 = 1: 46, 
b) wystawa północno-zachodnia: rok 1951 do roku 1956 = 1:11. 

3. Rezerwat Ścisły w Pieninach, Nowa Góra — las jodłowy. 
a) wystawa południowo-zachodnia: rok 1954 do roku 1956 = 1:17, 
b) wystawa północna: rok 1954 do roku 1956 = 1:4. 

Powyższy, niemal równomierny we wszystkich trzech biotopach, po- 
zostających bez wspólnej więzi biocenotycznej, wzrost pojawu S. dimana 
zmusza do ogólnego na razie rozważenia przyczyn tego zjawiska. Jest to 
zagadnienie skomplikowane i trudne. Nie mam bowiem żadnych danych 
o tym gatunku z innych obszarów Polski, na których on występuje, lub 
na których mógłby występować ze względu na swoje wymagania ekolo- 
giczne. Nie można zatem stwierdzić, czy jest to zjawisko wyłącznie lokal- 
ne, ograniczone tylko do pewnych stanowisk w Pieninach i w Gorcach, 
czy też należy do rzędu zjawisk o szerszym zasięgu. Nie ma również 
żadnych danych odnoszących się do migracji tego gatunku w ostatnich 
latach na obszarach sąsiadujących z Polską. Jak stwierdziłem, nie było 
w ostatnich latach przyczyn technicznych o charakterze lokalnym, które 
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mogłyby wywołać to zjawisko. W żadnym z tych biotopów nie prowadzo- 

no w tym czasie eksploatacji, która przez rozluźnienie zwarcia i zwięk- 

szenie ilości światła wewnątrz drzewostanów mogła by mieć wpływ na 

wzrost populacji S. diniana. Słuszne wydaje się, że powyższe zjawisko 

należałoby raczej przypisać czynnikom meteorologicznym, wpływającym 

na ogólne pogorszenie się warunków makroklimatycznych, co dato sie 

zauważyć w okresie lat 1952—1956. Można przypuszczać, że S. diniana 

Guen. jako element boreo-alpejski, o wąskim zakresie przystosowania 

ekologicznego, jest szczególnie wrażliwa na odchylenia poziomu ekolo- 

gicznego biotopu, którego stanowi naturalny składnik. Z powodu braku 

szerszych danych muszę niestety na razie na tym przypuszczeniu po- 

przestać. 

Cechy morfologiczne 

Motyl. Skrzydła przednie wydłużone, błyszczącoszare z brunatnym 
nalotem. Brzeg pola nasadowego, przechodzący w środku skrzydła w kąt 
ostry, ukośna przepaska, wybiegająca ze środka brzegu przedniego oraz 

nieregularna plama przy wierzchołku skrzydła — ciemnobrunatne. Strzę- 
pina szara o dwóch nieregularnych punktach. Ubarwienie oraz rysunek 
skrzydeł przednich są bardzo zmienne. Zdarzają się egzemplarze bardzo 
jasne z domieszką zabarwienia białego i wyraźnym rysunkiem, typo- 
we — niebieskoszare z brunatnymi nakreśleniami i dość wyraźnym ry- 
sunkiem — lub też jednostajnie szarobrunatne z zanikiem rysunku. 
Skrzydła tylne są dość szerokie, brunatnoszare o jaśniejszej strzępinie, 
przedzielonej ciemniejszą linią. Całe ciało jest brunatnoszare, długość 
jego wynosi 8 do 10 mm. Rozpiętość skrzydeł przednich __ 16 do 20 mm. 
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Rys. 1. Prays curtisellus Don. Rys. 2. Semasia diniana Guen 

Jajo ma kształt owalny, lekko spłaszczony, o długości 0,6 do 0,7 mm. 

Ubarwienie jaj świeżo złożonych jest zmienne, od bladożółtego do ciem- 

nożółtego, lecz najczęściej już następnego dnia po złożeniu zmienia się na 

zielonkawe (spostrzeżenie własne). 
Gąsienica. Poszczególne egzemplarze różnią się między sobą znacznie 

w ubarwieniu, od żółto-brunatno-zielonych do czarnozielonych, najczęś- 
ciej spotykanych i prawdopodobnie typowych. Młode gąsienice mają 
ubarwienie ciemniejsze, które w miarę ich dorastania  jaśnieje. Głowa 
gąsienicy młodej jest czarna, dorosłej brunatna. Na grzbiecie gąsienicy 
dorosłej oraz po obu jej bokach występują wyraźne czarnozielone kreski. 

Nad i pod nimi znajdują się dwie jaśniejsze kresy, tej samej barwy co 
brzuch, tj. zielonkawej. Na każdym pierścieniu odwłoka znajdują się 
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cztery okrągłe, szorstkie, dość duże brodaweczki, zakończone pojedyn- 

czym włoskiem. Po obu stronach, nad przetchlinkami oraz poniżej nich, 

znajdują się podobne do poprzednich brodaweczki, lecz na jedenastym 

pierścieniu są tylko trzy, w układzie tworzącym trójkąt. Spośród nich 

tylna jest największa. Na końcu odwłoka, przy otworze odchodowym, 

znajdują się krótkie, czarne włoski w ilości 4—5. Długość ciała gąsienicy 

dorosłej wynosi 10—12 mm. 

Poczwarka ma również zabarwienie zmienne, od brunatnego do czer- 

wono-brunatnego; na ostatnich pierścieniach zaopatrzona jest w krótkie 

kolce, służące podczas wylęgu do wydobywania się z oprzędu. Poczwarka 

spoczywa w gęstym, jedwabistym kokonie. 

Spostrzeżenia i uwagi nad biologią 

S. diniana ma jedno pokolenie w roku. 
Imagines pojawiają się przy końcu lipca i latają do końca sierpnia. 

W ciągu dnia motylki siedzą ukryte na gałązkach, najczęściej przy wierz- 

chołku drzewa, rzadziej w jego niższych partiach, pojedynczo zaś na 

pniach lub w runie, szczególnie trawiastym. Podczas słonecznej pogody, 

między godziną 9,30 a 11,00 następuje pierwszy zryw samczyków do 

lotu, a po nim oblot przeważnie szczytowej części drzew. Zryw nie jest 

pełny, gdyż część samczyków nadal spoczywa w ukryciu, podobnie jak 

i samiczki. Z chwilą wzrostu nasłonecznienia oblot ustaje zupełnie. Po- 

wtórnie rozpoczyna się, lecz już w pełni, w późniejszych godzinach po- 

południowych. Liczne samczyki i pojedyncze samiczki latają intensywnie 

w oświetlonej słońcem części koron drzew. Ilość zrywających się do lotu 

samiczek wzrasta pod koniec dnia. Jest to początek lotu kopulacyjnego, 

który trwa do późnych godzin nocnych w zależności od sprzyjających 

warunków atmosferycznych. Największe nasilenie lotu kopulacyjnego 

przypada na okres zmroku wieczornego. 
Składanie jajek odbywa się również o tej porze, lecz w kilka dni póź- 

niej, po szczytowym nasileniu lotu kopulacyjnego. Wówczas daje się za- 

uważyć znaczne zmniejszenie liczby osobników żeńskich pośród latają- 

cych o zmroku imagines. 
Samiczka składa jajka na gałązkach w szczytowej części drzewa w nie- 

wielkich kupkach, po 4—20 sztuk w jednym miejscu. 

W dalszym ciągu procesu biologicznego u S. diniana następuje znaczne 

zróżnicowanie, wywołane wyborem gatunku drzewa. Inne formy bowiem 

przybiera proces ten na modrzewiu, a inne natomiast na pozostałych ga- 

tunkach iglastych. Należy rozpatrzyć dwie główne, a zasadniczo różne for- 

my przebiegu tego procesu — na modrzewiu i na świerku. 

Modrzew. Na składanie jaj wybiera samiczka miejsca w pobliżu pę- 

dów skróconych, a same jaja zazwyczaj umieszcza w zagłębieniach plech 

porostów, które znajdują się w tych miejscach. Rzadziej jaja składane są 

pod łuskami kory lub w jej zagłębieniach. Zmieniająca się, w niedługim 

czasie po zniesieniu, barwa jaj na zielonkawą, czyni je trudno dostrzegal- 

nymi na tle otoczenia. Jaja zimuja. 

Młode gąsieniczki lęgną się przy końcu maja. Stadium gąsienicy trwa 

dość długo. Początkowo gąsieniczka, do pierwszej zmiany skóry, przebywa 
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w woreczkowatym oprzędzie, sporządzonym przez nią w środku pęczka 
igieł na równo rozwiniętym pędzie skróconym. Zjada ona częściowo igły, 
wokół których oprzędziony jest woreczek. Linienie następuje w wo- 
reczku. Zaraz po drugim linieniu, które następuje w podobnym wo- 
reczku, wyszukuje gąsieniezka nowy pęczek i oprzędza wewnętrzne jego 
igły, tworząc rodzaj lejka. Rozpoczyna od strony wewnętrznej żer oprzę- 
dzionych igieł, wskutek czego pozostaje tylko zewnętrzna ich skórka. Na- 
stępuje trzecie linienie, po którym gąsienica zjada resztkę lejka i prze- 
chodzi na nowy pęd skrócony. Oprzędza na nim igły w większy 
lejek i powtarza żer, jak poprzednio. Po czwartej zmianie skóry niezwło- 
cznie rozpoczyna intensywny żer, pozostawiając jedynie niedojedzone 
końce igieł, oprzędzione pojedynczymi nitkami. Następnie gąsienica opusz- 
cza lejek i sporządza na gałązce rurkowaty oprzęd, do którego wciąga 
odgryzione igły i zjada je. W przypadku masowego pojawu i równie ma- 
sowego żeru dorosłe gąsienice nie sporządzają już rurek oprzędowych, 
lecz po prostu ogryzają igły, pozostawiając nitkowate ich brzegi. Ścielą 
pojedyncze nitki przędzy wokół pędów i gałązek, na których zaczepiają 
się grudki kału i niedogryzione resztki igieł. W ten sposób powstaje w ko- 
ronach drzew jakby welon. | 

Żer gąsienic, mniej więcej do trzeciego linienia, powoduje, że miejsca 
opadnięte przybierają z daleka wygląd białawy, natomiast żer masowy 
dorosłych gąsienic wywołuje czerwonorudy wygląd koron. 

Przed przepoczwarczeniem się większość gąsienic opuszcza się na nit- 
kach przędzy i u stóp drzewa zagrzebuje się płytko w ściółkę. Tam gąsie- 
nica sporządza sobie dość gęsty, ale niezbyt silny oprzęd, do którego zew- 
nętrznej strony przyczepione są pojedyncze opadłe igły. W oprzędzie tym 
po kilku dniach przepoczwarcza się. 

Znacznie mniejsza liczba gąsienic pozostaje w pobliżu dawnych żero- 
wisk i tam sporządza swe kokony, w których przepoczwarcza się. Jeszcze 
Inne opuszczają się niżej, przytwierdzają kokony do kory na pniach i tam 
także przepoczwarczają się. | 

Świerk. Na świerku samiczka składa jajka pod starszymi łuskami 
pączkowymi, w szczytowej części drzewa. Żer gąsienicy przedstawia zu- 
pełnie inny wygląd, aniżeli na modrzewiu. Młode gąsieniczki nie tworzą 
lejków, lecz wgryzają się w młode pędy, wewnątrz których sporządzają 
sobie kryjówkę, a częściowo także i żerowisko. Podczas żeru gąsienica 
ogołaca niemal doszczętnie z igieł przede wszystkim górne części pędów. 
Snuje przy tym znacznie mniej nitek przędzy, jak na modrzewiu. Dorosła 
lub dorastająca gąsienica opada ze szczególnym upodobaniem młode 
szyszki. Żeruje częściowo na ich powierzchni, lecz drąży także w nich 
otwory, a po wejściu w nie wygryza ich miąższ, wciąga odgryzione igły 
do wnętrza i tam je zjada. 

W sposobie przepoczwarczania się nie zachodzą natomiast żadne za- 
sadnicze różnice. 

Jodła. Obraz żerowania na jodle jest bardzo podobny do żeru na Świer- 
ku i nie różni się od niego niczym szczególnym. Jeżeli jednak na świerku 
przy liczniejszym pojawie opanowana przez gąsienice strefa sięga nawet 
w dolne części koron drzew, to na jodle opanowana zostaje wyłącznie ich 
szczytowa partia. 
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Opanowywaniu ulegają zazwyczaj starsze, przerzedzone drzewostany 
modrzewiowe, jeśli chodzi natomiast o świerk i jodłę, to ulegają mu za- 
równo drzewostany starsze, dojrzałe, jak też i drągowiny. 

S. diniana przejawia w postaci imagines wiele skłonności do odbywa- 
nia wędrówek i opanowywania w ten sposób dalszych, nieraz dość odleg- 

łych stanowisk biotycznych. Dopomagają w tym niejednokrotnie sprzyja- 

jące czynniki meteorologiczne, jak np. silniejsze wiatry, lecz dzieje się to 

także dość często bez udziału tych czynników, pod wpływem impulsu 

migracyjnego. Ta cecha gatunku, już raczej etologiczna, ma duże zna- 

czenie, gdyż powiększa niebezpieczeństwo nieoczekiwanego rozprzestrze- 

nienia się szkodnika i opanowania przezeń obszarów, na których poprzed- 

nio albo nie pojawiał się zupełnie, albo występował jedynie w stopniu 

obojętnym dla drzewostanów. 

Skutki żeru oraz sposoby zwalczania szkodnika 

S. diniana jest typowym szkodnikiem biologicznym drzewostanów 
iglastych. Masowy bowiem żer w szczytowych partiach ich koron po- 
woduje, wskutek ubytku igliwia i zniszczenia części pączków lub pędów, 
ogólne osłabienie drzewa, utratę przyrostu itp., a w przypadku ponowne- 
go opanowania drzewostanu przez szkodnika w roku następnym, nawet 

obumieranie drzew. Osłabione skutkiem inwazji szkodnika drzewostany 

wykazują zmniejszoną zdrowotność i odporność, co może z kolei spowo- 

dować pojawienie się szkodników wtóraych. Może zajść wówczas koniecz- 

ność usunięcia z drzewostanu ze względów sanitarnych pewnej ilości 
drzew, najbardziej narażonych na opadnięcie przez szkodniki wtórne. 
Usunięcie większej ilości drzew z drzewostanu może z kolei wpłynąć 
ujemnie na warunki siedliskowe. 

Jak wykazała praktyka leśników w krajach, w których szkodnik spo- 
wodował dotychczas niejednokrotnie szkody o rozmiarach klęski, zwalcza- 
nie szkodnika jest bardzo trudne. Półśrodkiem w zwalczaniu jest zbiera- 
nie w odpowiednim okresie (w lipcu) poczwarek, spoczywających w ściół- 
ce, rozpalanie ognisk wabiących imagines (w sierpniu), a w ostateczności 
opylanie drzewostanów środkami chemicznymi (w końcu maja i w czer- 
wcu). | 

W zwalczaniu szkodnika dużą rolę odgrywa leśne ptactwo owadożerne, 
dla którego powinny być stwarzane odpowiednie warunki gnieżdżenia się 
w drzewostanach. 

Ważnym czynnikiem jest kształtowanie drzewostanów przez dobór 

właściwych gatunków drzew, w dążeniu do tworzenia drzewostanów wie- 
logatunkowych o dużej zdrowotności i odporności. 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego dnia 15.1.1957 r. 
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ДВА МАЛОИЗВЕСТНЫХ В ПОЛЬШЕ ВИДА ВРЕДНЫХ БАБОЧЕК: 
Prays curtisellus Don. u Semasia diniana Guen. СРЕДИ ФАУНЫ 

БАБОЧЕК ПЕНИНСКОГО НАРОДНОГО ПАРКА 

Краткое содержание 

Автор обращает внимание на существование в Польше двух мало- 
известных, но вредных в лесном хозяйстве, видов бабочек: Ртауз 
curtisellus Don. (Hyponomeutidae) u Semasia diniana Guen (Tortricidae). 
Первая является вредителем ясеневых культур и молодняков, вто- 
рая —- лиственничных и некоторых других хвойных насаждений. 

Правда, до сих пор не отмечено на территории Польши никаких 
повреждений причиненных этими видами, однако, это случалось мно- 
гократно в соседних странах, прежде всего в Чехословакии и Гер- 
мании. 

Наследство хищнического хозяйничания оккупантов, а также соб- 
ственные ошибки в ведении лесного хозяйства в послевоенный период 
могут, по мнению автора, способствовать росту градации этих ви- 
дов в Польше и привести к расширению района их распространения. 
Эти предположения автор делает на основании собственных наблю- 
дений над этими видами, проведённых в 1950—7956 годах в Пени- 
нах (краковское воеводство — прим. пер.), а также в прилегающих 
районах. 

Особенно беспокоющим явлением кажется отчётливый рост гра- 
дации S. diniana наблюдаемый и отмеченный в двух лиственничных 
резерватах на южных склонах хребта Любани (Горцы), а также 
в пихтовых древостоях на Новой Гуже в Пенинах. Автор допускает, 
что возникновению этого явления могли содействовать в какой-то 
степени изменению климатических условий, какие наблюдаем в тече- 
ние последних нескольких лет. Возможно, что как раз они привели 
в некоторых биоценозах к таким изменениям экологических условий, 
которые возбудили факторы, влияющие на рост градации этого вида. 

Что касается вида Ртауз ситИзеЦПиз автор выражает опасение, что 
в связи с введением новых направлений в лесоводствие, где ясень 
должен заменять место в лесных культурах даже на высоте до 1000 м. 
над уровнем моря, расширение районов обитания вредителя и могло 
бы значительно увеличиться благодаря этому поставить под угрозу 
культуры. 
Дальше автор даёт подробную морфологическую и биологическую 

характеристики обоих видов. Это должно облегчить наблюдение 
и распознание появления этих видов в других районах Польши, 
где возможно они также существуют, однако, лесоводы их не за- 
мечают. 

Автор обсуждает также методы борьбы с этими вредителями. Но 
все из известных и применяемых до сих пор методов он считает не- 
достаточными. В связи с этим предлагает посадку культур в таком 
видовом составе, который мог бы обеспечить будущим насаждениям 
наилучшее состояние здоровья и иммунитет, гарантирующий впредь 
успешную естественную борьбу с вредными элементами среди мира 

34



0 

насекомых. Видовой состав этих культур должен опираться на тща- 

тельно проведенном анализе условий местопроизрастания, а также на 

подробном исследовании всех характерных для данного района эко- 

логических факторов. 

TWO LESS KNOWE IN POLAND SPECIES OF LEPIDOPTERA PRAYS 

CURTISELLUS DON. AND SEMASIA DINIANA GUEN. IN THE 

FAUNA OF THE NATIONALPARK IN PIENINY 

` Summary 

The author draws attention to not much known, but very injurious two species 

of butterflies (Lepidoptera), viz. Prays curtisellus. Don. (Hyponomentidae) and Sema- 

sia diniana Guen. (Tortricidae) occurring in Poland. The latter species is injurious 

to larch stands and various other conifers, and the former — to ash plantations. 

Although no damage is, as yet, reported upon the Сошту $ territory, in adjacent 

countries, i.e. Czechoslovakia and Germany. several attacks have occurred. 

According to the author‘s view the increase of population of injurious species and 

the spread of their occurrence can be brought about as consequence of mismana- 

gement of stands in time of Occupation and post war period. This supposition is 

based upon observations which the author has made in the period of 1950—1956 in 

Pieniny Mountains and their nearest vicinity. The visible increase in population 

of S. diniana Guen., observed and reported from two of larch reserves, situated 

on the southern slopes of the Luban Mount (in Gorce Mountains) so as in fir stands 

covering Nowa Mount in Pieniny Mountains, seem most serious. 

The author believes that the climatic changes, observed during the last few years 

might have, in some degree, influenced the occurrence of the phenomenon. These 

changes could be responsible for some ecological variations in certain biocenoses 

and for liberation of factors influencing in their turn the increase of population 

of the injurious species. 
In so far as the species Prays curtisellus Don. is concerned the author feels 

rather anxious the extention of the range of ahs tree up to 1000 m above sea 

level, in compliance with prevaling news trends in forestry, should affect the spread 

ot the injurious species and threaten plantations. 

Detailed morphological and biological characteriticsof either species are given by 

the author. These characteristics should help the practising forester to make obser- 

vattions and detect occurrence of the two species upon other attacked territories of 

the Country, where the species are present, but as yet undetected. 

Means of control are also discussed by the author. However, all the known and 

used heretofore means are found inadequate. Therefore suggestion is given to esta- 

blish plantations of such species composition which should ensure the maximum 

of health and resistance to the future stand which should be invulnerable to attacks. 

The species composition of a resistant plantation should be based upon accurate 

ов уве of site with due consideration given to all outstanding ecological local 

iactors. 
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