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ENTOMOLOGIIA LEŚNA. 

  

Część 1wsza Owad szkodliwy lasom. 

P odług danego słowa w pierwszym numerze 

tego dziennika, przystępuiemy teraz do opisu 

poiedyńczych gatunków owadu, które bądź dla 
swéy szkodliwości bądź użyteczności lasom, 
zasługuią na uwagę gospodarza leśnego; zay- 
miemy się pićrwćy szkodliwemi, tych bowiem 
znaiomość dla leśniczego iest waźnieysza. 

i 

Prządka Sosnowiec ("). Phalaena Bombyx 
Pini. 

Zwykle natrafiamy ten gatunek owadu 
w lasach naszych sosnowych (Pinus sylvestris), 

(*) Uważamy takie opisy poiedyńcze za materyały 

do Monografii (w własciwćm biorąc znaczeniu ten 
wyraz).
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przez część czerwca i caly ciąg lipca i sier- 
pnia w stanie doskonałym, to iest: wstanie motyla 

nocnego czyli ćmy lub omacnicy. Rzadko on 

wcześnićy pokazuie się, częsciey w późnieyszćy 

porze roku znalćóść go w tym stanie można, 
osobliwie skoro iest w wielkićm mnóstwie. 

Obie płci tćy omacnicy wiele do siebie 

maią podobieństwa; samicę rozróżniamy prze- 

cie ud samca po różkach nitkowatych, po cie- 
le znacznie grubszóćm i większćm, tudzież po 
skrzydłach obszernićyszych i nieco *iaśnićyszego 
pospolicie koloru. 

Długość ciała omacnicy wynosi naywiecéy 
cztćry do pięciu ćwierci cala, a grubość która 
w tułowie (żruzcus) iest  naywiększa, trzy do 
cztćrech linii; samice wszakże ciężarne maią 
grubszy kałdun (abdomen). Wymiar poprzeczny 
naywiększy, idący przez zupełnie rozpostarte 
skrzydła , półtrzecia do trzech cali dochodzi. 
Ciało ogólnie uważanę co do postaci, iest po- 
dłużne, walcowate, ku tyłowi zaokrąglone i 
miernie długim ale gęstym włosem pokryte , 
z którego na końcu zadu powstaie do góry za- 
darty, płasko kończaty ogonek (anus barbatum). 
Wfos ten pokrywa zupełnie cialo,  iest mięki 
lecz dosyć mocno osadzony, pokłada się od 
głowy do zadu i ma znaczny połysk, osobliwie 
na wierzchu kadłuba, gdzie ta posuwistość wło=
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за iest wydatnieysza. Cały kałdun biorąc od 
końca tyłu aż do osady skrzydeł spodnich , 

lest podzielony na siedm pierścieni poprzecznych 

prawie iednakiéy poltoroliniowéy szerokości i 

tyleż wcięć czyl przegubów oddzielaiących pićr- 

wsze. Włos który pokrywa tę część ciała utru- 

dnia w prawdzie rozpoznanie owych pierścieni, 

jednakże z wierzchu ciała wyraźniey one iak 

spodem wykazuią się. Kolor włosów barwiących 
cały kadłub (wraz z głową), iest iednostayny 

rdzawo-brunatny, żółtawy lub czerwonawy, mnićy 

więcćy zawsze w popielaty wpadaiący; spód cia- 

da stale iaśnićyszy aniżeli wierzch. Barwa na 

plecach (ihorax) iest pospolicie ciemniéysza. 
Część pleców niższa odpowiadaiąca tarczce (scu- 
tellum) innego owadu, którą podczas spoczynku 
omacnicy złożone pokrywaią skrzydła, iest dość 
wyraźnie oddzielona od części wyzéy skrzydeł 
potożoney, poprzeczną ciemnićyszą liniia z dwo- 
ma wcięciami. Druga podobna liniia ziedném 
wcięciem odgranicza od kałduna tę samą niższą 
część pleców. Głowa omacnicy na krótkićy ma- 
ło widzialney szyi osadzona i ztułowem złą- 
czona, iest dosyć mała, naywiększy bowiem ićy 
wymiar ledwo trzech linii dochodzi, nie licząc 
w to części stérczacych iak rozki (antenne) ma- 
cki (padpi) it. p. *Zi narzędzi służących do przyi- 
mowania pokarmu, same tylko macki sa wi-
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dzialne, ięzyczek zaś tak krótki ze go z pomię- 
dzy palpów w zwykłćm położeniu  zostaiących 
dostrzedz niemożna. Palpy są krótkie, raptem 

szydłowato zaostrzone, cokolwiek zadarte, od 

góry i od dołu nieco spłaszczone i schodzące 

się, co nadaie im postać dzióbka; z resztą są 

one kosmate iak całe ciało, i ta okoliczność u- 

trudnia rozpoznanie podziału onych na stawy. 

Oczy dwa na bokach macków osadzone, są ku- 

liste, pół limii średnicy maiące, zielonkowate , 

błyszczące się i z mnogich punktów złożone. 

Różki dwa na czole osadzone do czterech li- 

długości maiące, dość proste. Kolor róż- 
ków iest ciemno rdzawy, u samca w postaci 

podwóynego w zdłuź składającego się grzebie- 
nia, u samicy nitkowate lecz podzielone na 

stawy i stąd ząbkowatość drobną wykazujące. 

Nogi w liczbie sześciu są iak wiadomo 
piersiowe (pedes pectorales) zotto-brunatne, a 

golenie mocno kosmate. 

Naywaźnićysze 2 członków przydatkowych 
(artus) dla cechowania, są skrzydła. Te u na- 
szey prządki są mierney wielkości uważaląc sto- 
sunkowo do ciała, i tak kształtem, iak ułoże- 
niem podobne do skrzydeł innych omacnic 

w tćy mieszczących się familii. Przez wszystkie 
cztery skrzydła idą w dość równćy od siebie 
odległości proste żeberka czyli żyłki na ksztalt
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wachlarza rozchodzące się. Te Żyłki na obu po- 

wierzchniach skrzydeł to iest ze spodu i z wierz- 

chu zarówno wydatne, biorą swóy początek iuż 

poiedyńczo w osadzie skrzydeł, iuż iedne z dru- 

gich, a kończąc się na ich brzegach zewnętrz- 

nych tworzą tamże ślady płytkich okrągłych 

karbków czyli ząbków opatrzonych obwódką strzę- 

piastą, która niekiedy ma brunatne centki po 

sobie. Uiście żeberka na brzegu iest wypukło- 

ścią każdego karbka, iak w skrzydłach niedo- 

pórżowych. Zwykle żeberek owych na każdćm 

skrzydle przednićm iest dziesięć, tylne zas ma- 

ią po ośm do dziesięciu. Pierwsze skrzydła po- 

dłużne po pięć przeszło ćwierci cala długości 

maiące, są podobne do tróykąta nieco roztwar- 

tokątnego z łukowato wypukłemi kątami i bo- 

kami. Roztwartość, tworzą brzegi wewnętrzny 

i zewnętrzny a krawędź górna czyli ramienna 
iest onćy przeciw legła i stanowi długość skrzy- 

deł. Brzegi te, zewnętrzny, wewnętrzny 1 ramien- 

ny maią się iak liczby 3. 4. 5. Strona wierzch- 

na tych skrzydel pokazuie zwykle cztery poprze- 

czne, równoodległe od kraiu zewnętrznego, pola 
czyli pasy, które prawie równey są szerokości. 

Pićrwszy pas od osady skrzydeł pospolicie nay- 

szćrszy, tudzież trzeci maią kolor zwykle bru- 

natno-rdzawy, czasem  czerwonawo-brunatny; 

drugi zaś i czwarty popielaty brunatno nakra-
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piany. Te pola są wązkiemi, ciemno-brunatne- 

mi, wężykowatemi lmiiami oddzielone, które 

czasem są mnićy wydatne.  Liniia oddzielaiąca 
trzecie pole od czwartego ma stale naywiększe 

nierówności zębowate i często zdarza się prze- 

rywana. Naostatek pole pierwsze na samćy pra- 

wie granicy drugiego posiada 1eden biały pun- 

kcik nayczęścićy trzygraniasty, pole zaś trzecie 

niedochodzi krawędzi ramienney skrzydła o pół 

lmii. — Skrzydła tylne podtuzno-okragte długości 

cala koloru iednostaynego rdzawego , albo rdzawo- 

popielatego w czerwone lub żółte wpadaiącego. 

Spód skrzydeł iest rdzawo popielaty mniey lub 

wiecey blady, i niekiedy osobliwie u samców ślad 

dwóch poprzecznie przez środek wszystkich skrzy- 

def idących brunatnych linii widzićć daie. Prócz 

tego Tuszezki pokrywające obiedwie powićrzchnie 

skrzydeł maią nieiaki połysk. Skoro omacnica w spo- 

czynku zostaie, skrzydła przednie pokrywaią 

tylne, 1 oraz naywiększą część kadłuba: czasem 

iednak tylne nieco zewnątrz wystaią (alae re- 
versae). 

Lubo dopićro wymienione cechy są wła- 

ściwe omacnicy tego gatunku iednakże trafiaią 

się czasem odmienności dowodzące wątłości nie- 
których zpomiędzy nich. I tak kolor skrzydeł 
i ciała podlega zmianom, czasem bowiem wszy- 
stkie pola skrzydeł przednich są czerwono-bru-
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natne, czasem znowu żółtawe lub popielate, 

wszakże liniie oddzielaiące pola i białe punkci- 

ki stale są iednakowe , tylko mniey lub więcey 

wyraźne. Niekiedy maią się dwupłciowe indiwi- 

dua znaydować, iak świadczy бсорой. 
Dniem siedzą spokoynie owe ćmy na pniach 

i gałęziach sosien; samice osobliwie ociężalsze 

i licznićysze, zazwyczay spoczywaią ku dołowi 

pniów i łatwo się tamże przydybać i uiąc da- 
ią. Bechstein widział ie w roku 1791r w Turyngii 

na roślinach lnu. Nocą lataią samce popędem 

płciowym powodowane dla upłodnienia samic. 

Te ostatnie skoro z dogodnego mieysca spoczyn- 

ku są spłoszone trzepoczą się i lataią dla wy- 
nalezienia sobie nowego. Życie ich nie trwa 

w tym stanie nad kilkanaście dni, przez który 

przeciąg czasu niezdaią się przyjmować pokar- 

mu. Samiec w krótce po upłodnieniu kilku 

samic Życie kończy; samica dopiero ро 
zupelném złożeniu iay, i to stale na obu płciach 
odbywa się, chyba iaki przypadek ukróci ich 

życie. 

Uplodniona samiea składa w porze zale- 
zacéy od iéy rychléyszego lub pozniéyszego 

wyklucia się, pospolicie w miesiącu Lipcu lub Sier- 

pniu częściowo sto do dwochset tay ма ро- 
wierzchni kory gałęzi i pniów sosnowych lub 

w rozpadlinach oney, a to w wysokości do sze- 
4



(120) 

ściu stóp od ziemi. Jaia te są tuż przy sobie 

położone, podtugowato-okragle, długości linii 

iednćy, żółto-ziclonawego brudnego koloru i 
dosyć znacznego blasku. Po óśmiu lub dzie- 
sięciu dniach zmieniaią one swóy kolor, i wy- 

gląda w tenczas każde iaie iak pęcherzyk opa- 

trzony czarnym punkcikiem. Ta zmiana zapo- 

wiada bliskie wyiscie gasieniczek z Tupin iaio- 
wych. Pospolicie z końcem Sierpnia wszystkie 
prawie gąsieniczki wykluły się. Zaraz po opu- 

szczeniu 1ay są one drobne, lecz w krótkim 

przeciągu czasu znacznie powiększają się, tak 

dalece że w Październiku blisko cal ieden maia 

długości, i iuź są zazwyczay w tey porze po 

drugićy zmianie skóry. Gdy późnićy przykrzćy- 
sze nastaią zimna szukaią one sobie schronie-- 
nia na mieszkanie zimowe, bądź pod korą lub 
w rozpadlinach drzew, bądź przy stopie drzew 
pod grubą warsztwą mchu, gdzie robią sobie 
wydrążenia mogące mieścić ich ciało w skurczo- 
ney i pospolicie krzywey postawie. One zimuia 
w rozmaitćy wielkości tak iak ie mrozy zasko- 
czą. Ciepłe dni Marca i Kwietnia obudzaią ie 
2 owego zimowego letargu: wychodzą wtenczas 
ze swego ustronia, z podwoioną zarlocznoscia 
obnażaią drzewa z igieł, i ta ich czynność trwa 
do Czerwca, epoki zwyczayney ich przeobraże- 
nia w poczwarki,
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Skoro gąsienica doszla swćey zupełnćy doy- 

rzałości, długość ićy zwykle trzy 1 pół do 

czterech cali wynosi gdy jest wyciągnięta, a 

grubość cztćry do pięciu linii; łatwo ona kur- 

czyć się może. Głowa ićy miernie duża i ku- 

listawa ma kolor rdzawo-brunatny; na czole są 

dwie wązkie centki brunatne, a nad otworem 

ustowym tróykącik przedzielony podobnąż cen- 

tka w zdłuż na dwoie. [Dwanaście pierścieni 

które składaią cały kadłub maią tło biało szare 

lub popielato-cieliste brunatnemi kropkami gęsto 

upstrzone; znayduia się nadto na grzbiecie ! 

bokach duże brunatue rozmaitego rysunku pla- 

my, mnićy lub więcey iasne. Skóra gąsienicy 

nie iest gładka, ale drobnemi włoskami na kształt 

pilśni pokryta i prócz, zwyczaynych przegubów 

ma inne marszczki poprzeczne. Ma ona nadto 

długie włosy po sobie koloru lisiego lub po- 

pielatego, które naywiecéy wiązkami czyli pen- 

dzelkami są ustawione. Naydłuższe włosy są 
z obu stron szyi, które z dwóch brodawek nad 
głową stćrczących wyrastają. Podług zdania P. 
Esper, szare z popielatym włosem gąsienice wy- 
daią samice, z cielistych zaś z rudo-lisim wło- 
sem samce pochodzą. W drugim 1 trzecim prze- 
gubie od głowy, za zgięciem karku widzićć się 
daie czarny blękitnawy ślniący się pas poprzecz- 
ny. Иа pierwszym z tych karkowych pasów
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stoi wyrostek stórczący, z krótkiey utworzony 

barwy. Z każdego boku gąsienicy, idzie wzdłuż 

od głowy zacząwszy przez trzy pierścienie, liniia 
biała ciemno-brunatną oprawę maiąca; tam włas- 

nie, gdzie się kończą owe dwa poprzeczne kar- 

kowe paski, na przecięciu tych ostatnich z li- 

niiami wzdłuż idącemi, znayduie sie po iednéy 

kropce cynobrowego koloru, po kazdéy zatem 
stronie dwa takie p: mieszczą się. Dzie- 

sieć następuiących pierścieni noszą na grzbie- 

cie pasmo plam  ciemnobrunatnych o któ- 

rych wyżey wspomnieliśmy, które są nie ie- 

dnostaynéy wielkości, a postaci do czworobo- 

ku podobnéy nieregularnéy. Każdy pierścień 

ma na obu stronach po iednym ukośnie idącym 

pasku. Przypatrzywszy się pilnie, widzićć mo- 

zna Ze tak grzbietowe iak boczne plamy są zło- 

żone z drobnych czarnych kropek na iasno-bru- 

natnem tle, tak że ku brzegom wydaią się cie- 

mniéysze. Pod brzuchem maią nayczęścićy wzdłuż 

iedną ciemno-pomaranczową liniią. Ta gąsienica 

liczy ogółem nóg szesnascie, z których sześć 

piersiowych, ośm brzuchowych, dwie zadnie. 

Pierwsze rogowate i pazurkowate, wyrastaią 
ztrzech pierścieni naybliszych głowy; drugie 
skorzaste tępe i płaskie osadzone po parze na 
6tym do ggo; trzecie na ostatnim pierścieniu 
utwierdzone, są skórzaste, wszystkie brunatne‘
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piersiowe iednak nayciemnicysze. Na szczycie 
pierścienia przedostatniego znayduie się broda- 

wka z którey wiązka włosów czarnych wyra- 

sta. Podobna, iednakże mnićysza brodawka iest 
osadzona na wierzchu każdego z trzech pićr- 
wszych pierścieni nogi brzuchowe noszących. 

Chociaż te gąsienice nie Zyia w towarzy- 
stwie iednakże ich Żarłoczność nadzwyczayna 
sprawia ze w krótkim czasie niewielka nawet 
ich liczba ogałacaiąc drzewo z igief, bardzo o- 
nemu zaszkodzić może i tym iest niebezpiecznićy- 
szą chłostą dla lasów sosnowych że prócz so- 
sien pospolitych, rzadko inny gatunek igieł na- 
padaią. Widziano ie niekiedy na sosnie weymut- 
skićy lecz to tylko w niedostatku zwykłćy stra= 
wy. Z zadziwiaiącą szybkością pożćraią igły, od - 
końca zaczynaiąc, wsuwaia ie własnie tylko 
w gardziel aż do pochwy; gałęź iedną po dru- 
giéy obnażaią: tym sposobem gdy całe drzewo 
zigieł ogołocą spieszą na drugie, a tak często- 
kroć odbywaią swoie niszczące wędrówki z ie- 
dnećy części lasu do drugićy czasem znacznie 
odległćy. Piaszczysty grunt tylko potrafi utru- 
dnić tę podróż, a pionowo kopane rowy саЁ- 
kiém ią tamuią. Skoro ma wolny wybór, prze- 
kłada drzewa średnić, od 15to do 4oto letnie , 
nad młodzież i zbyt stare. Z nich naprzód mlo- 
de latorosle nachodzi, późniey bierze się do
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starych igief, a skoro i tych braknie, wtenczas 

do młodych drzew zabićra się. Go iest naybo- 

leśnićysza że częstokroć gdy drzewa po raz od- 

niesionćy klęsce tą droga, zaczynaia przycho- 

dzić do siebie, wypuszczając nowe latorosle i 

na nich nowe igły, powtórnie takowe obiadniąc, 
raz im śmiertelny zadaią. Gdy te gąsienice 

w mnóstwie znayduią się, łatwo ie poznać mo- 

gna przez spadaiący z drzew ich pomiot, który 

sprawuie po liściach szelest ciągły, do deszczu 

gęstego podobny, i ten znak leśniczy na uwa- 

dze mićć powinien. Ten gatunek gąsienic tym 

iest niebezpiecznićyszy Że wytrzymuje nayprzy- 

krzeysze mrozy i niepogody. Iednakze rapto- 

wne zmiany powietrza, to iest gdy naprzykład 

letnią porą zbytnie ciepło 1 parność iest prze- 

platana nagłym deszczem i długo trwałą wilgo- 

cią, osobliwie gdy ią podczas przeobrażenia 

na poczwarkę lub podczas zmiany skóry przy- 

dybie, ieżeli niezupełnie wytępi to przynaymniey , 

do dalszego mnożenia się niezdatną uczyni. 

Potrafi także gąsienica o którey mowa oprzćć 
się poniekąd nieprzyiacielowi napastującemu ią, 

za. naymnićyszćm bowiem dotknięciem rzuca gło- 
wa 1 cafem ciałem mocno na obie: strony 1 

tym sposobem odstrasza lękliwego napastnika. 
Prócz tego włosy ićy są bardzo szkodliwe i sprawu- 
iące nabrzmiałość 1 zapalenie równie iak wło-
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sy pokrywaiące tkankę poczwarki. Podczas nocy 

zwykle nieudaie się na spoczynek ale bez prze- 

stanku prawie pokarm przyimuie. у 

Skoro te gąsienice niedoznaiąc Żadnego 

braku paszy doszły należytćy dóyrzałości, w ow- 

czas widać w nich niespokoyność; wypróźnia- 

ią się zupełnie nie biorąc iadla, i szukaią sobie 

mieysca spokoynego gdzieby się zaprząść i prze= 

obrazić mogły. Nayczęścićy ta zmiana odbywa 

się na niskich pniach między korą lub gałązia- 

mi, czasem nawet pomiędzy zielonemi igłami, 

prawie zawsze na stronie ku południowi obró- 

conćy. Tu dodać ieszcze należy Ze gdzie ten 

gatunek owadu w zbytnićm mnóstwie znayduie 

się , tam iego odmiany nie stosuią się do pór 

roku iak zwyczaynym trybem odbywaiace sig Wi- 

dzieć zwyklismy, w tenczas od marca do póź- 

néy iesieni a nawet 1 ciepłych dni zimy znay- 

duiemy gąsienice tak dopiero z iay wylęgłe iak 

w pół dorosłe, zupełnie doyrzałe, nawet zaprzę- 

dzone, wraz z motylem i iaykami, i to częstokroć 

na iednćm drzewie. 

Tkanka którą sobie uprzęda gąsienica po- 

spolicie w Czerwcu dla zamienienia się w poczwar- 

kę, iest postacią do beczki obu den pozbawio- 

nóy podobna, i zdaie się miéé zobu końców 

otwory; przypatrzywszy Się iednak blizéy widać 

Ze oba otwory sa zarobione włóknem. Długość
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i¢y do poftrzecia cala, grubość zaś naywiększa 

to iest środkowa do trzech ćwierci cala docho- 

dzi. Kolor ićy iest iasny rdzawo-brunatny cza- 
sem więcćy żółtawy, zawsze bez połysku. Ona 
jest całkiem utworzona z paięczyny i włosów, 
( folliculata) zdaie sig nawet że własne gąsieni- 

cy włosy są do niey użyte. Chociaż z gęstey 

tkanki zrobiona iednakże miętka, a otwór który 
do wyiścia omacnicy iest przeznaczony słabą 

tylko zamknięty przędzą. 

W środku tego utkanego woreczka spoczy= 

waiąca poczwarka iest częścią swą niższą zapo- 

mocą kilku nitek paięczyny do tkanki przymo- 

cowana, głowa zaś ku górze obrócona. Prócz 
tego nietrzeba przepomniéé że włosy tćy tkanki, 

które zdaią się bydź haczykowate, są równie 
szkodliwe dak włosy gąsienicy, łatwo bowiem 
utkwiaią w części ciała, którą: się onćy dotyka- 

my i mocny ból wraz z opuchliną i zapaleniem 
sprawuią. 

Poczwarka spoczywaiąca w tćy tkance gdy 

jest od nićey oswobodzona i osobno uważana, 

ma przeszło cal ieden długości, walcowata , z o- 
bu końców nieco zwężona i zaokrąglona. Od 
końca głowy gdzie jest mnićy wązka, posiada 

pokrycie skorupiaste, które nakształt pancerza na 
grzbiecie do połowy u spodu zaś ledwo do czwar- 
tćy części pokrywa poczwarkę. Ten kaptur iest
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koloru szarawo-czerwonego i służy oraz za 
pochwy skrzydłom. Część niższa ciała iest po- 
dzielona na ośm pierścieni czarno-brunatnych; 
przeguby między niemi są brunatno-czerwone, 
dosyć iasne. Z każdego boku znayduie się na 
owych pierścieniach rząd otworów małych, z któ- 
rych każdy nosi obwódkę zdrobnych włosów; 
te otwory czyli dyszki (spiracula) tak są osa= 
dzone, że kaźdy pierścień ma po iednym otwo- 
rze z każdego boku, dwom pierwszym i ostatnie- 
mu to iest zadowemu brakuią iednak. 

Ta poczwarka lubo sama z siebie zostaie 
bez poruszenia, za naymnieyszćem iednak do- 
tknięciem, daie znak Życia kręcąc częścią tyl- 
ną ciała podzieloną na pierścienie. 

W stanie ostatniego. swego przeobrażenia 
pozostaie ta prządka zwykle przez trzy tygo- 
dnie, czasem iednak 4 a nawet iak niektórzy 
świadczą i sześć tygodni. Po upłynionym tym 
czasie wykluwa się owad w stanie omacnicy, 
która po kilku dniach iuż iest do upłodnienia 
zdolna, iakeśmy wyżćy namienili. 

Ten gatunek owadu ma w prawdzie we 

wszystkich swych stanach nieprzyiaeiól które 

mu szkodzą. Tak, z ptaków: osobliwie dzięcioły, 

pełzacze 1 krętogłów pospolity karmiąc się gą- 
sienicami i poczwarkami wytepiaia ich mnóstwo. 

@
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Z owadów Prędkonóg pogon. (Carabus Sy- 
cophania) za iednęm razem zagryza gąsienicy, 
dusząc ią za kark; stąd Gleditch proponował 
w Berlinie roku 1783 nagrodę za podanie spo- 
sobu iego rozmnożenia, gdyż nie iest liczny ten 
gatunek chrząszcza. Tudzież gąsieniczniki (Ich- 
neumon; ) szczególniey zaś iaieczny, (7. ovulo- 
rum); — latoroslakowy, (I. turionelle), wyni- 
szczalą gąsienice, iaia i poczwarki. 

Qyczyzną naszćy prządki są lasy sosnowe 
Europy osobliwie, średnićy i północnćy: jest 
wszakże wielkie podobieństwo do prawdy że 
w Azyi i Ameryce północnych znayduie się. 

Sposoby na ićy wygubienie lub zapobie- 
żenie ićy zbytniemu rozplenieniu łatwo obmy= 
ес че daią, znaiąc ićy sposób Życia; te są do- 
statecznie znaiome z numeru pićrwszego te- 
go dziennika; tak prócz ochrony ptastwa i 
owadu wyniszezaiacych ten gatunek prządki, za- 
lecaią się szczególnićy następuiące sposoby : 

rod. Okopanie rowami przyzwoitemi czę- 
ŚCI uszkodzoney lasu, dla przecięcia związku 
z częściami niedotkniętemi klęską. 

wer. m , . 2re. Zbićranie _ motylów, poczwarek 1 
gąsienic i palenie onych; — niszczenie jay.
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Зое. Obwiązywanie chróstem dolney czę: 

ści pniów przed porą zamieniania się gasię- 
nic na poczwarki, a po uskutecznionćm przeo- 
brażeniu palenie wraz z poczwarkami owego 
chróstu. ; 

4le. Rozniecanie płomieni podczas nocy 
ciemnych. lata, dla zwabienia w nie omacnic. 

Ste. (Gracowanie mchu, igieł i wszelkie- 
go chróstu pod drzewami będącego i spalenie 
onego w mieyscu przyzwoitćm za lasem. 

że. Sadzenie brzozy pomiędzy sosną; 
uważano bowiem że gdzie lasy sosnowe brzo- 
zami przeplatane były, tam niechętnie ten owad 
gnieździł się. Taki rodzay wszakże ochrony 
naywięcćy lat 30 trwać może, bacząc na wiek 
krótki brzeziny. (*) 

—— 

() Dla dokładnićyszego zrozumienia opisu i łatwićy- 
szego poznania tego szkodnika leśnego, przyią- 

cza się rycina wyobrażaiąca go w głównych sta- 

nach; tak Zug: 1. wystawia gąsięnicę zupełnie 

doyrzałą: -- Fig: 2. poczwarkę w swćy powłoce; 

Fig: 3. poczwarkę ogoloconą z powłoki; -- Pte: 

4. Ćmę samicę z rozpostartemi skrzydłami; -- 
Fig: b. samicę w spoczynku; -- Fig: 6. Samca 
w spoczynku; -- Fig: 7. Jaika. 

(Dalszy ciąg nastąpi.) 

 


