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Kilka uwag o owadach szkodliwych 

dla sosny. 

Spostrzeżenia praktyczne. 

(Dokończenie). 

Kornik sześciozębny /Tomicus sexcdentatus) wystąpił w r. 
1917 na porębie, którą mi odbudowa: zostawiła w zaniedbanym 

stanie (zwalono masy drzewa, których skutkiem braku koni 
wywieść nie było można). 

Mimo, że szkodnik ten wystąpił w olbrzymiej ilości, na 

drzewostany się nie przeprowadził 1 zginął wraz z uprzątnię- 

ciem poręby. 
 Kornika trzyzębnego i najmniejszego (lps acuminatus, 

(Corphoborus minimus) i innych prawie nigdzie nie napotkałem,
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wobec tego uważam je jako praktycznie bez znaczenia. Nato- 
miast miałem równolegle ze smolikiem kornika jednozębnego 
(Pityogenes). Podobnie jak smolika można i tego kornika tak 
łatwo opanować, byle w odpowiednim czasie go nie przeoczyć. 
Przechodzę więc nad niemi do porządku dziennego, uważając . 
teoretycznie powszechnie znane sposoby jako radykalne. 

Ogólnie zatem biorąc, korników w drzewostanach sosno- 
wych nie potrzeba się przedwcześnie lękać, a piszę te uwagi, 
bo znalazłem się w przykrem położeniu skrytykowania i ochło- 
dzenia jednego z młodszych kolegów, który wezwany jako eks- 
pert do wypalonej ogniem pełzającym i trochę osmalonej 40- 
letniej bardzo ładnej drągowiny sosnowej, polecił jej wycięcie 
z obawy przed kornikiem. 

Drągowinę tę ocaliłem przed. zagładą 1 mimo to żaden 
owad na niej nie wystąpił, a tylko wysechł pewien mały pro- 
cent drzewek, których miazga skutkiem ognia obumarła. Naj- 
niebezpieczniejszym szkodnikiem w drzewostanach sosnowych 
jest kornik dwunożny, a przedewszystkiem leśnik, który przez 
nieopatrzne zastosowanie teorji zagładę im niesie. | 

Umiejętne użycie piły i siekiery jest bezwzględnie pod- 
stawą racjonalnej gospodarki lasowej. 

Ale jej nadużycie, jest w ręku leśnika zbrodnią wo- 
bec przyszłych pokoleń, jest zdradą kraju i ojczyzny. 

Niestety przy ilu to komisjach, orzeczeniach rzeczoznaw- 
czych i t. p. spotkałem łatwy wyrok śmierci podpisany przez 
moich kolegów: „Wyciąć, bo niebezpieczeństwo kornika, lub 
inne zagraża”. 

Taki wyrok, każdy analfabeta leśny wydać potrafi. Ha-- 
słem leśnika w takich wypadkach powinno być przysłowie „fe- 
stina lente“. Tnij, ale wtedy, gdy czas i potrzeba tego okaże 
się konieczną. 

Na uszkodzonych przez pożar drzewostanach lubi wystą- 
pić „trąd sosnowy*. Miałem go dwa razy w moim zarządzie. 
Raz na wypalenisku w stronie słonecznej od pastwiska wystąpił 
bardzo silnie i przerzedził mi całkiem młodą 15-letnią kulturę 
w wysokim stopniu, ale tylko w małej jej części, drugi raz po- 
jawił się na trzydziestoletniej drągowinie, Jako następca mniszki, 
„atoli słabo. 

Przyznam się, że w obydwu wypadkach, nie mogąc się 
zdecydować na żaden środek obronny, nie nie zrobiłem. Owad
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jak przyszedł niespodziewanie, tak zginął, zdaje mi się jednak, 

że w walce zastąpiła mnie skutecznie skrzydlata rzesza pta- 

ków. Gdym patrzał na działanie tego szkodnika nabrałem oba- 

wy, że gdyby silniej wystąpif, mógłby być dla sosny bardzo 

niebezpiecznym. | 

Trad był następcą mniszki i mimo słabego wystąpienia 

wyrządził większe szkody, niż jego poprzedniczka. Mniszka wy- 

stąpiła w całkiem pokaźnej ilości, (byłem wówczas młodym pra- 

ktykiem) i podjąłem znią walkę wszelkimi znanymi sposobami 

(według dziełka Wachtla, „Limantria monaeba*). Doświadczenie 

jakie odniosłem, da się streścić w następujących słowach : koszt 

duży, skutek mały*. 

Małym kosztem można założyć „kojce hodowlane* które 

w skutkach bodaj największy dały rezultat. Zakładałem ich 

bardzo dużo i w drugim roku zauważyłem rączyce („tachiny*) 

w dużej ilości. | 

Trzeciego roku mniszki zupełnie nie było, śpiączki nie 

spostrzegłem całkiem. Skutek przypisuję właśnie rączycom, 

atoli ponieważ raz miałem sposobność robić próbę, trudno 

mi twierdzić stanowczo, że to ich zasługa. 

Znamiennem jest, źe drzewostan sam skutkiem mniszki 

zupełnie nie cierpiał; zauważyłem jedynie przez kilka lat 

zmniejszony przyrost długości. 

Gorzej z barczatką, bo kiedy zwróciłem całą swoją uwagę 

na mniszkę, w tym samym roku miałem w innem miejscu bar- 

czatkę, którą prześlepiłem i zauważyłem w drugim roku, gdy 

rozwinęła się bardzo silnie. 

Drzewostan był niewielki, oderwany od całości lasu, około 

50-letni i tam też inwazja dzięki separacji się ograniczyła. Pier- 

ścieniowanie działa skuteczniej niż u mniszki, ale jest tak 

kosztowne, że nie wytrzyma krytyki. 

Smutno wyglądał drzewostan po inwazji i przerzedził się 

o około 409/,, wobec czego uważam barczatkę za trzeciego nie- 

bezpiecznego wroga drzewostanów sosnowych, jakiego w mojej 

praktyce napotkałem. 

Sieniawa, w marcu 1922. 

   


