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. Dalsze wyniki badań nad możliwością uszkadzania drewna 
niektórych gatunków drzew przez spuszczela (Hylotrupes bajulus L.) 

Дальнейшие результаты исследований возможностей повреждения древесины 

некоторых пород деревьев древосеком домовым (Hylotrupes bajulus L.) 

Further results of studies on the possibility of damaging of wood of some tree spec- 

ies by Hylotrupes bajulus L. 

W obec wprowadzania obcych gatunków drzew do naszych lasów, inte- 
resujące ze względów praktycznych i teoretycznych staje się 

zagadnienie, czy pozyskany z tych drzew materiał będzie odporny na 
żer rodzimych owadów rozwijających się w drewnie. Odpowiedź na to 

pytanie uzyskano, jak do tej pory, odnośnie do jedlicy (Pseudotsuga 
tuxifolia Britt.), choiny kanadyjskiej (Tsuga canadensts Carr.) oraz ży- 
wotnika olbrzymiego (Thuja plicata D. Don.). Jak się okazało, drewno 

tych gatunków nie jest odporne na żer spuszczela (2, 5), a także na 

uszkodzenia powodowane przez niektóre inne owady (3, 4). 

Spośród krajowych gatunków drzew za odporne na żer spuszczela 

uchodziło drewno cisa (Taxus baccata L.), limby (Pinus cembra L.) oraz 

jałowca pospolitego (Juniperus communis L.). Z przeprowadzonych doś- 

wiadczeń wynika jednak, że larwy spuszczela mogą uszkadzać drewno 

cisa (1). 

CEL I ZAKRES PRACY 

Celem pracy było stwierdzenie, czy larwy spuszczela mogą rozwijać 

się w drewnie żywotnika zachodniego (Thuja occidentalis Г.) cyprysika 

Lawsona (Chamaecyparis lawsoniana Parl.), cyprysika tępolistnego (Ch. 

obtusa Endl.), cyprysika groszkowego (Ch. pisifera Endl.), szydlicy japoń- 

skiej (Cryptomeria japonica D. Don). jałowca wirginijskiego (Juniperus 

virginiana L.) i sosny wejmutki (Pinus strobus L.). Drewno większości 

z wymienionych gatunków drzew zawiera lotne substancje eteryczne 

o ostrym zapachu. Dotyczy to szczególnie cyprysika Lawsona, szydlicy 

japońskiej i jałowca wirginijskiego. Tak np. uważa się, że zapach drewna 

cyprysika Lawsona odstrasza mole, a wydzielające się z niego substancje 

lotne są szkodliwe dla zdrowia ludzkiego, w związku z czym robotnicy 

przecierający surowiec muszą pracować w maskach (6). Bardzo ostry 

i intensywny zapach pieprzu ma również drewno szydlicy japońskiej. 
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Nasunęło to przypuszczenie, że omawiane substancje mogą działać toksy- 
cznie na larwy spuszczela lub odstraszać je od żerowania. 

Przy okazji, z podobnych powodów, postanowiono sprawdzić mnie- 
manie o odporności drewna limby i jałowca pospolitego na żer spuszczela. 

Słuszne wydaje się, by przy ocenie celowości introdukcji obcych ga- 
tunków drzew do naszych lasów brać również pod uwagę podatność ma- 
teriału pozyskanego z tych drzew na zniszczenia powodowane przez owa- 
dy, w porównaniu z taką podatnością drewna naszych rodzimych 
gatunków. 

METODYKA 

Badania przeprowadzono w latach 1968 i 1969 w Lasach Doświadczal- 

nych SGGW w Rogowie. Próbki do doświadczeń wyrobiono z drzew 

ściętych w arboretum. Jedynie próbki cyprysika tępolistnego pochodziły 

z Nadleśnictwa Kąty.* Wiek poszczególnych gatunków drzew przedsta- 

wiał się następująco: żywotnik zachodni 41, cyprysik Lawsona 32, cypry- 

sik tępolistny 65, cyprysik groszkowy 20, szydlica japońska 14, jałowiec 

wirginijski 15, sosna wejmutka 41, limba 43 i jałowiec pospolity 25 lat. 

Próbki przygotowano w ten sposób, że z dolnych części pni, z miejsc 

bezsęcznych, wycięto krążki grubości 10 cm. Pozostawione w korze krąż- 

ki połupano, zależnie od grubości, na 2 lub 4 części. Dla każdego gatunku 

drzewa przygotowano po ok. 20 próbek. Próbki te składano przez 3—6 

miesięcy w. przewiewnym pomieszczeniu, a następnie obsadzono larwami 

spuszczela. Larwy obsadzono w następujący sposób: w bielastej części 

drewna na czole każdej próbki wywiercono po jednym otworze głębo- 

kości 3—4 cm i średnicy odpowiedniej do grubości ciała larwy. W każdy 

otwór wsunięto po jednej larwie, a następnie zamknięto go zatyczką 

z waty. Udział larw o różnej wielkości, jak też rozpiętość tei wielkości 

w obrębie poszczególnych serii próbek, były zbliżone. W podobny spo- 

sób obsadzono porównawcze próbki, wyrobione z drewna sosny pospoli- 

tej. 

Do doświadczeń użyto wyłącznie zdrowe, intensywnie żerujące larwy 

spuszczela, przechowywane uprzednio w małych klockach sosnowych 

przez okres 6—7 miesięcy. W ten sposób sprowadzono do minimum 

obsadzenie próbek doświadczalnych larwami uszkodzonymi. 

Próbki wraz z larwami przechowywano przez 5 miesięcy w cieplar- 

kach przy temperaturze 22—26°C i ok. 900%, wilgotności względnej po- 

wietrza. Po upływie tego okresu próbki ostrożnie połupano w celu stwier- 

dzenia, czy larwy żyją oraz w jakim stopniu uszkodziły drewno sosny 

pospolitej. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

W toku łupania próbek drewna żywotnika zachodniego, cyprysików: 

Lawsona, tępolistnego i groszkowego oraz sosny wejmutki, limby i jało- 

wca pospolitego znaleziono tylko nieznaczne ilości martwych larw spusz- 

  

* Materiał do wyrobienia wszystkich próbek dostarczył dr Jerzy Tumiłowicz, 
za co składam Mu serdeczne podziękowanie. 
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czela. Śmiertelność ta była najprawdopodobniej wywołana wewnętrznymi 
obrażeniami larw, powstałymi w czasie wydobywania ich z drewna bądź 
trudnościami w dostosowaniu się do nowego środowiska. Wskazuje na to 
podobna śmiertelność w porównawczych próbkach, wykonanych z drew- 
na sosny pospolitej. W próbkach wszystkich wymienionych gatunków 
drzew larwy silnie zniszczyły bielastą część drewna. W przypadku cypry- 
sików bardzo często żerowały one na powierzchni drewna, gdzie drążyły 
placowate chodniki pod korą, podobnie jak to robią larwy z rodzaju 

Callidium sp. Tak więc substancje eteryczne, zawarte w drewnie wy- 

mienionych gatunków drzew, nie działają trująco na larwy spuszczela, 

a drewno to nie jest odporne na żer tego owada podobnie jak drewno 

sosny pospolitej. 
Inaczej natomiast przedstawiała się sytuacja w czasie łupania próbek 

wyrobionych z drewna jałowca wirginijskiego i szydlicy japońskiej. 

W próbkach tych, a zwłaszcza w drewnie szydlicy japońskiej, zdecydo- 

wana większość larw była martwa. Wydaje się, że tak wysoka smiertel- 

ność została spowodowana nieodpowiednią jakością drewna jako pożywie- 

nia dla larw spuszczela bądź nawet trującymi własnościami drewna. 

Gdyby bowiem larwy poginęły w otworach, w których były obsadzone 

lub w pobliżu nich, można by przypuszczać, że zostały one uszkodzone 

w toku wydobywania ich z poprzedniego materiału żywicielskiego. Tym- 

czasem larwy zdołały przed śmiercią silnie zdrążyć drewno, przy czym 

aktywnie odżywiały się drewnem, o czym świadczyła obfitość ekskre- 

mentów w chodnikach. Ponadto w czasie dorywczych kontroli, jakie 

prowadzono po upływie 1 i 3 miesięcy, nie znaleziono w omawianych 

próbkach martwych larw. Masowa śmiertelność wśród larw nastąpiła 

dopiero po upływie 3 miesięcy. Nie może tu więc wchodzić w grę przy- 

puszczenie. że larwy były uszkodzone przed momentem obsadzenia ich 

w próbkach. Być może, że larwy te poginęły w wyniku stopniowego za- 

trucia. Wnioskowi takiemu nie przeczy w pełni zjawisko przeżycia w tych 

próbkach nielicznych larw spuszczela.Być może bowiem, że zginęłyby one 

w późniejszym okresie. Sprawa ta wymaga więc sprawdzenia na większej 

liczbie próbek i przy dłuższym czasie trwania doświadczenia. Niestety, 

próbkami takimi nie dysponowano. 
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Краткое содержание 

В результате проведенных опытов установлено, что древесина ТРила occiden- 
talis L., Chamaecyparis lawsoniana Parl., Ch. obtusa Endl., Ch. pisifera Endl., 
Pinus cembra L., Pinus strobus L., Juniperus communis L. не обладает сопротив- 
ляемостью против заселения древосеком домовым. Смертность среди JIKUMHOĘK 
введенных в образцы древесины названных пород деревьев была незначитель- 
ной, а степень уничтожения древесины личинками такая же как в древесине 
Pinus silvestris L. 

В то же время очень высокую смертность констатированно среди личинок 

древосека домового введенных в образцы древесины Cryptomeria japonica 

D. Don. u Juniperus virginiana L. Причины этого явления будут выяснены 

в очередном опыте. 

Summary - 

As a result of experiments author found that the wood of Thuja occidentalis L., 

Chamaecyparis lawsoniana Parl., Ch. obtusa Endl., Ch. pisifera Endl., Pinus strobus 

L., P. cembra L., and Juniperus communis L. is not resistant to feeding by Hylotru- 

pes bajulus. Mortality among larvae introduced tc samples of wood of the tree spec-~ 

ies mentioned was slight and the degree of wood destruction by larvae — similar as 

that in Pinus silvestris L. wood. On the other hand a very high mortality was found 

for Hylotrupes bajulus larvae settled in samples of Cryptomeria japonica D. Don. 

and Juniperus virginiana L, wood. Reasons of the phenomenon will be explained by 

the successive experiment. |


