
JAN DOMINIK 

Z obserwacji nad biologia, zapobieganiem szkodom 

i zwalczaniem Ernobius mollis L. (Col. Anobiidae) 

| | steratura traktująca o biologii Ernobius mollis L. jest szczupła, a za- 
'warte w niej dane mają najczęściej charakter wzmianek. Stosunkowo 

najobszerniejsza jest praca Кешпега!), lecz i ona zawiera wiele 
luk. Małe zainteresowanie omawianym owadem zostało spowodowane 
niewątpliwie tym, że nie powoduje on większych szkód na materiale 
okrągłym, a więc w lesie i na składowiskach. Istnieją jednak okoliczności, 
jw których staje się prawdziwą plagą, a szkody przez niego wyrządzane 
mają szczególnie dotkliwy charakter. Tak np. w muzeach i pracowniach 
niszczy on wszelkie modele, eksponaty oraz przeznaczone do doświadczeń 
próbki wykonane z niekorowanego drewna iglastego, a zwłaszcza 
z drewna sosnowego. Praktycznie rzecz biorąc, żer jednego pokolenia 
jpowoduje zniszczenie i odpadanie kory oraz zniszczenie powierzchnio- 
wych warstw drewna. Pociąga to za sobą konieczność wymiany ekspo- 
inatów, co w wypadku zniszczenia unikatów nie zawsze jest możliwe. 
W przeciwieństwie do wielu innych owadów, przywleczonych wraz 
2 drewnem z lasu, wykorzystujacych dany material zywicielski tylko raz 
(korniki, niektóre kózki), E. mollis atakuje to samo drewno przez 
j2—3 pokolenia, a jednocześnie opanowuje i inne eksponaty. 
| Celem pracy było zbadanie biologii omawianego szkodnika w takim 
stopniu, by na podstawie uzyskanych danych można było opracować 
„metody walki oraz sposoby zabezpieczania przed nim drewna. Obserwa- 
cje do niniejszej pracy prowadzono w latach 1954—1957 w Muzeum 
Leśnym SGGW w Rogowie, gdzie znaczna ilość eksponatów, wykona- 
nych z niekorowanego drewna sosnowego, została opadnięta przez tego 
szkodnika. 
| Dane zawarte w niniejszej pracy uzyskano wyłącznie na podstawie 
obserwacji w pomieszczeniach zamkniętych i to zarówno nie ogrzewa- 

nych, jak i w zimie ogrzewanych. Obserwacje w pomieszczeniach w zimie 
nie ogrzewanych dotyczyły rozwoju E. mollis na znajdujących się tam 

eksponatach wykonanych z drewna sosnowego, które były najliczniej 
opanowane przez omawianego szkodnika. Eksponaty sporządzone z drew- 
na świerkowego były znacznie słabiej zaatakowane, a na drewnie li- 
ściastym w ogóle nie znaleziono żeru tego szkodnika. W pomieszczeniach 
ogrzewanych obserwowano rozwój E. mollis na niekorowanych próbkach 
drewna sosnowego, znajdujących się w klatkach hodowlanych. Zarówno 

  

  

> Kemner N. A. De ekonomist vigtiga vedgnagande Anobierna. „Medd. fr. 
Centr. f. fordbr.* 1915. Entom. Avdeln. nr 19. 

61



na eksponatach, jak i na próbkach łyko i miazga byly suche, a kora 
silnie przylegata do drewna. 

Jak się okazało w toku obserwacji, tempo rozwoju E. mollis było 
w pomieszczeniach ogrzewanych i nie ogrzewanych prawie jednakowe. 

BIOLOGIA 

Chrząszcze latają od połowy maja do końca lipca, najliczniej jednak 
w czerwcu. W tym czasie duże ilości tych owadów znajduje się na 
oknach i w pobliżu okien. W czasie rójki nie słyszy się odgłosów „,ko- 
łatania', charakterystycznych dla innych gatunków kołatków. Trwająca 
kilka do kilkunastu godzin kopulacja odbywa się na materiale żywiciel- 
skim, na oknach i ścianach. Zaraz po kopulacji samice rozpoczynają skła- 
dać jaja. Jaja są składane pojedynczo, po dwa lub po kilka sztuk pod 
odstające łuski kory. Im większa szpara i grubsza kora, tym większa 
jest ilość jaj w złożu. Jedna samica składa ponad 30 jaj. Jaja są białe, 
owalne o wymiarach ok. 0,5— 0,6x 0,2 —0,3 mm, na jednym końcu 
wyciągnięte w ostry dziobek. Niemal na całej powierzchni jaja, a szcze- 
gólnie w pobliżu ostrego końca, występuje charakterystyczny rysunek, 
przypominający plaster miodu. 

Lęgnące się po 12—14 dniach larwy przegryzają się przez korę i że- 
rują na pograniczu kory i drewna. Najpierw niszczą łyko i miazgę, 
później drążą chodniki na powierzchni drewna. Chodniki mają prze- 
krój okrągły o średnicy dochodzącej do 2 mm, a ich wnętrze zapełnione 
jest mieszaniną mączki z drewna i kory oraz charakterystycznym, dysko- 
watym kałem, który u wyrośniętych larw osiąga średnicę 0,5 mm. Acz- 
kolwiek długość korytarzy larwalnych nie przekracza 6—7 em, to w wy- 
padku licznego zaatakowania drewna tworzą one taki labirynt, że nie 
można ustalić ich przynależności do poszczególnych larw. Na grubszym 
drewnie larwy żłobią powierzchniowe warstwy drewna do głębokości 
ok. 2 mm, bądź też żerują tuż pod jego powierzchnią, tak że od zewnątrz 
odgranicza je tylko cienka jak papier warstwa drewna. Na gałązkach 
średnicy ok. 1 cm korytarze larwalne biegną nawet rdzeniem, w rezul- 
tacie czego powstaje żerowisko charakterystyczne dla gatunków Erno- 
bius pimi Strm. i E. nigrinus Strm. 

Około połowy kwietnia następnego roku kalendarzowego larwy ze- 
czynają się przepoczwarczać. Dorosła larwa osiąga długość do 9 mm, 
a charakterystyczną cechę rozpoznawczą tego gatunku stanowią liczne 
chitynowe kolce na bokach ósmego i dziewiątego pierścienia odwłoka. 
Kolebka poczwarkowa pod korą ma wygląd nieckowatego zagłębienia 
w drewnie o wymiarach ok. 6—7x3 mm. Zagłębienie to otoczone jest 
mieszaniną silnie zlepionej mączki i kału. Bardzo często nad zagłębie- 
niem zbudowane jest sklepienie z takiego samego materiału. Kolebkę 
poczwarkową w drewnie stanowi zagłębiający się w nim, a poszerzony 
do średnicy ok. 3 mm koniec chodnika o długości ok. 7 mm. Na drewnie 
o większej grubości kolebki ułożone są równolegle do jego powierzchni. 
Na cieńszych gałęziach prawidłowości tej brak, a na gałązkach o gru- 
bości 1 cm kolebki znajdują się nawet w rdzeniu. Okres spoczynku 
poczwarki wynosi 14—16 dni. Chrząszcze przebywają w kolebkach jesz- 
cze przez kilka dni, do czasu wybarwienia i stwardnienia chitynowych 
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części ich ciała. Wydobywające się z kolebek chrzaszcze wygryzaia 
w korze okrągłe otwory o średnicy ok. 1,5 — 2 mm. Postacie doskonałe 
żyją na wolności do ok. 30 dni. Generacja jest jednoletnia, co stwier- 
dzono dla trzech kolejnych pokoleń: 1954—50, 1955—056, 1956—057. 

Wysypująca się spod łusek kory brunatno-biała mączka, opisane po- 
przednio zerowisko pod korą, a w nim larwy typu „kołatek' oraz dysko- 
waty kał — stanowią wystarczające cechy rozpoznawcze. Znajdowane na 
cknach chrząszcze stanowią ostateczny, aczkolwiek już często spóźniony 
sygnał alarmowy. 

ZWALCZANIE I ZAPOBIEGANIE SZKODOM 

Skutecznym sposobem walki byłoby poddanie opadniętego drewna 
działaniu gazów trujących. Jest to jednak zabieg kłopotliwy, a poza 
tym nie zabezpiecza drewna przed ponownymi atakami ze strony oma- 
wianego owada. Z innych metod chemicznego zwalczania w grę wchodzi 
nasycanie kory i powierzchniowych warstw drewna środkami trującymi 
bądź powlekanie powierzchni eksponatów przez spryskiwanie lub malo- 
wanie, lub poddawanie ich kąpieli. W tym też kierunku przeprowadzono 
doświadczenia na ok. 100 eksponatach wyrobionych z niekorowanego 
drewna sosnowego, a opanowanych silnie przez omawianego szkodnika. 
Eksponaty te miały grubość od ok. 5 do ok. 35 cm. Korę części tych 
próbek obficie wysmarowano roztworem kamfory w alkoholu, pozostałe 
zaś próbki poddano 24-godzinnej kąpieli w 4 procentowym roztworze 
wodnym fluorku sodu. Czynność tę wykonano z początkiem maja, a wiec 
jeszcze przed wylotem chrząszczy. 

Jak stwierdzono po kilkunastu dniach, pierwszy z wymienionych za- 
biegów nie okazał się w pełni skuteczny, zwłaszcza w stosunku do drew- 
na o grubej korze, o czym świadczyła mączka wysypująca się nadal 
z żerowisk. Natomiast drugi z wymienionych zabiegów spowodował pełną 

śmiertelność wszystkich znajdujących się pod korą : w drewnie stadiów 
rozwojowych omawianego szkodnika. Wobec tego w czerwcu próbki te 
umieszczono między eksponatami, z których wychodziły liczne postacie 

. doskonałe omawianego owada. Mimo to próbki nie zostały zasiedlone 

przez E. mollis, o czym świadczył zupełny brak wysypującej się mączki 

w ciągu czterech następnych miesięcy. 
Jednocześnie z wymienionymi próbami przeprowadzono doświadczenie 

nad zabezpieczeniem przed omawianym szkodnikiem drewna, które nie 

było jeszcze przez niego opadnięte. Z początkiem maja przygotowano 

12 próbek z niekorowanych gałęzi sosny ściętej zimą 1956/57. Próbki 
miały długość 40 cm, a ich grubość wahała się w granicach 2—4 cm. 

Próbki te poddano 24-godzinnej kąpieli w 4 procentowym roztworze 

wodnym fluorku sodu, a następnie przesuszono i umieszczono po dwie 

w 6 klatkach hodowlanych. Do każdej klatki włożono także po jednej 

próbce porównawczej, mającej wymiary podobne jak próbki traktowane 

fluorkiem sodu i wyrobionej z tych samych gałęzi. W czerwcu, w okre- 

sie najsilniejszego lotu E. mollis wpuszczono do każdej klatki po kilka- 

dziesiąt sztuk chrząszczy tego gatunku. | 
W czasie kontroli z początkiem lipca stwierdzono, że E. mollis skła- 

dał jaja tak na próbkach porównawczych, jak i traktowanych fluorkiem 
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sodu. Larwy, wylęgnięte z jaj złożonych na próbki traktowane, zdechły 
wkrótce po wylęgu, bo w czasie kontroli z końcem sierpnia na próbkach 
tych nie znaleziono żadnych żerowisk larwalnych. W tym czasie z pró- 
bek porównawczych wysypywała się już mączka — nieomylny znak żeru 
larw. 

Jak z powyższego wynika, 24-godzinna kąpiel nieokorowanego drewna 

w 4-procentowym roztworze wodnym fluorku sodu jest skutecznym 

sposobem zwalczania larw oraz zabezpieczenia go przed atakami ze 
strony E. mollis. Do zalet tej metody należy zaliczyć fakt, że fluorek 

sodu jest bezwonny (bardzo ważne w pomieszczeniach zamkniętych), 

nie zmienia barwy kory i drewna oraz jest znacznie słabiej trujący dla 

ludzi niż zalecane do podobnych zabiegów związki arsenowe czy Su- 

blimat. 
Z Zakładu Ochrony Lasu SGGW 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 31 październ:ka 1957 r. 

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД БИОЛОГИЕЙ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ И БОРЬБОЙ С Ernobius mollis L. (Col. Anobitidae) 

\раткое содержание 

Наблюдение прозедено в Лесном Музее в Рогове, где значительные количества 

экспонатов сделанных из неокоренной сосновой древесины подверглись нападе- 

нию Ernobius mollis L. Col. Anobiidae) 

Взрослые насекомые этого вредителя имеют брачный период с половины мая до 

кснца июля, но больше всего в июне. Бракосочетание продолжается с несколь- 

ких до десяти и болыше часов на питательном материяле, а также на предме- 

тах и стенах вблизи питатеьного материала. Сразу после оплодотворения самка 

складывает яйца (по одному или по несколько) под кору. Дается описание яичка. 

Через 12—14 дней вылупившиеся личинки прогрызаются под кору и живут сна- 

чала между корой и древесиной, потом в верхних слоях древесины. Личинки 

окукливаются на будущий год, начиная с апреля. Генерация однолетняя, что бы- 

ло подтверждено тремя очередными поколениями. 

С целью уничтожения личинок питающихся под корой и в древесине, сма- 

зано поврежденные экспонаты раствором камфоры в алкоголе, что однако не 

дало полных результатов. Полное уничтожение личинок было достигнуто путем 

24-часового купания разрушаемой древесины в 4-х процентном растворе флуо- 

ра натрия (Ма). Это мерсприятие предохраняет также от вторичного нападения 

Ernobius mollis Г. Со. Апобиаае)на древесину. 

SOME OBSERVATIONS UPON BIOLOGY, PREVENTION AND CONTROL 

OF ERNOBIUS MOLLIS L. (COL. ANOBIIDAE) 

Summary 

Observations were made in the Forest Museum of Rogéw where many exhibits 

of pine unbarked wood were infested by Ernobius mollis L. 

Swarming of this beetle occurs from the middle of May until the end of July 

and most intensely in June. Copulation is effected in the course of a few, up to 

ten or more, hours on the host medium or on articles and walls in its vicinity. 
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Directly after the copulation act is over, the female proceeds to lay eggs (one or 

more at a time, which are deposited under the scales of bark. An egg is described. 

Larvae are hatched after 12 do 14 days, they bite their way through the bark 

and feed at first in between the bark and wood, later on, in the superficies of 

wood. Larvae pupate next year, transformation starts in the month of April. One 

year generation period was stated for three subsequently emerging progenies. 

In order to exterminate the larvae while feeding under the bark and in the 

wood the infested specimens were smeared with a solution of camphor and 

alcohol, this treatment did not prove satisfactory. Entire mortality of larvae was 

obtained when the infested wood was dipped for 24 hours in natrium fluoride 

(NaF) solution of 4°/, concentration. This treatment immunes wood from reinfesta- 

tion by Ernobius mollis L. 

> ~ Sylwan nr 3


