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Kilka uwag o owadach szkodliwych 

dla sosny. 

Spostrzeżenia praktyczne. 

W czasie mojej dwudziestoletniej praktyki w drzewosta- 
nach sosnowych, ktore stanowiły mój główny warsztat pracy, 
zrobiłem kilka spostrzeżeń praktycznych. Nazywam je prakty- 
cznemi, bo różnią się one czasem od twierdzeń teoretycznych 
właśnie dlatego chętnie przedyskutuję je z kolegami prakty- 

kami i teoretykami na łamach „Sylwana*. 

Sosna należy do drzew, mających może największych 
wrogów w świecie owadów. Mimo tej wielkiej ilości wrogów, 

broni się sama bardzo skutecznie i rzadko ulega inwazji, skut- 

kiem czego dla praktyka tylko kilka szkodników ma poważne 
znaczenie. W mojej praktyce największe szkody wyrządził mi 

dotychczas chrabąszcz majowy. 

Obecnie mam również tego gościa w kulturach, a szcze- 
gólnie silnie wystąpił w pięcioletniej pięknej kulturze w sposób 
zastraszający. 

Najsmutniejszą rzeczą jest fakt, że muszę patrzeć na ten 

proces zniszczenia bezradnie, bo wszystkie znane mi z teorji 

metody, w praktyce są bezskuteczne, a właściwie tak mało 

skuteczne, że stosowanie ich jako bardzo kosztowne w sto- 

sunku do uzyskanych wyników się nie opłaca. 

W czasach przedwojennych próbowałem stosować w kul- 

turach kainit. Środek ten, mogę powiedzieć, jeżeli nie działał 
radykalnie, to w każdym razie dla pędraka był nieprzyjemnym. 

W wielu wypadkach, zapędraczone miejsca, mimo żero- 
wiska, udało mi się po pierwszej próbie zalesić, tak, że wido- 
cznie mogłem przyznać dodatnie działanie kainitu. 

Nie stwierdziłem, czy zawartość soli potasowej w glebie, 

jest dla pędraka szkodliwą, przypuszczam raczej, że sosenki, 

które na tym nawozie rozwijały się bardzo bujnie, były sku- 

tkiem tego odporniejsze i zadane rany łatwo goiły. W niektó- 

rych wypadkach zauważyłem, że mimo kainitu pędrak szkodę 
robił, były to jednak wypadki rzadkie. Spostrzeżenia i zapiski» 
które prowadziłem i w swoim czasie częściowo w .oylwanie “
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„opisałem, zaginęły mi skutkiem wojny, a obecnie dla braku 

kainitu musiałem próby zarzucić. | 

Drugim niemiłym gościem w kulturach sosnowych był sze- 

liniak i zwykle jego współlokator zakorek czarny /Hylastes 

ater). Często nawet przez fałszywą obserwację szkody tego 

ostatniego przypisuje się niesłusznie szeliniakowi. Z obydwoma 

temi owadami staczałem przez szereg lat walkę, wszelkiemi 

teoretycznie znanemi sposobami, zawsze jednak bezskutecznie. 

Statystyka, którą skrupulatnie prowadziłem, (również wojna 

miją zniszczyła), wykazywała stałą zwyżkę szeliniaka i doszło 

do tego, że paliłem po kilka hektolitrów rocznie. Rójka była 

najsilniejszą w maju i czerwcu, przez lipiec i sierpień było 

zwykle owadów znacznie mniej, a z początkiem września ilość 

ta się zwykle wzmagała. Rzeczą znamienną jest, że w czasach 

wojny w tutejszych lasach szeliniak wyginął i obecnie spotyka 

się go tylko sporadycznie. 

Nigdy chyba nie miał podatniejszych warunków rozwoju, 

gdy nikt nie myślał o korowaniu pniaków, zakładaniu pułapek 

It. p., natomiast zostawiał pniaki, kto chciał i ile chciał. 

Drugiem znamiennem spostrzeżeniem, które zrobiłem jest 

to, że korczowanie świeżych pniaków, tak jak ono w praktyce 

wygląda, jak równieź orka zrębów, sprzyja rozwojowi szeli- 

niaka i zakorka. Przyczyną jest to, że w obydwu wypadkach, 

kaleczy się drobne korzenie, które pozostają albo całkiem obna- 

żone, albo tylko lekko ziemią przykryte. Korzenie takie wydają 

silną woń żywiczną wabiącą owada w wielkiej ilości i dają mu 

podatny materjał do rozwoju. Usunięcie tych drobnych w lesistych 

okolicach bezwartościowych korzeni jest praktycznie niemożliwe. 

Z tego powodu uważano opalanie pniaków jako racjonal- 

niejsze, jak również pewną pauzę w uprawie zrębów. Tam, 
gdzie szeliniak silnie występuje, polecam gęste siewy. Gdzie 

takowe zastosowałem, mimo olbrzymiej inwazji i znacznych 

Szkód, zostało jeszcze tyle, że dzisiaj są kilkunastoletnie bardzo 

piękne młodniki. Kultury sadzone są mniej odporne, rzecz pro- 

sta skutkiem mniejszej ilości drzewek szkody są wyżej procen- 

towe, a same opadnięte jednostki, osłabione przesadzaniem, są 

mniej odporne. 
Podobnie jak wszędzie zostawiła wojna liczne ślady, wy- 

paleniska, uszkodzone drzewa, martwe pniaki w odległych par- 

tjach, nadmiar suszu i t. p.
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Dzisiaj doprowadziliśmy las do względnego porządku, 

1 stwierdzić mogę, że skutkiem działań wojennych żadna inwa- 

zja owadów nie została spowodowaną. | 

Wogóle wszystkim gatunkom korników w drzewostanach 

sosnowych, przypisuję raczej teoretyczne niż praktyczne zna- 

czenie. 

| Cetyńca miałem zawsze. dostateczną ilość, atoli w czasie 

mojej praktyki nie zauważyłem aby ten owad większe szkody 

wyrządził. 

O ile cetyńca spotkałem na usychających sosnach, to były 

to osobniki, niszczone przez zagiew korzeniową /Trametes ra- 

diciperda), o której to chorobie innym razem chcę pomówić. 

Lekkie wystrzyganie koron również praktycznego znaczenia nie 

wykazuje. 

Na składach drzewnych w tartakach występował cetyniec 

często masowo, zwabiony na drewno jako pułapki. Chcąc zba- 

dać, czy korowanie kloców nie będzie wskazanem, wielokrotnie 

badałem korę i skonstatowałem, że w zadaniu wyręczył mnie 

juz przekrasek /Clerus formicarius/, bo chodniki cetyńca były zwy- 

kle kompletnie zniszczone, a mnóstwo tych barwnych owadów 

uwijało się po klocach, mimo tego, że kloce prawie zawsze 
były niekorowane. Na sąsiednie drzewostany cetyniec się nie 

przeprowadził, przedewszystkiem skutkiem naturalnej pomocy 

przekraska. (С. 4. п.). 

  

 


