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Przyczynek do znajomosci biologii 
borecznika sosnowca 

(Diprion pini L.) 

К вопросу o u3yUEHMM GuOLOrMM NUJMJIBILAKA OOGHOBOTO (Diprion pni L.) 

Contribution to the knowledge of the biology of Diprion pinż L. 

W kwietniu 1977 r. w oddz. 183 obrębu Nisko w nadl. Rudnik podczas 
wykonywania na zrębie specjalnego przygotowania gleby przy użyciu 

ciężkiego pługa ciągnikowego natrafiono na duże złoże kokonów borecz- 
nika sosnowego (Diprion pini L.) (fot.). Znajdowało się ono na głębokości 
25—35, a miejscami nawet 45 cm i miało kształt zbliżony do wydłużo- 
nego worka z licznymi nieregularnymi odgałęzieniami. Długość tego złożu 

wynosiła około 70 cm szerokość od 20 do 40 cm, a grubość od 10 do 
20 cm. W odkrytym złożu zebrano cztery 10-litrowe wiadra pustych ko- 
konów nadgryzionych przez myszy oraz ze śladami spasożytowania przez 

 rączyce i gąsieniczniki. Według bardzo przybliżonego szacunku odpo- 
wiada to liczbie 50—100 tys. kokonów. 

Jak dotychczas, tylko Kapuściński (4) wspomina o groma- 

dzeniu przez myszy kokonów borecznika. Ponadto Escherich za 

K rausseni (1) i kilku innych autorów wspominają o niszczeniu ko- 
konów przez gryzonie. 

Znalezione złoże znajdowało się w środku nieregularnego wieloboku 
w odległości — 2—3 m od pniaków po ściętych drzewach, wyznaczają- 
cych granicę tej figury. 

a uwagę zasługuje stwierdzenie, że w ostatnich 25 latach w drze- 
ką anach otaczających omawiane złoże gradacyjny pojaw borecznika 
у odnotowany w wynikach jesiennych poszukiwań szkodników sosny 
‚У ко raz w 1959 r. W pozostałych 24 latach w czasie wykonywania 
yeh czynności prognostycznych nie znajdowano kokonów, które by swą 
iczebnością wskazywały nie tylko na jakiekolwiek narastanie populacji, 
re nawet na liczącą się obecność owada. Wspomnieć należy, że mimo 

к negatywnych wyników w drzewostanach położonych w pobliżu 
so z. 183 wystąpił w 1972 r. borecznik, zmuszając swą ilością do zasto- 

wania zabiegu chemicznego zwalczania, co jest zjawiskiem znanym (2). 

zn  orównując liczbę przeszukanych powierzchni podokapowych z liczbą 
a'ezionych w czasie tych poszukiwań kokonów borecznika stwierdzić 
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można, że nie ma żadnego logicznego związku pomiędzy otrzymanymi 

wynikami a tak dużą liczbą kokonów znalezionych w oddz. 183. | 

Jedyne silniejsze pojawy borecznika udokumentowane wynikami .Je- 

siennych poszukiwań szkodników sosny miały miejsce w nadleśnictwie 

Nisko w latach 1958, 1959 i 1972. W pozostałych 21 latach — w 17 zna 

lezione na jednej powierzchni podokapowej maksymalne liczby kokonów 

borecznika nie przekroczyły 10 sztuk, a w pozostałych 4 latach — 

20 sztuk. 
Natomiast w leśnictwie Maziarnia, w którym znajduje się oddz. 183, 

poza latami 1958 i 1959, maksymalne liczby znalezionych na 1 powierzch- 

ni podokapowej kokonów borecznika nie przekraczały 6, a średnia Wy” 

nosiła 0,8. 
uf 

W świetle przytoczonych informacji nie sposób logicznie wyjaśnić 

i udowodnić przyczyny znalezienia w jednym miejscu tak wielkiej liczby 

kokonów. Wbrew wszelkiej logice przeczą temu wyniki zasadniczyć 

czynności prognostycznych, tj. jesiennych poszukiwań szkodników sosny: 

Jak dotychczas, nie wyjaśniono przyczyn powstawania tego zjawiska: 

Brak jest odpowiedzi na pytanie skąd biorą się przy gradacyjnych 1 erup 

cyjnych pojawach tak duże ilości owadów, skoro nie ujawnialy teg 

wcześniej czynności prognostyczne. Ostatnie ustalenia Garlic kiego 

jKrystka (3) — w zasadzie w odniesieniu do borecznika sosnow¢é ~ 

kwestii tej całkowicie nie wyjaśniają. do 

7, braku konkretnych ustalen mozna jedynie snuc teoretyczne 

ciekania. Jednym z nich to hipoteza, ze larwy borecznika sosnowca W 3 

dzione bliżej niezbadanym instynktem gromadzą się z dala 0 rae 

wierzchni podokapowych — w różnych norach czy jamach — wypadali 

w ten sposób z ilościowej kontroli. Tłumaczyłoby to w dużym stop 

zaskakujące erupcyjne pojawy. 
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Drugim hipotetycznym założeniem jest możliwość magazynowania 
przez gryzonie dużych ilości kokonów borecznika, co świadczyłoby o tym, 
że gryzonie odgrywają o wiele większą role w likwidowaniu populacji 
borecznika niż to dotychczas im przypisywano. 

Sa to wyłącznie hipotezy. 

5twierdzony jednak fakt rzuca nowe światło na dotychczasowe usta- 
lenia i sygnalizuje kierunek w jakim iść powinny dalsze badania zmie- 
rzające do określenia, gdzie właściwie zimuje, czy też przeleguje w sta- 
dium diapauzy borecznik sosnowiec. 

Być może, że wyjaśnienie tej kwestii spowoduje zmianę zasad pro- 
gnozowania pojawu tego owada. 
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Краткое содержание 

В 1977 г. во время подготовки почвы под возобновления в 183 квартале хозяйства 

Ниско в надлесничестве Рудник извлечено при вспашке залежи пилильщика сосно- 

вого поврежденные грызунами и паразитами. Количество коконов оценивается на 

около 50—100 тыс. штук. 

Осенние поиски вредителей сосны проведенные в 1954—1977 годах не выказали 

присутствия пилильника в такой степени, которая обосновывала бы открытые за- 

лежи. 

Это является еще одним доказательством свидетельствующим юненадежности 

прогнозирования появления пилилыцика соснового на основании осенних поисков 

вредителей сосны. 

Предположительно можно принять, что личинки соснового пилильщика ведомые 

неисследованным инстинктом могут собираться не на поверхности под пологом или 

на дереве, а в ямах или норах, ускользая таким образом из-под кантроля. Это 

в большой степени обосновывало бы внезапное появление этого вредителя в виде 

извержения. | 

Вторым гипотетичеоским принципом является то, что грызуны играют значи- 

тельно большую роль в ликвидировании популяции ©основого пилильцика, чем 

им до сих пор приписывалокь. 
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Summary | 
| 

The occurrence of the Acantholyda nemoralis Thoms. sawfly was found in 

1977 on the area of ca 300 ha in the Buda Stalowska forest district. Observations 

indicated that pupation, collapsing after few days, has been occurring since April 

until October, 1977. These events occurred on May 15 and 30, then only on June 

30 and in July, 1978. Imagines were found on August 24 and 31. as well as on 

September 7, 1978. These disturbances in the sawfly development result from 

the pattern of temperatures prevailing during this period of time. Pupae were 

appearing after few days long rapid warming ups. Interruption of development 

was occurring after subsequent spells of cool weather. 

Uwaga! Ważne dla Autorów 

Komitet Redakcyjny ,„Sylwana” prosi o podawanie wraz z nad- 
syłanymi artykułami prywatnego adresu Autora i Autora zdjęć. | 

Adresy powinny zawierać również numer kodu pocztowego. Brak 

powyższych danych uniemożliwia Redakcji oraz Wydawnictwu 

wysłanie honorarium autorskiego.   
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