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Замечания по вопросу ÓOJIblIOTO COCHOBOro JIyóoena (Blastophagus piniperda L.) 

и малого соснового лубоеда (ВНазорйадиз типот Н4=) в надлесничестве Жепин 

Remarks about Blastophagus piniperda L. and B. minor Htg. 

_ 0 the Rzepin forest district 

C etyńce są najgroźniejszymi szkodnikami drzewostanów sosnowych ze 
względu na pospolitość występowania i rodzaj wyrządzanych szkód. 

Szkodliwość cetyńców nabiera szczególnego znaczenia na terenie zachod- 
niej Polski, gdzie w składzie drzewostanów zdecydowanie dominuje sosna. 
Z tego względu wszelkie prace dotyczące cetyńców na tych terenach znaj- 
dują uzasadnienie przyrodnicze i gospodarcze. 

I. CEL I METODYKA BADAŃ 

Celem badań prowadzonych w latach 1971—1973 na terenie nadl. Rze- 
pin było wyjaśnienie od jakich czynników uzależniony jest stopień za- 
siedlenia drzew pułapkowych przez cetyńce i czy ich wykładanie jest 
uzasadnione. 

W 1971 r. poddano obserwacji 20 pułapek (okrzesane dłużyce) wyłożo- 
nych w 70-letnim drzewostanie sosnowym na siedlisku Bśw, bonitacja III, 

zadrzewienie 0,7, zwarcie umiarkowane, miejscami luki spowodowane dzia- 

łalnością korzeniowca wieloletniego (Heterobasidion annosus), pojedynczy 

podszyt czeremchy i dębu; stan sanitarny — dobry. Pułapki zostały wy- 
łożone w końcu stycznia w liczbie 3 szt./ha. 

Po stwierdzeniu pierwszych wgryzień cetyńców pod korę rozpoczęto 

codzienne liczenie otworów wejściowych. Każdorazowo otwory te uszka- 

dzano ostrzem noża, aby uniknąć powtórnego ich notowania przy następ- 

nych kontrolach. Sposób ten stosowano przez cały okres rójki w kolej- 

nych latach obserwacji. 

Dla zobrazowania wpływu cetyńców na drzewostan latem tego samego 

roku założono dwie powierzchnie próbne (po 1 ha każda) w 55-letnich 

drzewostanach, z których jeden był silnie uszkodzony przez cetyńce, znaj- 

dujące dogodne warunki rozwoju na pobliskiej składnicy surowca drzew- 

nego przy stacji kolejowej w Rzepinie. Obydwa drzewostany zajmowały 
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siedlisko Bśw z fragmentami BMśw, bonitacja III, zadrzewienie 0,4, zwar- 

cie umiarkowane, miejscami luki spowodowane działalnością korzeniowca 

wieloletniego. 
W tym samym roku przeprowadzono obserwację opadu cetyny w dwu 

drzewostanach sosnowych V klasy wieku, z których jeden nie był żywi- 

cowany, drugi natomiast pozostawał na pniu już 3 lata po zakończeniu 
żywicowania. Badania dokonane zostały na powierzchniach kontrolnych 
o wymiarach 30 X 14 m, na których dokonywano zbioru cetyny co drugi 
dzień. Ze względu na możliwości czasowe obserwację opadu cetyny roz- 
poczęto w połowie września i prowadzono aż do pierwszego śniegu i spadku 

temperatury poniżej zera (23 listopada). Przed rozpoczęciem kontroli usu- 
nięto z powierzchni leżącą cetynę, ustalając po zabarwieniu igliwia liczbę 

cetyn pochodzących z bieżącego sezonu letniego. 
Obserwacjami w 1972 r. objęto 40 pułapek: 20 w drzewostanie III kl. w. 

i20w V klasie. W obydwu wypadkach obserwowano 10 pułapek wyłożo- 

nych między podszytem, drugie 10 w miejscach zupełnie pozbawionych 

podszytu. Pułapki zostały wyłożone w połowie stycznia: 3 szt./ha w drze- 

wostanie młodszym oraz 2 szt./ha w starszym. 
Kontrolę liczby wgryzień cetyńców pod korę pułapek prowadzono co 

drugi dzień, notując oddzielnie wgryzienia pod grubą i cienką korę. 

Wszystkie pułapki poddane obserwacji w latach 1971 i 1972 pomierzono 

w celu obliczenia całkowitej powierzchni dłużyc oraz ustalono średnią wy- 

sokość ich położenia nad powierzchnią ziemi. W opisanych drzewostanach 

okorowano w 3 dekadzie maja po 20 pułapek kontrolnych, ustalając ga- 

tunkowe zasiedlenie pod grubą i cienką korą. 

W 1973 r. przeprowadzono uzupełniające obserwacje, mające na celu 

wyjaśnienie wpływu ocienienia pułapek na ich zasiedlenie przez cetyńce. 

W drzewostanie V kl. w. wyłożono 4 pułapki w miejscach o znacznych róż- 

nicach insolacji, tj.: 
1) pełnym usłonecznieniu, 
2) przejściowym usłonecznieniu, 

3) całkowitym ocienieniu — w głębi drzewostanu między zwartym 

podszytem. 

W omawianym drzewostanie oprócz pułapek znajdowały się nieliczne 

wiatrowały, nie wyrobione w porę po huraganie w listopadzie 1972 r. 

Dane dotyczące temperatury w kolejnych latach uzyskano z odległej 

o 15 km stacji meteorologicznej w Słubicach. 

II. WYNIKI OBSERWACJI 

1. Początek i przebieg rójki 

Pojaw pierwszych chrząszczy cetyńca większego obserwowano w końcu 

lutego i na początku marca w czasie słonecznej pogody, na korze drzew 

znajdujących się na obrzeżu drzewostanu, jednakże nawroty chłodu, śnieg 

ij deszcz przerywały opisane pojawy na kilka do kilkunastu dni. Na wyło- 

żonych pułapkach pierwsze chrząszcze pojawiały się w 3—7 dni później. 

W czasie niepogody i w nocy chrząszcze chowały się w szczelinach kory. 

W kolejnych latach stwierdzano, że pierwsze wgryzienia pod korę miały 

zawsze miejsce w dniu następującym po pierwszej nocy bez przymrozków. 
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Pierwsze wgryzienia oznaczające rozpoczynającą się rójkę (7) stwierdzono: 
w 1971 r. — 25 marca, w 1972 — 16 marca, a w 1973 — 24 marca. We 
wszystkich wypadkach chrząszcze wgryzały się najpierw w miejscach 
o grubej korze. Zasiedlenie części drzew o różnej grubości kory przez ce- 
tyńca większego i cetyńca mniejszego przedstawiają diagramy (ryc. 1), 
w których liczbę wgryzień pod dany rodzaj kory przyjęto jako 100. 

Z diagramów wynika, że bez względu na wiek drzewa kora gruba za- 
siedlana jest prawie wyłącznie przez cetyńca większego, natomiast korę 
cienką zasiedlają obydwa gatunki cetyńców, z tym, że im starszy drzewo- 

  kg kg 
Vklasa wieku l klasa wieku 

Legenda: 

Ryc. 1. Procentowe zasie- — cetyniec mniejszy kc — kora cienka. 

  

_" dlenie kory pułapek przez 

gatunki  cetyńców (dane | | s . | _ 

przeciętne dla 20 drzew) cetyntec wigkszy kg — kora gruba 

stan tym większy procent kory cienkiej zajmuje cetyniec większy (III kl. 
w. — 17%, V kl. w. — 36,6%). 

Rójkę cetyńca większego cechuje wielka dynamika w pierwszych 
dniach od jej rozpoczęcia (3—9 dni), szczególnie w drzewostanach młod- 
szych. W drzewostanach z podszytem obserwuje się mniejsze wahania 
liczby wgryzień w kolejnych dniach rójki niż w drzewostanach bez pod- 
szytu. Zjawisko to prawdopodobnie jest wynikiem różnie mikroklimatu, 
głównie różnic temperatury w omawianych rodzajach drzewostanów. Wy- 
niki obserwacji rójki cetyńca większego obrazuje ryc. 2. 

Rójka cetyńca mniejszego przebiega znacznie słabiej niż cetyńca więk- 
szego, co jest wynikiem większego rozrzedzenia populacji tego gatunku 
w drzewostanach sosnowych. Wskazuje na to zarówno mniejsza liczba 
wgryzień pod korę pułapek jak i liczba chodników macierzystych na pu- 
łapkach kontrolnych. Wyniki obserwacji przedstawia diagram (ryc. 3), od- 
dzielnie dla zróżnicowanych wiekiem drzewostanów. 

Jak wynika z ryc. 3 cetyniec mniejszy liczniej zasiedla pułapki w drze- 
wostanie starszym, co prawdopodobnie jest wynikiem jego określonych 
wymagań ekologicznych, m. in. pod względem wilgotności drewna (5). 
Maksimum nasilenia rójki cetyńca mniejszego przypada w drzewostanie 
starszym po ok. 2 tygodniach, a w młodszym po 3—4 tygodniach od mak- 

simum rójki cetyńca większego, co przedstawiono na ryc. 4. 
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Opuszczanie zimowisk przez chrząszcze jest uzależnione od tempera- 

tury (4), która w miejscu zimowania cetyńca mniejszego wzrasta później 

niż w zimowiskach pokrewnego gatunku. Stwierdzone zostało (8), że cety- 

niec zimuje głównie w opadłej cetynie, ściółce i mchu, a więc w najniższej 

warstwie drzewostanu, gdzie wahania temperatury powietrza niweluje po- 
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Ryc. 2. Dynamika przebiegu rójki cetyńca większego w 1972 roku na tle średnie? 

dobowej temperatury powietrza (dane przeciętne dla 20 drzew) 

krywa roślinna i wpływ gleby, która nagrzewa się wiosną znacznie później 

niż powietrze. Tym prawdopodobnie można tłumaczyć opóźniony pojaw 

cetyńca mniejszego w porównaniu z cetyńcem większym. 

Okres rójki obydwu gatunków cetyńców wynosił w poszczególnych la- 

78.1 | 84.2 

НИК м 

УК м   
—  cetyniec mniejszy 

Ryc. 3. Procentowy udział gatunkowy cetyńców 

| | — cetyniec wiekszy zasiedlających pułapki (dane przeciętne dla 

40 drzew) 
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tach: 1971 — 29 dni, 1972 — 40 dni, 1973 — 28 dni. Biorąc pod uwagę 
terminy rozpoczęcia rójki można sugerować, że im wcześniej się zaczyna, 
tym dłużej trwa (np. w 1972 r.), lecz zakończenie przypada w przybliżeniu 
w tym samym czasie, tj. w końcu kwietnia. 

2. Czynniki wpływające na przebieg rójki 

a. Przebieg pogody. W wyniku obserwacji stwierdzono, że intensyw- 
ność rójki w dużym stopniu zależy od przebiegu pogody, przy czym: 

— najintensywniejsza rójka odbywa się w dni słoneczne i bez- 
wietrzne; 

— małe nasilenie rójki ma miejsce w dni pochmurne przy silnym 
wietrze; | 

—- rójka ustaje prawie zupełnie w czasie deszczu lub opadu śniegu, 
kiedy to stwierdza się sporadyczne wgryzienia wyłącznie po dolnej stronie 
pułapek. 

b. Temperatura. Obserwacje wykazały, że wzrost temperatury po- 
wietrza z reguły zwiększa intensywność rójki, którą to zależność obrazują 
ryc. 2, 415. Dane w tym zakresie z 1971 r. wskazują na ścisłą zależność 
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Ryc. 4. Dynamika przebiegu Trójki cetyńca- większego w 1972 roku na tle średniej 

dobowej temperatury powietrza (dane przeciętne dla 20 drzew) 
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Ryc. 5. Przebieg rójki cetyńców w 1973 r. w zależności od średniej dobowej temnpe- 

ratury powietrza (dane przeciętne dla 4 drzew) 
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nasilenia rójki od średniej dziennej temperatury powietrza, co przedsta- 
wiono na ryc. 6. 

Iemperatura powietrza w dolnej warstwie drzewostanu uzależniona 
jest w pewnej mierze od zwarcia oraz obecności lub braku podszytu, toteż 
rójka cetyńców przebiega nieco odmiennie w różnych rodzajach drzewo-. 
stanów. Dokonane w 1972 r. obserwacje sugerują, że w drzewostanie 
V kl. w. o mniejszym zwarciu i pozbawionym podszytu, nasilenie rójki ce- 
tyńców w większym stopniu zależy od wahań temperatury niż w drzewo- 
stanie III kl. w. (ryc. 2i4). 

Ogólnie można stwierdzić, że przebieg pogody, a zwłaszcza wiatr, za- 
chmurzenie, opady oraz temperatura powietrza, mają istotny wpływ na 
intensywność zasiedlania drzew zarówno w określonym dniu, jak i w ca- 
łym okresie rójki. Nie negując wpływu stanu sanitarnego drzewostanu, po- 
myślny układ warunków pogody w okresie wczesnej wiosny ma istotne 
znaczenie dla dynamiki rozrodu cetyńców. 

3. Czynniki wpływające na zasiedlenie pułapek przez cetyńca 

Wszystkie wyłożone pułapki zasiedlane były w różnym stopniu przez 
cetyńce. Zestawienie w postaci tab. 1 obrazuje ogólną liczbę otworów wej- 
ściowych, obliczonych w ciągu całego okresu rójki na pułapkach wyło- 
żonych w drzewostanach różnych klas wieku (dane przeciętne dla 
20 drzew). | | 

Tabela 1 

Sumaryczna liczba otworów wejściowych cetyńców pod korę pułapek 

w ciągu okresu rójki (dane przeciętne dla 20 drzew) 
  

  

        
  

Liczba otworów wejścio- 
KI wych na l pułapce Liczba Rok prowa- 

‘eke Ogółem otworów dzenia obse- 
wiecu cetyniec cetyniec na 1 dem? rwac i 

większy mniejszy | 

III 354 64 418 1,59 1972 

IV 293 63 356 1,46 1971 

V 447 125 572 1,41 1972 

Z tab. 1 wynika, że najsilniej atakowane przez cetyńce były pułapki 
wyłożone w drzewostanie V kl. w. Jeżeli jednak uwzględni się liczbę otwo- 

rów wejściowych przypadającą na 1 dem? całkowitej powierzchni pułapki, 
to okazuje się, że najsilniej były zasiedlane pułapki w drzewostanie 
III kl. w. Po okorowaniu pułapek kontrolnych stwierdzono, że w drzewo- 

stanach różnych klas wieku na 1 pułapkę przypadało chodników macie- 

rzystych: 

III kl. w. — 58 cetyńca większego i 10 cetyńca mniejszego 
IV kl. w. — 45 cetyńca większego i 11 cetyńca mniejszego 

V kl. w. — 50 cetyńca większego i 15 cetyńca mniejszego 

Powyższe dane wskazują, że największe zagęszczenie otworów wejścio- 

wych oraz najdogodniejsze miejsca do rozmnoży znalazły cetyńce na pu- 

łapkach w drzewostanie III kl. w. Duża liczba otworów wejściowych w po-- 

równaniu do liczby chodników macierzystych sugeruje, że te same 
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chrząszcze kilkakrotnie wgryzają się pod korę w poszukiwaniu dogodnych 

miejsc do złożenia jaj. Jest również prawdopodobne, że duża liczba 

chrząszczy pada ofiarą entomofagów w okresie rójki, jeszcze przed zało- 

żeniem chodników. 

a. Grubość pułapek. W praktyce często zdarza się, że wbrew zalece- 

niom (1, 2) na pułapki wykłada się drzewa zbyt cienkie, o zmniejszonych 

właściwościach chwytnych. W tab. 2 przedstawiono zagęszczenie otworów 

Tabela 2 

Zagęszczenie otworów wejściowych i chodników macierzystych cetyńców 

w zależności od grubości pułapek (dane przeciętne) 

        
  

, . Liczba Liczba chodników . 

Pierśnica otworów macierzystych na ułapek Uwagi 

w cm nal dem? 1 pułapce Р 

10—13 1,54 62 14 , 

ии 5 1 eo 
18—21 1,59 57 16 : 1979 

22—25 1,19 60 13 

wejściowych i liczbę chodników macierzystych na 1 pułapce w zależności 
od pierśnicy pułapek. Z przytoczonych danych wynika, że pułapki naj- 
grubsze były słabiej atakowane i zasiedlane przez cetyńce niż pułapki 
o mniejszej średnicy, jednak ze względu na szczupłość materiału badaw- 
czego powyższego stwierdzenia nie można generalizować. 

b. Wysokość ułożenia pułapek nad powierzchnią ziemi. Zestawienie 
danych w zakresie zagęszczenia otworów wejściowych w zależności od 
wysokości ułożenia pułapek nad powierzchnią ziemi przedstawia tab. 3. 
Z tabeli wynika, że największe zagęszczenie otworów wejściowych przy- 
pada na pułapki ułożone najwyżej nad powierzchnią ziemi, a najmniejsze 
na pułapki leżące najniżej w drzewostanie. Również przeciętna liczba chod- 
ników macierzystych zwiększa się w miarę wzrostu wysokości ułożenia 

Tabela 3 

Zależność między wysokością ułożenia pułapek a zagęszczeniem 

otworów wejściowych i chodników macierzystych cetyńców 

(dane przeciętne) 
  

Liczba Liczba chodników Liczba 

        
  

Wysokość ułożenia . 
ponad ziemią er ae ae pułapce na pułapek Uwagi 

0— 5 1,14 49 11 

6—10 1,48 57 13 Pułapki 

11—15 1,50 54 14 z lat 1971 

16—20 1,47 61 1 i 1972 
21—25 1,83 67 | 10 
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pułapek nad ziemią. W wypadku zupełnego braku lub stosowania zbyt 
cienkich podkładek pod wyłożonymi dłużycami dolna ich strona staje się 
niedostępna dla chrząszczy. Wysokie ułożenie sprzyja penetracji całej po- 
wierzchni pułapek, szczególnie w czasie opadów atmosferycznych, kiedy 
5 notowano nieliczne wgryzienia wyłącznie po dolnej stronie leżących 
rzew. 

c. Usytuowanie pułapek w drzewostanie. Analizując uzyskane w tej 
mierze dane z obserwacji trudno jest jednoznacznie stwierdzić, jaki wpływ 
na zasiedlenie pułapek ma ich usytuowanie, a tym samym różny stopień 
nasłonecznienia w ciągu dnia. Spośród 20 silnie ocienionych pułapek, leżą- 
cych w głębi drzewostanu między podszytem, zagęszczenie otworów wej-- 
ściowych na 1 dem? wynosiło 1,52, zaś dla analogicznej liczby pułapek 
położonych na obrzeżu drzewostanu bez podszytu lub w lukach — 1,51, 
czyli było identyczne. Natomiast pułapki w drzewostanie V kl. w. bez 
podszytu miały średnio 1,43 otworów wejściowych na 1 dcm2, zaś w drze- 
wostanie z podszytem — 1,71. 

W drzewostanie III kl. w. z podszytem na 1 dem? powierzchni pułapki 
przypadało średnio 1,58 otworów wejściowych, a w miejscach bez pod- 
szytu — 1,54. 

Wynika stąd, że na zasiedlenie pułapek przez cetyńce decydujący 
wpływ wywiera mikroklimat w miejscu wyłożenia, natomiast nasłonecz- 
nienie jako element mikroklimatu zdaje się mieć mniejsze znaczenie. 

Dodatkowe informacje uzyskano w wyniku obserwacji w 1973 r. Spo- 
śród 4 pułapek wyłożonych celowo w miejscach o dużych różnicach na- 
słonecznienia najsilniej atakowana była dłużyca leżąca w głębi drzewo- 
stanu wśród gęstego podszytu, a więc najbardziej ocieniona (67% wgry- 
zień na 4 drzewach łącznie), natomiast najsłabiej zasiedlona była pułapka 
leżąca w pełnym nasłonecznieniu przez cały dzień (7% ogólnej liczby 
wgryzień). W opisanym wypadku na wynik miały bez wątpienia wpływ 
warunki pogody — nieliczne dni słoneczne, częste opady i wiatry przez 
cały okres rójki. Tym samym pułapka w głębi drzewostanu stwarzała ko- 
rzystniejszy mikroklimat dla odbywających rójkę chrząszczy. 

Konkludując można zaryzykować stwierdzenie, że niekorzystny układ 
warunków pogody w okresie rójki sprzyja zasiedlaniu pułapek leżących 
w miejscach lepiej osłoniętych, np. w drzewostanach bardziej zwartych 
(młodszych), lub mających podszyt. Z kolei analizując dane z zakresu za- 
gęszczenia otworów wejściowych i liczby chodników macierzystych 
(tab. 2 i 3) nasuwa się pytanie, czy określanie stopnia zasiedlenia pułapek 
na podstawie liczby otworów wejściowych w przeliczeniu na 1 dcm? jest 
uzasadnione. Zgodnie z obowiązującą instrukcją (2) stopień zasiedlenia 
pułapek oznacza się przeliczając otwory wejściowe na pasie kory o dłu- 
gości 50 cm. Jak wynika z tak. 2 i 3 zagęszczenie otworów wejściowych nie 

zawsze koresponduje z liczbą chodników macierzystych, a tym samym 
niewiele mówi o właściwościach chwytnych drzew pułapkowych. 

4. Żer chrząszczy w koronach drzew | 
a. Intensywność żeru a stan zdrowotny drzewostanu. Na podstawie 

dotychczasowych wyników badań (6, 7) wiadomo, że najbardziej miaro- 

dajnym wskaźnikiem liczebności populacji cetyńców w określonym drze- 

wostanie jest intensywność żeru chrząszczy w koronach drzew i zagę- 
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szczenie cetyny przypadające na jednostkę powierzchni. Obserwacja opadu 
cetyny w drzewostanie V kl. w. o zróżnicowanym stanie zdrowotnym do- 
wodzi, że osłabienie odporności drzew wzmaga nasilenie żeru chrząszczy 
w koronach. I tak w drzewostanie osłabionym na skutek żywicowania 
opad cetyny był 4-krotnie wyższy (5-krotnie średnio na 1 drzewo) niż 
w drzewostanie nie żywicowanym. W ciągu całego sezonu 1971 ustalono 
opad cetynowy w ilości 4,2 sztuki na 1 m? powierzchni w drzewostanie żywi- 
cowanym oraz 2,4 sztuki na 1 m? w drzewostanie kontrolnym. W badanym 
drzewostanie ważnym czynnikiem osłabienia, poza żywicowaniem, było 
silne opanowanie drzew przez czyrenia sosnowego (Phellinus pini), sięga- 
jące 70% liczby drzew. Stan sanitarny opisanego drzewostanu był bardzo 
zły, występował liczny posusz czynny i jałowy. Nasilenie opadu cetyny 
miało miejsce począwszy od połowy października aż do 38 dekady listo- 
pada. Wzmożony opad cetyny notowano nie tylko podczas silnych wia- 
trów, lecz również w dni pogodne i ciepłe. W opadłej cetynie stwierdzano 
niewielkie ilości chrząszczy obydwu gatunków cetyńców, przy czym im 
później opadały pędy, tym w większym stopniu były one zasiedlone. 

b. Wpływ żeru chrząszczy na drzewostan. Nękające żery cetyńców 
w koronach drzew powodują zmniejszenie przyrostu miąższości oraz ogólne 

osłabienie drzewostanu (6). Opisane zjawisko w warunkach nadl. Rzepin 
prześledzono na przykładzie dwu drzewostanów: A — drzewostanu chro- 
nicznie nękanego żerem uzupełniającym cetyńców; B — drzewostanu 
kontrolnego. Wyniki spostrzeżeń zawiera zestawienie: 

A B 
wiek drzewostanu w latach 00 00 
przeciętna pierśnica w cm 17 20 

przeciętna wysokość w m 16 18 
liczba drzew szt./ha 874 650 
drzew nadmiernie zbieżystych % 60 14 
drzew z uszkodzoną koroną % 100 23 

drzew z krzywizną wielostronną % 68 18 
posusz jałowy szt./ha 7 2 
posusz czynny szt./ha 9 2 
miąższość drzew w m3/ha 159,8 194,5 

Różnica miąższości drzewostanów wynosząca 18 % jest w pewnym stop- 

niu wynikiem właściwych zabiegów hodowlanych w drzewostanie kon- 

trolnym. W drzewostanie sąsiadującym ze składnicą drewna zabiegi ogra- 

niczają się w zasadzie do usuwania posuszu, a jego jakość hodowlana jest 

zdecydowanie gorsza. Uwzględniając, że opisane drzewostany zajmują 

jednakowe siedliska, niekorzystne cechy taksacyjne drzewostanu opano- 

wanego są wynikiem działalności cetyńców i ich wpływu na produkcyjną 

funkcję drzewostanów sosnowych. 

W listopadzie 1972 r. duże obszary Puszczy Rzepińskiej nawiedził ka- 

tastrofalny huragan, który spowodował powstanie licznych wywrotów 

i wiatrołomów, nie zawsze w porę usuniętych. Stworzyło to dogodne wa- 

runki do rozmnoży szkodników wtórnych (3). Duża ilość materiału lęgo- 

wego w drzewostanach spowodowała słabe obłożenie drzew pułapkowych 

w 1973 r. Po okorowaniu 10 losowo wybranych pułapek w drzewostanie 

IV kl. w. średnio na 1 pułapkę odnotowano 26 chodników macierzystych 
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cetyńca większego oraz 4 cetyńca mniejszego, tj. ok. 55% mniej niż w po- 
przednim roku. Przykład ten wskazuje na ścisłą zależność intensywności 
zasiedlania pułapek od stanu sanitarnego drzewostanu, jak również nie- 
wielką przydatność pułapek jako sposobu kontroli zagęszczenia populacji 
cetyńców. 

WNIOSKI 

1. W warunkach Puszczy Rzepińskiej populacja cetyńca większego 
jest znacznie liczniejsza niż cetyńca mniejszego, szczególnie w drzewo- 
stanach młodszych klas wieku. 

2. O nasileniu rójki cetyńców decyduje w dużej mierze układ warun- 
ków pogody, głównie opadów, wiatrów i temperatury powietrza w okresie 
wczesnej wiosny. 

3. Obłożenie pułapek przez cetyńce zależy przede wszystkim od stanu 
zdrowotnego drzewostanu; w drzewostanach zdrowych jest duże, w osła- 
bionych i zaniedbanych pod względem sanitarnym — wyraźnie mniejsze. 

4. Na zasiedlenie poszczególnych pułapek duży wpływ wywiera m. in. 
wysokość ich ułożenia nad powierzchnią ziemi, obecność lub brak podszytu 
w drzewostanie, a w mniejszym stopniu usłonecznienie i grubość drzew 
pułapkowych. 

5. Opór środowiska stanowi prawdopodobnie istotny czynnik ograni- 
czający rozród cetyńców, o czym świadczy niewielka liczba chodników 
macierzystych w porównaniu z liczbą otworów wejściowych chrząszczy 
pod korę pułapek w okresie rójki. 

6. Wzmożony opad cetyny w drzewostanach świadczy o tym, że sta- 
nowią one miejsca intensywnej rozmnoży cetyńców. 

7. Żer chrząszczy w koronach drzew obniża przyrost miąższości i wy- 

bitnie pogarsza jakość hodowlaną młodszych drzewostanów sosnowych. 
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Краткое содержание 

На территории Жепинской Пущи брачный полёт лубоедов начинается во второй 

половине марта, продолжается около | месяца и прекращается в конце апреля. На 

ход брачного полёта влияют условия погоды, в частности температура воздуха, ветры 

и атмосферные осадки. В популяции заселяющей ловушки на территории надлесни- 

чества Жепин, большой сосновый лубоед составляет 65—90%, при чём участие малого 

соснового лубоеда возрастает в насаждениях старших классов возраста. 

Степень заселения ловушек лубоедами зависит от санитарного состояния насаж- 

дения; она выше в здоровых насаждениях, в которых ведётся уход с точки зрения 

гигиены леса. В отношении отдельных деревьев-ловушек заселение зависит от микро- 

климата в местах их выкладки. При неблагоприятных условиях погоды в период 

брачного полёта, больше заселяются ловушки в местах более прикрытых и располо- 

женных выше над поверхностью земли. Остальные факторы, как толщина деревьев-ло- 

вушек и их инсоляция в течение дня, имеют, по всей вероятности, меньшее влияние 

на степень заселения рассматриваемыми вредителями. 
Насаждения, находящиеся в плохом санитарном состоянии или ослабленные, на- 

пример, паразитическими грибами или подсочкой, сильнее повреждаются в результате 

питания жуков в кронах деревьев. В младших сосновых насаждениях продолжительное 

питание в кронах вызывает снижение прироста древесины, а также отрицательно влияет 

на лесоводственную ценность и качество древесного сырья. 

Summary 

On the area of the Rzepin Forest the flight of bark beetles begins in the second 

half of March, lasts for ca 1 month, and expires at the end of April. Weather con- 

ditions, particularly air temperature, winds, and atmospheric precipitation, affect the 

course of flight. In the population invading traps on the area of Rzepin forest district 

Blastophagus piniperda comprises 65—90%, the proportion of B. minor being incre- 

ased in stands from older age-classes. | 

Extent of bark beetle invasion on traps depends on the sanitary status of stand; 

being higher in healthy stands receiving all treatments from the sphere of forest 

hygiene. When individual trap trees are considered the invasion depends on the 

microclimate of the spot they are situated. Under unfavourable pattern of weather 

conditions during flight, traps in sheltered spots and situated higher above ground 

level are invaded more numerously. Remaining factors, as the thickness of trap 

trees and their insolation throughout a day, are probably less important in respect 

to invasion extent by pests discussed. 
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