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Nieco spostrzeżeń nad gradacją zwójki sosnóweczki 

Evertia buoliana Schiff. w latach 1945-1949 

Наблюдения за массовым появлением побеговьюна зимующего 
в 1945—1946 гг. 

Some Remarcs on the Gradation of European Pine Shoot 

Moth in 1945—1946 Years 

materiałach Zakładu Ochrony Lasu dotyczących gradacji szkodników le- 

śnych bardzo szupłą pozycję zajmują pierwsze lata powojenne. Fakt ten 

nie wymaga komentarzy. Gromadzenie zorganizowanych spostrzeżeń było w ów- 

czesnych warunkach praktycznie niewykonalne. 

Niemniej, przeglądając po 15 latach pierwsze powojenne zapiski, meldunki i obser- 

wacje dotyczące stanu zdrowotnego naszych lasów w latach 1945—46 doszedłem do 

wniosku, że pewne ich fragmenty zasługują na przypomnienie. 

Jednym z charakterystycznych zjawisk w latach 1945—1946 było na obszarach 

Polski centralnej silne zagęszczenie się populacji zwójki sosnóweczki (Evetria buolia- 

na Schiff). Wywołało ono żywe zaniepokojenie leśników, być może dlatego, że 

uprawom poswiecano szczególną uwagę. Wobec licznych meldunków i zapytań ówczes- 

na Stacja Ochrony Lasu w Drewnicy, podległa Dyrekcji LP w Siedlcach, rozpisała 

do nadleśnictw Dyrekcji Siedleckiej ankietę w sprawie oceny nasilenia występowa- 

nia tego szkodnika. Jest rzeczą godną podkreślenia, że reakcja na ankietę była szybka 

j powszechna. 40 nadleśnictw dokonało w miarę swych możliwości szczegółowych 

oględzin i nadesłało odpowiedzi. Ankieta nie precyzowała metodyki kontroli. Oceny 

miano dokonać szacunkowo w trzystopniowej skali. Meldunki sygnalizujące groz- 

niejsze występowanie szkodnika były przeze mnie sprawdzane w terenie. We wszyst- 

kich wypadkach ocena personelu administracyjnego okazała się trafna. Masowy 

rozród zwójki w r. 1945 miał charakter typowej gradacji. Wystąpiła ona w kilku 

ogniskach, przestrzennie dość od siebie odległych, oddzielonych obszarami, na któ- 

rych szkodnik nie ujawnił się liczniej. Najsilniejsze ogniska znajdowały się w nad- 

leśnictwach: Duninów, Grójec-Chojnów, Międzyrzec, Ciechanów; mniejsze ogniska 

w nadl. Góry i Łąck. Obraz, jaki miałem możność oglądać w czerwcu 1946 r. w nad- 

leśnictwie Duninów był jedyny w swoim rodzaju. Około 15-letni młodnik sosny banka 

(ok. 80%,) z domieszką sosny pospolitej był tak silnie opanowany przez zwójkę, że 

trudno było znaleźć nie uszkodzony młody pęd w szczytowym. okółku. Sosna banka 

wskutek silnego wycieku żywicy wyglądała jak opryskana wapnem. Zdawało się, że 

los uprawy jest przesądzony tym bardziej, że występował tu, przypuszczalnie chro- 

nicznie, także rozwałek sosnowy (Aradus cinnamomeus L.). Bezpośrednio sąsiadu- 
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jące z omawianym obiektem młodniki sosny pospolitej (P. silvestris L.) były opano- 

wane przez zwójkę w stopniu silnym, jednak rokowały one nadzieję na uratowanie. 

W tej sytuacji zdecydowano wyrąbać i co rychlej usunąć z lasu centrum ogniska, tj. 

ową uprawę z przewagą sosny banki (ok. 8 ha). 

Ognisko gradacyjne w nadleśnictwie Grójec obejmowało obszar ok. 140 ha młod- 

ników sosny posp. w wieku do 10 lat, rosnących na ubogich, piaszczystych glebach. 

Największe nasilenie szkodnika występowało na terenach porolnych, gdzie ok. 75% 

drzewek miało silnie lub całkowicie zniszczone pędy szczytowego okółka. Granice 

tego ogniska są trudno uchwytne, gdyż masowe występowanie zwójki objęło także 

obszary sąsiednich nadleśnictw: Kampinosu, Celestynowa, Drewnicy. 

Z nadleśnictw Skuły i Laski brak danych z tego okresu, jednak nie ulega wątpli- 

wości, że szkodnik i tam występował silnie. Należy tu podkreślić, że lasy podsto- 

łeczne są terenem chronicznie wysokiego stanu liczebnego zwójek, dlatego północna 

część ogniska, które nazwano tu „grójeckim jest mało charakterystyczna dla oma- 

wianej gradacji. 

Na południowy wschód i wschód od Warszawy kilka nadleśnictw (Podzamcze, 

Kryńszczak, Huta Garwolińska, Węgrów, Sokołów) po przeprowadzeniu lustracji 

upraw i młodników nie stwierdziło liczniejszego występowania zwójek, jakkolwiek 

w niektórych z nich ślady dawnych uszkodzeń i zniekształceń świadczyły o tym, że 

szkodnik w poprzednich latach występował tu liczniej. Natomiast w nadleśnictwie 

Adamów, a zwłaszcza w nadl. Międzyrzec zarysowało się wyraźne ognisko grada- 

cyjne charakterystyczne przez to, że jego stosunkowo niewielkie, kilkohektarowe 

gniazda mieściły się w młodnikach rosnących na lepszych siedliskach. (II-III boni- 

tacja sosny). 

Stosunkowo słabsze, niemniej jednak wyraźne ognisko gradacyjne zwójki sosnó- 

weczki wystąpiło na północ od Warszawy, głównie w nadl. Ciechanów (ok. 50 ha 

młodników na siedliskach III-IV bonitacji) oraz w nadl. Sławki i Przejmy. 

* 

Omówione wyżej zjawisko masowego występowania  zwójki sosnóweczki 

w latach 1945—1946 rozwinęło się i zakończyło w sposób typowy dla égra- 

dacji, wykazując wyraźną fazowość procesu zagęszczenia się populacji (progradacji), 

kulminacji oraz stopniowego spadku liczebności szkodnika (retrogradacji). 

Jakościowo różni się ono zasadniczo od masowego występowania zwójek w okrę- 

gach przemysłowych Polski (katowickim, tomaszowskim, warszawskim), gdzie liczeb- 

ność tych szkodników jest permanentnie bardzo wysoka, a wyrządzane przez nie 

dotkliwe szkody mają charakter chroniczny. 

Na przyczyny występowania zwójek w dwóch typach masowego rozrodu: grada- 

cyjnym oraz permanentnym rzuciły pewne światło ostatnie badania Zakładu Ochrony 

Lasu IBL. Wykazały one mianowicie, że wrażliwość pasożytów (Ichneumonidae sens. 

lat. oraz rączyc — w stadium imaginalnym) na substancje trujące jest wielokrotnie 

wyższa od wrażliwości roślinożerców. Jest zatem wysoce prawdopodobne, że tru- 

cizny, zawarte w dymach fabrycznych, dziesiątkując faunę pasożytów w lasach okrę- 

gów przemysłowych uwalniają szkodnika od jego naturalnych wrogów, stwarzając 

mu stałą szansę masowego występowania. Być może także, że pewne znaczenie ma 

w takich przypadkach stan fizjologiczny drzew, osłabionych przez działanie dymów 

j inaczej, w sposób korzystny dla szkodnika, reagujących ma jego atak (wyciek żywi- 

cy). Dalsze bardziej szczegółowe badania powinny doprowadzić do wyjaśnienia tych 

kwestii. 
ж 
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Prowadząc wspomnianą Stację Ochrony Lasu w Drewnicy w omawianym okresie 
(1945—1946) miałem możność zebrania garści spostrzeżeń; krańcowo szczupłe środki, 
jakimi wówczas dysponowałem (zupełny jednak brak literatury, brak sprzętu, zwłasz- 
cza optycznego itd.), uniemożliwiły przeprowadzenie bardziej metodycznych badań. 
Dlatego nie zamierzałem publikować tych wysoce niekompletnych materiałów spo- 
dziewając się uzupełnić je dalszymi obserwacjami. Ponieważ jednak gradacja zwójki 
sosnóweczki nie powtórzyła się w sposób tak wyraźny w późniejszych latach, z dru- 
giej zaś strony ponieważ Zakład Ochrony Lasu IBL podejmuje zespołowe i szeroko 
zakrojone badania nad tym szkodnikiem, przeto uważam za celowe podanie do wia- 
domości moich dawnych spostrzeżeń dotyczących szczegółów z zakresu biologii i fe- 
nologii oraz ekologii zwójki sosnóweczki w konkretnych warunkach jej gradacji 
z lat 1945—1946. 

1. Spostrzeżenia nad biologią i fenologią stadium imago 

Jak wynika z tabeli 1, w liczbowym stosunku płci, badanym na poczwarkach 

motyli, zarysowała się w latach 1945—46 niewielka przewaga samic. 

W r. 1945 panowała w okolicach Warszawy (Drewnica) w końcu wiosny i na 

początku lata pogoda słotna i wietrzna. Temperatura utrzymywała się ok. +10 C 

  

  

  
  

Tabela 1 

Liczbowy stosunek płci Evertia buoliana Schiff. na obszarze jej gradacji w latach 1945—1946 

Pochodzenie materiału Data badania Samce Samice 

Duninów 8. VI. 1945 29 | 28 

Drewnica 13. VI. 1945 134 180 

Duninéw 7. VI. 1946 128 233 

Dwukoly 8. VI. 1946 37 54 

Razem 328 (39%) 495 (61%)       
(28, 29, 30. VI. 1945). Ciągłe deszcze i porywiste wiatry utrudniały obserwację rójki 

w terenie. Dlatego zapewne początek jej uszedł mojej uwagi. Dopiero 2 lipca, w cza- 

sie kilkugodzinnego przejaśnienia, lot motyli zwójki w obserwowanej przeze mnie 

7-letniej uprawie sosny wyraźnie rzucił się w oczy. Przeprowadzona kontrola zasie- 

dlonych przez zwójkę pączków i pędów wykazała jednak, że wyleciało już około 

40%, populacji. W terminie tym rójka bliska była zatem największemu jej nasileniu. 

3 i 4 lipca padał niemal nieustanny, chwilami ulewny deszcz. Temperatura spadła 

do -L- 6,5 *C. Wiatr musiał mieć szybkość b. dużą, skoro w moich notatkach znaj- 

duje się wzmianka, że wyłamał on drzewko akacji o grubości pnia ok. 18 cm., rosnące 

w pobliżu wspomnianej uprawy sosny. | 

Mimo tak niekorzystnego układu warunków meteorologicznych, w okresie rójki, 

nie odbiło się to, jak się zdaje, w sposób istotny na dalszym przebiegu gradacji. 

Świadczą o tym późniejsze obserwacje dotyczące zasiedlania pączków przez następną 

generację szkodnika oraz sytuacja w r. 1946, w którym nasilenie masowego rozrodu 

osiągnęło kulminację. 

Okres trwania rójki był w r. 1945 dość rozciągnięty, o czym świadczą m. in. dwie 

charakterystyczne daty: znalezienie przez mnie 20. VI. 45 r. sposobiącej się dopiero 
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do przepoczwarczenia gasienicy oraz 15. VII. 45 kilku poczwarek, z ktorych w dniu 

zbioru wylęgły się motyle. 

Orientacyjne spostrzeżenia nad długością życia i płodnością samic przeprowadziłem 

w warunkach laboratoryjnych przy zastosowaniu bardzo prymitywnego sposobu. Pary 

motyli, uzyskiwanych z poczwarek, umieszczane były w dniu ich wylęgu w szklanych 

rurkach obustronnie zatkanych watą. W rurkach nie podawano pokarmu ani wody. 

Jedynie wata utrzymywana była w wilgoci. Motyle wykazywały małą na ogół ruch- 

liwość. Samice składały jaja na szkle rurek. 

Jak wynika z tabeli 2, najwyższa stwierdzona w takich warunkach liczba jaj wy- 

niosła 107, najdłuższy okres życia samicy 21 dni, samca 15 dni. Pierwsze jaja złożyla 

samica po upływie dwóch dni od daty wylęgu, ostatnie po 21 dniach. Zawartość 

jajników zdechłych samic nie była badana z przyczyny braku odpowiedniego sprzętu. 

  

    

  
  

Tabela 2 

Spostrzeżenia nad długością życia motyli oraz płodnością samic w warunkach prymitywnej 

hodowli 

Nr hodowli I II Ш ГУ 

Data obserwacji M > с 

w 1945 r. * ©’ © У 0 У 

10. VI — + 

12. VI 6 — 

16. VI 82 — + — 

19. VI 16 — + 4. 

20. VI 3 — + + + + + + 
26. VI — — 11 -- 27 — + + 

28. VI — — 6 — 37 — + + 

1. VII — — 34 -— 34 — 4 + 

4. VIII — — 21 -— 5 — 3 + 

5. VII — — 8 — TF + + + 

7. VII — — 2 — + — — 

9. УП — — — — — — — 

Liczba jaj 107 82 103 7 

Ilość dni życia 10 2 21 4 19 14 15 15                 
Stosunkowo długi okres życia i niewielka ruchliwość motyli ułatwiły prawdopo- 

dobnie zwójce możność przetrwania bardzo niekorzystnego układu warunków mete- 

orologicznych w okresie rójki w r. 1945. 

Wydaje się, że obserwację tę można by uogólnić w stwierdzeniu, że przebieg pogody 

w porze rójki zwójki sosnóweczki nie wywiera większego wpływu na losy populacji. 

Jaja składane są głównie na pędach, znacznie rzadziej na igłach sosny. Sposób 

składania jaj jest dość charakterystyczny. Samica umieszcza je na korze młodych 

pędów pojedynczo, zwykle poniżej pochewki pędu skróconego, w lekkim zagłębieniu 

kory z boku „żeberka” łuski kory. W czasie składania jaj samica trzyma się zwykle, 

przynajmniej pierwszą parą nóg, pochęewki. Dlatego jaja znajdują się przeważnie 
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pod pochewką pędu skróconego, w odległości od niego nie większej jak długość 
ciała samicy (ryc. 1). 

Złoża kilku jaj trafiają się na pędach wyjątkowo. Na 167 jaj znalezionych przeze 
mnie na pędach, tylko w 8 przypadkach spotkałem złoża z 2 jaj, charakterystycznie, 
daszkowato zachodzące na siebie, a w 1 przypadku tuż u podstawy pączka wykryłem 
grupkę jaj składającą się z 9 szt., ustawionych w 3 szeregach (4 -- 3 + 3). 

Jaja na igłach spotyka się bardzo rzadko. Przy dość intensywnych poszukiwaniach 
wykryłem na igłach tylko 7 złóż, w tym w trzech przypadkach na igle znajdowały się 

pojedyncze jaja, natomiast w czterech ustawione były szeregiem, w „dachówkowa- 

tym” układzie (2, 4, 5, 9 szt.) (rys. 2). 

Największą liczbę jaj znalazłem w górnej partii pędu w odległości 5—10 cm od 

pączka szczytowego; jednak spotykałem je także na całej długości pędu, aż do jego 
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Ryc. 2. Jaja E. buoliana Schiff. na iglach 

sosny. 

Ryc. 1. Samica Evetria buoliana Schiff. zno- a — zewnętrzne jaja porażone przez 

sząca jaja. Oryg. Trichogramma (silnie powiększone), 

b, c — różne typy układu jaj w złożu 

(powiększ. ok. 4X). Oryg. 

nasady (ryc. 3). Fakt ten ma pewne znaczenie dla losów populacji, zważywszy że 

ok. 1/3 ogólnej liczby gąsienic musi po żerowaniu w igłach odbywać dość dalekie 

wędrówki do pączków, w czasie których są one narażone na liczne niebezpieczeń- 

stwa ze strony drapieżców. 

2. Spostrzeżenia nad stadium jaja 

W okresie rozwoju embrionalnego zewnętrzny wygląd jaja zmienia się dość znacz- 

nie. Bezpośrednio po złożeniu jajo jest silnie spłaszczone o barwie blado-cytrynowej. 

Po upływie kilku dni (3—4) staje się ono w środkowej swej partii bardziej wypukłe, 

zaś barwa jego stopniowo ciemnieje przybierając odcień brudnopomaranczowy. 
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Wkrótce przed wylęgiem wyraźnie prześwituje przez cienką osłonkę półkoliście zgię- 
te ciało larwy z ciemniejszą, brunatnoczarną głową. Lęgnąca się gąsienica wygryza 
w okolicy węższego końca jaja otwór o średnicy odpowiadającej mniej więcej wy- 
miarom jej ciała. 

Pozostająca osłonka jajowa jest bezbarwna, lekko opalizująca. Szczegółowszych 
obserwacji nad okresem rozwoju embrionalnego nie miałem możności przeprowadzić, 

№ O 

  

W I ly
 i m
 

N
 o Я 4 

  

smi
ga 70 ) ----- 

20 44 

  
о 

QQ
 

u,
 

>
 i w w 

25 1 

30 

S 

  33 

40 

№ Gi
an
 

43     
Ryc. 3. Schematyczne zestawienie wyników 

zbioru jaj E. buoliana Schiff. ilustrujące ilo- 

ściowe stosunki ich rozmieszczania na pędach 

w różnych odległościach od szczytowego okółka 

pączków 

bowiem uwagę moją pochłonęło zja- 

wisko, które w dynamice rozrodu tego 

szkodnika zdaje się odgrywać główną 

rolę. Chodzi mianowicie o porażenie jaj 

przez kruszynka (Trichogramma  sp.). 

Ujawnia się ono dość wcześnie przez 

ciemnienie porażonych jaj. W r. 1946 

pierwsze jaja zwójki obserwowałem 

w terenie 1—3 lipca. 7. VII.46 w partii 

zebranych przeze mnie jaj wiele już 

było wyraźnie przebarwionych w sposób 

zdradzający w ich wnętrzu obecność 

pasożytów. Zważywszy znaczną trudność 

wyszukiwania w naturze jaj zwójki 

zebrany przeze mnie w r. 1946 materiai 

(Drewnica, 8-letnia uprawa sosny) mo- 

żna uważać za dość obfity. W każdym 

razie pozwala on na wyciągnięcie pe- 

wnych wniosków co do roli kruszynka 

jako bioregulatora gęstości populacji 

zwójki sosnóweczki. 

Przy ocenie materiału zawartego w ta- 

beli 3 należy mieć na uwadze fakt, że 

opuszczone przez gąsienice osłonki jajo- 

we stosunkowo łatwiej mogą odrywać 

się od podłoża niż jaja pełne lub spaso- 

żytowane, wskutek czego rzeczywisty 

stopień porażenia jaj przez kruszynka 

może być nieco niższy od wykazywanego 

w tabeli. Niemniej nie ulega wątpli- 

wości, że w omawianym przypadku kru- 

szynek zlikwidował ponad połowę stanu 

liczebnego populacji zwójki sosnóweczki. 

Dla uzupełnienia obrazu sytuacji 

w omawianej uprawie warto nadmienić, 

że była ona dość gęsto przetykana brzo- 

zą gruczołkowatą (ok. 0,3) na której 

w latach 1945—1946 masowo występo- 

wała Acalla ferrugana Tr. Być może, że 

była ona żywicielem pośrednim dla 

kruszynka. Runo składało się głównie z kęp, a w lukach z łanów wrzosu. Nie jest 

zatem wykluczone, że kruszynek znajdował żywicieli pośrednich także na wrzosie. 

Mogła nim być m. in. Ematurga atomaria L. z reguły wykazująca skłonność do 

licznego występowania. 
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3. Spostrzeżenia nad stadium gąsienicy 

W związku ze znacznie rozwlekłą rójką również i rozwój gąsienic był w latach 

1945—1946 nierównomierny w czasie. Obejmował on okres co najmniej 2 tygodni. 

Wynika z tego fakt, że wędrówki gąsienic z jaj do igieł, oraz z igieł do pączków roz- 

ciągają się na dość długi okres czasu, co ma duże znaczenie w ewentualnym plano- 
waniu chemicznego zwalczania. Pierwszą larwę wgryzającą się do pączka znalazłem 

w uprawie 5. VII. 46. Wylęgła się ona z jaja zapewne około 1 lipca. Ostatnie, lęgnące 

się z jaj gąsienice obserwowałem 17. VII. 46. Pierwszą wylinkę przechodzą gąsienice 

bądź w minach, wygryzionych w nasadowych partiach igieł, bądź dopiero pod osłoną 

oprzędu sporządzonego przy pączku. Rozwoju gąsienic w pączkach nie miałem moż- 

ności śledzić. Objawy żerowania zwójek, a zwłaszcza układ występowania symptomów 

żeru w czasie, stanowi jedno z zasadniczych zagadnień z punktu widzenia ochrony 

lasu w zakresie problemu zwójki. Dokładna znajomość charakterystycznych momen- 

tów w obyczajach gąsienicy jest koniecznym warunkiem trafnego wyboru sposobów 

zwalczania. Dlatego szczupłość moich spostrzeżeń z lat 1945—1946 nie pozostaje 

w żadnym stosunku do wagi tej kwestii, w związku z czym ograniczam się do po- 

dania kilku dat oraz do ogólnych uwag. | 

W początkach jesieni (w moich obserwacjach 15. X. 45) obecność zwójki ujawniła 

się dość wyraźnie dzięki wyciekowi żywicy spływającej od uszkodzonego pączka 

krótką, białą strużką, bokiem pędu. Miejsce przebywania gąsienicy dość łatwo jest 

stwierdzić lekko ściskając palcami boczne pączki, od których rozpoczyna się wyciek. 

Ścianki wygryzionego pączka uginają się pod uciskiem. 

Pora zakończenia zimowej diapauzy gąsienic nie została przeze mnie uchwycona. 

Ważnym momentem jest zjawisko wiosennego przechodzenia gąsienicy do następ- 

nego (zazwyczaj także bocznego) pączka. W r. 1946 przypadło ono na okres około 

10—17 kwietnia. Towarzyszący mu objaw jest bardzo wyraźny dzięki powstawaniu 

przezroczystego, daszkowatego, lekko opalizującego oprzędu między pączkami. Udało 

mi się zaobserwować następujący przebieg budowy „daszku”: po sporządzeniu dość 

luźnego oprzędu między pączkami gąsienica prześryza łuski pączka, co powoduje 

wyciek drobnych kropelek żywicy. Kropelki te gąsienica ujmuje żuwaczkami i umiesz- 

cza je między nitkami przędzy „daszka ”. Wskutek tego oprzęd zaczyna opalizować, 

potem staje się szklisty, wreszcie twardnieje i bieleje. Przypuszczalnie w miarę 

inkrustowania oprzędu żywicą gąsienica przędzie dalsze, wewnętrzne warstwy „„dasz- 

ka”. W trzeciej dekadzie kwietnia 1946 r. (obserwacje z 20, 23, 25. IV) większość oprzę- 

dów znajdowała się w fazie białych, twardych żywicznych wycieków. Objaw ten 

wyraźnie rzuca się w oczy. W końcu miesiąca poczyna on jednak coraz bardziej 

tracić na wyrazistości wskutek postępującego rozwoju pączków. Rozchylające się 

łuski pączków przysłaniają wyciek żywiczny, 

Kontrolując 29. IV. 46 r. obserwowaną uprawę napotykałem wskutek tego na pewne 

trudności w wykrywaniu żerowisk zwójki. W miarę rozwoju pędów objawy stają się 

wyraźniejsze wskutek zahamowania rozwoju porażonych pączków lub pędów. 

W pierwszej dekadzie maja 1946 r. skutki żeru gąsienic wyraźnie rzucały się 

w oczy. W następnej fazie silny rozwój pędów majowych przysłania znowu obraz 

sytuacji. Dodatkowym bardzo charakterystycznym objawem jest budzenie się pącz- 

ków śpiących pod szczytowym okółkiem pączków pędu, na którym żeruje gąsienica 

zwójki. Pączki te rozwijają się w pędy tworząc z czasem miotlaste zniekształcenia 

wierzchołków. 

W okresie rozwoju pędów sosny następuje zazwyczaj następne przejście gąsienicy 

do nowego żerowiska, którym jest zwykle pęd środkowy. Z tej fenofazy brak spo- 
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strzeżeń w moich materiałach z lat 1945—1946. Godna natomiast wzmianki jest, jak 
mi się zdaje, drobna obserwacja .dotycząca końcowego okresu życia gąsienicy, mia- 
nowicie przejścia jej w stadium poczwarki. Otóż gąsienica przepoczwarcza się prawie 
z reguły w pozycji skierowanej głową ku górze, tj. ku wierzchołkowi pędu. Od pra- 
widłowości tej zdarzają się jednak nieliczne wyjątki. W zbadanym przeze mnie ma- 
teriale z Duninowa, na 100 poczwarek 9 z nich było skierowanych głową ku dołowi. 
W ośmiu przypadkach poczwarki o tak nienormalnym położeniu znajdowały się 
w pędach wyróżniających się wyjątkową długością, co świadczy o tym, że rozwijały 
się one długo bez przeszkód, a atak szkodnika nastąpił bardzo późno. Były to zatem 
gąsienice spóźnione w rozwoju, które przedłużając ostatnią fazę żeru poniechały 
prawdopodobnie przybrania normalnej pozycji. 

spostrzeżeń nad wrogami naturalnymi stadium gąsienicy zwójki mam z tego okresu 
bardzo niewiele. Dość często zdarzało mi się znajdować w pączkach gąsienice martwe 
sprawiające wrażenie porażonych przez grzyby (zmumifikowanych). W jednej z pró- 
bek pochodzących z Duninowa na 79 gąsienic 10 było martwych i wykazywało 
wspomniane objawy. W próbce z Drewnicy na 52 szt. larw 6 było martwych. 

Tabela 3 

Zestawienie wyników oceny stopnia spasożytowania jaj Evetria buoliana Schiff.przez Trichogramma 
sp. w Drewnicy 
  
    

  

  

              
        

              
      

| Liczba zebranych jaj 

zdrowych porażonych 

Data о, 
о Nr kol. zbioru Razem Е 

w 1946 r inych opuszczonych inych opuszczonych рогагеша 

| pemyc przez larwy peimyc P ГИСР 
pasozyty 

DEE | 
1 7. VII 15 9 44 —- 68 65 

2 11. УП 19 12 80 —- 111 72 

3 14. УП 5 7 54 _- 66 82 

4 19. VII —- -- 2 + 6 100 

| Razem 67 | 184 | 251 | 7 

Z kilku analiz zdrowotności poczwarek stosunkowo najwyższe spasożytowanie przez 

gąsieniczniki wykazała próbka z nadleśnictwa Dwukoły: na 146 szt. zbadanych po- 

czwarek 38 szt. było porażonych przez pasożyty (26%). W nadl. Drewnica sposozy- 

towanie nie przekraczało 10%, w nadl. Łąck wynosiło zaledwie 40%. 

4, Zwalczanie 

W warunkach lat 1945—1946 jedynym realnym sposobem zwalczania mogło być 

tylko wyłamywanie porażonych przez zwójkę pączków i pędów. Dysponując dobrą 

siłą roboczą (uczniowie kursu dla leśniczych w Drewnicy) przeprowadziłem serię 

prób wykonania tego zabiegu (13. VI. 45). Na powierzchni doświadczalnej pracowało 

14 dwuosobowych grup. Drzewka w szeregach, w 7-letniej uprawie sosny, były ko- 

lejno dokładnie przeglądane. Jeden z pracowników w każdej grupie wyłamywał po- 

rażone pędy, drugi sprawdzał miejsce wyłamania i ewentualnie wygniatał pozostałą 

w dolnej części pędu poczwarkę. Przy starannym wykonaniu zabiegu jego praco- 
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chłonność wynosiła przeciętnie 4 dniówki na ha. Kontrolowane były nie tylko pędy 
okółka szczytowego, lecz w miarę możności wszystkie pędy drzewek. 

Stopień porażenia omawianej uprawy przez zwójkę oceniony na podstawie uszko- 
dzenia pędów szczytowych okółków drzewek wahał się od 16—43%,. Średnio z wy- 
liczeń 14 grup pracujących w omawianej uprawie — 320 drzewek miała uszkodzo- 
ny przynajmniej jeden pęd szczytowego okółka. 

W następnym roku (23. IV. 46) dokonałem w tejże uprawie sprawdzenia 126 losowo 
wybranych okółków szczytowych sosny, stwierdzając na 60 z nich obecność zwójki 
(+70, porażenia). Wynika z tego wniosek, że w okresie progradacji zwójki nawet 
starannie wykonane wyłamywanie pędów nie jest w możności zapobiec dalszemu 
zagęszczeniu się populacji szkodnika. 

Z Zakładu Ochrony Lasu IBL 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 30 stycznia 1961 r. 

Краткое содержание 

Наблюдения были проведены автором в 1945-46 годах. Из-за отсутствия ус- 

ловий для исследовательской работы (оборудования, литературы и т.д.) 

в этот период, наблюдения эти имеют фрагментарный характер. Касаются 

они сильного массового появления Evetria buoliana ЗсшЁ. в центральной 

Польше. Фаза вспышки массового появления длилась 2-3 года. Повреждения 

были настолько большие, что в одном из очагов массового появления возни- 

кла необходимость вырубить 8 га 15-летнего молодняка сосны Банкса с при- 

месью сосны обыкновенной. 

Количественное соотношение полов характеризовалось преимуществом са- 

MOK (самцы : самки =39 : 61). В 1945 году, во время брачного полета вреди- 

теля, атмосферные условия были исключительно неблагоприятные (низкая 

температура: ок. +6,5 +10 °С, продолжительные дожди, сильные ветры). Не- 

смотря на это на следующий год популяция вредителя в дальнейшем усили- 

лась. Неболыпшую чуткость бабочек автор объясняет незначительной их под- 

вижностью, продолжительным периодом жизни (самки ок. 21 дней, самцы 

ок. 15 дней) и пребыванием самок в побегах, в местах малоэкспонированных. 

Яйца они складывают, главным образом, на коре молодых побегов, обычно 

под чешуей укороченных побегов, значительно реже на хвое. Самка распре- 

деляет их по одному, в виде исключения по несколько в коротких рядах, 

в которых яйца черепицей заходят друг на друга (рис. 2). 

Главную роль фактора, регулирующего популяцию вредителя в описавн- 

ном массовом появлении, сыграла Тусподтатита. Она уничтожила ок. 60% 

яиц Е. биойапа. Меньшее значение имели паразиты личинок и куколок. 

Обламывание побегов проведенное на опытных площадях очень аккуратно 

не дало конкретного результата, так как популяция вредителя на этих пло- 

щадях в следующим году усилилась. 

Summary 

Author’s observations come from 1945—46. They are fragmentary because of the 

lack of conditions for research work (equipment, literature, etc.) at this time. They 

concern a strong gradation of Evetria buoliana Schiff. in central Poland, Eruptive 

phase of the gradation lasted for 2—3 years. The damage was so severe that in 
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one of gradation centres arose the necessity of felling 15 years old stand of Pinus 
banksiana mixed with Pinus silvestris on the area of 8 ha. 

Sex relations characterized itself with the prevalence of females (males : females — 
== 39:61). In 1945 during the flight- the of noxious species prevailed extremely 
unfavourable sets of meteorological conditions (law temperature: about +6,5 — +10°C, 
prolonged rain, strong winds). In spite of that during next year the population of 
noxious insect showed further concentration. Author interpretes a low susceptibility 
oi mots as a result of their small quickness, long space of living (females ca 21 
days, males ca 15 days) and of the remaining of females on shoots, in unexposed 
places. Eggs are laid mainly on the bark of young shoats usually under 
sheaths of shortened shoots, more rarely on needles. The female place them singly. 
exceptially few in short rows in which eggs are overlapping on each other in a form 

of tile (fig. 2). 

The main role, as a factor determinating the density of noxious insect popula- 

tion was played in discussed gradation by Trichogramma sp. It destructed ca 60% 

of E. buoliana eggs. Paraites of larvae and pupae were of less significance. Shoots 

breaking off carried out very carefully on experimental plots gave not decisive 

result, since the population density of the noxious insect on these areas occured 

to be greater in the next year.


