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Wis TĘP

Oryginalna ojczysta literatura dotycząca korników jest biedna. Odczuwa się 
brak pracy,która by zawierała niezbędne i możliwie wszechstronne wiadomości o tej 
rodzinie chrząszczy, ujęte w całokształt ilustrujący faktyczny stan fauny na ziemiach 
polskich. Próbę wypełnienia tej luki podejmujemy w pracy niniejszej w nadziei, 
te ułatwi ona orientację wśród tak ważnego dla leśnictwa świata korników 
— licznym zastępom leśników, z jednej strony, z drugiej zaś, zwiększy zainteresowanie 
się tym światem wśród przyrodników wogóle. W konsekwencji winno to przyczynić 
się przede wszystkim do dokładnego zebrania materiałów o występowaniu poszcze
gólnych gatunków na terenie ziem naszych, gdyż materiały te są jeszcze zbyt skąpe, 
znś liczne zakątki, a nawet całe połacie kraju, nie są należycie lub wogóle zbadane.

Dalszym motywem, który spowodował podjęcie wykonania w szerszych ramach 
pracy o kornikach krajowych, była chęć wykazania zainteresowanym badaczom, jak 
wielkie istnieją luki w dziedzinie biologii naszych korników, które należałoby w naj 
bliższym czasie zapełnić. Kwestia generacji oraz zebranie wszechstronnych materiałów 
o pasożytach korników, występujących na terenie naszego kraju, — oto dwa zagad
nienia oczekujące rzetelnego opracowania przede wszystkim.

Następnym motywem, który również odegrał należną rolę przy realizacji niniej
szego, była świadomość, że w latach ostatnich zaszły wielkie zmiany w poglądach na 
przeróżne zjawiska z życia korników oraz na ich znaczenie w biocenozie lasu. Aktual
ność zagadnienia uzasadnia się także faktami szybkiego tempa rozwoju nauki leśnictwa— 
oraz szukania nowych dróg i podstaw dla gospodarki leśnej. Jako zagadnienie na
czelne, wyłania się bezsprzecznie kwestja racjonalnego odnowienia, hodowli i ochrony 
lasu w oparciu o podstawy przyrodnicze, o typy asocjacji i drzewostanów. Powo
dować to musi racjonalne ugruntowanie wielu pojęć, a między innemi pojęcia typu 
asocjacji czy drzewostanu nie tylko na podstawach botaniczno-fitosocjologieznych, 
lecz ua całokształcie zjawisk biocenozy, W biocenozie leśnej nadzwyczaj ważną 
rolę odgrywają korniki, jako owady, których egzystencja ściśle jest zespolona z ży
ciem drzewostanu i asocjacji. Poglądy na te kwestie, w miarę istniejących obecnie 
materiałów zarówno z własnych spostrzeżeń i badań, jak również zaczerpniętych 
z literatury zagranicznej, staraliśmy się w odpowiednich rozdziałach streścić.

I jeszcze jeden motyw miał wpływ na ogłoszenie drukiem rezultatów wielo
letniej pracy, a mianowicie — trudności w posiłkowaniu się istniejącymi kluczami 
do celów rozpoznawania korników przez praktyków, nawet mających do swej 
dyspozycji mikroskop. Opisy w kluczach istniejących są nieraz tak zawiłe i tak 
dawno przeważnie niesprawdzane krytycznie, że trudno w nich zorientować się na
leżycie nawet specjaliście. Brak w wielu przypadkach opisu uszkodzeń powodo
wanych przez korniki na roślinie-żywicielu, danych co do gatunków samych roślin 
żywicieli i t. p. utrudnia bardzo poważnie orientację. W pracach tłumaczonych 
z języków obcych, rzecz oczywista, niedomagania te wzrastają. By określić z całą



pewnością rzadszy gatunek kornika, trzeba bardzo często przewertować lub zgoła 
mozolnie przestudiować kilka jego opisów w różnych językach i z różnych dzieł, 
wyławiając z każdego pojedyńcze fragmenty, składające się dopiero na całość. 
Braki te staraliamy się usunąć choć częściowo przede wszystkim przez podanie 
możliwie wszechstronnych opisów cech zewnętrznych każdego gatunku, sprawdzo
nych bezpośrednio na okazach oryginalnych,—opisów skonstruowanych tak, by na
wet przy posługiwaniu się zwykłą silną lupą móc istnienie lub brak ich bez tru
dności stwierdzić. Poza tym staraliśmy się przy opisie każdego gatunku dać opis 
uszkodzeń, wyszczególnić rośliny żywicielskie, podać dane, w jakim stadium zimuje 
gatunek, kiedy i w jakich odstępach czasu roi się (generacja) oraz jakie gatunki 
pasożytów poszczególnych gatunków korników znane są z ziem Polski. Jednocześnie 
podaliśmy krótkie wskazówki gospodarcze (środki walki). Gatunki korników (przy 
opisach) zostały zgrupowane, w celu łatwiejszej orieutacji, według roślin-żywicieli.

W pracy naszej staraliśmy się możliwie równomiernie uwzględnić faunę korni
ków wszystkich ziem Polski, w miarę posiadanego materiału. Pewnym brakiem tego 
opracowania jest to, że fauna korników ziem odzyskanych naszego kraju nie mogła 
być jeszcze potraktowana tak szeroko jak na to zasługuje, ze względu na brak bar
dziej szczegółowych badań własnych z tych terenów. Uzupełnienie tych danych 
w przyszłości zależeć będzie w znacznej mierze od wkładu pracy miejscowych ipi- 
dologów.
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I. DANE Z MORFOLOGII I FIZJOLOGII KORNIKÓW.

Korniki należą do rzędu tęgopokrywych (Coleoptera). Wielkość 
krajowych gatunków waha się od 1 do 9 mm. Jak u każdego owada, 
rozróżniamy 3 części ciała: głowę (caput), tułów (thorax) i odwłok (abdo
men). (Rys. 1, 2). Na głowie wyróżniamy następujące okolice: Przód głowy, 
od brzegu otworu gębowego aż po linię łączącą tylne brzegi oczu zło
żonych, który zwiemy twarzą (facies) Twarz często jest odgraniczona 
bruzdą poprzeczną od ciemienia (vertex), zajmującego sam szczyt skle
pienia puszki głowowej. Część leżącą ku tyłowi, a opadającą do szyi 
w dół, zwiemy potylicą (occiput). Po bokach twarzy, bez wyraźnego od
graniczenia od reszty, między nasadą szczęk, a dolnym brzegiem półkul 
ocznych, wyróżniamy policzki (genae), ponad którymi leżą skronie (tern 
pora), przechodzące bez wyraźnej granicy ku górze w ciemię (vertex), 
ku tyłowi zaś w potylicę (occiput), która ma otwór potyliczny. W twa
rzy wyróżnia się czoło (frons). Jest to część jej leżąca pomiędzy szwem 
odgraniczającym od przodu ciemię, a szwem biegnącym przed nasadą 
czułków. Od tej ostatniej linii ku przodowi znajduje się tzw. nadgębie 
(clppeus). Część dolna, pod pyszczkiem, ku szyi sięgająca, nosi nazwę 
podgardla (gula). Czoło może być nagie, owłosione, zaopatrzone w szczo
teczkę lub pędzelki z włosów, może posiadać różną rzeźbę. Wszystkie 
te cechy odgrywają znaczną rolę w systematyce. Na głowie rozróżniamy: 
parę złożonych oczu (oculi), parę czułków (antennae) oraz narządy gę
bowe (Rys. 3). Głowa z reguły jest krótka, czasami bardzo nieznacznie 
wyciągnięta w rodzaj ryjka. Chrząszcz może wciągać głowę do przed- 
tułowia. Oczy mają formę owalną, czasem nerkowatą, względnie nawet 
półkula oczna może być prawie przepołowiona na dwie części. Czułki, 
do pewnego stopnia kolankowate, są zbudowane z trzona (scapus), biczyka 
(flagellum) złożonego z różnej ilości członów i maczugi (apex) (Rys. 4). 
Maczuga może być nierozczłonkowana (czasami pozornie) (Rys. 4-a), 
lub rozczłonkowana (Rys. 4-b). Budowa czułków odgrywa dużą rolę 
w systematyce korników. Narząd gębowy o typie gryzącym zbudo
wany z wargi górnej (labrum), wargi dolnej (labium) г głaszczkami war
gowymi (palpi labiales), z pary żuwaczek (mandibulae), oraz szczęk
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* * ß

Rys. 1 i 2.
Schemat budowy ciała kornika: a — biodro (coxa), a, — krętarz (trochanter), b — udo 
(femur), c — piszczel (tibia), d — stopa (tarsus), g — międzyrzędy na pokrywach, 
h — rzędy kropek na pokrywach, i — pokrywy (elytrae), j — skrzydła (aiae), m, — 
przedpiersie (prosternumi, m, — śródpiersie (mesosternum), m3 — zapiersie (metaster- 
num(, n„ n3 — przedni boczek (episternum\ o — tylny boczek (epimerum), p,—przed- 
plecze (pronotum), p2 — śródpiecze (mesonotum), p3 — zaplecze (metanotum'', s — 
tarczka (scutellum), t — przetchlinki (stigmata), 1—8 — pierścienie odwłoka (abdomen), 
I — głowa (caput), II — przedtułów (prothorax), III — śródtułów (mesothorax), IV —

zatułów (metathorax), V — odwłok (abdomen).
(Rys, 1 — podł. S p e s s i v t s e f fa; Rys. 2 — podł. Hopkine’a).
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(maxillae) г głaszczkami szczękowymi (palpi maxillares). Na szczękach 
(maxillae) brak żuwki zewnętrznej (lobus externus), natomiast silnie jest 
rozwinięta żuwka wewnętrzna (lobus internus). Brzeg żuwki wewnętrznej

Rys 3.

Schemat budowy gtowy kornika 
(podł. Sp e s 8 i v t s e f f’a) 

a — Zuwaczki (mandibulae), 
b—szczęki (maxillae), c warga 
dolna dabium), d—oczy (oculi), 
e—gtaszczki szczękowe (palpi 
maxillares), f — gtaszczki war
gowe [palpi labiales), g—czuł- 
ki (antennae)'. 1 — maczuga 
(apex), 2 — biczyk (flagellum),

8—trzon (scapus).

zaopatrzony jest w kolce (u korników żujących korę lub drewno), albo 
we włoski (u korników żujących grzybnię hodowanych przez się grzyb
ków).

Rys. 4.

Czutki korników: a) z maczugą nie- 
rozcztonkowaną, b) z maczugą roz

członkowaną (oryg).

W skład tułowia wchodzi: przedtułów (prothorax), śródtułów (me- 
sothorax) i zatułów (metathorax). Każda z wymienionych części składa 
się: z płytki grzbietowej (notum), płytki brzusznej (sternum) i 2 bocz
nych płytek (pleurae). Płytka grzbietowa przedtułowia nosi nazwę przed-
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piecza albo tarczy (pronotum), śródtułowia — śródplecza (mesonotum) 
i zatułowia — zaplecza (melanotum). Płytka brzuszna przedtułowia 
nosi nazwę przedpiersia (prosternum), śródtułowia — śródpiersia (meso- 
slcrnum) i zatułowia—zapiersia (metasternum). Boczna płytka jest podzie
lona na dwie — na przednią (episternum) i tylną (epimerum). Nieraz po
szczególne części pierścieni tułowia zrastają się do tego stopnia, że nie
możliwe jest odróżnienie ich granic. Należy zaznaczyć, że kształt i rzeźba 
przedplecza (Rys. 5) odgrywa dużą rolę w systematyce tych owadów. 
Śródplecze ma płytkę chitynową, zwaną tarczką (scutellum'. Po bokach 
tarczki przytwierdzone są pokrywy (elytrae), zaś po bokach zaplecza—para 
błoniastych skrzydeł (alae). Kształt i rzeźba pokryw odgrywa wielką rolę 
w systematyce. Zwykle pokryte są one regularnymi rzędami kropek (dołecz- 
ków). Przestrzenie pomiędzy nimi noszą nazwę międzyrzędów (Rys. 2). 
Na międzyrzędach, a nieraz i w rzędach kropek widzimy włoski, szcze
cinki lub łuski. Tylna wierzchołkowa część pokryw, od miejsca zachy- 
lania się ich w dół do końca, nosi nazwę ścięcia (Rys. 6). Poprzedni 
brzeg pokryw często jest karbowany lub ząbkowany, zaś ścięcie często 
wgniecione, a boki wgniecenia zaopatrzone w ząbki różnego kształtu, 
garbki lub karby. (Rys. 6). Wewnętrzne brzegi pokryw noszą nazwę

Rys. 6.

Ścięcie pokryw z ząbkami 
(podł. Spessivtseff’a).

Rys. 5.

Rzeźba przedplecza—pronotum 
(podt. Speesivteeff’a).

szwu (sulura). Wgłębione ścięcie posiada nieraz ciekawą strukturę, ma
jącą znaczenie w systematyce korników. Para błoniastych skrzydeł tyl
nych jest żyłkowana. (Rys. 7). Żyłkowanie ich w systematyce korników 
odgrywa niewielką rolę. W zasadzie, wzdłuż skrzydła przebiega kilka 
żyłek: żeberkowa (costa), podżeberkowa (subcosla), promieniowa (adius), 
średnia (media), łokciowa (cubitus), pachowe (anales), które dzielą jego 
powierzchnię na szereg pól, nazwy których zależne są od ograniczają
cych je żyłek. Mogą więc być pólka żeberkowe, promieniowo-łokciowe, 
środkowo-łokciowe i in. Żyłki oznacza się zwykle cyframi rzymskimi, 
poczynając od przedniego brzegu. Najważniejszymi w systematyce kor
ników są żyłki I, 11, III, IV, względnie IV* i IV2. W kącie pachwowym



Korniki ziem Polski 11

skrzydła może istnieć mały płatek. Dolny brzeg skrzydeł może być 
gładki lub orzęsiony (Rys. 7-b i c); brzeg nasadowy (ramienny) może 
być obsadzony szczecinkami.

Na każdym z pierścieni tułowia od strony brzusznej znajduje się 
para odnóży (Rys. 1). Odnóże składa się z następujących części: biodro

Rys. 7. Kształt i użytkowanie tylnych skrzydeł (podł. Nüsslin’a).

(coxa), krętarz (trochanter), udo (femur), piszczel (tibia), oraz stopa (tar
sus). Stopa składa się z 5-ciu członów (4 dobrze widoczne i 1 mniej 
widoczny). Ostatni zakończony jest 2-ma haczykowatymi pazurkami 
(unguicula). W części wierzchołkowej piszczeli mogą się znajdować 
silne kolczaste wyrostki, tzw. ostrogi (calcaria). Odwłok jest zbudowany 
z 8-miu pierścieni. Po stronie brzusznej dobrze widocznych jest tylko pięć 
(3-ci do 7-go), zaś od strony grzbietowej—wszystkie osiem. Mocno schi- 
tynizowana jest tylko brzuszna strona pierścieni odwłoka, grzbietowa 
zaś jest miękka, a chronią ją od uszkodzeń twarde pokrywy. Po bokach
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pierścieni odwłoka znajdują się przetchlinki (stigmata). Na 8-ym pierś
cieniu znajdują się zewnętrzne narządy płciowe. Budowa 8-go pierście
nia u obu płci (szczególnie u ? 9), ma duże znaczenie w systematyce 
korników. W systematyce korników poważną rolę odgrywa także bu
dowa narządów płciowych, szczególnie męskiego narządu kopulacyjnego— 
prącia. W skład narządów rozrodczych żeńskich (Rys. 8) wchodzą na
stępujące zasadnicze części: pochwa (vagina), kieszeń (bursa copulatrix),

Rys. 8.

Schemat budowy narządów ptciowyeh żeńskich kornika: !) pochwa (vagina>, 2) jajniki 
(ovaria), 3) rurki jajowe tovariolai, 4) jajowody (oviducti), 5) zbiornik nasienny (recep
taculum seminis), 6) gruczoł kitowy (g/andu/a feruminifera), 7) kieszeń (bursa copulatrix). 

(podt. SpeasivtsefГа).

zbiornik nasienny (receptaculum seminis), gruczoły kitowe (glandulae feru- 
miniferae) wytwarzające kit do przyklejania jaj do podłoża, jajowody (ovi
ducti) i jajniki (ovaria), złożone z rurek jajowych (ovariola). W jajnikach 
wytwarzają się jaja (ova). Najbardziej dojrzałe jaja znajdują się przy nasa
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dzie rurek, czyli w części końcowej, skąd przenikają do jajowodu oto
czone już błoną (chorion) i wypełnione żółtkiem.

Gdy jaja z rurek jajowych przejdą do jajowodów, puste rurki kur
czą się, ulegają degeneracji i tworzą tzw. ciało żółte, które wskazuje na 
to, że samica już jaja zniosła. Z jajowodu jaja trafiają do macicy i jej 
wytworu—nieparzystego workowatego narządu—kieszeni, gdzie następuje 
zapłodnienie.

Plemniki przechodzą do kieszeni ze zbiornika, do którego trafiają 
podczas kopulacji.

W skład organów rozrodczych męskich (Rys. 9) wchodzą: prącie 
(penis), przewód wytryskowy (ductus ejaculatorius). gruczoły dodatkowe

Rys. 9.
Schemat budowy narządów płciowych męskich 
kornika: 1) prącie (penis), 2) przewód wytry
skowy (ductus ejaculatorius), 3) pęcherzyki na
sienne (vesiculae seminales), 4) nasieniowód 
(vas deferens), 5) jądra (testes', 6) gruczoły

dodatkowe (glandulae accessoriae). 
(podł. (Ntisslin’a)

szkieletu prącia Piiyophthorus 
micrographus L.: a) tylna kla
mra, a,) piaty korpusu, a,) prze
dnia klamra, a3) nóżki, b) uszko, 
b,) znamię, c) rynienka, c,) płaty 
rynienki, d) pokrowiec, d,) tarcz
ka, e) płytki końcowe, f) wyro

stek szpikulca, f,) szpikulec. 
(Oryg.).

(glandulae accessoriae), nasieniowody (vasa deferenlia), pęcherzyki na 
sienne (vesiculae seminales), i jądra (testes), złożone z woreczków jądro
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wych (folliculi). W jądrach wytwarzają się plemniki. Budowa prącia jest 
skomplikowana i bardzo różnorodna u poszczególnych gatunków. U ga
tunku Pityophthorus micrographus L. (kornik bruzdkowany wschodni) roz
różniamy naprz. następujące składowe części (Rys. 10): korpus i jego 
płaty, klamrę przednią, klamrę tylną, nóżki, uszko, znamię na nim, szpi
kulec z wyrostkiem, rynienką, pokrowiec, w którym leży, tarczkę w tyle 
nad rynienką i płytki końcowe.

Jaja korników (Tab. I, 2) posiadają barwę białą, powierzchnię 
gładką, oraz perłowy połysk. Kształt ich jest zazwyczaj owalno-kuli- 
sty. Wymiary nie przekraczają 0,5 mm średnicy (największe gatunki).

Larwy korników (Rys. 11) są miękkie, białe, lekko wygięte, mają 
silnie schitynizowaną głowę barwy jasno-brunatnej i są pozbawione 
nóg.

Poczwarki (Rys. 12) mają barwę białą. Bezpośrednio po wylęgnięciu 
się z poczwarki chrząszcz ma również barwę białą, potem jasno-brunatną

Larwa kornika (podł. Escherich’«). Poczwarka kornika (podł. Escherich’«).

i brunatną, względnie brunatno-czarną lub czarną. Z reguły im starszy, tym 
jest ciemniej zabarwiony. Są nieliczne wyjątki, że chrząszcz zachowuje 
jasno-żółte ubarwienie do końca swego życia (naprz. kornik Starka-Or- 
thotomicus siarki S p e s s).

Skóra korników składa się z dwuch warstw: czynnej, iwękkiej 
warstwy wewnętrznej nabłonkowej (hppoderrnis) i biernej, grubej, twar
dej warstwy zewnętrznej — oskórka (culicula). Oskórek zbudowany jest 
z c h i t у n y, będącej produktem działalności komórek nabłonkowych. 
W cienkiej warstwie chityna jest bezbarwna, w warstwach grubszych
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żółtawego lub brunatnego koloru. Oskórek stanowi szkielet zewnętrzny — 
mocny pancerz, okrywający ciało—i posiada różną strukturę; ma on do
datki w postaci włosków, łusek, ząbków itp. Chityna otacza ciało kor
nika nietylko na zewnątrz, lecz również wyścieła przedni i tylny odcinek 
przewodu pokarmowego. Tak w wewnętrznej jak i zewnętrznej warstwie 
skóry dają się wyróżnić ziarenka barwnika, warunkujące barwę ciała 
owada. Poza tym w skórze znajdują się różne gruczoły, produkujące 
substancje nieraz do zupełnie nieznanych nam celów. Do szkieletu ze
wnętrznego korników od wewnątrz są przymocowane mięśnie oraz przy
legają narządy, leżące w jamie ciała.

Mięśnie składają się z pęczków kurczliwych włókien mięśniowych. 
Są one tak rozmieszczone, że łączą ze sobą poszczególne części szkie
letu zewnętrznego. Mięśnie mają różną budowę w poszczególnych czę
ściach ciała; histołogia ich nie jest jeszcze opracowana wyczerpująco.

Jama ciała jest wyraźna i dobrze rozwinięta. Jest ona ograniczona 
z zewnątrz skórą oraz mięśniami. Wewnątrz znajdują się różne narządy, 
a przestrzenie pomiędzy nimi są zapełnione krwią, gdyż układ krwio
nośny jest otwarty.

Przewód pokarmowy zaczyna się otworem gębowym i prowadzi 
do jamy gębowej, a kończy się otworem odbytowym. Otwór gębowy 
znajduje się pomiędzy zewnętrznymi częściami narządu gębowego, zaś 
otwór odbytowy—pod grzbietową częścią ostatniego pierścienia brzusznego. 
Przewód pokarmowy dzieli się na 3 części: przednią, środkową i tylną. 
W skład części przedniej wchodzi: jama gębowa z gruczołami ślinowy
mi, przełyk oraz żwacz. Część środkowa składa się z żołądka właści
wego, (trawiennego), zaś tylna — z jelita cienkiego i grubego, zakoń
czonego jelitem prostym i otworem odbytowym. Na granicy pomiędzy 
częścią środkową i tylną znajduje się ujście cewek M a 1 p i g h i’ego, 
będących narządem wydalniczym. Wydaliny z tych kanałów dostają 
się do jelita i razem z kałem są wyrzucane na zewnątrz. Oprócz cewek 
M a 1 p i g h i’ego, jako narządów wydalania, mogą być wyróżnione 
gruczoły wydzielnicze, przeważnie znajdujące się w skórze. Wydzielają 
one różne substancje specjalne. Należy wspomnieć również o substancji 
tłuszczowej, wypełniającej przestrzenie podskórne oraz przestrzenie 
pomiędzy narządami wewnętrznymi, jako o substancji odgrywającej 
ważną ro ę w procesach międzykomórkowego wydzielania i absorbcji 
soli kwasu moczowego. Dowodem tego, że substancja tłuszczowa 
przyjmuje duży udział w procesach przemiany materii jest to, że w jej 
komórkach daje się zauważyć nagromadzenie wymienionych7 soli. Poza 
tym, substancja tłuszczowa w postaci nagromadzonych zapasów tłuszczu 
odgrywa inną ważną rolę w życiu korników, a mianowicie, owad zu-
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żywa zapasy w pewnych krytycznych okresach na utrzymanie się przy 
życiu oraz na dalszy rozwój swego organizmu (naprz. w stadium po- 
czwarki).

W przewodzie pokarmowym korników zasługuje na specjalną 
uwagę żołądek żujący, t. zw. żwacz (proventriculus). Budowa jego od
grywa ważną rolę w systematyce. Żwacz znajduje się pomiędzy prze
łykiem a jelitem środkowym, przyjmującym na siebie rolę żołądka 
trawiennego, a leży w jamie przedtułowia lub śródtułowia. Budowa 
i wzajemny układ poszczególnych części narządów trawiennych, a mia
nowicie: płyt, płytek, szczotek i szczecinek przegrodowych są w za
sadzie różne u różnych gatunków, co pozwala nieraz orientować się 
w ich odrębności (Rys. 13 i 14).

Rys. 13.

Budowa pojedynczych narządów trawiennych w żwaczu korników: A — Orłhotomicus 
longicollis Gyll.; B—0. starki S p e s s.; C—O. suturalis G у 11.; 1) szczotki, 2) szcze
cinki przegrodowe, 3) zazębienie płytek, 4) płyta, 5) płytka, ipodł. Spessivtsef f’a).

Wiele gatunków korników posiada zdolność wydawania skrzypiących 
dźwięków. Według najnowszych badań, urządzenie, pozwalające wy
dawać owe dźwięki chrząszczom, mieści się w większości przypadków 
na spodniej stronie pokryw, przed ich zakończeniem. Wydawanie 
dźwięków jest wykorzystywane przy wabieniu i wzajemnym odszukiwa
niu się płci.
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Układ krwionośny jest otwarty. Narządem, powodującym obieg 
krwi, jest rurkowate naczynie, umieszczone pod skórą na stronie 
grzbietowej ciała, mające bezpośrednie połączenie z jamą ciała. Krew 
jest zwykle bezbarwna. W jej osoczu pływaią pełzakowatej formy ko
mórki. Omawiane naczynie krwionośne jest podzielone poprzecznie 
w części leżącej w odwłoku na komory i przedłuża się w część tuło
wiową w postaci rurki. Część pierwsza stanowi właściwe serce, a druga 
nosi nazwę aorty. Przegrody w komorach serca mają postać parzystych 
klap, mogących się odchylać ku przodowi. Koniec tylny ostatniej ko
mory jest szczelnie zamknięty. Każda komora jest zaopatrzona z boków 
w dwa otwory (ostia), których brzegi formuje tkanka sercowa, za- 
chylona ’do wewnątrz. Od góry serce jest przymocowane do ścianki

Rys. 14.

Narządy trawienna w żwaczu 
Pityophihorus exculptus R a t z b. 

(Oryg.).

komory ciała z pomocą sprężystych włókien mięsnych. Od spodu są 
przymocowane do niego symetrycznie, z prawa i z lewa, pęczki silnych 
mięśni, przyrośniętych drugim końcem do bocznych części grzbietu 
(musculi alati s alae cordis). Cały ten system parzystych mięśni tworzy 
t. zw. przesłonę grzbietową, która odgranicza jamę sercową od jamy 
brzusznej ciała. Przy skurczu przesłony objętość jamy sercowej po
większa się i krew (pomiędzy pęczkami mięśni) przedostaje się do niej 
z jamy brzusznej. Przy rozkurczu przeciwnie, objętość jamy sercowej 
zmniejsza się i krew przelewa się z niej z powrotem do jamy brzusznej. 
Wjten sposób w okolicy jamy serca stale ma miejsce wymiana krwi. 
Zupełnie podobna przesłona znajduje się w dolnej części jamy ciała 
nad znajdującym się tam brzusznym pniem nerwowym. Odgranicza ona 
jamę nerwową od jamy brzusznej. Dzięki jej skurczom ciągła wy
miana krwi i tutaj ma miejsce. Do jamy sercowej dochodzą liczne 
rozgałęzienia tchawek. Obieg krwi ma następujący przebieg: komory 
serca pulsują w kolejności od tyłu ku przodowi. Przy rozkurczu tylnej 
komory krew wlewa się do niej z jamy serca przez boczne otwory, 
(otwierające się do wewnątrz). Przy jej skurczu parcie wewnętrzne 
powoduje, z jednej strony — szczelne zamknięcie otworów bocznych, 
a z drugiej — rozchylenie klap, zamykających dostęp do komory na
stępnej. W tym momencie dostęp krwi z zewnątrz zostaje zatamowany, 
natomiast krew z komory pierwszej przechodzi do drugiej. Przy roz
kurczu drugiej komory krew dostaje się do niej w ten sam sposób 
z jamy serca, zamykając zaraz siłą swego parcia klapy otworu pro
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wadzącego do komory pierwszej, znajdującej się w tyle. Dzięki temu 
nie może ona przelać się do komory tylnej, lecz zostaje przepchnięta 
do następnej, znajdującej się z przodu. W ten sposób krew zostaje 
przepychana ze wszystkich komór w kieruuku od tyłu ku przodowi do 
aorty. Z aorty wlewa się ona do jamy głowowej, a stamtąd do jamy 
brzusznej, skąd z powrotem dostaje się w sposób opisany do serca.

W związku z systemem krwionośnym pozostają organy limfatyczne. 
Są to specjalne komórki zgrupowane w okolicy serca. Komórki te 
wyławiają z krwi obce ciała (naprz. bakterie) i unieszkodliwiają je.

Na system oddechowy składa się cała sieć tchawek wraz z ich roz
gałęzieniami. Tchawki zaczynają się na powierzchni ciała od przetchli- 
nek, znajdujących się po jednej parze z boków na pierścieniach ciała 
(na niektórych pierścieniach przetchlinek stale brak). Główny pień każ
dej tchawki rozgałęzia się, z jednej strony, na coraz drobniejsze kanaliki, 
przenikające do wszystkich organów wewnętrznych, zaś, z drugiej, daje 
jedną grubszą odnogę do sąsiedniej przetchlinki. Dzięki temu wytwa
rzają się 2 główne pnie systemu oddechowego, biegnące po bokach ciała 
i wysyłające całą sieć rozgałęzień do jamy wewnętrznej. Owe rozgałę
zienia oplatają wszystkie organy, przenikają w głąb ich tkanek, a nawet 
w głąb poszczególnych komórek, dostarczając tlen, a zabierając dwutle
nek węgla. Ścianki tchawek są dwuwarstwowe: zewnętrzna wiotka i we
wnętrzna w postaci spiralnie schitynizowanej taśmy. Warstwa schityni- 
zowana nadaje prężność tchawkom i nie pozwala warstwie zewnętrznej 
zapadać się do wewnątrz. Zamiana gazów następuje w skutek wdycha
nia przez tchawki powietrza z zewnątrz i wydychania przez nie zużytego 
powietrza z wewnątrz. Proces wdychania i wydychania ma miejsce stale 
dzięki skurczom i rozkurczom mięśni brzusznych. Przy rozszerzeniu się 
jamy brzusznej powietrze wchodzi przez tchawki d<» wewnątrz, a przy 
skurczu — wychodzi przez nie na zewnątrz. Należy zaznaczyć, że nie
daleko ujścia tchawek do przetchlinek znajduje się mechanizm, pozwala
jący na zamykanie kanałów oddechowych.

Układ nerwowy składa się ze zwojów nerwowych, połączonych ze 
sobą spoidłami w jeden pień, sieci nerwów obwodowych oraz układu 
współczulnego. W pniu nerwowym rozróżniamy zwój głowowy (»mózg«), 
leżący w puszce głowowej nad przednią częścią przewodu pokarmowego, 
oraz właściwy pień brzuszny, złożony z różnej ilości zwojów. Pierwszy 
zwój pnia brzusznego, t. zw. podprzełykowy, leży również w puszce 
głowowej pod przewodem pokarmowym i jest połączony ze spoidłem gło
wowym 2-ma spoidłami obejmującymi przewód pokarmowy. W ten spo
sób powstaje t. zw. pierścień okołoprzełykowy układu nerwowego. Wszyst
kie zwoje pnia brzusznego są połączone ze sobą parzystymi spoidłami; 
czasami sąsiednie zwoje zrastają się ze sobą. Od każdego zwoju ner-
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wolnego odchodzi zasadniczo jedna para nerwów, rozgałęz:ających się 
i dochodzących swymi rozgałęzieniami do różnych narządów ciała. Od 
3 zwojów, znajdująch się w jamie tułowia, odchodzi po 2 pary nerwów: 
jedna para do odnóży, a druga para do skrzy leł. Od zwoju podprzeły- 
kowego (powstałego ze zrośnięcia się 3 zwojów mniejszych) odchodzą 
nerwy do obu par szczęk i doe wargi dolnej. Od zwoju głowowego od
chodzą nerwy do oczu, czułków, wargi górnej oraz do zwojów układu 
współczulnego.

Układ współczulny składa się z 2 części: 1) części obsługującej 
układ pokarmowy i 2) współczulnego nerwu brzusznego. W pierwszej 
części rozróżniamy odcinek parzysty i nieparzysty. Odcinek nieparzysty 
zaczyna się zwojem czołowym (ganglion frontale), znajdującym się z przodu 
pod zwojem głowowym. Od niego odchodzi ku tyłowi, przez pierścień 
okołoprzełykowy, t. zw. nerw zbiegający (nervus recurrens s. vagus), zaj
mujący miejsce pomiędzy aortą i przewodem pokarmowym. Daje on 
odgałęzienia zarówno do systemu krwionośnego, jak i do przewodu po
karmowego, żwacza oraz gruczołów ślinowych. Zakończenie tego od
cinka pierwszej części układu współczulnego stanowi zwój końcowy rów
nież z odgałęzieniami. Odcinek parzysty składa się z jednej lub 2 par 
zwojów bocznych, leżących po bokach przełyku i wysyłających nerwy 
do przewodu pokarmowego, aorty oraz tchawek głowowych. Zwoje te 
mają połączenia w postaci wiązadeł z nerwem zbiegającym oraz zwojem 
czołowym. Nerw brzuszny współczulny przebiega (poczynając od pierw
szego zwoju pnia brzusznego) ku tyłowi pomiędzy wiązadłami pnia ner
wowego, od zwoju do zwoju tego pnia. Przy każdym zwoju daje on 
odnogę, rozgałęziającą się na 2 nerwy, towarzyszące nerwom, wybiega
jącym z danego zwoju. Rozgałęzienia współczulnego nerwu brzusznego 
dochodzą do tchawek, mięśni, przetchlinek oraz organów płciowych.

Narządy zmysłów stanowią uzupełnienie układu nerwowego. Roz
różniamy najbardziej znane następujące narządy zmysłowe: dotyku, wę
chu, smaku, słuchu i wzroku.

Narządami dotyku są zakończenia nerwów w skórze i jej dodatko
wych utworach.

Narządem węchu są czułki.
Narządy smaku mieszczą się w układzie gębowym, a mianowicie: 

na szczękach, głaszczkach oraz wargach.
Miejsca umieszczenia narządów słuchu dokładnie nie są znane. 

Prawdopodobnie nreszczą się one u nasady odwłoka lub w ściankach 
tułowia.

Organem wzroku są półkule oczne (oczy złożone), w których skład 
wchodzi większa ilość pojedyńczych oczek.
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Zasadniczą składową częścią każdego narządu zmysłu jest t. zw. 
hypodermowa komórka zmysłowa, połączona z dochodzącym do niej 
nerwem. Nerw albo oplata komórkę wokoło, albo ma swe zakończenie 
w jej protoplaźmie w postaci t. zw. pręcika zmysłowego (scolops). Dany 
bodziec zewnętrzny wywołuje reakcję nerwu i w ten sposób powstają 
te, czy inne wrażenia zmysłowe. e

i
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II. ZAGADNIENIA BIOLOGICZNE.

Korniki wyróżniają się spośród innych chrząszczy swoistym sposo
bem rozmnażania. Samica drąży w korze, pod korą—w bielu lub drew
nie — tzw. chodnik macierzysty, z obu boków którego przygotowuje 
jamki, tzw. nyże jajowe, i do każdej składa jajo (Tab. I), zasklepiając 
je trocinkami. Wylęgnięta larwa drąży chodnik larwowy, coraz szerszy 
w miarę jej wzrostu. Przepoczwarczenie następuje w końcu tego chod
nika w tzw. kołysce albo kolebce (Rys. 15). Po wylęgnięciu się z po- 
czwarki owad doskonały żeruje zwykle pewien czas na miejscu

Rys. 15.

Schemat obrazu Zerowania korni
ka: a) otwory kopulacyjne (wedł. 
J. J. Karpińskiego są to 
wyloty kanatów zwrotnicowych); 
b) komora godowa; c) kołyska 
(kolebka); d) chodnik macierzysty; 
e) chodnik larwowy (ukończony); 
fl otwory wylotowe; gl chodnik 
larwowy (rozpoczęty); h) nyże ja

jowe. (podł. Barbey’a).
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(Tab. XXI, 1), po tym wygryza na zewnątrz okrągły otwór wylotowy 
(Tab. II, 5) i opuszcza żerowisko.

U korników spotykamy się ze zjawiskami monogamii, poligamii, 
poliandrii oraz, choć rzadko, ze zjawiskiem rozmnażania się dziewiczego 
(partenogenezy). Zapładnianie może odbywać się na zewnątrz chodnika 
macierzystego (rzadko) lub wewnątrz (z reguły), w przygotowanej do 
tego celu specjalnej jamie o nieregularnych, owalnych, okrągłych lub 
węgłowatych kształtach, tzw. komorze godowej (Tab. I, 1).*)

Otwór wejściowy do komory godowej jest wydrążony pochyło, 
w kierunku z dołu ku górze, co ułatwia wyrzucanie trocinek na zewnątrz 
zarówno z komory jak i z chodnika. Wielce pomocne są przy tej czyn
ności wszelkie ząbki, karby i włosy na ścięciu pokryw, oraz taczkowate 
wgłębienie (Rys. 6) lub szerokie bruzdy samego ścięcia. Pomiędzy owymi 
ząbkami, karbami i włoskami oraz we wgłębieniu ścięcia trocinki z ła
twością utrzymują się w skupieniu. Z chwilą wyrzucania trocin stają się 
widoczne miejsca, w których chrząszcze wgryzły się, gdyż wyrzucane 
trocinki gromadzą się na korze pod dobrze zamaskowanymi w jej łu
skach otworami wejściowymi. U gatunków ograniczających się do jed
norazowego zapłodnienia samicy, lub też u gatunków rozmnażających 
się partenogenetycznie, poza własnym chodnikiem macierzystym, brak 
komory godowej, a funkcję wyrzucania trocin na zewnątrz wypełnia sa
mica sama, bez udziału samca. Do rzędu pierwszych należy naprz. 
drwalnik nieparek — Anisandrus dispar F b r. oraz gatunki drwalników 
z rodzaju Xyleborus. Samce śród nich są rzadkością, a zapłodnienie 
samic ma miejsce albo jeszcze w starym chodniku macierzystym, w któ
rym wylęgły się chrząszcze, albo przygodnie — na zewnątrz. Zwykle, 
wśród wylęgniętych chrząszczy znajdują się w żerowisku 1—3 samce, 
które zapładniają samice w miejscu wylęgu. Kształty i wielkość samców 
w tych przypadkach, w porównaniu z wielkością samicy, są odmienne — 
samiec jest z reguły mniejszy od samicy. Kopulacja odbywa się w ten 
sposób, że samiec siedzi na samicy. Do rzędu drugich należy z krajo
wych, naprz. kornik skrytojad (Heteroborips crpptographus Ratz b.). 
Jednak i tutaj od czasu do czasu w potomstwie zdarza się napotkać 
samców, chociaż liczbowy stosunek ich do ilości samic wyraża się nie
raz jak 1 do kilkuset. Jak widzimy, może mieć czasami miejsce i w tym 
przypadku rozmnażanie się z udziałem obu płci.

Niemal cała podrodzina korników zwana ogłodkami (Scolplinae) 
należy do uprawiających poliandrię i poligamię. Jedna samica jest za-

*) terminu „komora godowa“ używa wielu autorów jedynie w przypadkach 
poligamii,— autorzy niniejszej pracy używają tego eemego terminu również do okre
ślenia wszelkich rozszerzeń przy początku chodnika macierzystego, które służą do ko
pulacji gatunkom jednożennym.
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pładniana nie przez jednego lecz kilku samców, zarówno jak jeden 
samiec zapładnia kilka samic. Samica drąży nieraz czasowo tylko uży
waną płytką jamkę w korze, specjalnie do celów kopulacji (S z e w y- 
r i o w). Kryje się ona do niej, wystawiając koniec odwłoka na ze
wnątrz. Przygodnie zjawiający się samiec kopuluje, pewien czas pilnuje 
wejścia do jamki i chroni od najścia innych samców, kopuluje nieraz 
z samicą jeszcze raz, po czym porzuca ją. Samica albo zaczyna drążyć 
od jamki chodnik macierzysty, albo opuszcza jamkę, wgryzając się pod 
korę w innym miejscu. Opuszczona jamka może służyć jako przytułek 
kopulacyjny dla innych samic. Porzuciwszy samicę, z którą kopulował, 
samiec szuka coraz innej, i kopulację powtarza. Drążąc chodnik macie
rzysty, samica sama oczyszcza go z trocin, od czasu do czasu wysuwa 
z otworu wejściowego koniec odwłoka i oczekuje na ponowną kopulację. 
Jeżeli samiec napotka otwór wejściowy pusty, gdy samica jest zajęta 
drążeniem chodnika, wsuwa głowę do niego, względnie wchodzi cały, 
szturcha ją czołem w zad, wysuwa się z powrotem na zewnątrz i ocze
kuje. Zwykle samica cofa się ku otworowi, wysuwa zad i następuje 
kopulacja. Kopulacje powtarzają się przez pewien czas, gdy samiec 
asystuje dłużej jednej samicy przy danym otworze. Gdy zbliża się 
rywal, samiec wsuwa głowę do otworu, zamykając w ten sposób wejście 
do chodnika, i oczekuje napadu. Samiec napadający podchodzi i stara 
się także wsunąć głowę do chodnika, chwyta szczękami pierwszego za 
kant przedplecza i stara się wyciągnąć go z otworu. Czasem udaje 
się mu to, a wtedy pierwszy odpycha energicznie czołem głowę rywala 
i wsadza swoją z powrotem do otworu. Zwykle kończy się tym, że po 
krótkich wysiłkach napastujący przerywa walkę i udaje się na dalsze 
poszukiwania. Opisany proceder zabiegów małżeńskich obserwował 
Karpiński u ogłodka grabowego (Scolptus carpini Ratz b.). 
Autorowie zagraniczni (Szewyriow, Wichmann) opisują bardziej 
zażarte, obserwowane przez nich walki, kiedy samce, mocując się z przy
stawionymi do siebie czołami, spychały jeden drugiego z pola walki.

W pewnych przypadkach, naprz. u ogłodka brzozowego (Scolptus 
ratzeburpj. Janson.), samica drąży na przeciągu chodnika macierzystego 
krótkie kanały z otworami na zewnątrz kory, nieraz jeden obok dru
giego. Te otwory nazwał Szewyriow otworami kopulacyjnymi 
(Tab. XXI, 1). gdyż służą one, według niego, do celów kopulacji (nie
którzy autorowie przypisują tym otworom jeszcze inne znaczenie, twier
dząc, że służą one do wentylacji i regulowania wilgotności). W tym przy
padku, wg Szewyriowa, samica nie dba o oczyszczanie chodnika 
z trocin, gdyż do otworu wejściowego nie wraca (co według Karpiń
skiego nie zawsze jest zgodne z rzeczywistością), a kopuluje, wysu
wając koniec odwłoka przez specjalnie wydrążony coraz inny otwór ko
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pulacyjny. I tutaj zapłodnienia dokonują przygodni samce. Budowa od
włoka od strony brzusznej jest przystosowana do kopulacji w opisanych 
warunkach. Mianowicie, ogólnie biorąc, odwłok jest od spodu ścięty 
ukośnie od podstawy ku końcowi i tworzy łącznie z linią pokryw po
łowę kąta prostego. Przy kopulacji w pozycji takiej, że samica zajmuje 
w otworze położenie prostopadłe do osi pnia, a samiec, siedząc na ko
rze, położenie równoległe,—przez zetknięcie odwłoka samca z odwłokiem 
samicy—tworzy się kąt prosty, i kopulacja jest możliwa (Sze wy rio w). 
Przy obserwacji ogłodków grabowych Karpiński nie stwierdził, by ta 
zasada była przestrzegana, gdyż grzbiety obróconych zadami do siebie 
chrząszczy tworzyły nie kąt prosty, lecz bardzo bliski do 180'. To ostat
nie było jaskrawo widoczne, gdy samica wciągała cokolwiek samca pod
czas kopulacji do wewnątrz chodnika. Samiec trzymał się wtedy odnó
żami jego ścianki i linia ciał tworzyła linię prostą. Samce nocują w przy
godnych kryjówkach, zwykle w szczelinach kory.

U gatunków wielożennych postępowanie chrząszczy przed i pod
czas kopulacji przedstawia się jak następuje: Samiec drąży obszerną 
komorę godową oraz kilka bocznych wypustek po jej wewnętrznym 
obwodzie i oczekuje przybycia samic; zorientowawszy się, że przybysz 
jest samicą, cofa się do wnętrza komory i wpuszcza do niej samicę. 
Samica wsuwa głowę do jednej z wypustek, a samiec odwraca się grzbie
tem w dół, i wówczas następuje kopulacja. Pozycja kopulujących chrzą
szczy jest uwidoczniona na tabl. I. Po pierwszej kopulacji często następuje 
powtórna, a potem samica zaczyna drążyć od jednej z wypustek chodnik 
macierzysty. Od czasu do czasu samiec prowokuje ją uderzeniem 
czoła w koniec odwłoka do nowej kopulacji, a w międzyczasie zjada 
część trocin, część zaś wyrzuca z komory godowej na zewnątrz. Prze
rzuca je zwykle odnóżami w tył, i, cofając się, popycha je ku wylotowi 
przy pomocy taczkowatego wgłębienia-ścięcia pokryw; podobnie po
stępuje samica, wyrzucając trocinki z chodnika macierzystego do komory 
godowej. Gdy zjawia się druga samica, powtarza się to samo, a po
nieważ samiec jest nią zajęty czas dłuższy, pierwsza spokojnie wyko
nuje pracę około rozpoczętego chodnika. Liczba samic gromadzących 
się w komorze godowej waha się od 1 do kilku lub kilkunastu. Są 
gatunki, u których ilość samic przybywających do komory godowej 
wynosi niemal stale 1—2 (kornik krzywozębny — Pityoklein.es curvi- 
dens G e г m.) lub 1—3 (kornik drukarz — Ips typographic L.); są na
tomiast gatunki, u których liczby samic gromadzących się w komorze 
godowej nie da się określić cyfrą stałą. Jeżeli do otworu wejściowego 
zabłąka się przygodny samiec, posiadacz komory godowej rozpoznaje 
agresję natychmiast i nie odwraca się głową ku wylotowi, jak to czyni 
przy nadejściu samicy. Siedząc w kanale wejściowym, zamyka ciałem

Pityoklein.es
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drogę rywalowi i energicznie wypycha go przy próbie wejścia do ko
mory. Przygodny samiec zwykle bardzo szybko daje za wygrane i od
dala się. Mając kilka samic do kopulacji, samiec odbywa ją w przy
godnej kolejności. Coraz częściej zdarza się wtedy obserwować, że 
ta lub inna samica cofa się po chodniku do komory godowej i wystawia 
do niej zad w celu kopulacji.

Samica drąży, to z jednej, to z drugiej strony chodnika, w pewnych 
odstępach nyże jajowe i odkłada do nich jaja (Rys. 15). Proces skła
dania jaja i zabezpieczania go w nyży, według obserwacji Karpiń
skiego u kornika drukarza (Ips typographic L.) przedstawia się następu
jąco: Wydrążywszy nyżę jajową, samica postępuje dwojako; z reguły 
cofa się tyłem do komory godowej, nie reagując zupełnie na zaloty 
samca, szybko odwraca się głową w odwrotnym kierunku i kryje się 
w chodniku, wchodząc do niego tyłem. Doszedłszy do wydrążonej 
uprzednio nyży, i zorientowawszy się dotykiem końca odwłoka, że 
znajduje się ona tuż, wyciąga cokolwiek w głąb nyży pierścienie od
włoka i składa na jej dno jajo; po złożeniu jaja szybko wraca do ko
mory godowej, obraca się głową do wylotu chodnika i równie szybko 
wchodzi do niego. Doszedłszy do nyży, w której złożyła jajo, zakrywa 
je trocinkami, zasklepiając nimi bardzo starannie całą nyżę. Proces 
zasklepiania uskutecznia z pomocą żuchw, posługując się częściowo 
uprzednio przygotowanymi trocinkami w końcu chodnika, a częściowo, 
skrobiąc i zgryzając je doraźnie. Po ukończeniu tej pracy spokojnie 
drąży chodnik dalej, lub sporządza nową nyżę. Czasem ostatnie kilka 
jaj samica składa inaczej. Mianowicie, przerywa na pewien czas pracę 
nad drążeniem chodnika oraz nyż jajowych, i, cofnąwszy się nieco ku 
komorze godowej, zaczyna drążyć kanał w rodzaju opisanego wyżej 
przy t. zw. otworach kopulacyjnych. Kanał z reguły nie przebija kory 
na zewnątrz w tej formie, jak u ogłodka brzozowego. Przy korze 
grubej nie przebija on w ogóle korowiny na zewnątrz, a przy cienkiej 
przebija tak nieznacznie, że chrząszcz nie mógłby się przez ten otwór 
wydostać na powierzchnię drzewa. Ów kanał, wydrążony ukośnie (nie 
pionowo) do chodnika macierzystego, odgrywa rolę »zwrotnicy«, w któ
rej samica może (tkwiąc w niej głową w dół) dowolnie obracać się 
i wypełzać tyłem ku początkowi lub końcowi chodnika. Gdy »zwrotnica« 
została uykończona, samica drąży kolejną nyżę jajową, cofa się do 
»zwrotnicy«, mija ją, po czym «wchodzi do takowej głową w dół, obraca 
się w niej i wychodzi zwrócona tyłem ku końcowi chodnika. Gdy do- 
pełza (tyłem) dp nyży jajowej, odkłada ona do niej jajo. Po złożeniu 
jaja podpełza znów do »zwrotnicy«, zagłębia się w niej, jak przedtem, 
głową w dół, obraca się i wypełza zwrócona głową ku końcowi cho
dnika. Doszedłszy do nyży, zasklepia w niej jajo trocinkami, jak opi



26 j. j. Karpiński i K. Strawiński

sano wyżej. Nie zawsze jednak posługuje się owym kanałem przy 
procesie odkładania jaj, woląc posługiwać się w charakterze »zwrotnicy« 
komorą godową. Ciekawy jest fakt, że samica drąży nieraz dwa lub 
trzy takie kanały, lecz żadnego z nich nie używa w charakterze »zwro
tnicy«. W każdym razie kanały te zawsze są drążone wtedy, gdy 
chodnik macierzysty jest już na ukończeniu, lub ukończony zupełnie. 
Po ich wydrążeniu samica składa 1—3 lub kilka zaledwie jeszcze jaj, 
albo też — ani jednego. Bardzo często samica wchodzi do nich i wy
chodzi z powrotem podczas swych wędrówek po chodniku macierzy
stym. Czasami takie kanały drąży samica nie w płaszczyźnie piono
wej w stosunku do chodnika, lecz ukośnie-poziomo, prawie w tej sa
mej płaszczyźnie, co chodnik. Karpiński nie stwierdził w żadnym 
przypadku, by kanały, o których mowa, służyć miały do celów kopulacji. 
Były rzadkie przypadki, że kopulacja odbywała się w chodniku, lecz 
wtedy samiec drążył przedtem boczną wypustkę przy chodniku ma
cierzystym w tej samej płaszczyźnie co chodnik i nią się posługiwał 
jako komorą godową. Prawdopodobnie więc, tzw. otwory i kanały 
kopulacyjne Szewyriowa służą do nieznanych nam jeszcze dokładnie 
celów.*) Kanały omówione wyżej u kornika drukarza w żadnym razie 
nie zasługują na nazwę kopulacyjnych, lecz raczej -c- kanałów zwrot
nicowych (Rys. 15 i 16).

Opisanego przez Szewyriowa (według obserwacji studenta In
stytutu Leśnego w Petersburgu К i e w d i n a, — należy to podkreślić, 
gdyż utarło się w literaturze entomologicznej błędne mniemanie, że ob
serwacji tych dokonywał sam Szewyriow) odkładania jaj na ściankę 
chodnika oraz brania przez samicę w żuchwy odłożonego jaja i niesienia 
go do nyży — Karpiński w żadnym wypadku nie obserwował Rów
nież, zachowanie się samic przy ewentualnym zsunięciu wycinka kory ze 
szkła przyrządu obserwacyjnego i uszkodzeniu przy tym zasklepienia 
nyży, oraz zsunięciu z miejsca jaja — było zupełnie inne, niż podane 
Szewyriowowi przez Kiewdina, — a mianowicie: Zaniepokoiwszy 
się zsunięciem, samica na pewien czas nieruchomieje, a stwierdziwszy 
przez wyczekiwanie, że wszystko uspokoiło się, cofa się po chodniku 
w tył, obserwując zmiany. Cała jej uwaga przy tym skupia się na za
tkaniu trocinkami szczelin powstałych pomiędzy szkłem, a ściankami 
chodnika, nie zwraca natomiast najmniejszej uwagi na to, czy jajo zo
stało ruszone z miejsca, czy też nie. W przypadkach nawet wyjęcia jaja 
oraz trocinek zasklepiających je w nyży, wszystkie wysiłki skierowane

*) w jednym przypadku zaobserwował Karpiński, że samica wsunęła się 
tyłem do „zwrotnicy“ i złożyła na jej dnie jajo. Po jego złożeniu wybiegła do chod
nika, cofnęła się, minęła „zwrotnicę“, podbiegła do niej z powrotem, wsunęła do niej 
głowę i jajo pożarła!
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są wyłącznie na zatkanie szczelin. Wyrównywa ona przy tym wystające 
ścianki nyż, lub też zapycha je, na równi ze szczeliną pomiędzy szkłem, 
trocinkami zeskrobanymi ze ścianek chodnika. Dopiero po dokładnym 
zatkaniu -szczelin wraca do przerwanej pracy dalszego drążenia chodnika, 
kopulacji i przerwanego odkładania jaj. Należy zaznaczyć, że samice, 
drążąc chodnik, starały się zawsze odseparować od szkła, pozostawiając 
cieniutką warstewką miazgi z boków na jego powierzchni. Według mnie
mania Karpińskiego i na podstawie jego obserwacji czyniły to dla
tego, że po powierzchni szkła ślizgały się im odnóża i że nie mogły 
z należytą szybkością chodzić. Ciekawe było raz postępowanie samicy 
postawionej wobec faktu szczelnego zapchania części jej chodnika tro
cinkami. Jakby po zorientowaniu się w sytuacji, że pchając trocinki 
w tył, nie ruszy ich z miejsca, zaczęła drążyć boczną odnogę pod kątem 
do pierwotnego kierunku chodnika, a trocinki wypychała w tył, uszczel
niając je zadem. Dzięki temu przeszkoda rosła, bo sama powiększała 
ilość trocin wypychających odwrót do komory godowej. Gdy wydrążyła 
wypustkę do tego stopnia, że mogła się z niej cofać w obie strony chod
nika macierzystego, odwróciła się głową w kierunku komory godowej 
i zaczęła wyciągać żuchwami nagromadzone trociny, przerzucać je od
nóżami w tył i zapychać nimi wydrążoną przedtem wypustkę. Gdy wy
pustka została już szczelnie zapełniona, a przeszkoda nie ustępowała, 
zaczęła usuwać trocinki w koniec chodnika macierzystego i uszczelniać 
je tam tyłem. Pracowała w ten sposób dotąd, dopóki nie usunęła całej 
przeszkody i nie przedostała się do komory godowej. W komorze na
tychmiast nastąpiła kopulacja. Samiec przez cały czas pracy samicy nad 
usuwaniem przeszkody zachowywał się biernie. Wszedł raz jeden, co 
prawda, do chodnika, podszedł do przeszkody, lecz cofnął się do komory 
godowej. Od tego czasu, aż do czasu usunięcia trocin przez samicę, nie 
interesował się więcej tym chodnikiem, poświęcając całą uwagę dwom 
innym samicom. Po usunięciu przeszkody samica zaczęła kontynuować 
pracę drążenia chodnika, przygotowywania nyż i odkładania jaj, kopu- 
lując od czasu do czasu. Trocinki, którymi był zapchany koniec chod
nika macierzystego, zostały usunięte do komory godowej i dalsza praca 
szła w trybie normalnym. Trocinki, którymi została zapchana boczna 
wypustka chodnika, nie zostały ruszone z miejsca. Losem odłożonych 
uprzednio jaj żadna z samic nie interesowała się od chwili zasklepienia 
nyży.

Nie wszystkie gatunki korników wielożennych oczyszczają tak skrzęt
nie, jak kornik drukarz, chodniki macierzyste z trocin. Wiele z nich 
czyni to tylko przez pewien czas, a po tym obojętnie zapycha nimi 
chodnik. W związku z tym pozostają, według Szewyriowa, wygry
zane co pewną przestrzeń owe otwory na zewnątrz w chodniku macie
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rzystym. Są to znane już nam t. zuj. otmory kopulacyjne, dzięki istnie
niu których samicę zapładniają jakoby przygodni samce, względnie, przez 
które to otwory dostaje się do chodnika nowy samiec, wygryza pewne 
rozszerzenie, — rodzaj nowej komory godowej, — i jakiś czas obcuje 
z samicą.

Niestety, w dziedzinie obserwacji na ten temat istnieją dotąd tak 
wielkie luki, a stare obserwacje nie podlegały sprawdzeniu od tak dawna, 
że trudno dziś zorientować się, ile w tym wszystkim jest rzetelnej prawdy. 
W każdym razie, istniejące w literaturze ipidologicznej poglądy, oparte 
na błędnych obserwacjach К i e w d i n a (na których oparł pewne swoje 
wnioski Szewyriow), należy uważać za nieodpowiadające rzeczywi
stości w bardzo wielu szczegółach.

Nie wszystkie gatunki korników drążą chodnik macierzysty o kształ
tach podłużnego korytarza i nie wszystkie umieszczają swe jaja w ny
żach. Są gatunki postępujące w ten sposób, że samica drąży, miast 
chodnika, jamkę o nieregularnych kształtach i kupkami odkłada w niej 
jaja (Tab. XIII). Wylęgnięte larwy postępować mogą w tym wypadku 
dwojako. W jednych przypadkach każda z larw drąży swój osobny 
chodnik larwowy (naprz. korniki z rodzaju Cryphalus), w innych zaś, wy
lęgnięte larwy drążą wspólnie, jedna obok drugiej, i ^osobnych chodni
ków larwowych brak (naprz. bielojad olbrzymi — Dendrnctonus micans 
Kugel.J. Są to najprostsze formy tzw. obrazów żerowania. Obrazem 
żerowania nazywamy zwykle odbitkę w korze, na spodniej jej stronie, 
w bielu lub drewnie, chodników macierzystych oraz larwowych. Pełny 
jednak obraz żerowania (Rys. 15, 17) zawiera następujące elementy skła
dające się na całość: otwór wejściowy, przez który chrząszcz wgryzł się 
do drzewa, kanał wejściowy, prowadzący od otworu wejściowego do ko
mory godowej, komorą godową, chodniki macierzyste z nyżami jajowymi, 
chodniki larwowe zakończone kołyskami, tj. miejscem, gdzie następuje 
przeobrażenie larwy w poczwarkę, oraz otwory wylotowe, czyli otwory, 
przez które młode chrząszcze opuściły miejsce wylęgu. Poza tym, mogą 
tu wchodzić w grę otwory i kanały »kopulacyjno - wentylacyjne«, kanały 
zwrotnicowe, dodatkowe komory godowe, komory lub wypustki wydrą
żone przez samicę składającą jaja (w celu dożywiania się) na przeciągu 
chodnika macierzystego oraz chodniki, kanały i komory wydrążone od 
kołysek przez wylęgnięte z poczwarek chrząszcze (również w celu ży
wienia się). Otwór wejściowy zarysowuje się eliptycznie na zewnątrz, 
zaś otwory wylotowe są koliste. Te ostatnie są zawsze dobrze widoczne 
na powierzchni kory. Otwór wejściowy jest zwykle ukryty w łuskach 
kory i trudno dostrzegalny. Jego obecność zdradza chrząszcz przez wy
rzucanie trocinek. Kora, podziurawiona otworami wylotowymi, które wy
gryzają młode chrząszcze by wydostać się z pod niej na zewnątrz, wy-
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Rys. 16.

Schemat obrazu terowania 
kornika: a) samica kornika, 
b) biel, c) kanały zwrotnico
we, d) komora godowa, e) sa
miec kornika, f) trocinki wy
rzucone na zewnątrz, g) otwór 
i kanał wejściowy, h) koro- 
wina, i) kora i miazga, (podł. 

Barbe y’a).

gląda, jakby była podziurawiona śrutem. Średnica otworu jest ściśle 
zależna od wielkości chrząszcza, a przy pewnej wprawie można w okre
ślonych okolicznościach po jej wielkości zorientować się, z jakim gatun
kiem mamy do czynienia. Należy pamiętać, że podobne, kolistego kształtu, 
otwory wygryzają przy wydostawaniu się na л
zewnątrz błonkówki, pasożyty kornika. Mniej- I
sze wymiary otworów pozwalają stwierdzić, że
nie są to otwory wylotowe kornika. Kanał wej
ściowy leży w korze i zajmuje zwykle pozycję 
ukośną w stosunku do komory godowej, gdyż 
chrząszcz nie wgryza się z reguły prostopadle 
do osi pnia, lecz pod kątem ostrym. Stąd 
i kszałt otworu wejściowego na zewnątrz jest 
raczej eliptyczny, niż kolisty (Rys. 16). Komora 
godowa może być wydrążona całkowicie w ko
rze (naprz. kornik rytownik — Pitpogenes chal- 
cegraphus L), częściowo w korze, a częściowo 
w bielu (większość gatunków), lub całkowicie 
w bielu (naprz. kornik kruszynowiec — Lymantor 
aceris Linde m.). Kształt jej może być okrąg
ły, owalny, kanciasty lub podłużny, — regular
ny lub nieregularny. Może posiadać wypustki 
boczne lub nie. Chodniki macierzyste mogą 
być wydrążone całkowicie w korze (naprz. za
korek czterooczny większy — Polp graphus poly- 
graphus L.), częściowo w korze, a częściowo 
w bielu (większość gatunków), całkowicie 
w bielu (naprz. kornik leszczynowiec — Lpman- 
tor corpli Perris.) lub całkowicie w drewnie 
(wszystkie drwalniki). Co do pozycji względem 
osi pnia, — to mogą one być podłużne (nazywa
my wtedy obraz żerowania podłużnym jedno- 
ramiennym, u gatunków jednożennych (Rys.17), 
lub podłużnym wieloramiennym — u gatunków 
wielożennych), poprzeczne (jedno lub wielora- 
mienne) i promienisto rozchodzące się — obraz 
żerowania zwie się wtedy gwiazdkowatym; re
gularnie gwiazdkowatym, gdy chodniki macierzy
ste zajmują pozycję promieni koła, gwiazdkowa
tym z tendencją podłużną ramion lub gwiazdkowatym z tendencją poprzecz
ną ramion, — gdy chodniki zbaczają w poprzek lub wzdłuż. Osobną kate
gorię obrazów żerowania stanowią tzw. drabinkowate i rozwidlone.
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Chodniki tęgo rodzaju drążą w drewnie różne gatunki drwalników. 
Pierwszy z nich przedstawia się następująco. Samica drąży w górę 
i w dół od chodnika macierzystego nyże jajowe, do których składa po

Rys. 17

Typy obrazów żerowania korników: a) wspólny (Dendrocłonus micans}; b) wspólny 
z tendencją do jamkowatego (Orthotomicus lar ids'*; c) wspólny-jamkowaty (Hylurgops 
glabratus}; d) jamkowaty (Cryphalus sp.l; e) jednoramienny podłużny (Blastophagus 
piniperda); f) jednoramienny poprzeczny (Scolyius intricatus); g) wieloramienny po
przeczny {Pityokteines vorontzovp; h) klamrowaty pojedynczy {Blastophagus minor}; 
i) wieloramienny podłużny (Ips iypographus); k) gwiazdkowaty (Pityogenes quadri- 
dens); 1) rozwidlony (Xyleborus monographus); m) rozwidlony wspólny {Xyleborinus 
saxeseni); n) drabinkowaty (Xyloterus lineatus). (W większości podł. Spessivtseff’a).

jednym jaju. Według obserwacji różnych autorów, wylęgnięte larwy drążą 
krótkie, tej samej średnicy co chodnik macierzysty, chodniki larwowe 
(inni twierdzą, że te chodniki drąży sama samica), w których następnie 
przepoczwarczają się. Otóż, chodnik macierzysty, zaopatrzony w owe
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krótkie chodniki larwowe pod kątem prostym do niego stojące, robi wra
żenie drabinki, w której chodniki larwowe przypominają szczeble. 
Drabinkowate chodniki posiada wiele drwalników żywiących się w sta
dium larwy nie tyle substancją drewna, ile grzybnią hodowanego przez 
się z pokolenia w pokolenie grzyba Monilia Candida Bon., oraz sokiem 
drzewa, tzw. »ambrozją«, wyciekającą do chodników (naprz. drwalnik 
paskowany — Xyloterus lineatus Oliv., znaczony — X. signatus F b r., 
drwalnik bukowiec — X domeslicus L.). Samica wnosi do drążonego 
chodnika oraz do nyż jajowych zarodniki grzyba. Nie jest dotychczas 
wyjaśnione czy wnosi je ona na swym ciele i owłosieniu, czy też po
siada, jak niektóre inne owady prowadzące podobny tryb życia, specjalne 
gruczoły, w których przechowują się owe zarodniki (Buchner). Faktem 
jest to, że w chodniku, równocześnie z rozwojem jaja, rozwija się grzyb, 
a jego grzybnią głównie karmi się zarówno samica, jak larwy oraz młode 
chrząszcze do czasu opuszczenia żerowiska. Ścianki zarówno chodnika 
macierzystego, jak i larwowych czernieją, wobec chemicznego rozkładu 
substancji drewna (powodowanego przez grzyb).

Inną kategorię chodników zakładanych w drewnie stanowią chod
niki rozwidlone. Przebiegają one po linii słoi rocznych i po linii pro
mieni rdzeniowych, rozwidlając się ukośnie, w górę lub w dół (naprz. 
drwalniki z rodzaju Xyleborus). Kornik składa jaja kupkami zwykle w koń
cu każdego rozwidlenia. W tym wypadku larwy żywią się wyłącznie 
grzybnią oraz »ambrozją«. W miarę wzrostu szeregują się one jedna 
za drugą w rozwidleniach chodnika macierzystego i zapełniają stopniowo 
całą jego objętość. Poczwarki oraz młode chrząszcze mieszczą się w ten 
sam sposób w chodniku macierzystym. Zarówno chodniki drabinkowate, 
jak rozwidlone, są drążone nie w jednej, lecz dwu płaszczyznach. Larwy 
niektórych gatunków drwalników (naprz. drwalnik Saksesena — Xylebori- 
nus saxeseni Ratz b.), karmiących się częściowo grzybnią a częściowo 
substancją drewna, drążą wspólnie od miejsca, w którym kornik złożył 
kupkę jaj, równolegle do osi pnia, nieregularne komory (Tab. XXII, 6).

Jeszcze inną grupę obrazów żerowania tworzą opisane wyżej u ro
dzaju Cryphalus. Są to tzw. obrazy żerowania jamkowate. Obraz żero
wania opisany u bielojada olbrzymiego — Dendroctonus micans Kugel, 
nosi nazwę wspólnego. Niektóre gatunki korników drążą chodniki po
średnie pomiędzy typem jamki, a typem chodnika kanałowego, jak naprz. 
kornik wielozębny — Orthotomicus laricis F b r. Kornik ten nie przygo
towuje wtedy nyż jajowych, lecz składa jaja kupkami. Od miejsca, 
w którym została złożona dana kupka jaj, każda z wylęgniętych larw 
drąży osobny chodnik larwowy. Inne, jak naprz., kornik Tregorda — 
Pityophthorus trägardhi S p e s s., kornik Morozowa — Pr morozovi 
S p e s s., drążą chodnik macierzysty podobny, lecz jaja składają poje-
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dyńczo, in nyże. Są gatunki, które uj swych obrazach żerowania zdra
dzają tendencję do przejścia od monogamii do poligamii (czy też 
odwrotnie), jak naprz. cytowane P. trägardhi S p e s s. i P. morozovi 
S p e s s.

Specjalny typ obrazu żerowania stanowią chodniki pojedyńczo lub po
dwójnie klamrowate, W wypadku klamry pojedyńczej jest drążony krótki 
kanał, połączony z kanałem wejściowym, a od niego — na prawo i lewo, 
pod kątem zbliżonym zwykle do prostego, dwa ramiona, W ten sposób 
powstaje klamra. Naprzód zostaje wydrążona z jednej strony kanału 
niewielka boczna wypustka (zaczątek przyszłego drugiego ramienia), 
a potem samica przystępuje do drążenia ramienia z przeciwnej strony, 
które wykańcza, zaopatrując je w nyże i składając do nich jaja. Po 
ukończeniu pierwszego ramienia samica przechodzi na drugą stronę 
i drąży od wypustki drugie ramię. Jest ono zwykle krótsze, gdyż za
pas jaj i siły żywotne samicy wyczerpują się. «Nieraz samica nie jest 
w stanie rozpocząć drążyć drugie ramię i kończy życie w pierwszym. 
W tych wypadkach pozostaje ze strony przeciwnej tylko krótka wy
pustka. Nieraz, zamiast wypustki, drąży samica nieregularną jamkę, 
niejednokrotnie rozpoczynając drugie ramię nie od wypustki, lecz w in
nym punkcie, wypustkę zaś pozostawiając bez zmian. W sposób wyżej 
opisany postępuje, naprz. cetyniec mniejszy — Blasiophagus minor 
H a r t i g. Klamrowaty podwójny obraz żerowania posiadają korniki 
dwużenne (naprz. kornik krzywozębny — Pilyokteines curvidens Germ.). 
W tym przypadku komora godowa leży w korze, a od niej jedna samica 
drąży klamrę z jednej strony (z góry), zaś druga — z przeciwnej 
(z dołu).

Chodniki larwowe mogą być wydrążone całkowicie w korze (naprz. 
zakorek czterooczny. większy Polygraphus polygraphus L.), częściowo 
w korze, a częściowo w bielu (większość korników) lub całkowicie 
w bielu (naprz. kornik leszczynowiec — Lymantor coryli Perris) 
albo w drewnie (naprz. drwalnik Saksesena — Xyleborinus saxeseni 
Ratzb). Chodniki te mogą być regularne i bardzo symetrycznie uło
żone względem siebie (naprz. kornik drukarz — Ips typographies L.), 
lub też kręte, poplątane i wzajemnie przecinające się (naprz. zakorek 
Chołodkowskiego — Carphoborus cholodkovskyi S p e s s.). Kierunek, 
w jakim przebiegają, może być podłużny, poprzeczny, skośny lub krzywy. 
Mogą one być krótkie, (naprz. cetyniec mniejszy — Blasiophagus minor 
Hartig.) lub bardzo długie (naprz. zakorek jesionowiec mały — Hy- 
lesinus oleiperda F b r.) Od nyży jajowej począwszy, chodnik larwowy 
jest bardzo wąski i rozszerza się ku końcowi w miarę wzrostu larw. 
W końcu chodnika larwowego mieści się kołyska. Posiada ona zazwy
czaj owalnie podługowaty kształt i często jest wysłana trocinkami. Ko
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łyska może leżeć w korze (naprz. zakorek czterooczny miększy — Po 
lygraphus polygraphus L.), częściowo w korze, a częściowo w bielu 
(większość korników) lub całkowicie w bielu (naprz. cetyniec mniejszy — 
Blastophagus minor H a r t i g., ogłodek dębowiec — Scolytus intricatus 
Ratzb.), albo nawet w twardzielu (drwalniki).

Z nowoczesnych badaczy dużo specjalnej uwagi poświęcił obrazom 
żerowania I. Trägardh w Szwecji. Między innymi, ustalił on 
ciekawą zależność kierunku chodnika macierzystego oraz larwowych, 
zarówno jak głębokości nyż jajowych, od rodzaju pobieranego przez 
larwę pożywienia. Mianowicie, sformułował on tę zależność w sposób 
następujący: jeżeli pożywienie larw stanowi głównie drewno, to chod
niki larwowe mają zwykle przebieg podłużny i głęboko wrzynają się 
w biel, zaś nyże jajowe są w tym wypadku głębokie, a chodniki ma
cierzyste zachowują kierunek mniej lub więcej poprzeczny; o ile po
żywienie larw składa się głównie z miazgi, łyka lub kory, — chodniki 
larwowe przebiegają mniej lub więcej skośnie, zaś nyże jajowe są 
płytkie, a chodniki macierzyste podłużne. Chodniki larwowe, drążone 
głęboko przez larwy w bielu, są zwykle podłużne; — drążone płytko 
w miazdze, łyku, lub częściowo i w korze, są zwykle poprzeczne lub 
skośne, zaś drążone w korze — nie zachowują żadnego określonego 
kierunku. Budowa obrazów żerowania korników kryje jeszcze liczne 
zagadki, zarówno jak wiele faktów z ich życia czeka na racjonalne 
i zgodne z rzeczywistością wyjaśnienia.

Po wylęgnięciu się z poczwarki młody chrząszcz nigdy nie wy
gryza się zaraz na zewnątrz i nie jest płciowo dojrzały. By osiągnąć 
dojrzałość płciową, musi przez krótszy lub dłuższy okres czasu pro
wadzić żer uzupełniający. Dużo korników cały ten proces przechodzi 
zwykle w żerowisku macierzystym, przebywając dłuższy czas po wy
lęgu i wybarwieniu się w miejscu wylęgu i drążąc od kołyski nieregu
larne kanały lub jamki (Tab. XXI, 1). Dopiero po ukończeniu żerowania, 
rozwinąwszy się płciowo wygryzają się one na zewnątrz. Bardzo wielu 
gatunkom nie wystarcza żerowanie w miejscu wylęgu, gdyż po opuszczeniu 
go wgryzają się pod korę innych pni, gałęzi, gałązek i dłuższy lub 
krótszy czas tam żerują. W niektórych przypadkach (naprz. cetyńce) 
chrząszcze wgryzają się nie pod korę strzały lub gałązi, lecz wzlatują 
do koron drzew i opadają pędy tegoroczne, wgryzając się w nie, 
drążąc wewnątrz i żywiąc się ich zawartością. Wydrążony pęd zostaje 
łatwo obłamany przez wiatr i spada na ziemię w postaci tzw. »cetyny« 
(Tab. VI) albo razem z siedzącym jeszcze wewnątrz chrząszczem, albo 
bez niego, gdy ten wcześniej miejsce żeru opuścił. Niektóre gatunki 
wgryzają się w pączki (naprz. ogłodek czarny — Scolptus laeuis Chap.) 
lub pod korę żyjących drzew (naprz. zakorek jesionowiec rdzawy —

i-
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Leperisinus orni Fuchs) i tam odbywają żer uzupełniający. Bardzo 
często niezbędne jest dla kornikom, do osiągnięcia rozmoju płciowego, 
przezimowanie (naprz. cetyńce). Wgryzają się one z nastaniem chło
dów w grubą warstwę kory lub pniaków (nieraz aż do bielu), częściowo 
jeszcze żerują tam, i w odrętwieniu przepędzają zimę. Podczas zimowego 
odpoczynku wykształcają się ostatecznie ich narządy płciowe.

Ciekawą jest rzeczą, że korniki przy drążeniu chodników macierzy
stych zachowują się różnie w zależności od tego, czy opadają drzewo 
stojące, czy leżące. Pierwszy zwrócił na to uwagę Szewyriow. Ten 
fakt pozostaje przede wszystkim w związku z koniecznością wyrzucania 
trocin z chodników oraz z komory godowej. Na drzewie stojącym ka
nał wejściowy zajmuje zwykle pozycję ukośną do komory godowej 
z wylotem w dół. W/g Szewyriow a, trocinki wyrzucane—siłą swego 
ciężaru ułatwiają ich wypychanie na zewnątrz, z łatwością wypadają 
i gromadzą się pod wylotem. Na drzewie leżącym, by spełnić tę samą 
wygodną dla kornika rolę, kanał wejściowy musi zająć pozycję w sto
sunku do komory pod kątem w bok. Stąd powstaje jakby fajkowate 
zakrzywienie początku chodnika (naprz. cetyniec większy — Blastophagus 
piniperda L), którego brak na drzewie stojącym. Poza tym, na drzewie 
leżącym chodniki bywają rozmieszczone bez zachowania zasadniczego 
kierunku swoistego danemu gatunkowi kornika; nieraz też chodnik jest 
drążony w kierunku odwrotnym. Okoliczności te są bardzo ważne do 
celów orientowania się, czy drzewo zostało opadnięte na pniu jeszcze, 
czy też leżące. Rozpatrując położenie poszczególnych chodników macie
rzystych gatunków wielożennych w stosunku do komory godowej, Sze
wyriow dopatrzył się »celowości« w tym układzie. I rzeczywiście, 
w wielu wypadkach są one tak wzajemnie rozłożone, by trociny wyrzu
cane z jednego chodnika nie wpadały do drugiego, lecz do komory go
dowej i możliwie nad otwór wejściowy, skąd, bez większego zachodu, 
samcowi łatwo jest usunąć je na zewnątrz. Reguła ta nie jest zawsze 
jednak przestrzegana nie tylko przez poszczególne gatunki korników, 
lecz nawet przez różne osobniki jednego gatunku. Zresztą, trocinki ni
gdy nie są absolutnie suche i nie posiadają ściśle mączystej struktury, 
więc nie tak łatwo wpadają w głąb chodnika nawet znajdującego się sy
metrycznie pod spodem. Są one zwykle wilgotne, łatwo zaczepiają się 
o ścianki chodnika, brzegi, kanty oraz nierówności komory godowej, 
i chociaż zakryją otwór chodnika leżącego pod spodem, to z łatwością 
zostają wypchnięte stamtąd przez daną samicę przy okazji wyrzucania 
do komory godowej trocin z własnego chodnika. Również poglądu Sze
wy r i o w a na różnicę, jaka zachodzi w pracy wydrążenia chodnika 
z dołu w górę, czy z góry w dół, nie zdają się potwierdzać obserwacje 
Karpińskiego. Jego zdaniem, powziętym na podstawie badań i do
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świadczeń własnych, różnicy w pracy nie ma w tych wypadkach żadnej, 
ani też kornik instynktownie tej różnicy nie podkreśla. Czy samica drąży 
chodnik z dołu w górę, czy też z góry w dół, to i tak musi od czasu 
do czasu cofać się do wylotu, do komory godowej, i wypychać do niej 
trocinki. Trocinki spadając z góry w dół, bynajmniej nie wypadają dzięki 
sile własnego ciężaru do komory godowej, gdyż zaczepiają się o ścianki 
chodnika do tego stopnia, że samica coraz to uszczelnia je zadem w cho
dniku, a dopiero po zebraniu się większej ich ilości pcha w dół aż do 
wylotu do komory godowej. Przy pracy samicy w chodniku mającym 
kierunek z góry w dół trocinki bynajmniej także nie spadają jej w żaden 
przykry sposób na koniec odwłoka, gdyż dzięki wilgotności i zaczepianiu 
się o ścianki chodnika zatrzymują się w tej pozycji, do jakiej odepchnie 
je samica. I w tym wypadku tak samo uszczelnia je ona, a po nagro
madzeniu się większej ilości pcha tyłem do komory godowej. Czy sa
mica ma odbywać tę podróż z góry w dół, czy z dołu do góry, to jest 
dla niej, jak wykazują obserwacje, absolutnie wszystko jedno. Zresztą, 
czasami i na swobodzie obserwować można fakt tego rodzaju, że pierw
sza z samic, któraby, jakby wynikało z poglądu Szewyriowa, obrać 
sobie musiała kierunek chodnika najbardziej wygodny — z dołu do góry, 
drąży chodnik akurat przeciwnie—z góry w dół.

Co dzieje się z samicami po odłożeniu całego zapasu jaj, jak rów
nież, co dzieje się z samcem po spełnieniu jego życiowej funkcji? Okres 
składania jaj bywa bardzo rozmaity: kilka lub kilkanaście dni, kilka 
tygodni, miesięcy, a nawet do dwóch lat, jak naprz. u zakorka Chołod- 
kowskiego (Charphoborus cholodkovskpi S p e s s.). Samiec zwykle koń
czy żywot wcześniej. Chrząszcze przed śmiercią zachowują się niejed
nakowo. Są wypadki, że samiec umiera w komorze godowej, wcisnąwszy 
się przed śmiercią w jedną z jej wypustek. Często zasypany bywa wtedy 
całkowicie trocinkami wyrzucanymi przez samicę do komory godowej. 
U innych gatunków samiec przed śmiercią opuszcza komorę godową 
i umiera na zewnątrz, wciśnięty zwykle gdzieś w szczelinę kory. Cza
sami można spotkać jego ciało tkwiące w kanale wejściowym. W wielu 
wypadkach opuszcza chodnik, by wgryźć się w nowym miejscu pod 
korę drzewa macierzystego albo zgoła obcego (obserwowano to, naprz. 
na jałowcu) i tu umrzeć. Samica umiera zwykle w końcu chodnika drą
żonego przez siebie; czasami nie odpycha ostatnio wyprodukowanych 
trocinek daleko, lecz pozostawia bezpośrednio za sobą, i tak, »zamuro
wana« przez siebie samą, tkwi. Czasami można znaleźć jej ciało tkwiące 
w innym miejscu chodnika macierzystego, a nawet w komorze godowej. 
Można znaleźć jej zwłoki tkwiące w kanale wejściowym, lub też stwier
dzić brak zwłok, gdyż może umrzeć podobnie, jak samiec, na zewnątrz, 
względnie, - gdy jej ciało zostaje pożarte przez jakiegoś drapieżnika,
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plądrującego w żerowisku. Nie zawsze jednak chrząszcze umierają po 
płciowym wyczerpaniu się. Często chrząszcz opuszcza chodnik, wgryza 
się pod korę innego pnia i zaczyna usilnie żerować. Zer trwa nieraz 
bardzo długi czas, organa rozrodcze wznawiają swe czynności i korniki 
przystępują do ponownego rozmnażania się, zakładając chodniki po raz 
drugi. Jest to tzw. żer regeneracyjny, a następująca po nim rójka nosi 
nazwę rójki siostrzanej. Jedna samica składa zwykle kilkadziesiąt jaj 
(naprz. kornik drukarz—Ips typographic L. — 30—80, zakorek jesionowiec 
pstry — Leperisinus fraxini Panz. — 80—120).

Kwestia, w jakim stadium rozwojowym zimują korniki, nie przed
stawia się jednolicie. Są gatunki (naprz. cetyniec większy—Blastophagus 
piniperda L. i cetyniec mniejszy—B. minor Hartig., zakorki jesionowce: 
pstry—Leperisinus faxini Panz. i rdzawy—£ orni F u c h s.), które zimują 
stale w stadium owada doskonałego. Inne (jak naprz. ogłodek brzozo
wiec — Scolytus ratzeburgi Janson., ogłodek grabowiec — S. carpini 
Ratzb.) zimują w stadium larwy, mniej lub więcej podrosłej. Inne ga
tunki (naprz. kornik rytownik — Pityogenes chalcographus L., kornik 
dwuzębny — P. bidentalus H r b s t., korniki bruzdkowane: zachodni — 
Pityophthorus pityographus Ratzb. i wschodni — P. micrographus L.) 
mogą zimować w różnych stadiach rozwojowych, a najczęściej i w sta
dium larwy różnie wyrośniętej i w stadium owada doskonałego. Zimo
wanie tych gatunków w stadium jaja oraz poczwarki także może mieć 
miejsce. Gdy zima zastaje chrząszcze przed wyczerpaniem się płciowym, 
to zimują one w chodnikach, a z wiosną kontynuują proces odkłada
nia jaj.

Przejdziemy teraz do kwestii wylotu chrząszczy, kwestii rójki 
i kwestii pokoleń oraz generacji. Wylot chrząszczy i okres rójki są to 
dwa pojęcia w zasadzie różne—tylko czasami jedno pokrywa się z dru
gim. Z reguły, chrząszcze wylatują po wybarwieniu się i pewnym okre
sie żerowania w miejscu wylęgu. Nie zawsze jednak następuje bezpo
średnio po tym rójka, gdyż w wielu wypadkach (naprz. cetyńce i zakorki 
jesionowce) następuje długi okres żeru uzupełniającego i rozwoju płcio
wego. Wylot w tym wypadku ma miejsce w końcu lata, zaś rójka, 
tj. okres parowania się i składania jaj, następuje dopiero z wiosną, po 
przezimowaniu chrząszczy. Są jednak gatunki, które zaraz po wylocie 
rozpoczynają rójkę. Rozwój nowego pokolenia chrząszczy z odłożonych 
jaj trwa niejednakowo długo: parę miesięcy (naprz. kornik drukarz — 
Ips typographic L.), prawie rok (naprz. ogłodki — Scolytus sp), 1 '/„ 2 
a nawet 3 lata (naprz. zakorek Chołodkowskiego — Carphoborus cholod- 
kovskyi Spess.). Długość okresu rozwoju zależna jest od klimatu (makro-, 
eko-, mikro- i fitoklimatu), a także od jakości materiału i rozlokowania 
na nim chodników macierzystych. W klimacie cieplejszym rozwój idzie
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szybciej, niż w chłodnym, w porze ciepłej i suchej—prędzej, niż w dżdży
stej i zimnej. Na drzewach stojących okres rozwoju danego gatunku jest 
krótszy, niż na leżaninie, w górnej partii drzewa przebiega szybciej, niż 
w dolnej. Wpływ pod tym względem wywiera nawet taki szczegół, jak 
północna, czy południowa strona opadniętego materiału. Nawet potom
stwo tej samej samicy nie zawsze przechodzi jednakowe koleje, bo z jaj 
odłożonych wcześniej mogą rozwinąć się już chrząszcze, zaś larwy wy
lęgnięte z jaj odłożonych później może zastać zima, a dzięki temu okres 
rozwoju przedłuży się. Większość korników w naszym klimacie wydaje 
jedno lub dwa pokolenia w ciągu roku, część—3 pokolenia w ciągu 2 lat, 
zaś nieliczne są zjawiska jednego pokolenia w ciągu dwu lub więcej lat. 
Zresztą, w różnych częściach kraju i przy różnych warunkach atmosfe
rycznych ten sam gatunek może zachowywać się niejednakowo. Cie
kawy jest fakt, że niektóre gatunki korników, niezależnie od klimatu, 
uporczywie zachowują (na swobodzie) stałe okresy rozwoju, zaś inne 
reagują na to w sensie skrócenia czy też przedłużenia tego okresu. 
Naprz. kornik Tregorda—Pilyophthorus trägardhi Spess., według obser
wacji S p e s s i v t s e f f’a, wydaje w Szwecji raz na 2 lata 1 pokolenie, 
a ten sam gatunek u nas wydaje jedno pokolenie w ciągu 1 roku. Na
tomiast zakorek Chołodkowskiego—Carphoborus cholodkovskyi Spess.— 
zachowuje i u nas wydajność 1 pokolenia w ciągu 2 — 3 lat, jak w pół
nocnej Szwecji. W’ sztucznych warunkach hodowli zachowanie się jest 
rozmaite. Karpiński hodował w warunkach pokojowych 4 pokolenia 
z rzędu kornika Pldoeosinus thujae Perris (na jałowcu), i przez cztery 
lata nie zauważył żadnego wpływu wysokiej temperatury pokojowej pod
czas czterech z rzędu zim na jego rozwój: co roku, punktualnie o tej 
samej porze, nie różniącej się absolutnie od warunków naturalnych, na
stępował wylot chrząszczy i rójka. Hodowane w tych samych warunkach
korniki czterozębne {PUyogenes quadridens Har tig.) reagowały tak, że 
w ciągu 2 lat wydały 5 generacji pełnych, a 6-ta była w połowie roz
woju. Ogłodki wiązowce i wielorzędowe łScolytus scolytus F b r. i S. mul 
tislrialus Mrs h.) w warunkach pokojowych częściowo przyśpieszały nie
znacznie swój rozwój, wydając chrząszcze nowego pokolenia już w końcu 
lutego (były to jednak same samce), częściowo zaś nie reagowały zupeł
nie, zachowując się normalnie, a częściowo — larwy zdychały. Zakorek 
Chołodkowskiego reagował jeszcze bardziej, gdyż wylot chrząszczy na
stępował już w grudniu (zamiast czerwca). Chrząszcze częściowo umie
rały, częściowo odbywały normalną rójkę i składały jaja. Mamy wra
żenie, że w wypadkach, kiedy w naturalnych warunkach z reguły zimuje 
wyłącznie larwa, sztucznie podwyższona temperatura działa ujemnie, zaś 
w wypadku, kiedy zimuje z reguły wyłącznie chrząszcz lub różne stadia 
rozwojowe jednocześnie — działa dodatnio.
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Kwestia ilości pokoleń danego gatunku kornika tu ciągu roku nie 
jest tak prosta, jakby to wydawać się mogło na pierwszy rzut oka. 
Komplikuje ją wiele czynników, a mianowicie: niejednoczesne składanie 
jaj, przerwy zimowe w rozwoju zastające kornika w różnych stadiach 
rozwojowych, różna długość okresu życia poszczególnych osobników, 
różna długość okresu żeru uzupełniającego po wylęgu, żer regenera
cyjny i czynniki przygodne. Nieraz tzw. rójkę siostrzaną, tj. powtórną 
rójkę tych samych osobników po odbyciu żeru regeneracyjnego, mylnie 
przyjmuje się za drugą rójkę gatunku w ciągu roku. Są gatunki (naprz. 
zakorek szczeciniasty — Phthorophloeus spinulosus Rey.), które po ukoń
czeniu chodnika odbywają w nim żer regeneracyjny, zimują, a po prze
zimowaniu wylatują, by odbyć rójkę siostrzaną (N u n b e r g). Wobec 
tych okoliczności przeważnie zdarza się tak, że przez większą część 
roku, a nawet cały rok, spotkać można w terenie dany gatunek kornika 
we wszystkich stadiach rozwojowych. Ratzeburg wypowiedział się za 
tym, że jako regułę należy przyjąć 1 pokolenie w ciągu 1 roku, względ
nie — 3 pokolenia w ciągu 2 lat, zaś Knoche, Nüsslin, Fuchs, 
Escherich i inni zgadzają się z tym, że jednolitej reguły zastosować 
bynajmniej się nie da. Dla jednych gatunków regułą jest 1 pokolenie 
w ciągu roku, dla drugich 2 lub 3 nawet, dla innych—1 lub 2, w zależ
ności od klimatu, a nawet od pogody w jednej i tej samej miejscowości, 
dalej—3 w ciągu 2 lat, oraz, jak wykazują ostatnie badania Spessivt
seff’a i Karpińskiego, jedno pokolenie kornika może pojawiać się 
raz na 2, a nawet 3 lata (zakorek Chołodkowskiego — Carphoborus cho- 
lodkovskpi S p e s s., oraz bielojad olbrzymi — Dendroctonus micans 
Kugel, i zakorek szczeciniasty—Phthorophloeus spinulosus Rey. w pół
nocno-wschodniej części kraju).

Termin »generacja« przyjął się w ipidologicznej terminologii pol
skiej. Definicja jego nie jest jednak ściśle ustalona, a znaczenie, w ja
kim bywa używany w jednych przypadkach, nie odpowiada ściśle zna
czeniu tego terminu, w jakim używają go, jak można wywnioskować 
z treści opisów, w innych przypadkach. Raz wynika z treści opisów, że 
autorzy utożsamiają generację z czasem rozwoju danego pokolenia kor
nika od czasu składania jaj podczas rójki starych chrząszczy do mo
mentu wyklucia się z poczwarek młodych chrząszczy, względnie do mo
mentu ich wylotu, zaś drugi raz, — utożsamiają ten termin z czasem 
od rójki jednego pokolenia do momentu rozpoczęcia rójki przez drugie 
pokolenie, powstałe jako potomstwo pierwszego. Treść włożona w ter
min »generacja« w wypadku pierwszym jest niewłaściwa, gdyż pomija 
okres czasu od momentu wylęgu chrząszcza do momentu rozpoczęcia 
przez niego rójki, a więc ważny i nieraz długi okres żeru uzupełnia
jącego, względnie i okres snu zimowego, podczas którego chrząszcz
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osiąga ostatecznie rozwój płciowy (naprz. cetyńce). W dalszej treści 
pracy niniejszej terminu »generacja« używać będziemy w szerszym 
jego znaczeniu.

Korniki latają bardzo dobrze z wyjątkiem zdegenerowanych sam
ców niektórych gatunków. Lot odbywa się w dzień.

Co do możliwości krzyżowania się pomiędzy sobą gatunków po
krewnych, należy zaznaczyć, że istotnie tego rodzaju wypadki w warun
kach naturalnych mają miejsce. Karpiński stwierdził takie wy
padki u korników bruzdkowanych: zachodniego — Pitpophthorus pitpo- 
graphus Ratz. — i wschodniego — Pityophthorus micrographus L. 
Naturalne bastardy zostały opisane, jako Hpbr. hybridus Karp, i Hybr. 
inversa Karp. Prawdopodobnie bastardy tworzą i inne gatunki po
krewne, jak naprz., zakorki: świerkowiec — Hplastes cunicularius Er.— 
i brunatny — Hplastes brunneus Er., korniki drzewożerki: zachodni — 
Drpocoeles autographus R a t z b. — i inschodni — Dryocoetes hecto- 
graphus R e i 11., i inne.

Przejdźmy teraz do zapoznania się z wrogami naturalnymi kor
ników i przyjrzyjmy się stosunkom panującym w tej dziedzinie. Z ssaków, 
z wyjątkiem rozpoczynających wcześnie swój lot nietoperzy, które łowią 
latające korniki przed zmierzchem, wrogów naturalnych dotąd nie zao
bserwowano. Wśród ptactwa istnieje natomiast wiele gatunków tępią
cych korniki. Na pierwszym miejscu należy postawić dzięcioły. Po
żytecznymi z tego punktu widzenia są nie tylko gatunki mniejsze, jak 
dzięcioły: pstry większy, średni i mniejszy (Picus major, P. medius, 
P minor), białogrzbietny (P. leuconolus) i trójpalczasty (Apternus tridac- 
tplus), lecz i gatunki większe, jak dzięcioł czarny (Dryocopus martius), 
zielony (Gecinus viridis) i zielono-siwy (G. canus). Opinia, z jaką 
spotykamy się często w literaturze o tych ostatnich, a mianowicie, że 
żywią się larwami pokaźniejszych rozmiarów, przeważnie kózek, wy
kuwanymi ze spróchniałych pniaków, gardząc drobnymi kornikami, — 
nie jest zbyt uzasadniona. Dużo razy obserwowaliśmy, naprz. wyku
wanie, godzinami trwające, przez dzięcioła czarnego larw i poczwarek 
oraz młodych chrząszczy kornika drukarza. W jednym przypadku (Za
krzew k. Częstochowy, rok 1927. miesiąc lipiec) kiedy była przeprowa
dzona przez Karpińskiego obserwacja ścisła, dzięcioł czarny przez 
8 dni z rzędu od rana do nocy oczyszczał jedno drzewo (świerk około 
80-Ietni) od drukarzy, systematycznie, od odziomka począwszy, aż do 
wierzchołka. W ciągu owych 8 dni obłupał kompletnie korę z całego 
pnia, pozostawiając jedynie nietknięte miejsca przy okółkach. Początkowo
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obserwacja niepokoiła go, przerywał pracę i odlatywał, kryjąc się przez 
pewien czas w pobliżu. Po ukryciu się obserwatora przylatywał, roz
glądał się, a nie zauważywszy nikogo, pracował gorliwie dalej. Już 
trzeciego dnia obecność człowieka prawie zupełnie przestała go nie
pokoić, poniechał odlatywania, przerywał jeno na krótko pracę, pełzał 
w górę, lecz zlatywał w końcu z powrotem na to samo miejsce, gdzie pracę 
przerwał, i kuł dalej. Przez owe 8 dni po prostu o każdej porze dnia 
można było go tam zastać, tylko coraz wyżej siedzącego na pniu. Po
nieważ oględziny wykazały, że oprócz drukarza, świerk był opanowany 
także przez zakorka czteroocznego, więc chodziło o stwierdzenie, czy 
nie gardzi i tym drobiazgiem. Przy zbadaniu zrzuconych na ziemię ka
wałków kory okazało się, że bynajmniej nie pomijał i tego gatunku, 
chociaż nie wybierał tak drobiazgowo, jak drukarza. W wielu przypad
kach obserwował Karpiński wykuwanie również przez dzięcioła 
czarnego larw, poczwarek i młodych chrząszczy cetyńca większego, 
oraz (z pni świerkowych) zimujących bielojadów. Obserwował też 
wykuwanie przez dzięcioła zielonego larw, poczwarek i młodych chrząszczy 
cetyńca mniejszego na sośnie, oraz ogłodka brzozowego na brzozie, 
zaś przez dzięcioła zielono-siwego — ogłodka dębowego na dębie. Bez
sprzecznie, mniejsze gatunki dzięciołów tępią więcej drobnych ga
tunków korników, które pomijać musi zarówno dzięcioł czarny, jak 
zielony i zielono-siwy ze względu na swą wielkość. -» Poza dzięciołami 
tępią korniki: kowalik (Sitta europaea), pełzacz (Cerlhia familiaris), si
kory (Paridae), zięba (Fringilla coelebs), świergotek drzewny (Ant- 
hus arboreus), pliszka (Motacilla alba) i inne. Trzy ostatnie gatunki 
chwytają korniki podczas lotu, względnie pełzające.

Korniki mają dużo wrogów z pośród owadów. Jedne z nich są to 
owady drapieżne, drugie—owady pasożyty. Śród owadów drapieżnych za
sługują na uwagę ważki (Libellulidae), które chwytają w locie duże ilości 
korników, dalej—larwy garbatek (Rhaphidia), tępiące pod korą przeważnie 
larwy korników (Rys. 18), larwy much z rodziny Lonchaeidae, a z chrzą
szczy — kusaki (Staphylinidae), gniliki (Hisleridae), przekraski (Cleridae) 
i wiele innych. Szczególnie pożytecznym jest przekrasek (Clerus formica- 
rius L.), który zarówno w stadium larwy, jak i w stadium owada doskona
łego tępi niezliczone ilości korników (Rys. 19). Ponieważ jest on ogromnie 
rozpowszechniony (tępi z braku korników larwy kózek, bogatków itp.), 
więc oddaje nieocenione wprost usługi człowiekowi. Wśród pluskwiaków 
(Hemiptera), oraz gromady pajęczaków (Arachnoidea) spotykamy rów
nież sporo drapieżników tępiących korniki. Specjalną kategorię tępicieli 
korników stanowią owady-pasożyty z rzędu błonkoskrzydłych (Rys. 20, 
21, 22) (Braconidae, Chalcididae). Gatunków błonkówek pasożytujących 
na larwach korników znanych jest dotąd przeszło sto (Klein e), a ilość
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wykrywanych—wciąż powiększa ogólną ilość już znanych. Sposób zara
żania larw korników przez poszczególne gatunki owadów błonkoskrzy
dłych jest mało znany. Kwestia ta stanowi niemal czystą kartę z biologii 
kornikom. Jak można wnioskować z obserwacji, naprz. Rożen feld’a 
nad gatunkiem Rhopulicus suspensus Ratzb., (Rys. 21) oraz autorów in
nych,—owady błonkoskrzydłe posiadające dobrze rozwinięte pokładełka

A
4**

Rys. 18.

Garbatka Rhaphidia ophiopsis L. i jej larwa 
(podł. E я c b e r i c h’a).

Rys. 19.

Clerus formicarius L. — przekrasek 
i jego larwa, (podł. E s c b e r i c h’a).

przebijają korę nad miejscem, w którym żeruje larwa kornika, i skła
dają na nią, względnie obok niej jajo. Wylęgnięta z jaja larwa pasożyta 
wpija się w larwę kornika (Rys. 21) żywi się jej kosztem i wreszcie 
niszczy ją zupełnie, przeobrażając się potem w poczwarkę. To też często 
w końcu chodnika larwowego tkwi, miast poczwarki kornika,—poczwarka 
pasożyta, dająca się łatwo odróżnić po swych kształtach zewnętrznych 
od poczwarki kornika, względnie — podłużny oprzęd z poczwarką paso
żyta wewnątrz. (Tab. I, 3). Obserwacje Rozenfelda wykazały, że paso
żyt bardzo szybko przechodzi cały cykl rozwoju (R. suspensus Ratzb., 
38 - 45 dni), a więc w ciągu roku może wydać kilka pokoleń. Istnieją 
również gatunki błonkówek, których larwy pasożytują w samych korni
kach (Tab. I, 4). Niestety, z gospodarczego punktu widzenia, trudny dostęp 
do larw korników żerujących w korze, pod korą lub w bielu, z jednej 
strony, a różne czynności gospodarcze człowieka powodujące nieraz zbyt 
szybki ilościowy rozwój korników w porównaniu z dość ograniczonym 
ilościowym rozwojem pasożytów — z drugiej, ograniczają znacznie rolę 
błonkówek.

.i
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К ye. 20.
Coeloides bostrychorum Giraud, pasożyt kornika drukarza Ips typographic L. 

samiec i samica (Fot. oryg.) 7/1.
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Znane są dziś posożyty korników i poza owadami, jak naprz. przed
stawiciele robaków (np. ftemalodes) i pierwotniaków (Gregarina, Telo- 
sporidiumY Wśród świata roślin są także wrogowie w postaci różnych 
grzybów pasożytnych*) (rys. 23).

Rys. 21.

Rhopalicus suspensus 
R a t z b.—pasożyt korni
ków: a) poczwarka kor
nika, b) poczwarka paso
żyta, c) samica pasożyta 
przystępująca do przebi
cia kory i złożenia jaja, 
d) samica pasożyta skła
dająca jajo, e) larwa pa
sożyta rozwijająca się 
na koszt larwy kornika, 
f) larwa pasożyta po zni
szczeniu larwy kornika, 
(podł. Rose nf el d’a).

Jeszcze jedną kwestię należy tutaj poruszyć, a mianowicie, zaobser
wowane przez rosyjskiego badacza Jakubiuka drapieżnictwo pewnych 
gatunków korników śród korników. Drapieżcą okazał się w tym przy
padku najmniejszy z naszych korników, zakorek karlik szary — Crypturgus

Rys. 22.

Błonkówka z rodziny Chalcididae pa
sożytująca na kornikach (podł. Z. M o- 

krzeckiego).

cinereus H r b s t., tak w stosunku do młodych chrząszczy, jak i w sto
sunku do jaj oraz młodych larw cetyńca mniejszego. Chrząszcze z ro
dzaju Crypturgus, a więc i cytowany, nie zakładają samodzielnie swych 
chodników, lecz napastują chodniki gatunków większych i z pewnych 
punktów tych chodników rozpoczynają drążyć chodniki własne (tzw. pa-

•) naprz. wykryty przez Karpińskiego w Puszczy Białowieskiej grzyb paso- 
żytny Beauveria globulifera Pic. na Ips typographus L. i I. duplicates Sahib, oraz 
innych (pierwszy w ogóle wypadek wykrycia grzyba Beauveria na kornikach, w do
datku grzyba, który do niedawna był uważany za element flory Nowego Świata).
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sożytnictwo miejsca). Otóż, J а к u b i u к zaobserwował, że C. cinereus 
Hrbst., jako punkt zaczepny, obiera nyżę jajową. W wypadkach gdy 
w nyży było jajo cetyńca, a nawet już młoda larwa rozpoczynała drążyć 
chodnik, to w sposób tajemniczy znikały zarówno jajo, jak larwa, a więc, 
prawdopodobnie, musiały być pożerane lub wyrzucane po uszkodzeniu 
przez sublokatora. Tymbardziej było to prawdopodobne, że Jakubiuk 
obserwował napastowanie i uszkadzanie śmiertelne przez C. cinereus 
Hrbjst. młodych chrząszczy cetyńca. Badania nasze również wykazują,

Rys. 23.

Młode osobniki kornika drukarza (Ips 
Iypographus L.), porażone (obrośnięte 
białą grzybnią) przez grzyb Beauveria

globulifera P i c. (Fot oryg.) 1/1.

że w istocie tak jest, a więc staje się rzeczywistością paradoks, że i pewne 
gatunki korników mogą być pod tym względem pożyteczne. Wszystkie 
gatunki rodzaju Crypturgus posiadają instynkty rozwinięte w tym kie
runku.

Kanibalizm był również obserwowany wśród niektórych gatunków 
korników. Leist przytacza przykłady, gdy wykształcone młode chrząsz
cze drwalnika paskowanego — Xyloterus lineatus Oliv, pożerały własne 
rodzeństwo, które nie zdążyło się jeszcze wykluć z poczwarek.

Ciekawa jest kwestia, w jaki sposób korniki odszukują materiał 
zdatny do opadnięcia. Wedle dotychczasowego stanu naszych wiado
mości, posługują się one do tych celów węchem. Wiadomą jest rzeczą, 
że drzewo obumierające lub obumarłe, wskutek zmian chemicznych, ja
kie zachodzą przy rozkładzie substancji drzewnej, wydziela specyficzny 
zapach. Ten zapach jest dla kornika wskaźnikiem, gdzie należy szukać 
materiału odpowiedniego do opadnięcia. Zapach rozprzestrzenia się w po
wietrzu w pewnym zasięgu, obejmującym większą czy mniejszą prze
strzeń. Drzewa zdrowe w tym zasięgu, są również narażone na ataki 
korników, jako »przesiąknięte« powierzchownie tym zapachem. Zauwa
żywszy pomyłkę, kornik wycofuje się ze zdrowego drzewa, lecz jego 
śladem idą setki innych, które omyłkę powtarzają, osłabiając stopniowo
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drzewo atakowane. Zostaje dzięki temu przygotowany materiał do dal
szego rozmnażania się następnych pokoleń, które, nie znajdując, jak ich 
poprzednicy, materiału odpowiedniego w postaci świeżo obumarłych pni, 
osiedlają się na osłabionych uprzednio drzewach w pobliżu. Tym można 
tłumaczyć powstawanie tzw. gniazd kornikowych, które rozszerzają swe 
granice z roku na rok. Zrozumiałe jest również niebezpieczeństwo 
opierania stosów opałowych o drzewa rosnące, względnie stawianie tych 
stosów w bezpośrednim ich sąsiedztwie, zarówno jak—ustawianie szere
gów »opału« bezpośrednio pod ścianami zrębów. Tyczy się to, rzecz 
oczywista, tych wypadków, kiedy stosy opałowe pozostają przez dłuższy 
przeciąg czasu na miejscu w lesie. Pomyłką w odbieranych wrażeniach 
węchowych tłumaczą różni autorowie (naprz. Escherich) fakty tego 
rodzaju, że dany gatunek kornika opada czasami, miast swego żywiciela, 
zupełnie inne drzewo, i twierdzą, że po spostrzeżeniu omyłki po wraże
niach smaku przy rozpoczęciu drążenia chodnika kornik wycofuje się. 
To uniwersalne tłumaczenie różnych zjawisk z życia korników jedynie 
omyłkami we wrażeniach węchowych nie wydaje się nam słuszne, tym- 
bardziej, że przeczą temu same fakty. W wypadkach omawianych, rze
czywiście, kornik często wycofuje się, lecz bynajmniej nie zawsze. Cza
sami obce drzewo zostaje opadnięte tak dokładnie, że wolnej przestrzeni 
trudno na nim się doszukać, chrząszcze drążą w sposób zupełnie nor
malny chodniki, a ich potomstwo odbywa także normalnie w tych wa
runkach cały cykl przeobrażeń. Z przykładów wprost rażących możemy 
wymienić znany nam fakt opadnięcia osiki przez zakorka jesionowca 
pstrego (Leperisinus fraxini Pan z.), Odbitki na korze osiki przesłane 
Karpińskiemu przez H. Edera z Zyrowic świadczyły, że wszystko 
szło tutaj w takim samym trybie, jak na drzewie-żywicielu (jesionie) 
włącznie do faktu wylęgu licznego potomstwa, na co wskazywały otwory 
wylotowe. Dalej, zacytujemy (Kozikowski) znany fakt opadnięcia 
czereśni przez kornika bruzdkowanego zachodniego Pityophthorus pityo- 
graphus Ratzb. Z przykładów mniej rażących możemy wymienić 
liczne fakty opadania (i przejścia przez potomstwo normalnie całego 
cyklu rozwojowego) koron sosen przez kornika rytownika (Pityogenes 
chalcographus L.) oraz kornika bruzkowatego wschodniego (Pityophlhorus 
micrographus L.), opadanie modrzewi przez kornika krzywozębnego 
(Pilyokteines curvidens Germ), i wiele innych. Tego rodzaju fakty 
wymagają jeszcze właściwego wytłumaczenia. Prawdopodobnie, odgry
wać tu musi dużą rolę obecność w substancji pokarmowej pewnych składni
ków chemicznych.

Ciekawe jest zjawisko tzw. samoduszenia się larw korników podczas 
ich rozwoju, — jedna z przyczyn przyśpieszających zanik rozrodu. Zja
wisko to polega na fakcie, że jednostka powierzchni opadniętych drzew

4
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zostaje pokryta chodnikami w tak wielkim skupieniu, że wylęgnięte larwjj 
przeszkadzają sobie wzajemnie w żerowaniu, a w końcu wszystkie, lub 
z nielicznymi tylko wyjątkami giną śmiercią głodową, nie mając moż
ności przejścia całego cyklu rozwójowego (tzw. czynnik zagęszczenia). 
Rosyjscy entomologowie pracują nad tym, by poznać dokładnie warunki 
sprzyjające temu zjawisku i móc wywołać je sztucznie w każdym przy
padku, jako zabieg zaradczy przeciwko rozrodowi. W lesie, w warun
kach naturalnych, daje się ten objaw stosunkowo często obserwować 
przy porażeniu sosen przez cetyńca mniejszego (Bla-iophagus minor 
H a r t i g.).

Niektóre z naszych gatunków korników zostały zawleczone do Pół
nocnej Ameryki, jak naprz. ogłodek śliwowiec (Scolytus rugulosus R a t z.), 
drwalnik Saksesena (Xpleborinus saxeseni Rat z.), drwalnik nieparek 
(Anisandrus dispar Fbr.) i wyrządzają tam nie mniejsze szkody, niż 
w Europie. Zawleczony tam również zakorek koniczynowiec (Hplastinus 
obscurus Marsh.), kornik obojętny dla hodowców koniczyny w Europie, 
wyrządza w Ameryce bardzo dotkliwe szkody. Europa, przeciwnie, jest 
dotąd w tym szczęśliwym położeniu, że żaden z zawlekanych gatunków 
korników egzotycznych nie znalazł podłoża do zaaklimatyzowania się. 
Z szeregu zawlekanych korników można wymienić, jako najbardziej po
spolitego, kornika daktylowca (Coccotrppes dactyliperda F b r.). Dostaje 
się on stale z daktylami do naszych owocarni.

Z kopalnych gatunków znane są nieliczne, pokrewne żyjącym obec
nie, przeważnie z oligocenu (naprz. Hylastites, Xplechinites) i częściowo 
pliocenu (naprz. Plalppus) w trzeciorzędzie, oraz z czwartorzędu (Car
phoborus).
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III. SYSTEMATYKA KORNIKÓW.

Od czasóui Linneusza (1735 r.), który zgrupował wszystkie 
znane korniki w jeden rodzaj Bostrpchus, systematyka korników prze
chodziła różne koleje. W latach, 1911 — 12 zjawiła się klasyfikacja 
N ü s s 1 i n’a, która do dziś nie straciła całkowicie swej aktualno
ści. Poprzednicy N ü s s 1 i n’a opierali klasyfikację wyłącznie na mor
fologii zewnętrznych części ciała, jego zaś system został oparty rów
nocześnie na cechach morfologicznych zewnętrznych, jak i wewnętrz
nych, anatomicznych. Już Lindemann w 1875 r. wskazywał na to, 
jak wielką rolę może odegrać w systematyce uwzględnianie cech bu
dowy wewnętrznej żwacza. Stworzony przez N ü s s 1 i n’a system jest 
pod tym względem jakby wcieleniem idei L i n d e m a n n’a, uwzględ
niając przy klasyfikacji anatomiczne różnice w budowie żwacza oraz 
organów płciowych, a z zewnętrznych cech — specjalny nacisk kładąc 
na użytkowanie i formę błoniastej pary skrzydeł. W rezultacie (niewła
ściwie jednak), dzieli on rodzinę korników (Ipidae,—oprócz drugiej rodziny 
pokrewnej, zatkalikowatych—Platppidae) na 15 mniej więcej równoważnych 
podrodzin, a mianowicie: 1. Eccoptogaslrinae, 2. Hplesininae, 3. Crpptur- 
ginae, 4. Hypoborinae, 5. Ernoporinae, 6. Crpphalinae, 7. Polpgraphinae, 
8. Carphoborinae, 9. Trypophloeinae, 10. Pilyophthorinae, 11. Xyloterinae, 
12. Drpocoetinae, 13. Xyleborinae. 14. Thamnurginae i 15. Ipinae.

System ten w praktyce nie przyjął się przede wszystkim dlatego, że 
posługiwanie się nim natrafia na wielkie trudności ze względu na koniecz
ność przeprowadzania żmudnych i skomplikowanych mikroskopowych 
badań anatomicznych. W przypadkach natomiast, kiedy chodzi o roz
strzyganie wątpliwości przy identyfikowaniu danego gatunku lub o odróż
nienie gatunków pokrewnych, a podobnych zewnętrznie do siebie, gdy 
badania anatomiczne stają się koniecznością, system ten oddaje pewne 
usługi. To samo tyczy się gatunków opisywanych, jako nowe. Dzięki 
znajomości podstaw, na których N ü s s 1 i n oparł swój system, ipi- 
dolodzy uzyskali skuteczny środek do uporządkowania zapuszczonej 
systematyki korników i sprawdzenia samodzielności lekkomyślnie w wielu 
wypadkach namnożonych gatunków, opisywanych jako nowe, na pod
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stawie nieraz bardzo nieznacznych różnic zewnętrznych morfologicznych. 
Niestety, nie uporządkowano dotąd systematyki korników, i powstały 
przed wojną z inicjatywy Spessivtseff’a Międzynarodowy Związek 
Ipidologów ma przed sobą trudne zadanie podjęcia się tej pracy. Wy
mogom praktycznym zadośćczyni klasyfikacja Reitter’a która znalazła 
zastosowanie w krajach europejskich z pewnymi tu i owdzie modyfi
kacjami.

Korniki (Ipidae) należą systematycznie do Rhpnchophora podobnie, 
jak ryjkowce (Curculionidae), z którymi mają wiele wspólnych cech. 
W klasyfikacji R e i 11 e r’a korniki są zgrupowane w 2 rodziny: I. Scolpti- 
dae i II. Platppodidae.*)

W pierwszej rodzinie (Scolptidae) rozróżnia się 2 podrodziny:
1. Scolplinae i 2 Ipinae.

Pierwsza podrodzina (Scolptinae) zawiera tylko jeden rodzaj Scoly- 
tus Geoffr., rozpadający się na 2 podrodzaje: 1. Scolytus s. str. 
G e o f f r. i 2. Scolptochelus R e i 11.

Do podrodzaju Scolplus s. str. Geoffr. należą: 1. S. scolptus 
Fbr., 2. S. ratzeburgi Janson., 3. S. laevis Chap., 4. 5. ppgmaeus 
Fbr„ 5. S. mali Bechst., 6. S. carpini Ratzb., 7. S. intricatus 
Ratzb. i 8. S rugulosus Ratzb.

Do podrodzaju Scolptochelus R e i 11. należą: 9. S. multisłriatus 
Marsh., 10. S. kirschi Skal.

Druga podrodzina (Ipinae) zawiera 11 plemion, a mianowicie: 
1. Hplesinini, 2. Hplurgini, 3. Hplastini, 4. Polygraphini, 5. Crppturgini, 
6. Crpphalini, 7. Xploterini, 8. Drpocoetini, 9. Xpleborini, 10. Taphro- 
rychini, 11. Ipini

Plemię Hplesinini (1) zawiera' 3 grupy: 1. Phloeolribina, 2. Phloeosi- 
nina, 3. Hplesinina

Do grupy Phloeolribina należą rodzaje: I. Phloeophthorus Woli., 
i 2. Phlhorophloeus R e y.

Rodzaj Phloeophthorus Woli, zawiera jeden gatunek: 11. P. rho- 
dodactylus Marsh.

*) wyliczamy jedynie te gatunki, które zostały do czasu ukończenia pracy ni
niejszej odnalezione na ziemiach polskich.
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Rodzaj ‘Phthorophloeus R e y. zawiera także jeden gatunek: 
12. P. spinulosus Rey.

Do grupy Phloeosinina należy jeden rodzaj Phloeosinus Chap., 
zawierający jeden gatunek: 13. P. thujae Perris.

Do grupy Hylesinina należą rodzaje: 1. Hylesinus Fbr., 2. Lepe- 
risinus Reitt.. 3. Pteleobius Bedel., 4. Xylechinus Chap., 5. Hyla- 
stinus Bedel.

Rodzaj Hylesinus Fbr. zawiera 2 gatunki: 14. II. crenatus Fbr., 
15. H oleiperda Fbr,

Rodzaj Leperisinus Reitt. zawiera także 2 gatunki: 16. L fra- 
xini P a n z., 17. L. orni Fuchs.

Rodzaj Pteleobius Bedel, zawiera 2 gatunki: 18. P. vittatus 
F b r., 19. P kraatzi E i c h h.

Rodzaj Xylechinus Chap, zawiera jeden gatunek: 20. X. pilosus 
Ratzb.

Rodzaj Hylastinus Bedel, zawiera jeden gatunek: 21. H obscu- 
rus M r s h.

Plemię Hylurgini (2) zawiera trzy rodzaje: 1. Dendroclonus E r.,
2. Blaslophagus E i c h h. i 3. Hylurgus L a t r.

Do rodzaju Dendroclonus E r. należy jeden gatunek: 22. D. mi- 
cans Kugel.

Do rodzaju Blastophagus E i c h h. należą 2 gatunki: 23. В pini- 
perda L. i 24. B. minor H а г t i g.

Do rodzaju hylurgus L a t r. należy 1 gatunek: 25. II ligniperda
Fbr.

Plemię Hylastini (3) zawiera 2 rodzaje: 1. Hylurgops Lec i 2. Hy- 
lastes E r.

Do rodzaju Hylurgops L e c. należą 2 gatunki: 26. H glabralus 
Z e 11 e r s t. i 27. PI palliatus G у 1 1.

Do rodzaju Hylastes Er. należy 7 gatunków: 28. II ater Рау к., 
29. H. brunneus Er., 30. H cunicularius Er., 31. H. linaeris Er., 
32. H. attenuotus E r., 33. H. angustatus H г b s t. i 34. H. opacus E r.

Plemię Polygraphini (4) zawiera 2 grupy: 1. Polygraphina i 2. Car 
phoborina.

Do grupy Polygraphina należy jeden rodzaj: Polygraphus E r„ za
wierający 4 gatunki: 35. P. grandiclava Thoms., 36. P polygraphus L., 
37. P. punctifrons Thoms., 38. P. subopacus Thoms.
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Grupa Carphoborina zawiera 1 rodzaj: Carphoborus Eichh., do któ
rego należą 2 gatunki: 39. C. cholodkovskyi S p e s s. i 40. C mini
mus Fbr.

Plemię Crypturgini (5) zawiera 1 rodzaj: Crypturgus E r., do któ
rego należą 4 gatunki: 41. C hispidulus Thoms., 42, C. pusillus Gyll., 
43. C. maulei R o u b. i 44. C. cinereus Hrbst.

Plemię Cryphalini (6) zawiera trzy rodzaje: 1. Cryohalus Er., 2. Er- 
noporus Thoms, i 3. Trypophloeus F a i r m.

Do rodzaju Cryphalus E r. należą 4 gatunki: 45. C. piceae R a t z b., 
46. C. saltuarius Wse., 47. C. abietis Ratzb. i 48. C. intermedius 
Ferrari.

Rodzaj Ernoporus Thoms, zawiera 3 gatunki: 49. E. tiliae Panz., 
50. E. caucasicus Lindem, i 51. E. fagi Fbr.

Rodzaj Trypophloeus F a i r m. zawiera 4 gatunki: 52. T. asperatus 
Gyll., 53. T granulatus Ratzb. 54. T. bispinulus Egg. i 55. T. rybińskii 
Reitt.

Plemię Xyloterini (7) zawiera 1 rodzaj Xyloterus E r., do którego 
należą 3 gatunki: 56. A. domesticus L., 57. X. signatus Fbr., 58. A. Ztne- 
atus Oliv.

Plemię Dryocoetini (8) zawiera 1 rodzaj: Dryocoetes Eichh., do 
którego należą 4 gatunki: 59. D. autographus Ratzb., 60. D. hectogra 
phus Reitt., 61. D. villosus F b r. i 62. D. alni Georg.

Plemię Xyleborini (9) zawiera 4 rodzaje: 1. Xyleborus . E i c h h., 
2. Heteroborips Reitt., 3. Xyleborinus Reitt. i 4. Anisandrus Ferrari.

Do rodzaju Xyleborus Eichh. należą 4 gatunki: 63. A. eurygraphus 
Ratzb.,' 64. A. pfeili Ratzb., 65. A monographus F b r. i 66. A. dryo- 
graphus Ratzb.

Do rodzaju Heteroborips Reitt. należy 1 gatunek: 67. H. crypto- 
graphus Ratzb.

Do rodzaju Xyleborinus Reitt. należy 1 gatunek: 68. A. saxeseni 
Ratzb.

Do rodzaju Anisandrus Ferrari, należy 1 gatunek: 69. A. dispar
Fbr.

Plemię Taphrorychini (10) zawiera 2 grupy: 1. Thamnurgina 
i 2. Taphrorychina.
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Do grupy Thamnurgina należą 3 rodzaje: 1. Thamnurgus Eichh., 
2. Lymantor I.önend. i 3. Xylocleptes Ferrari.

Rodzaj Thamnurgus Eichh. zamiera 1 gatunek: 70. T. varipes 
Eichh.

Rodzaj Lymantor L öm end. zamiera 2 gatunki: 71. L. coryli 
Perris, i 72. L. aceris Lindem.

Rodzaj Xylocleptes Ferrari, zamiera 1 gatunek: 73. X bispinus 
D u f t s ch.

Do grupy Taphrorychina należą 3 rodzaje: 1. Pilyophthorus Eichh., 
2. Taphrorychus Eichh. i 3. Pityogenes Bedel.

Rodzaj Pityophthorus Eichh. zamiera 9 gatunkom: 74. P. piiyogra- 
phus Ratzb., 75. P. micrographus L., 76. P. exculplus Ratzb. 77. P. 
knoleki Reitt., 78. P. henscheli Seitner., 79. P. lichlensteini Ratzb., 
80. P. glabratus Eichh., 81. P. trägardhi Spess. i 82. P. morozovi 
S p e s s.

Rodzaj Taphrorychus Eichh. zamiera 1 gatunek: 83. T. bicolor 
H r b s t.

Rodzaj Pityogenes Bedel, zamiera 7 gatunkóm: 84. P. chalcogra
phus L., 85. P. trepanatus Nördl., 86. P. saalasi Egg„ 87. P. mona-
censis Fuchs., 88. P. bidenlalus Hrbst., 89. P quadridens Hartig. 
i 90. P. bistridentatus Eichh.

Plemię Ipini (11) zamiera 2 rodzaje: Pityokteines Fuchs, i 2. Ips 
D e g e e r.

Do rodzaju Pityokteines Fuchs, należą 3 gatunki: 91. P. curvidens 
Germ., 92. P. vorontzovi Jakobs, i 93. P. spinidens var. heterodon

' Wachtl.
Do rodzaju Ips Degeer. należą 2 podrodzaje: 1. Ips s. str. 

D e g e e г i 2. Orlholomicus Ferrari.

Podrodzaj Ips s. str. Degeer zamiera 6 gatunkóm: 94. I. sezden- 
tatus Boern., 95. I. typographus L., 96. I. cembrae Heer., 97. I ami- 
tinus Eichh., 98. I. duplicalus Sahib, i 99. I. acuminalus Gyll.

Podrodzaj Orlholomicus Ferrari, zamiera 5 gatunkóm: 100. O. 
prozimus Eichh., 101. O. laricis Fbr„ 102. O. suluralis Gyll., 103. O. 
longicollis Gyll. i 104. O. starki Spess.

Rodzina Plalypodidae zamiera 1 rodzaj Platypus Hrbst. z 1 ga
tunkiem: 105. P. cylindrus F b r.

Uniwersytet Marii Curis-Skłodowskiej 
w Lublinie 

ZAKŁAD 15 - ! A N i к |
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Klucz do rodzin, podrodzin i plemion*).

1. Przedplecze długie, walcowate i prosto w dół ścięte po bokach 
przedniego brzegu; do pokryw nie przylega. Górna strona śród- 
tułowia (pomiędzy przedpleczem i pokrywami) nie zakryta; znajduje 
się na niej wystająca listwa. Głowa tak samo szeroka, jak przed
plecze. Okrągłe półkule oczne silnie wypukłe. Na przedpleczu, 
z boków, wyżłobienia, w których mieszczą się uda pierwszej pary 
nóg. Piszczele tej pary nóg rozszerzone i na tylnym zewnętrznym 
brzegu poprzecznie karbowane. Uda pierwszej pary nóg szerokie; 
na każdym z nich od strony spodniej znajduje się ukośnie usta
wiony ząb. Człony stopy cienkie i długie; długość pierwszego
z nich równa się długości piszczeli................... Platypodidae . .
. . . ........................ z 1 rodzajem Platypus Hrbst. (str. 55).
Przedplecze silnie na ukos ścięte po bokach przedniego brzegu; 
przylega do pokryw. Śródtułów (pomiędzy przedpleczem i pokry
wami) z góry zakryty; brak na nim wystającej listwy. Głowa prze
ważnie węższa od przedplecza. Nerkowate półkule oczne nie zbyt 
wypukłe; czasami rozdwojone. Na bokach przedplecza brak wy
żłobień, w których mogłyby się mieścić uda pierwszej pary nóg. 
Uda te od strony spodniej są bez zazębień. Zewnętrzne brzegi 
piszczeli pierwszej pary nóg gładkie, lub ząbkowane. Człony stopy 
normalnej długości. Pierwszy z nich nie zbyt wydłużony, w każ
dym razie krótszy od piszczeli .... Scolytidae .... 2

2. Boczne brzegi przedplecza wyraźnie ograniczone cienką listewką.
Zewnętrzne brzegi piszczeli pierwszej pary nóg gładkie; każda pi
szczel zakończona jedną nieruchomą ostrogą. Piszczele drugiej 
i trzeciej pary nóg zakończone 2-ma krótszymi ostrogami. Przed
plecze nie jest stożkowato wypukłe. Pokrywy na końcu prosto 
ścięte, wystające poza koniec odwłoka; nigdy nie są one łukowato 
zagięte w dół. Tarczka zagłębiona. Odwłok ścięty ukośnie od pod
stawy ku górze.................................................Scolytinae (str. 55).

-. Boczne brzegi przedplecza nie są wyraźnie obramowane listewką 
(z wyjątkiem gatunków z rodzaju Cryphalus Eichh.). Zewnętrzny 
brzeg każdej piszczeli ku końcowi ząbkowany; brak na nim ostrogi. 
Mała ostroga znajduje się tylko na wewnętrznej stronie. Przedple
cze w przedniej części często pokryte garbkami; garbki ku tyłowi 
coraz mniejsze. Tylna część przedplecza zwykle kropkowana. Po
krywy zagięte łukowato w dół. Ścięcie może być wypukłe lub 
wgłębione........................ .... Ipinae............................. 3

') wg Reitter’a oraz Speasivtsef P a.
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3. Podstawowy brzeg pokryw karbowany lub ząbkowany i mniej lub 
więcej w górę wygięty. Okolica tarczki najczęściej zagłębiona. . 4

-. Podstawowy brzeg pokryw nie wygięty w górę, nie karbowany, ani 
ząbkowany. Biodra pierwszej pary nóg zbliżone do siebie . 6

4 Ząbkowany podstawowy brzeg pokryw koło tarczki w tył wygięty 
i przerwany. Trzeci człon stopy dwupłatowy, a czwarty mały,
ukryty w płatach trzeciego ......................................................5
Ząbkowany podstawowy brzeg pokryw nie jest w tył wygięty, 
a przerwa koło szwu nie jesi wyraźna. Trzeci człon stopy nie
dwupłatowy, zaś czwarty, bardzo mały, nie ukryty........................
..............................................................................Polpgraphini (str. 55).

5. Biodra pierwszej pary nóg szeroko rozstawione, czułki ustawione tuż
przed oczami......................................................Hylesinini (str. 56).

—. Biodra pierwszej pary nóg stykają się ze sobą; czułki nieco odda
lone od przedniego brzegu oczu. Przedplecze kropkowane. Grzbie
towa strona pokryta miękkim włosem. Tarczka zagłębiona 
...................................................................................Hplurgini (str. 57).

6. Głowa wyciągnięta w krótki ryjek. Czułki osadzone w głębokich
rowkach i oddalone od przedniego brzegu oczu. Przedplecze krop
kowane. Trzeci człon stopy dwmpłatowy, a czwarty, bardzo mały, 
ukryty w płatach trzeciego..................................Hylaslini (str. 58).

—. Głowa nie wyciągnięta w ryjek. Czułki ustawione tuż obok przed
niego brzegu oczu. Trzeci człon stopy nie dwiupłatowy, lecz naj
wyżej wyżłobiony na końcu. Czwarty, bardzo mały człon, nie 
ukryty.......................................................................................................... 7

7. Całe przedplecze kropkowane .   8
—. Na przedpleczu, przynajmniej na przedniej jego części, większe

lub mniejsze garbki, względnie łuskowate zmarszczki .... 9
8 Biczyki czułków 2-członowe. Ścięcie pokryw jednolicie wypukłe

i bez żadnych odznak. Chrząszcze bardzo małe.............................
...................................................................................Crypturgini (str. 58).

—. Biczyki czułków 5-członowe. Obie płcie mają ścięcie pokryw obok 
szwu podłużnie w'gniecione: samica słabo, samiec silniej. Na po
krywach długie, odstające białe owłosienie.......................................
................... Taphrorycliini (grupa TZzamnurgina-częściowo, str. 58).

9. Przedplecze mniej-więcej jednakowej długości i szerokości. Na jego 
przedniej części zgrupowane garbki, dzięki czemu tworzy się wuelka 
zwykle trójkątna, wyraźnie ograniczona plama. Przedni brzeg przed- 
plecza karbowany; czasem sterczy w środku kilka większych ząbków. 
Podstawa przedplecza najczęściej obramowana cieniutką listewką. 
Ciało zwykle bez połysku Grzbietowa strona pokryka łuseczkami 
lub krótkimi włoskami. Pomiędzy nimi sterczą rzędy łuseczkowa-
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tych szczecinek, albo długich włosów. Międzyrzędy często również 
pokryte szeregami gęsto ustawionych, łuseczkowatych szczecinek.
Trzeci człon stopy czasem nieco sercowato wyżłobiony....................
.................................................................................. Cryphalini (str. 59).

—. Plama na przedpleczu, utworzona przez zgrupowanie garbków, nie
jest ani po bokach ani z tyłu wyraźnie odgraniczona, gdyż garbki są 
ku bokom i ku tyłowi stopniowo coraz mniejsze. Przedni brzeg 
przedplecza często karbowany, lecz brak na nim w środku więk
szych ząbków. Owłosienie grzbietowej strony często bardzo skąpe. 
Na pokrywach zawsze brak łuseczek lub łuseczkowatych szczecinek. 
Człony stopy zwykłe; 4-ty, mały, nie ukryty..................................10

10. Całe przedplecze tarkowato garbkowane: w górnej części silniej,
w dolnej słabiej. Słabe kropkowanie widoczne jedynie w środku 
dolnej połowy przedplecza. Nawet pokrywy samca nie wyżłobione 
na ścięciu............................................................................................ 11

—. Przedplecze u podstawy kropkowane lub gładkie. Oczy nie roz
dzielone .................................. ...............................................................12

11. Półkule oczne rozdzielone na dwie oddzielne części. Podstawa
przedplecza obramowania cienką listewką. Samiec ma czoło głę
boko wyżłobione, a samica — wypukłe. Poza tym, samiec ma 
pierwsze cztery człony stóp drugiej i trzeciej pary nóg wyraźnie 
zgrubiałe............................................................... Xyloterini (str. 59).

—. Półkule oczne zwykłego kształtu. Nawet czoło samca nie wyżło
bione; obie płcie posiadają jednakowo zbudowane człony stóp.
Grzbietowa strona pokryta gęstym odstającym włosem...................
..............................................................................Dryocoetini (str. 59).

12. Samce wybitnie różnią się od samic zewnętrznym wyglądem, gdyż
albo posiadają odmienny kształt całego ciała, albo — odmienną 
budowę przedplecza. Samiec może posiadać przedplecze silnie 
wypukłe, wyżłobione lub spłaszczone. Kształt ciała samicy zawsze 
walcowaty, a przedplecze mniej więcej w środku stożkowato wy
pukłe. Nie jest ono nigdy zgniecione z boków.............................
...................................................................................Xyleborini (str. 60).

—. Obie płcie posiadają jednakowe kształty zewnętrzne; drugorzędne
cechy płciowe często uwidocznione na ścięciu pokryw’. Ciało walcowa
tego kształtu. Na przedpleczu brak stożkowatej wypukłości; z jego 
boków’ widoczne płytkie, skośne lub poprzeczne wklęsłości 13

13. Końcowy brzeg pokryw pojedynczy, samice często posiadają na
czole pędzle lub szczoteczki z włosów , . Taphrorychini (str. 58).
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Końcowy brzeg pokryw podwójny, wewnętrznym jest objęty od
włok, zewnętrznym ograniczona wystająca poza odwłok pozioma 
poprzeczna płytka, czasami w środku szeroko wycięta. Rzędy 
obok szwu na ścięciu bruzdkowato zagłębione. Najczęściej ścięcie 
wyżłobione, a na jego zewnętrznych brzegach sterczą zęby; samce 
posiadają lepiej wykształcone zęby, niż samice. Przedni brzeg 
przedplecza nigdy nie karbowany........................ Ipini (str. 60).

Klucz do grup i rodzajów
Rodzina ‘Platypodidae.

Rodzaj Platypus Hrbst. charakteryzuje się tak samo, jak ro
dzina ....................................................................................... (str. 122).

Rodzina Scolytidae.
Podrodzina Scolytinae.

Rodzaj Scolytus G e o f f r. charakteryzuje się tak samo, jak pod
rodzina.

1. Na drugim pierścieniu brzusznym brak w środku jego podstawy
poziomego czopowatego lub sztyletowatego kolca........................
........................ podrodzaj Scolytus s. str. Geoffr. (str. str. 113,

116, 123, 124, 126, 139 - 141). 
Na drugim pierścieniu brzusznym, w środku jego podstawy 
poziomy, ku tyłowi skierowany, stożkowaty lub sztyletowany kolec 
........................podrodzaj Scolylochelus Reitt. (str. str. 142. 143).

Podrodzina Ipinae 
Plemię Polygraphini

1. Półkule oczne rozdzielone na 2 części. Przedplecze kropkowane; 
brak na nim garbków. Na pokrywach brak długich, odstających 
szczecinek lub ustawionych w szeregi grubych pierzastych łusek; 
są jednak przylegające do pokryw zwykłe, delikatne łuski. Trzeci 
człon stopy nie dwupłatowy. Mały czwarty człon nie ukryty. Na 
spłaszczonych maczugach czułków nie znać wyraźnych szwów, lecz 
tylko ledwie zarysowane pierścienie. Podstawa pokryw grzebie
niasto karbowana. Na ścięciu brak wystających listewek lub grze
bieni z garbków. Rzędy na pokrywach tylko zaznaczone . . . .

. . Polygraphina z rodzajem Polygraphus (str. str. 99 - 101, 125).
-. Na maczugach czułków widoczne proste wyraźne szwy. Półkule 

oczne na wewnętrznym brzegu tylko wyżłobione. Podstawa pokryw 
grzebieniasto ząbkowana. Na ścięciu pokryw widoczne wystające
przestrzenie międzyrzędowe.......................................Carphoborina
.......................................z rodzajem Carphoborus Eichh, (str. 79),

%
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Plemię Hplesinini.
1. Maczugi czułków 3-członowe, a człony rozdzielone i obok siebie

ustawione............................. grupa Phloeotribina........................2
Maczugi czułków jednolite, 4-członowe. Człony oddzielone od 
siebie jedynie trzema delikatnymi szwami....................................... t

2. Na pokrywach delikatne, rozrzucone ziarnkowate garbki. Rzędy 
kropek często niewyraźne, a wskutek tego również międzyrzędy 
nie wyraźnie zarysowane. Grzbietowa strona pokryta podwójnym
włosem: przylegającym i odstającym .................................................
.......................................................... Phloeophthorus Woli. (str. 147).
Na pokrywach brak ziarnkowatych garbków. Kropki w rzędach 
duże, międyrzędy wąskie lecz wyraźne. W tyle znajdują się na 
nich małe kolcowate ząbki. Międzyrzędy na całej swej długości
pokryte szeregami szczecinek...............................................................
..............................................................Phthorophloeus Rey. (str. 95).

3. Na przednich brzegach półkuli ocznych głębokie zatoki. Przed- 
plecze gęsto kropkowane; brak na nim garbków. Samiec posiada
na ścięciu dwa grzebieniaste szeregi garbków..................................
. . . grupa Phloeosiniaa г rodzajem Phloeosinus Chap. (str. 62).
Na półkulach ocznych brak zatok. Obie płcie posiadają ścięcie 
jednakowe i bez żadnych odznak grupa Hylesinina . . 4

4. Pokrywy słabo wypukłe; od ich środka zaznacza się ku końcowi 
łagodny spadek. Linia odwłoka od dołu nie pozioma, lecz wznosi 
się od podstawy ukośnie w górę; wskutek tego zakończenie ciała
(przy obserwacji z boku) stożkowate............................................5
Na pokrywach, tuż przed ich końcem, zaznacza się stromy spadek 
w dół. Linia odwłoka od dołu pozioma. Na piszczelach pierwszej 
pary nóg nie ma wyraźnych bruzdek........................................6

5. Pokrywy owłosione, czasem obficie, czasem bardzo skąpo; łu-
seczek na nich brak. Są one i z boków bruzdkowane. Ostry 
przedni brzeg przedplecza sięga aż do bioder pierwszej pary nóg; 
pomiędzy biodrami jest wyżłobienie, umożliwiające schylanie głowy 
Na pierwszym pierścieniu odwłokowym od strony brzusznej z bo
ków zatoki. Pierwsze dwa pierścienie odwłokowe duże. Drugi 
z nich większy, niż trzeci i czwarty razem wzięte. Bruzdki na 
piszczelach pierwszej pary nóg krótkie i znajdują się na samym 
końcu.......................................Hplesinus Fbr. (str. str. 127, 128).

-. Ciało pokryte łuskami. Na pokrywach delikatne rzędy kropek. 
Na pierwszym pierścieniu odwłokowym nie ma z boków zatok. 
Drugi pierścień odwłokowy znacznie krótszy, niż trzeci i czwarty
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razem wzięte. Bruzdki na piszczelach pierwszej pary nóg długie 
i sięgają przynajmniej do połowy piszczeli.......................................

.......................................Leperisinus Ratzb. (str. str. 128, 129).
6. Biczyki czułków 7-członowe. Grzbietowa strona gęsto pokryta

okrągłymi łuseczkami. Tarczka wyraźnie widoczna........................
................................................ Ptelcobius Bedel, (str. str. 144, 145).

—. Biczyki czułków 5 lub 6 (rzadko 7-mio)-członowe. Tarczka wyraź
nie widoczna. Grzbietowa strona pokryta delikatnymi włoskami lub 
łuseczkowatymi orzęsionyini szczecinkami. Pomiędzy nimi znajdują 
się rzędy zwykłych szczecinek lub okrągłych łuseczek .... 7

7. Czułki ustawione tuż przy oczach. Dołki, w których tkwią, doty
kają przednich brzegów oczu. Drugi międzyrząd nie jest nawet 
w tyle ząbkowany. Boczne płyty zatułowia nie pokryte białym wło
sem. Na pokrywach łuseczkowate szczecinki, opatrzone rzęsami, 
a pomiędzy nimi—szczecinki zwykłe................................................ 8

—. Czułki ustawione nieco przed oczami; dołki, w których tkwią, nie
dotykają przednich brzegów oczu. Drugi międzyrząd ku końcowi 
ząbkowany. Boczne płyty śródtułowia i zatułowia pokryte kredowo- 
białym włosem. Na międzyrzędach 1—3 szeregi szczecinek, a u ich 
podstaw—albo brak przylegających do pokryw włosków, albo są one 
bardzo rzadko, tu i owdzie, rozrzucone. Przedplecze silnie krop
kowane, niemal nagie i nieściśnięte z boków. Grzebień z garbków 
u podstawy nieco skrzywiony . . Hylastinus Bedel, (str. 131).

8. Biczyki czułków 5-członowe. Struktura przedplecza nie ziarnista.
Pierwsze międzyrzędy obok szwu pokryte gęstszym włosem i wy
dają się wskutek tego jaśniej zabarwione............................................
....................................................................Xylec.hinus Chap. (str. 96).

—. Biczyki czułków 6-cio członowe. Struktura przedplecza przynaj-
*. mniej z przodu ziarnista .... Kissophagus Chap. (str. 150).

Plemię Hylurgini.
1. Na przednim brzegu przedplecza, pośrodku znajduje się zatoka.

Biczyki czułków 5-członowe . . . Dendroctonus Er. (str. 96).
—. Na przednim brzegu przedplecza brak pośrodku zatoki. Biczyki

czułków 6-członowe......................................................................... 2
2. Ciało wydłużone; pokrywy ku tyłowi nieco rozszerzone, rzadko

owłosione i połyskujące. Biodra pierwszej pary nóg zbliżone do 
przedniego brzegu przedtułowia. Zatułowie krótsze, niż odwłok. 
Długość przedplecza mniejsza, niż jego szerokość. Ząbki u pod
stawy pokryw wygięte ku górze......................................................
Blastophagus Eichh. (= Meylophilus Eichh.) (str. str. 71, 73).

К
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Ciało wydłużone, walcowate; pokrywy gęsto owłosione i mało po
łyskujące. Biodra pierwszej pary nóg oddalone od przedniego 
brzegu przedtułowia Zatułowie tak długie, jak odwłok. Długość 
przedplecza większa, niż jego szerokość. Ząbki u podstawy pokryw 
nie wygięte w górę.......................................Hy/urgus I. a t r. (str. 73).

Plemię Hylaslini.
1. Podstawa każdej pokrywy słabo wygięta. Szerokość przedplecza 

większa, niż jego długość; ku przodowi jest ono zwężone, listewka 
środkowa na nim przeważnie dobrze widoczna. Pokrywy w tyle 
nieco szersze, niż u podstawy. Trzeci człon stopy dwupłatowy 
i szerszy, niż poprzednie. .. . . Hylurgops Lec. (str. str. 74, 97).
Podstawa każdej pokrywy prosta. Długość przedplecza taka sama, 
lub większa, niż jego szerokość; listewka środkowa na nim prze
ważnie dobrze widoczna. Pokrywy jednakowo szerokie na całej 
swej długości. Trzeci człon stopy nie szerszy od poprzednich . .
......................................................Hylastes Er. (str. str. 75 — 78, 98).

Plemię Crpplurgini
Rodzaj Crypturgus E r. charakteryzuje się tak samo, jak plemię. 
..............................................................................(str. str. 81. 82, 101).

Plemię Taphrorychini.
1. Przedni brzeg przedplecza gładki, bez wieńca delikatnych garbków.

Szwy na maczugach czułków częściowo ukryte..................................
.........................................................................grupa Thamnurgina 2
Na przednim brzegu przedplecza wieniec delikatnych garbków . .
......................................................................... grupa Taphrory china 4

2. Przedplecze w przedniej części kropkowane. Pokrywy na ścięciu
bruzdkowane lub spłaszczone obok szwu; brak na nich ząbków. 
Biczyki czułków 5-członowe. Grzbietowa strona pokryta długim od
stającym włosem. Boki pokryw równoległe do siebie. Na czole 
podłużna delikatna wypukłość. . Thamnurgus Eichh. (str. 146). 
Przedplecze z przodu ziarnisto garbkowane, z tyłu zaś — kropko
wane ................... ...................................................................................3

3. Tarczka dobrze wykształcona i wyraźnie widoczna. Przedplecze 
niemal nagie i tylko z przodu pokryte krótkim, przylegającym wło
sem. Na ścięciu brak zębów. Biczyki czułków 4-członowe .
............................................Lymantor Löwend (str. str. 131, 132).
Tarczka zmarniała i ledwie widoczna. Przednia część przedplecza 
ziarnisto garbkowana i pokryta długim włosem. Na ścięciu po-



Rurniki ziem Polski 59

dwójna bruzda, a wskutek tego szew jest wypukły. Samiec posiada 
ścięcie wyżłobione, połyskujące; na jego górnym brzegu, z każ
dej strony, znajduje się ząb. Biczyki czułków 5-członowe .... 
.......................................................... Xplocleptes Ferrari, (str. 139).

4. Brzeg podstawy przedpłecza listewkowato obramowany. Na ścięciu 
pokryw, obok szwu, wygładzona podłużna bruzda. Czoło samicy
często ozdobione szczoteczką z włosów...........................................
........................ Pitpophthorus Eichh. (str. str. 64, 69, 85, 104 — 106).

—. Podstawa przedpłecza nie jest listewkowato obramowana ... 5
5. Na przedpleczu, przed jego podstawą, brak gładkiej podłużnej wy

pukłości. Ząbków na ścięciu również brak, są najwyżej szeregi 
maleńkich ziarnkowatych garbków. Na czole samicy znajduje się 
pędzel z długich, gęsto i koncentrycznie ustawionych włosów. Szwy
maczugi skrzywione i nieco ukryte.........................................................
..........................................................Taplirorpchus Eichh. (str. 115).

■i. —. Na przedpleczu, w jego tylnej kropkowanej połowie, gładka, po
dłużna wypukłość. Bzędy przy szwie na ścięciu bruzdkowato za
głębione. Samiec posiada na brzegach ścięcia duże ząbki, a sa
mica małe (względnie wypukłości). Szwy maczugi proste .... 
........................ Pitpogenes Bedel, (str. str. 68, 86 — 89, 107, 108).

Plemię Crpphalini.
1. Biczyki czułków 5-członowe. Maczuga podłużna i zaostrzona. Ścię

cie pokryw często zduszone obok szwu, na trzecim lub czwartym 
międzyrzędzie każdej pokrywy przeważnie guz albo haczyk(i) (cfcf) 
 Trppophlopus Fairm. (str. str. 136, 137, 146).

—. Biczyki czułków 4-członow’e............................................................... 2
2. Na przednim brzegu przedpłecza brak pośrodku większych, niż

к inne, wystających garbków. Półkule oczne z przodu nerkowato wy
cięte ..................................Crpphalus Thoms (str. str. 63, 69, 102).

—. Na przednim brzegu przedpłecza pośrodku dwa lub więcej wysta
jące garbki. Półkule oczne nie są z przodu nerkowato wycięte 
............................................Ernoporus Thoms (str. str. 115, 133).

Plemię Xplolerini.
Rodzaj Xploterus E r. charakteryzuje się tak samo, jak plemię . .
............................................................................. (str. str. 83, 114, 134).

Plemię Drpocoetini.
Bodzaj Uryocoeles Eichh. charakteryzuje się tak samo, jak plemię 
.................................................................... (str. str. 102, 103, 117, 134).
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Plemię Xyleborini.
Budoum ciała samca i samicy odmienna. Samce dużo rzadsze, niż 
samice. W opisach uwzględniona przede wszystkim budowa ciała 
samic.

1. Przedplecze okrągławe, jednakowo długie, jak szerokie. Przedni
jego brzeg silnie karbowany, względnie, znajduje się na nim wie
niec małych garbków. Biodra drugiej i trzeciej pary odnóży sty
kają się ze sobą. Samiec mały, kabłąkowaty; pokrywy posiada sil
nie zagięte w dół................... Anisandrus Ferrari, (str. 118).
Długość przedplecza zwykle większa, niż jego szerokość; z reguły 
jest ono walcowate; czasem kuliste. Na przednim jego brzegu brak 
wieńca małych garbków. Jest on gładki, a dopiero poza nim są 
na przedpleczu garbki ......................................................................... 2

2. Tarczka zmarniała, zagłębiona i niewidoczna. Przedplecze walco
wate; jego długość większa, niż szerokość. Samiec mniejszy, płaski. 
Powierzchnia przedniej części jego przedplecza chropowata. Na
piszczelach drugiej pary odnóży brak ostróg..................................
...............................................................Xyleborinus Reitt. (str. 121).
Tarczka wykształcona i dobrze widoczna.......................................3

3. Przedplecze walcowate; jego długość większa, niż szerokość; stoż
kowata wypukłość znajduje się poza środkiem. Samiec posiada 
przedplecze z przodu wydrążone; przedni jego brzeg nieraz w po
staci rożka wi górę wygięty....................................................................
..................................Xyleborus Eichh. (str. str. 84, 119, 120, 135).
Przedplecze kuliste, jednakowo długie, jak szerokie. Stożkowata 
wypukłość znajduje się poza środkiem. Samiec płaski, mały. Dłu
gość przedplecza samca większa, niż jego szerokość; jest ono gładkie 
z nieregularnymi zatokami. Na piszczelach drugiej pary odnóży 
długie i cienkie ostrogi ... Heteroborips Reitt. (str. 138).

Plemię Ipini.

1. Na poziomej płytce końcowej pokryw w środku szerokie trójkątne 
wycięcie. Samiec posiada pierwszy duży ząb na ścięciu hakowato 
w dół zagięty, a jednocześnie skrzywiony ku środkowi. Pomiędzy 
nim, a dolnym zębem stożkowatym, na brzegu ścięcia 2 garbki 
(rzadziej jeden'. Przed zębem hakowatym znajduje się mały ząbek. 
Samica posiada na ścięciu, miast zębów, garbki, zaś na czole —
pędzel z żółtych włosów.........................................................................
........................................... Pi.tyoktein.es Fuchs, (str. str. 65 — 67).
Na poziomej płytce końcowej pokryw brak w środku wycięcia. 
Pierwszy duży ząb na ścięciu nie hakowaty. Uzębienie samca

Pi.tyoktein.es
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i samicy na ścięciu pokryw zwykle podobne, tylko u samicy ząbki 
słabiej wykształcone. Czoło zwykle pokryte długim, lecz rzadkim 
włosem........................ Ips Degeer..............................................2

2. Ścięcie pokryw skośne i u obu płci prawie jednakowo wykształ
cone. Koniec pokryw poziomo spłaszczony, całobrzeżny, niekar- 
bowany, z wewnętrzną linią brzegową. Na pierwszych między
rzędach, przed ścięciem, szeregi małych ziarnkowatych garbków. 
Szwy maczugi łukowate . . . podrodzaj Ips s. str. Degeer
.......................................................... (str. str. 70, 89, 90, 108 - 110).

—. Ścięcie pokryw niemal pionowe, a uzębienie na nim zazwyczaj od
mienne u każdej płci. Koniec pokryw nie jest poziomo spłaszczony, — 
jest on delikatnie karbowany i wewnątrz bez linii brzegowej. Na 
pierwszych międzyrzędach brak przed ścięciem małych ziarnko
watych garbków. Szwy maczugi proste............................................
. . . podrodzaj Orthotomicus Ferrari, (str. str. 91—94, 111).

I 4

o
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IV. SZCZEGÓŁOWY PRZEGLĄD EAUNY KÓRNIKÓW ZIEM POLSKI 
ZGRUPOWANYCH WEDŁUG ROŚLIN ŻYWICIELI.

A. Opis gatunków występujących na drzewach i krzewach 
iglastych.

1. Cis (Taxus baccala L.).
Na cisie spotykano sporadycznie H. ater P а у k. (p. sosna).

2. Daglezja (Pseudotzuga douglasii C a r r.)*)

Na daglezji spotykano sporadycznie następujące gatunki: P. pttpographus 
К a i z b. (p. jodła) i P. bidentatus Hrbst. (p. sosna).

3. Jałowiec (Juniperus communis L.).
Phloeosinus thujae Perris. Kornik jałowcowiec. 1.5 — 2 mm. 

Chrząszcz czarny, cokolwiek połyskujący, pokryty krótkim żółtym wło
sem. Czoło samca wklęsłe, samicy wypukłe. Przedplecze gęsto kropko
wane. Na pokrywach głębokie rzędy kropek; międzyrzędy garbkowane.

Kys. 24.

Ścięcie pokryw Ptdoeosinus thujae Perris: 
samca (na lewo) i samicy (na prawo) 

(podł, P f e f f e r’a).

Kys. 25.

Maczuga czułków Phloeosinus thujae 
Perris (podł. Pfeffer’a).

3-ci międzyrząd na ścięciu cokolwiek wzniesiony; samica ma na nim 
garbki, samiec — wyraźny grzebień ząbków, równoległy do szwu. Drugi 
międzyrząd na ścięciu jest zwężony (Rys. 24, 25).

') drobniejszy druk został użyty przy gatunkach drzew i iunych roślin nie 
krajowych, akliinatyzowaoych w lagach lnb pielęgnowanych w parkach itp.
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Synonimy: Phloeosinus juniperi D o e b n.
Głównym żywicielem jest jałowiec lJuniperus communis). Spora

dycznie spotykano go na tujach [Thuja occidentalis) i żywotniku wschod
nim (Biola orientalis).

Wykazany: z Zamojskiego, Krasnego Stawu, Janowa Lubelskiego, 
Snochowie k. Kielc, Śląska, Poznańskiego, Pomorza, Jordanowa i Niska. 
Karpiński odnalazł go również w okolicach Łukowa (Jata) oraz 
w Pieninach.

Obraz żerowania zwykle trójramienny podłużny z wyraźną komorą 
godową; jest on wyrzeźbiony głęboko w bielu. Larwy przed przepo- 
czwarczeniem wgryzają się w drewno i kołyski leżą głęboko w nim. 
Chrząszcz opada strzałę i gałęzie. (Tab. II, 1).

Według obserwacji Karpińskiego, gatunek ten zimuje w sta
dium larwy; w lipcu, sierpniu roi się. Generację ma jednoroczną.

Pasożytuje na jego larwach Metacolus unifascialus Thoms. Ten 
gatunek błonkówki został opisany ze Szwecji; był dotychczas znany jako 
pasożyt Magdalis memnonia Gyll., Pissodes notatus F., Pityogenes qua
dridens Hartig. (z Hiszpanii) i Phloeosinus serrifer Egg. (z Dalmacji). 
Karpiński wykazał go, jako nową dla ziem Polski błonkówkę, z ma
teriału hodowlanego kornika Ph. thujae ze Snochowie k. Kielc w r. 1925.

Walka zbędna.
Oprócz wymienionego spotykano sporadycznie na jałowcu C. sal- 

luarius Wse. (p. świerk) i C minimus F b r. (p. sosna). Karpiński zna
lazł na nim ostatnio w Pieninach P. pilyographus Ratzb.

4. Jodła pospolita (Abies alba Mili.).
Cryphalus piceae Ratzb. Wgryzoń jodłowiec. 1.1 — 1.8 mm. 

Chrząszcz brunatno-czarny, matowy, pokryty rzadkim, długim, odstają
cym włosem. Szczególnie długi włos na ścięciu pokryw. Czoło delikatnie 
owłosione. Na przedpleczu szeroka regularna plama z garbków. (Rys. 26. 
27). Na pokrywach rzędy są zaznaczone, a międzyrzędy pokryte drob
nymi łuseczkami oraz szeregami luźno rozrzuconych długich włosów.

Głównym żywicielem jest jodła (Abies alba)
Spotykano go sporadycznie na świerku (Picea excelsa), sośnie posp. 

[Pinus silveslris) i modrzewiu (Larix europaea).
Wykazany z całej Polski, wszędzie tam, gdzie jodła występuje 

w naturalnym zasięgu gromadnym lub jednostkowym.
Obraz żerowania jamkowaty, słabo odbija się w bielu. Chrząszcze 

opadają przeważnie obumarłe gałęzie, oraz obumarłe młode drzewka 
i leżaninę. (Tab. II, 5).

Gatunek ten zimuje w różnych stadiach rozwojowych i roi się 
przez cały rok. Ścisłych obserwacji nad generacją z terenu Polski brak.
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Pasożyty występujące na tym korniku wykazane z ziem naszych: 
Dinotus clypealis Thoms. (N u n b e r g).

Walka: palić wierzchołki i gałęzie przy okazji wyrobu użytków 
międzyrębnych.

Pityophihorus pityographus Ratzb. Kornik bruzdkowany zachodni 
1.1 — 1.5 mm. Chrząszcz błyszczący, brunatny lub brunatno-czarny. Na

Plamy garbków na przedpleczu: Cry
phalus piceae К a t z b. (na lewo) 1 C. 

abietis Ratzb. (na prawo) 
(podł. Spessivtsef f’a).

Rys. 26.

Cryphalus sp.
(podł, Spessivtsef f’a).

czole samicy duża szczoteczka ze złocistych włosów, czoło samca niemal 
nagie (Rys. 28). Przedplecze w przedniej części garbkowane, w tylnej 
kropkowane. Na pokrywach dość delikatne rzędy kropek. Pokrywy nie

Czoło Pityophthorus pityographus 
Ratzb. samicy (na lewo) i samca 

(na prawo) (podł. P f e f f e r’a).
Ścięcie pokryw Pityophthorus pityographus 

Ratzb. (podł. P f e f f e r’a).

są wspólnie zaokrąglone, lecz wyciągnięte w długi koniec. Z obu stron 
szwu gładka bruzda, której zewnętrzne brzegi są obsadzone garbkami; 
na garbkach sterczą długie pojedyncze włosy (Rys. 29).

Głównym żywicielem jest jodła [Abies alba). Występuje masowo 
również na świerku (Picea excelsa). Spotykano go sporadycznie na 
sośnie (Pinus silvesiris), wejmutce (Pinus sirobus), modrzewiu (Larix 
europaea), kosodrzewinie (Pinus rnontana), jodle kaukaskiej (Abies nord-
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manniana) i daglezji (Pseudotzuga douglasii); znane są wypadki znalezienia 
go na czereśni (Prunus cerasus — Kozikowski), gruszy (Pirus sp. — L e- 
ż a r d) i czeremsze (Prunus padus — Karpiński w Pieninach).

Wykazany: z zasięgu jodły i południowo-zachodniego zasięgu 
świerka (vide P. micrographus na świerku).

Obraz żerowania gwiazdkowaty lub wieloramienny poprzeczny (na 
cienkich gałązkach może być wieloramienny podłużny), chodniki lar- 
wowe uszeregowane regularnie i gęsto obok siebie (na cienkich gałąz
kach mogą być rozmieszczone rzadko), w kierunku podłużnym; zazwy
czaj odbija się głęboko w bielu. Chrząszcz opada drzewa stojące i le
żące. (Tab. II, 2, 3).

Gatunek ten zimuje w stadium imago w żerowiskach, w. których 
się wylągł; roi się w maju i czerwcu, generację posiada pojedynczą 
w ciągu roku. Wskutek częstego zjawiska generacji siostrzanej może 
zimować również w stadium larwy i roić się w innych miesiącach.

Pasożyty wykazane z terenu Polski: Pteromalus capUatus P Ö r s t. 
(Sitowski).

Walka: palić gałęzie i wierzchołki przy okazji wyróbki użytków 
międzyrębnych; wyrywać lub wycinać i palić młode porażone drzewka 
w uprawach i zagajnikach; cienkie drzewa pułapkowe leżące w kwietniu, 
maju, czerwcu.

Piiyokteines curvidens Ger m. Kornik krzywozębny. 2.5 — 3 mm. 
Chrząszcz błyszczący, gęsto i długo owłosiony, brunatny lub brunatno- 
czarny. Czoło samca niemal nagie, samicy pokryte długim, gęstym 
żółtym włosem, tworzącym obfitą szczotkę. Przedplecze w przedniej 
części garbkowane, w tylnej kropkowane. Pokrywy w rzędach silnie 
kropkowane (Tab. II, 4) na międzyrzędach kropki ledwie dostrzegalne. 
Ścięcie wgłębione; na jego brzegach sterczą po trzy zęby z każdej 
strony. Pierwszy ząbek jest odchylony do góry, a jego koniec zagięty 
w tył. Dwa dolne hakowate zęby skrzywione ku sobie. Pomiędzy 
nimi, na brzegu ścięcia, zwykle dwa garbki (rzadziej jeden). Prosto
kątna przestrzeń ograniczona 4-ma dolnymi zębami szersza, niż długa. 
Samica posiada wszystkie ząbki mniejsze i słabiej wykształcone. (Rys. 30).

Synonimy: Bostrychus psilonotus Germ, (stosuje się do samicy).
Głównym żywicielem jest jodła (Abies alba). Karpiński spo

tykał go sporadycznie również na modrzewiu i świerku przy jedno
czesnej obecności jodły w drzewostanie. Poza tym, spotykano go na 
jodle kaukaskiej (Abies nordmanniana), świerku (Picea excelsa) i sośnie 
posp. (Pinus siluestris).

Wykazany z całego terenu Polski, wszędzie tam, gdzie jodła wystę
puje w naturalnym zasięgu gromadnym lub jednostkowym.
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Obraz żerowania klamrowały (Tab. III. 1) lub podwójnie klamrowały 
(klamry nie zawsze pełne) poprzeczny. Larwy przed przepoczwarze
niem często wgryzają się w biel. Komora godowia ukryta w korze, 
reszta obrazu żerowania odbija się w bielu. Opada z reguły dolne 
partie strzał z grubą korą, lecz może wą,stępować również w górnych 
partiach, a nawet na gałęziach.

Gatunek ten zimuje w stadium larwy i owada doskonałego (w że
rowisku macierzystym lub poza nim, wgryziony pod korę lub w korę

Ścięcie pokryw Pit у (Mei
nes curvidens Germ, sa
mca (podi. N u n b e r g a).

Rys. 31.
Ścięcie pokryw Pityohtei- 
nes spinidens R e i 11. sa
mca (podł. Nunberga).

jodeł), roi się 2 razy do roku — w kwietniu, 
jednak jedna z tych rójek jest rójką siostrzaną, 
jedynczą w ciągu roku.

Ścięcie pokryw Piiyoktei- 
nes vorontzovi Jakobe.

samca (podł. N u n- 
b e r g a).

maju i lipcu, sierpniu. 
Posiada generację po-

Obserwacji nad pasożytami z terenu Polski brak.
Walka: stosować łącznie pułapki stojące i leżące w okresie czasu

kwiecień, maj i lipiec, sierpień, wrzesień. Nie spóźniać się z koro
waniem pułapek ze względu na wgryzanie się larw w biel.

Pityokteines spinidens var. heterodon W a c h t J. Kornik kolcozębny. 
2 — 2.8 mm. Chrząszcz podobny do poprzedniego gatunku, ale mniej
szy. Różni się od niego zewnętrznie tym *) że posiada pierwszy ząbek 
na ścięciu umieszczony prawie poziomo, a jednocześnie odchylony ku 
środkowi. Koniec ząbka zakrzywiony w dół. Przestrzeń ograniczona 
4-ma dolnymi zębami kwadratowa. (Rys. 31).

Głównym żywicielem jest jodła (Abies alba). Sporadycznie, jak 
i poprzedni, występuje na modrzewiu. Spotykano go na jodle kau
kaskiej (Abies nordmanniana).

Był wykazany jak gatunek poprzedni.
Obraz żerowania gwiazdkowaty; chodniki macierzyste drążone 

w różnych kierunkach, przeważnie jednak w kierunku podłużnym. Cały

•) należy rozumieć — między innymi, jak zresztą wszędzie dalej.
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obraz żerowania odbija się id bielu. Czasami larwy przed przepoczwar
czeniem wgryzają się w biel. Chrząszcz opada z reguły partie strzał 
z cieńszą korą, również gałęzie.

Gatunek ten zimuje, roi się oraz posiada generację jak poprzedni. 
Obserwacji nad pasożytami z terenu Polski brak.
Walka: vide P. c.urvidens.

Pitpokteines vorontzovi Jakobs. Kornik Woroucówa. 2 — 2.2 mm. 
Chrząszcz jeszcze mniejszy, podobny do gatunków poprzednich. Róż
nica w wyglądzie zewnętrznym polega na tym, że pierwszy ząbek na 
ścięciu jest odchylony ku górze i środkowi, a jego koniec zakrzywiony 
w dół. Prostokątna przestrzeń, ograniczona dolnymi 4-zębami, wyraźnie 
szersza, niż długa (Rys. 32).

Głównym żywicielem jest jodła (Abies alba). Karpiński spo
tykał go sporadycznie na modrzewiu i świerku przy obecności id drze
wostanie jodły. Spotykano go również na jodle kaukaskiej (Abies nord
manniana).

Wykazany, jak poprzednie, z naturalnego zasięgu jodły.
Obraz żerowania wieloramienny poprzeczny (Tab. Ill, 2). karu у przed 

przepoczwarczeniem czasami wgryzają się w biel. Chrząszcz opada 
wierzchołkowe partie strzał oraz gałęzie. Rójka, zimowanie i generacja — 
jak u gatunków poprzednich.

Obserwacji nad pasożytami z terenu Polski brak.
Walka: palić wierzchołki i gałęzie przy okazji wyrobu użytków 

międzyrębnych.

Oprócz wymienionych, spotykano sporadycznie na jodle również 
następujące gatunki: D. micans Kugel, (p. świerk), X. pilosus R e y. 
(p. świerk), H. palliatus Gyll. (p. sosna), C. pusillus Gyll. (p. sosna), 
C. maulei R o u b. (p. świerk). C. cinereus Hrbst. (p. sosna', P. polp- 
graphus L. (p. świerk), C. abielis Ratzb. (p świerk), X lineatus 
Oliv. (p. sosna), D autographus Ratzb. (p. świerk), X. saxeseni 
Ratzb. (p. dąb), P. bidentatus Hrbst. (p. sosna), P. clialcographus 
L. (p. świerk), I. amitinus Eichh. (p. świerk) i O. laricis Fbr. 
(p. sosna).

5. Jodła kaukaska (Abies nordmanniana L K).

Na jodle kaukaskiej spotykano sporadycznie następujące gatunki: H. paliatus 
Gyll. (p. sosna). C. abietis Ratzb. (p. świerk), C. saltuarius W s e. (p. świerk), 
X. lineatus Oliv. (p. sosna), P. pityographus Ratzb. (p. jodła), P. bidentatus Hrbst. 
(p. sosna), P. curvidens Germ. (p. jodła), P. spinidens var. heterodon Wachtl. 
(p. jodła), P. vorontzovi Jakobs, (p. jodła), I. sexdentatus В o e r n. i O. laricis Fbr. 
(p. sosna).
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6. Kosodrzewina (Pinus montana L.).

Pityogenes bislridentatus E i c h h.*). Kornik kosodrzewinowiec. 
2.2 — 2.8 mm. Chrząszcz podobny do kornika czterozębnego (Pityogenes 
quadridens — p. sosna posp.). Różni się od niego zewnętrznie tym, że 
jest większy, że pokrywy samca i samicy nie są krótsze, niż szerokość 
obydwóch pokryw (pokrywy samca P. quadridens są krótsze, niż ich 
podwójna szerokość); mały ząbek przed zębem hakowatym dobrze wy
kształcony i daleko od niego odsunięty. (Rys. 33) (u P. quadridens, — 
o ile jest w ogóle widoczny, to zbliżony).

Var. conjunctus Reitt. posiada pomiędzy każdym zębem hakowa
tym i zębem dolnym garbek z włosem. N u n b e r g wypowiada się, 
że nie jest to varietas, lecz aberratio.

Głównym żywicielem jest kosówka (Pinus montana). Przy jej 
obecności występuje również na limbie (Pinus cembra), świerku (Picea 
excelsa), sośnie posp. (Pinus silvestris), modrzewiu (Larix europaea)

Rya 3S.

Ścięcie pokryw Pityogenes bistridentatus Eichh. 
(= montanus Egg-); samiec (podł. Koc h’a).

i sośnie czarnej (Pinus laricio). Pojawiające się od czasu do czasu 
wiadomości o jego znalezieniu na sośnie pospolitej (Pinus silvestris) 
na niżu są mylne, gdyż występuje u nas ten gatunek wyłącznie w gó
rach. Czasami ząbek przed zębem hakowatym u P. quadridens jest 
wyjątkowo silnie rozwinięty, i to wprowadza w błąd.

Wykazany z Polski z naturalnego zasięgu kosodrzewiny i limby. 
Obraz żerowania wieloramienny podłużny, wrzynający się w biel.

Chrząszcz opada drzewa stojące oraz materiał leżący (Tab. III, 4).
Ścisłych obserwacji nad zimowaniem, rójką i generacją z terenu

Polski brak.

*) wg rozpowszechnianej dzi* nomenklatury nasz P. bistridentatus Eichh. = 
P. montanus E g g.; dawny P. pilidens Reitt. (Kaukaz, Krym, poł. Europa) = P. bis
tridentatus Eichh,
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Pasożyty wykazane z ziem naszych: Dinotus clypealis Thoms. 
(N u n ber g).

Walka: wycinać i palić porażone pręty.

Pilyophthorus henscheli S e i t n. Kornik Henschla. 1.8 mm. Końce 
pokryw zaokrąglone. Na ścięciu brak wyraźnej brózdy, jest ono je
dynie bardzo słabo wgniecione. Końce pokryw zaokrąglone. Przy 
szwie cokolwiek wyraźniejsze podłużne wgłębienie. Pokrywy bardzo 
niewyraźnie kropkowane. Samica posiada szczoteczkę na czole.

Żywicielem jest kosówka (Pinus montana) oraz limba (P. cembra).
Wykazany przez N u n b e r g’a z zasięgu kosówki.
Obraz żerowania jednoramienny, nieregularnie podłużny.
Walka zbędna.

Oprócz powyższych, spotykano na kosodrzewinie sporadycznie na
stępujące gatunki: B. minor Hartig. (p. sosna), C. minimus F b r. 
(p. sosna), X lineatus Oliv. (p. sosna), P. pityographus Ratzb. (p. jo
dła), P. lichtensleini Ratzb. (p. sosna), P. chalcographus L. (p. świerk), 
P. bidentatus Hrbst. (p. sosna), i P. quadridens Hartig (p. sosna).

7. Limba (Pinus cembra L.)
Spotykano na tym gatunku sosny najczęściej następujące gatunki 

korników: B. piniperda L. (p. sosna), B. minor Hartig. (p. sosna),
H. glabratus Zetterst. (p. świerk), H. pallialus Gyll. (p. sosna),
H. ater Payk. (p.-sosna), P. grandiclava Thoms, (p. drzewa owo
cowe), P. polygraphus L. (p. świerk), X lineatus Oliv. (p. sosna),
D. aulographus Ratzb. (p. świerk), P. bistridentatus Eichh. (p. ko
sodrzewina), P. chalcographus L. (p. świerk), P. quadridens Hartig. 
(p. sosna), I. typographus L. (p. świerk), I. amilinus Eichh. (p. świerk),
I. cembrae Heer. (p. modrzew), I. duplicatus Sahib, (p. świerk), 
O. suturalis Gyll. (p. sosna) i O. laricis Fbr. (p. sosna). Patrz rów
nież uwagi przy kornikach drzew owocowych.

8. Modrzew (Larix europaea DC. i L. polonica Rac.).
Cryphalus intermedius Ferrari. Wgryzoń modrzewiowiec. 2 mm. 

Chrząszcz brunatno-czarny, matowy, gruby, krótki, krępo zbudowany. 
Czoło delikatnie owłosione. Na przedpleczu szeroka regularna plama 
z garbków (Rys. 34). Na pokrywach delikatne, lecz wyraźne rzędy kropek. 
Międzyrzędy pokryte drobnymi łuseczkami oraz szeregami krótkich 
włosków. Pokrywy półtora raza tak długie, jak szerokie.

Jedynym znanym dotąd żywicielem jest modrzew (zarówno Larix 
europaea, jak L. polonica).
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Wykazany: z Gór Ś-to Krzyskich. Nunberg znalazł go na Cheł- 
mowej Górze, a Karpiński — również tam oraz w Skarżysku.

Obraz żerowania jamkowaty, częściowo tylko odbijający się w bielu. 
Chrząszcze opadają zazwyczaj uschnięte gałęzie oraz uschnięte młode 
drzewka (Tab. III, 3).

Rys. ‘34.

Budowa ciała Cryphalus sp. 
(podł. ft p e esiv t se f f’a).

Gatunek ten zimuje przeważnie w stadium owada doskonałego, 
roi się w maju i czerwcu; generacię posiada jednoroczną.

Obserwacji nad pasożytami z terenu Polski brak.
Walka: palić gałęzie przy okazji wyrobu użytków międzyrębnych.

Ips cembrae Heer. Kornik modrzewiowiec. 4 — 6 mm. Chrząszcz 
błyszczący brunatno-czarny, pokryty rzadkim, lecz długim włosem. Naj
dłuższy włos znajduje się na czole, przednim brzegu pokryw i ścięciu. 
Na czole obu płci brak garbka. Przedplecze w przedniej części garb- 
Ttowane, w tylnej — luźno kropkowane. Rzędy kropek na pokrywach 
głębokie; na międzyrzędach nieregularne szeregi delikatnych kropek. 
Ścięcie z każdego boku ograniczone 4-ma zębami, z których drugi 
osadzony na szerokiej podstawie, a trzeci jest guzowato rozszerzony przy 
końcu i zaostrzony. W górnej części ścięcia sterczą długie włosy; rów
nież wzdłuż szwu (na ścięciu). Ścięcie błyszczące, kropkowane. (Tab. III, 5).

Głównym żywicielem jest modrzew (zarówno Larix europaea, 
jak i L. polonica). Sporadycznie spotykano go na limbie (Pinus cernbra.

Wykazany: ze Śląska, Kobylan k. Krakowa, Żegiestowa, z Gór S-to 
Krzyskich i Pienin.

Obraz żerowania wieloramienny podłużny (najczęściej 2 lub 3 — 
ramienny). Ramiona długie, przebiegają przeważnie falisto lub niere
gularnie. Chodniki larwowe krótkie, często poplątane, również o nie
regularnym przebiegu. Kołyski leżą częściowo w bielu. Cały obraz 
żerowania odbija się w bielu (chodniki larwowe słabo). Chrząszcz 
opada strzały oraz grubsze i cieńsze gałęzie na drzewach stojących 
lub leżących (Tab. IV, 1).

Według obserwacji autorów, gatunek ten zimuje w stadium imago, 
roi się w maju i czerwcu; generację posiada jednoroczną.

Obserwacji nad pasożytami z terenu Polski brak.
Walka: palić gałęzie przy okazji wyrobu użytków międzyrębnych. 

Drzewa pułapkowe leżące. Pułapkowe stosy opałowe. Pułapki sto
sować w maju, czerwcu.
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Oprócz powyższych spotykano sporadycznie na modrzewiu następu
jące gatunki: X. pilosus Ratzb. (p. świerk), C. abietis Ratzb. 
(p. świerk), li. piniperda L. (p. sosna). C piceae Ratzb. (p. jodła), 
H. palliatus Gyll. (p. sosna), H. cunicularius Er. (p. sosna), C pu
sillus Gyll. (p. sosna), C. cinereus Hrbst. (p. sosna), C. hispidulus 
Thoms, (p. sosna), D. autographus Ratzb. (p. świerk), X. saxeseni 
Ratzb. (p. dąb), X. lineatus Oliv. (p. sosna), I. typographus L. 
(p. świerk), 1. amitinus Eichh. (p. świerk), P. pityographus Ratzb. 
(p. jodła), P spinidens var. heterodon Wachtl. (p. jodła), P. voron- 
tzovi Jakobs, (p. jodła), P. curvidens Germ. (p. jodła), P. biden- 
tatus Hrbst. (p. sosna), P chalcographus L. (p. świerk), P. bistriden- 
talus Eichh. (p. kosodrzewina), O. suturalis Gyll. (p. sosna) i O. la- 
ricis Fbr. (p. sosna).

9. Sosna pospolita (Pinus silvesiris L.).
blastophagus piniperda L. Cetyniec większy. 3.5 — 4.8 mm. Czoło 

owłosione, gęsto kropkowane, z listewką podłużną. Przedplecze rów
nież owłosione, kropkowane, z gładką linią środkową Na ścięciu po
kryw sterczą szeregi włosków. Pokrywy w rzędach dość silnie kropko
wane; na międzyrzędach szeregi delikatnych kropek. Rzędy przy szwie 
cokolwiek zagłębione. Drugi międzyrząd na ścięciu wgłębiony i brak 
na nim garbków; na szwie oraz trzecim i czwartym międzyrzędzie są 
garbki. Chrząszcz smolisto-czarny, błyszczący (dobrze wybarwiony), lub 
ma przedplecze czarne a pokrywy brunatne (słabiej wybarwiony = 
a. rubripennis Reitt. (Rys. 35).

M.

Kys. 36.
Ścięcie pokryw Blastophagus piniperda L. i B. minor Hart, (na prawo), 

(podł. Spessivtsef f’a).

Głównym żywicielem jest sosna pospolita (Pinus silvesiris). Spora
dycznie spotykano go również na świerku (Picea excelsa), modrzewiu
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(Larix europaed), limbie (Pinus cembra), wejmutce (Pinus sirobus) 
i sośnie czarnej (Pinus laricio).

Wykazany z całego terenu Polski.
Obraz żerowania jednoramienny podłużny (na drzemie leżącym — 

z fajkomato zakrzywionym początkiem). Chodniki larmome przebiegają 
głównie w korze. Chodnik macierzysty słabo odbija się w bielu. 
Chrząszcz opada dolne partie strzał. Spotykano go, gnieżdżącego się 
również na kilkuletnich drzewkach oraz na świeżych niekorowanych 
pniakach. Chrząszcze zimują, wgryzając się przed mrozami w grubą 
korę drzew stojących i leżących lub pniaków (nieraz aż do bielu, co 
powoduje na drzewach żywych wylew żywicy) (Tab. V).

Roi się w marcu i kwietniu (w północno-wschodniej części Polski — 
również w maju), i posiada generację jednoroczną.

Po wylęgnięciu się, w sierpniu, chrząszcze wzlatują na wierz
chołki sosen i wgryzają się w tegoroczne pędy, zwykle u ich podstawy, 
prowadząc w nich żer uzupełniający do późnej jesieni. Wydrążone 
pędy (czasami z siedzącymi jeszcze wewnątrz chrząszczami) wiatr strąca 
na ziemię w postaci cetyny (Tab. VI). Po ukończeniu żeru chrząszcz 
opuszcza kryjówkę w pędzie i szuka zimowego schroniska. Według 
obserwacji Karpińskiego, chrząszcz zakłada czasami w tym samym 
roku siostrzaną generację. Jeden z wypadków stwierdzenia siostrzanej 
generacji, w obecności preparatora Muzeum przy Białowieskim Parku 
Narodowym J. Gundłacha, miał miejsce w nadleśnictwie Jagiel
lońskim, oddział 554 puszczy Białowieskiej w dniu 10 października 1931 r. 
W ukończonym chodniku macierzystym znajdował się jeden żywy 
chrząszcz, słabo wyrośnięte i zupełnie maleńkie larwy oraz jaja. Jaki 
jest los potomstwa tak późnej generacji siostrzanej — nie było dotąd 
możności stwierdzić. Karpiński przekonał się również przy hodowli, 
że pewien procent chrząszczy po ukończeniu żerowiska nie umiera, 
lecz odbywa w zeszłorocznych pędach żer regeneracyjny, zimuje pow
tórnie i po przezimowaniu zakłada generację siostrzaną.

O ile zostanie opadnięte przez chrząszcze drzewo żywe, następuje 
wylew żywicy, która sterczy w postaci grudkowatych lejków przy 
otworach wejściowych. Po wyschnięciu żywica bieleje i drzewo wy
gląda z daleka, jakby było zbryzgane wapnem. Na drzewach silnie 
osłabionych, na których nie ma miejsca wylew żywicy, opadnięcie 
można rozpoznać po kupkach wyrzucanych z chodników trocin pod 
otworami wejściowymi.

Pasożyty wykazane z ziem Polski: Rhopalicus suspensus Ratzb., 
R. azureus Ratzb., Eutelus tppographi Rusch к a. (Nun berg).

Walka: usuwać przestoje, drzewa osłabione i usychające, nie prze
trzymywać materiału niekorowanego w lesie i składnicach; drzewa pu
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łapkowe leżące najpóźniej do 1 kwietnia; również opałotue stosy pu
łapkowe (szczapy lub okrąglaki z grubą korą).

blastophagus minor Hartig. Cetyniec mniejszy. 3.5 — 4 mm. Po
dobny do poprzedniego gatunku. Różni się zewnętrznie tym, że drugie 
międzyrzędy na ścięciu nie są zagłębione, i że znajdują się na nich takie 
same szeregi garbków, jak na międzyrzędach sąsiednich. (Rys. 35 — 
na prawo).

Głównym żywicielem jest sosna pospolita (Pinus silvestris) Spora
dycznie spotykał go Karpiński na świerku (Picea excelsa) przy zakła
daniu chodników macierzystych. W jednym wypadku (Białowieża) wierz
chołek świerka był opadnięty nawet licznie, chodniki macierzyste były 
już ukończone, jaja złożone, nastąpił wylęg larw, pewien czas miał miej
sce ich żer, lecz wkrótce wszystkie wyginęły i do przepoczwarczenie 
larw nie doszło. Chodniki macierzyste przebiegały głównie w korze, 
zlekka tylko naruszając biel. W żadnym ze znanych mu wypadków nie 
udało się stwierdzić wylęgu młodego pokolenia na tym gatunku drzewa. 
Obrazy żerowania spotykano również na kosodrzwinie (Pinus montana), 
limbie (Pinus cembra) i wejmutce (Pinus strobus).

Wykazany z całego terenu Polski.
Obraz żerowania klamrowaty poprzeczny. Chodniki larwowe krótkie. 

Larwy przed przepoczwarczeniem wgryzają się w biel, kołyski leżą 
w drewnie. Obraz żerowania odbija się w bielu. Chrząszcz opada górne 
partie strzał lub gałęzie z cienką korą. Przebieg chodników macierzystych 
zarysowuje się z zewnątrz wskutek pęknięć kory (Tab. VII).

Dane o zimowaniu, generacji, rójce i żerze uzupełniającym są po
dawane takie same, jak przy gatunku poprzednim, lecz wymagają spra
wdzenia.

Danych o pasożytach z terenu Polski brak.
Walka: usuwać przestoje, drzewa osłabione i usychające, nie prze

trzymywać w lesie i na składnicach materiału niekorowanego; drzewa 
pułapkowe leżące (z cieńszą korą) i opałowe stosy pułapkowe z cieńszych 
okrąglaków; stosować najpóźniej do 1 kwietnia. Nie spóźniać się z koro
waniem pułapek ze względu na wgryzanie się larw w biel.

Hylurgus ligniperda F b r. Zakorek owłosiony. 5 — 5.7 mm. Czoło 
owłosione, silnie kropkowane, nad aparatem ustnym wyraźny garbek. 
Przedplecze silnie kropkowane, z gładką linią środkową, owłosione. 
Szczególnie długie owłosienie znajduje się z jego boków. Na pokrywach 
rzędy kropek, międzyrzędy marszczone. Owłosienie na pokrywach jest. 
Szczególnie długie i gęste (żółtej barwy) jest ono na ścięciu. Chrząszczyk 
prawie matowy, brunatno-czarny (Rys. 36 i Tab. IV, 6).
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Głównym żywicielem jest sosna pospolita (Pinus silveslris). Spoty
kano go również na świerku ('Picea excelsa) i wejmutce (Pinus slrobus). 
Chrząszcze ogryzają w uprawach korę z szyjek korzeniowych i strzałek 
młodych drzewek iglastych.

Wykazany z terenu całej Polski z wyjątkiem gór.
Obraz żerowania jednoramienny podłużny; chodnik macierzysty nie

zbyt regularny; odbija się w bielu. Chrząszcz opada grubsze korzenie 
drzew uschniętych lub pniaków (Tab. IV, 2).

Gatunek ten zimuje w stadium imago, roi się w kwietniu, maju, 
i posiada jednoroczną generację.

Danych o pasożytach z terenu Polski brak.
Walka: korować pniaki drzew iglastych, wycinać powierzchowme 

korzenie przy nich, karczować karpinę. W razie rozrodu wykładać w upra
wach krąglaki pułapkowe, jak na szeliniaka.

Rys. 36.

Hylurgus ligniperda Fbr. 
(podł. Spessivtseff’a).

Hylurgops pallialus G у 11. (na lewo) 
i H. glabraius Z e 11. (na prawo) 

(podł. Pfeffer’a). 17/1.

Hylurgops pallialus G у 1. Polesiak obramowany. 3 mm. Czoło krótko 
owłosione, z delikatną podłużną listewką nad aparatem ustnym. Przedple
cze szersze, niż długie (Rys. 37), silnie kropkowane, z podłużną wyraźną



Korniki ziem Polski 75
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listewką. Na pokrywach silnie zaznaczone rzędy kropek, na międzyrzędach 
szeregi garbków oraz szeregi krótkich pochylonych włosków (Tab. IV 4). 
Chrząszczyk matowy, brunatny lub czerwonawy.

Synonimy: Hplasles helferi Villa.
Głównym żywicielem jest sosna (Pinus silvestris). Rozmnaża się rów

nież na innych iglastych, a szczególnie na świerku (Picea excelsa). Spo
tykano go na wejmutce (Pinus strobus), modrzewiu (Larix europaea), 
limbie (Pinus cembra), jodle (Abies alba), sośnie czarnej (Pinus laricio) 
i jodle kaukaskiej (Abies nordmanniana).

Wykazany z całego terenu ziem Polski.
Obraz żerowania jednoramienny, zwykle skrzywiony przy początku 

w kształcie buta. Częściowo odbija się w bielu. Gatunek ten opada 
z reguły leżaninę i pniaki.

Chrząszcz zimuje w stadium owada doskonałego, roi się w kwietniu, 
maju i lipcu, sierpniu; ma generację podwójną w ciągu roku.

Obserwacji nad pasożytami z terenu Polski brak.
Walka: usuwać w swoim czasie leżaninę; korować lub karczować 

karpinę iglastą. Wyłapywać chrząszcze w uprawach na krąglakach pułap
kowych i w rowkach chwytnych (jak szeliniaka).

Rys. 38.

Głowa Hylaster ater Payk: a) wydłużenie 
ryjków ate głowy, b) listewka 
(podł. Spessivtseff’a). 8

* .

Hplastes ater Payk. Zakorek czarny. 4.5 — 4.8 mm. Czoło silnie 
kropkowane, podłużna listewka na ryjkowatym wydłużeniu głowy prze
chodzi przez poprzeczne wgłębienie (Rys. 38). Przedplecze dużo dłuższe, 
niż szerokie, o bokach w dolnej części prawie równoległych, silnie krop
kowane; przestrzenie pomiędzy kropkami gładkie. W miejscu swej naj
większej szerokości przedplecze węższe od pokryw (Rys. 39). Pokrywy są 
więcej, niż 2 razy dłuższe, niż szerokie, silnie w rzędach kropkowane; 
międzyrzędy marszczone. Na ścięciu ledwie widoczne owłosienie, jednak 
brak szeregów odstających krótkich szczecinek. Chrząszcz czarny, trochę 
połyskujący (szczególnie przedplecze) (Tab. VIII, 4).

к
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Synonimy: Hylastes pinicola Bed.
Głównym żywicielem jest sosna (Pinus siluestris), lecz żywi się 

i innymi iglastymi. Spotykano go na limbie (Pinus cembra), świerku 
(Picea excelsa), cisie (Taxus baccata) i sośnie czarnej (Pinus laricio).

Chrząszcze ogryzają w uprawach korę z szyjek korzeniowych i strza
łek młodych drzewek iglastych.

Wykazany z terenu całej Polski.

Rys. 39.

Hylastes ater P а у k. (na lewo). H. brunneus Er. (pońrodku), 
H. cunicularis Er. (na prawo) (podt. Pfeffer’a).

Obraz żerowania jednoramienny podłużny lub skośny, częściowo 
odbija się w bielu. Chrząszcze opadają głównie leżaninę i pniaki, zakła
dając chodniki przeważnie na szyi korzeniowej lub korzeniach. Szkodliwy 
jest sam chrząszcz (Tab. IV, 4).

Gatunek ten zimuje w stadium owada doskonałego, roi się w marcu, 
kwietniu i maju.

Ścisłych obserwacji nad generacją i pasożytami z terenu Polski brak.
Walka: vide H. ligniperda.

Hylastes linearis E r. Zakorek korzeniowiec. 3 — 4.2 mm. W prze
dniej części ryjka czasami znajduje się bardzo delikatna listewka, cza
sami zupełny jej brak. Przedplecze dłuższe niż szerokie, o bokach 
prawie równoległych, ku przodowi słabo zwężone, silnie kropkowane 
(kropki cokolwiek wydłużone), z delikatną gładką linią środkową. Naj-
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miększa szerokość przedplecza przypada cokolwiek poza środkiem, ku 
przodowi. Pokrywy przeszło 2 razy dłuższe, niż szerokie, w rzędach 
silnie kropkowane (Rys. 40); na międzyrzędach sterczą szeregi włosków 
Chrząszcz brunatno-czarny, prawie matowy (Tab. VIII, 1).

Synonimy: Hylastes variolosus Perris.
Głównym żywicielem jest sosna nadmorska, jednak i pospolita 

(Pinus maritima i P. silvestris).

Rye. 40.

Hylastes linearis Er. (I), H. aitenuaius Er. (2), H. angusiaius 
Hrbst. (3l, H. opacus Er. (4) (podł. Pfeffer’a).

Wykazany: ze Śląska i Beskidu. Gatunek rzadki (jeżeli nie wątpliwy) 
na terenie Polski.

Obraz żerowania jednoramienny podłużny (Tab. VIII, 5).
Danych o rójce, zimowaniu, generacji i pasożytach z terenu Polski

brak.
Walka zbędna.

Hylastes attenuatus Er. Zakorek mały. 2 — 2.3 mm. Chrząszcz 
brunatno-czarny z brunatnymi pokrywami, prawie matowy. W przed
niej części ryjka zwykle podłużne kreskowate wgłębienie. Przedplecze 
silnie kropkowane (kropki okrągłe) z wyraźną listewką podłużną, cokol
wiek dłuższe niż szerokie, z boków trochę zaokrąglone i ku przodowi 
zwężone (Rys. 40). Na pokrywach rzędy dużych kropek; na między
rzędach szeregi krótkich odstających włosków. Przy obserwacji od tyłu 
ku przodowi daje się wyraźnie zauważyć, że międzyrzędy są węższe, 
niż rzędy.

Głównym żywicielem jest sosna pospolita (Pinus silvestris). Spo
tykano go również na sośnie czarnej (Pinus laricio).



78 J. .1. Karpiński i К. Strawiński

Chrząszcze ogryzają w uprawach korę z szyjek korzeniowych 
i strzałek młodych drzewek iglastych.

Wykazany z Lubelskiego, ok. Częstochowy, ok. Poznania, Pomorza, 
Śląska, Tatr, Niepołomic, Krakowa.

Obraz żerowania jednoramienny podłużny, słabo odbija się w bielu 
Chrząszcz opada leżaninę i pniaki (Tab. VIII, 6).

Obserwacji nad zimowaniem, rójką, generacją i pasożytami z te
renu Polski brak.

Walka: vide H. ligniperda.

Hylastes angustatus H r b s t. Zakorek wąski. 2.5 — 3 mm. Chrząszcz 
brunatno-czarny, matowy. Na ryjku czasami widoczny płytki dołek 
(w postaci wgłębionego punktu), niekiedy cokolwiek wydłużony. Przed
plecze silnie kropkowane, z gładką listewką podłużną, cokolwiek dłuższe 
niż szerokie, trochę zaokrąglone z boków, ku przodowi zwężone. Po
krywy cokolwiek więcej niż 2 razy tak długie, jak szerokie, z wy
raźnymi rzędami kropek (Rys. 40). Kropki mniejsze, niż u gatunku 
poprzedniego, a międzyrzędy (przy obserwacji od tyłu ku przodowi) 
nie są węższe od rzędów. Na międzyrzędach znajdują się z przodu 
po dwa szeregi odstających włosków, zaś w tyle — po jednym.

Głównym żywicielem jest sosna (Pinus silvestris). Spotykano go 
rówmież na świerku (Picea excelsa).

Chrząszcze ogryzają w uprawach korę z szyjek korzeniowych i strza
łek młodych drzewek iglastych.

Wykazany z całej Polski; ostatnio z północno-wschodniej jej części 
(Białowieża).

Obraz żerowania jednoramienny podłużny i słabo odbija się w bielu. 
Chrząsz opada leżaninę i pniaki.

Obserwacji nad rójką, zimowaniem, generacją i pasożytami z te
renu Polski brak.

Walka: vide H. ligniperda.

Hylastes opacus Er. Zakorek pospolity. 2.8 — 3.5 mm. Podobny 
do poprzedniego gatunku. Różni się zewnętrznie tym, że przedplecze 
jest tak długie, jak szerokie i z boków bardziej zaokrąglone. Chrząszcz 
bardziej krępo zbudowany; pokrywy zaledwie 2 razy tak długie jak 
szerokie (Rys. 40).

Synonimy Hylastes simplex Rey.
Głównym żywicielem jest sosna pospolita (Pinus silvestris). Kar

piński spotkał go również na modrzewiu (Larix europaea). Chrząszcze 
ogryzają w uprawach korę z szyjek korzeniowych i strzałek młodych 
drzewek iglastych.
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Wykazany z całej Polski.
Obraz żerowania jednoramienny podłużny, słabo odbija się w bielu. 

Chrząszcz opada leżaninę i pniaki (Tab. VIII, 7).
Danych o zimowaniu, generacji, rójce i pasożytach z terenu Polski

brak.
Walka: vide H. ligniperda.

Carphoborus minimus Fbr. Zakorek najmniejszy. 1.2 — 1.5 mm. 
Chrząszcz matowy, brunatno-czarny, gęsto pokryty łuseczkami barwy bia
ławej lub żółtawej. Czoło delikatnie owłosione. Samica posiada na 
czole płytkie, okrągłe, gładkie wgniecenie, samiec, — w tym samym 
miejscu, — małe garbkowate wzniesienie. Przedplecze szersze, niż 
długie, ku przodowi zwężone, z gładką listewką podłużną, u podstawy 
tak szerokie, jak pokrywy. Pokrywy w rzędach głęboko kropkowane. 
Szęw na ścięciu pokryw cokolwiek wystający. Trzeci międzyrząd, (rów
nież wystający i pokryty delikatnymi garbkami na ścięciu) połączony na 
końcu z 9-ym międzyrzędem. Inne międzyrzędy nie są wystające. 5-y 
międzyrząd wykazuje tendencję do połączenia z 7-ym, 8-y z 9-ym. Mię
dzyrzędy 2, 4 i 6 skrócone (Rys. 41).

Synonimy: Carphoborus squamulatus Redtb.
Głównym żywicielem jest sosna pospolita (Pinus silveslris). Spo

tykano go na kosodrzewinie (Pinus montana). sośnie czarnej (Pinus la- 
ricio) i jałowcu (Juniperus communis).

Wykazany: z Zamojskiego i Tomaszowskiego, Śląska. Chrząszcz 
na terenie Polski rzadki.

Obraz żerowania wieloramienny podłużny i dobrze odbija się 
w bielu: chodniki larwowe regularne. Kornik opada obumarłe gałęzie 
i gałązki drzew stojących (Tab. VIII, 9).

Obserwacji nad zimowaniem, rójką, generacją i pasożytami z te
renu Polski brak.

Walka zbędna.

Corphoborus cholodkovskpi Spess. Zakorek Chołodkowskiego. 1.3 — 
1.7 mm. Chrząszcz podobny do poprzedniego gatunku, jednak łatwo 
od niego odróżnialny. Wystający szew (1-szy międzyrząd) połączony 
na końcu z również wystającymi międzyrzędami 3-cim i 9-ym. Wszystkie 
one są na ścięciu ząbkowane. Szczególnie silnie wzniesiony i ząbko
wany jest 3-i międzyrząd, wskutek czego przy obserwacji chrząszczyka 
od tyłu z góry ma się wrażenie, że pokrywy nie są zaokrąglone, lecz 
zakończone łopatkowato (Rys. 42, 43); 4 i 6 skrócone, zaś 2 i 8 wykazują 
ku temu tendencję. Samiec posiada lepiej wykształcone ząbki.

Głównym żywicielem jest sosna pospolita (Pinus silveslris).
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Wykazany przez Karpińskiego z puszczy Białowieskiej.
Obraz żerowania gwiazdkowaty, z tendencją podłużną ramion, głę

boko wrzyna się w biel. Chodniki larwowe pokręcone, często poplą
tane, stosunkowo krótkie (Tab. VIII, 8). Chrząszcz opada wyłącznie 
drzewa stojące w środkowej i górnej części strzały, czasami gałęzie. 
Opada w puszczy Białowieskiej drzewa uschnięte w typie boru bagien
nego, na którym uprzednio występował cetyniec większy — Blastophagus 
piniperda L.

Chrząszcz posiada generację 3-Ietnią. Bójka ma miejsce w czerwcu, 
lipcu. Chrząszcze zimują w pierwszym roku w żerowiskach równo-

Rye. 42. Rys. 48.
Carphoborus cholodkov

skyi S p e s s.
(podł. Spessivtseff’a).

Ścięcie pokryw Carphoborus cholod
kovskyi S p e 8 8.

(podł. Spessivtsef f’a).

cześnie z małymi larwami. Z wiosną kontynuują odkładanie jaj, a pod
czas drugiej zimy zwykle umierają. Pojedyncze okazy mogą zimować 
w żerowiskach lub poza nimi po raz drugi. Drugą zimę spędza więc 
kornik w stadium larwy (ewentualnie również owada doskonałego). 
Z nastaniem drugiej (po rójce) wiosny, chrząszcz, który zimował w że
rowisku, odkłada w nim jeszcze pewną ilość jaj i umiera. Jeżeli zi
mował poza żerowiskiem macierzystym (które opuścił przed 2-gą zimą), — 
zakłada generację siostrzaną, i po złożeniu pewnej, niewielkiej zresztą 
ilości jaj, ginie. W środku i końcu lata (po drugiej zimie) większość 
larw przepoczwarcza się, po czym następuje wylęg chrząszczy nowego
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pokolenia (Rys. 44, 45). Nie opuszczają one żerowiska, lecz prowadzą 
w nim żer uzupełniający do zimy i zimują. Z wiosną (po 3-ej zimie), 
chrząszcze kończą żer uzupełniający; w czerwcu, lipcu roją się. Po
nieważ chrząszcz żyje bardzo długo, więc każdego roku można w za
sadzie napotkać wszystkie stadia rozwojowe. Zimują wszystkie stadia 
rozwojowe oprócz poczwarki.

Spostrzeżeń nad pasożytami brak.
Walka zbędna.

Rys. 44.

Larwa Carphoborus cholodkov-
skyi Spess. Poczwarka Carphoborus cholodhovskyi

(podł. Spessivtsef Pak Spess. (podł. Spessivtsef f’a).

Crppturgus hispidulus Thoms. Zakorek karlik północny. 1.3 mm. 
Chrząszcz wąski, błyszczący, brunatno-czarny, lub czarny. Przedplecze 
dość delikatne, lecz wyraźnie, choć nie gęsto kropkowane, z delikatną 
siatką linii, na podobieństwo wyprawionej skóry. Na pokrywach silnie 
zarysowane rzędy okrągłych kropek. Na międzyrzędach szeregi dobrze 
widocznych odstających włosków.

Głównym żywicielem jest sosna (Pinus siluestris), czasem świerk 
(Picea excelsa). Spotykano go również na modrzewiu (Larix europaea).

Wykazany prawie z całej Polski.
Obraz żerowania drzewiasto rozgałęziony (Tab. IX, 1). Jako punkt 

wyjścia, chrząszcz obiera zwykle nyżę jajową lub jakieś wgłębienie
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chodnika różnych większych gatunków korników, z którymi współżyje. 
Karpiński spotykał jego chodniki rozpoczęte również od chodników 
larwowych kózek, bogatków i smolików. Chrząsczyk napastuje chodniki 
innych większych gatunków, zarówno na drzewach stojących jak leża- 
ninie.

Gatunek ten zimuje w stadium owada doskonałego, roi się w kwie
tniu, maju i lipcu, sierpniu; posiada generację podwójną w ciągu roku.

Obserwacji nad pasożytami z terenu Polski brak.
Walki prowadzić nie należy.

Crypturgus pusillus G у 11. — Zakorek — karlik błyszczący. 1 — 1.1 mm. 
Podobny do poprzedniego gatunku. Różnice zewnętrzne polegają na tym, 
że na przedpleczu znajduje się bardziej wyraźna siatka linii, że jest ono 
jeszcze delikatniej kropkowane, oraz, że na pokrywach są rzędy delikat
niejszych kropek, a na międzyrzędach brak odstających włosków. Są na 
nich szeregi rzadko rozstawionych, dużo krótszych, delikatniejszych, przy
legających włosków, wskutek czego przy słabym powiększeniu nie są one 
prawie zupełnie widoczne.

Synonimy: Crypturgus parallelócollis Eichh. (samiec).
Głównym żywicielem jest sosna (Pinus silvestris) i świerk (Picea 

excelsa). Spotykano go również na jodle (Abies alba) i modrzewiu (La
rix europaea)

Wykazany z terenu całej Polski.
Obraz żerowania, tryb życia, rójka, zimowania i generacja, — jak ga

tunku poprzedniego.
Obserwacji nad pasożytami z terenu Polski brak.
Walka: vide C. hispidulus.

Crypturgus cinereus Hrbst. Zakorek — karlik szary. 1.1 — 1.2 mm. 
Chrząszcz nie tak jaskrawo błyszczący jak poprzedni gatunek, brunatno- 
czarny, delikatnie “gęsto owłosiony. Czułki mają charakterystyczną rysę 
poprzeczną na maczudze (Rys. 46). Przedplecze łuskowate, bardzo deli-

Rys. 46.

Czulek Crypturgus cinereus Hrbst. 
(podł. Spessivtseff’e).

katnie kropkowane. Pokrywy w rzędach silnie kropkowane; kropki nie są 
okrągłe, lecz rozciągnięte poprzecznie; międzyrzędy marszczone. Ścięcie 
samicy zakończone kiścią gęstych żółtych włosków.
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Głównym żywicielem jest sosna (Pinus silvestris) i świerk (Picea 
excelsa). Spotykano go również na jodle (Abies alba), wejmutce (Pinus 
strobus), sośnie czarnej (Pinus laricio) i modrzewiu (Larix europaea).

Wykazany z całego terenu Polski.
Obraz żerowania, zimowanie, generacja, tryb życia i rójka, — jak 

u C. hispidulus.
Obserwacji nad pasożytami z terenu Polski brak.
Walka: vide C. hispidulus.

Xploterus lineatus Oliv. Drwalnik paskowany. 3.5 mm. Czoło sam
ca wyżłobione, samicy wypukłe. Maczugi czułków gruszkowato - owalne 
(Rys. 47). Przedplecze okrągło-wypukłe i pokryte garbkami, owłosione,

Rys. 47.
Czułki: Xyloierus lineatus Oliv (Aj, X. signatus Fbr. (Bl, X. domesticus L (Cl 

(podł. Speseivteeff’a).

szersze, niż długie, zwykle dwubarwne — czarno-żółte. Na pokrywach 
rzędy delikatnych kropek, na międzyrzędach le lwie widoczne mniejsze 
kropki. Na ścięciu rozrzucone rzadkie delikatne włoski. Pokrywy dwubarw
ne, podłużnie paskowane czarnym i żółtym (Tab. IX, 7). Chrząszcze słabo 
wybarwione z czarną głową należą do a. melanocephalus Eichh.

Głównym żywicielem są grzybki (Monilia Candida) hodowane przez 
chrząszcze w żerowiskach. Drwalik ten napastuje głównie sosnę (Pinus 
silvestris), świerk (Picea excelsa) i jodłę (Abies alba). Spotykano go rów
nież w drewnie modrzewia (Larix europaea), wejmutki (Pinus strobus), 
kosodrzewiny (Pinus montana), limby (Pinus cembra) i jodły kaukaskiej 
(Abies nordmanniana).

Wykazany z całego terenu Polski.
Obraz żerowania drabinkowaty (Tab. IX, 5), wewnątrz zczerniały, 

i przebiega całkowicie w drewnie. Chrząszcz opada zarówno uschnięte 
drzewa stojące, jak i kłody leżące, oraz pniaki.

Zimuje w stadium owada doskonałego, zwykle w żerowisku macie
rzystym, roi się w kwietniu, maju. Nunberg obserwował 2-gą rójkę 
w lipcu,
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Ścisłych i pewnych obserwacji nad generacją i pasożytami z terenu 
Polski brak.

Walka: nie przetrzymywać posuszu na pniu; nie przetrzymywać 
materiałów wyrobionych w lesie i na składnicach; skrapiać materiał wy
robiony 10% roztworem karbolineum z pomocą ręcznych rozpylaczy.

Xyleborus eurygraphus Ratzb. Rozwiertek sosnowiec. 3.5 — 4 mm. 
Chrząszcz czarny, błyszczący (samica), lub jasno - żółty albo brunatny, 
połyskujący (samiec), rzadko dość długim włosem pokryty. Na czole po-

Xyleborus eurygraphus Ratz, 
głowa z boku

(podł. S p e s s i v t s e f f ’a).

Rys. 49

Xyleborus erygraphus Ił a t z, 
(podł. Spessivtsef f’a).

dłużna listewka. Przedplecze prawie czworokątne, w przedniej części 
garbkowane w tylnej kropkowane, dłuższe niż szerokie. Przedni brzeg 
przedplecza samca silnie wyżłobiony, przedni jego kant do góry wygięty 
(Rys. 48). Na pokrywach rzędy dość dużych, delikatnych kropek; na 
międzyrzędach—szeregi kropek mniejszych (Rys. 49). Ścięcie samca co
kolwiek spłaszczone. Obie płcie posiadają na nim (na pierwszym i trze
cim międzyrzędzie) dobrze widoczne garbki.

Głównym żywicielem są grzybki (Monilia Candida) hodowane w że
rowiskach. Napastuje sosnę pospolitą (Pinus silvestris) oraz inne gatunki 
sosen.

Wykazany z Florianki w Zamojskim przez Fejfera. Gatunek na 
terenie Polski jeżeli nie wątpliwy, to w każdym razie bardzo rzadki.

Obraz żerowania rozwidlony, wewnątrz zczerniały, przebiega cał
kowicie w drewnie (Tab. IX, 6).

Danych o występowaniu, zimowaniu, rójce, generacji i pasożytach 
z terenu Polski brak.

Walka zbędna.
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Pilpophthorus lichtensteini Ratzb. Kornik Lichtensteina. 1.8—2 mm. 
Chrząszcz brunatno-czarny. Samica posiada na czole szczoteczkę ze 
złocistych włosów. Przedplecze w przedniej części garbkowane, w tyl
nej kropkowane. Na pokrywach rzędy kropek; na międzyrzędach szeregi 
delikatnych, rzadko rozstawionych kropek. Pokrywy na końcu zaokrąglone. 
Na ścięciu, z obu stron szwu, szerokie, gładkie bruzdy; na zewnętrznych 
brzegach bruzd sterczą garbki i pojedyncze długie włosy. Szew na ścięciu 
jest prawie tak samo wzniesiony, jak zewnętrzne brzegi bruzd (Rys. 50).

Ścięcie pokryw PUyophthorus micrographus L. (na lewo),
P. lichtensteini Rali. (po środku), P. trägardhi Spess. (na prawo) 

(podł. S p e a e i v t e e f f’a).

Głównym żywicielem jest sosna pospolita (Pinus silvestris). Spotyka
no go również na kosodrzewinie (Pinus montana), wejmutce (Pinus stro- 
bus) i sośnie czarnej (Pinus laricio).

Wykazany: z Zamojskiego, Zakopanego, ok. Żywca, Tatr, Niepołomic, 
ok. Cieszyna, Nowego Targu, Białowieży, Kieleckiego, Śląska.

Obraz żerowania zwykle 2—3 ramienny podłużny, wrzyna się głę
boko w biel. Chrząszcz opada cienkie gałązki stojących uschniętych 
sosen. Gatunek ten zimuje w stadium larwy oraz imago i roi się 
w sierpniu, wrześniu. Generacja jednoroczna.

Danych o pasożytach z terenu Polski brak.
Walka: palić gałęzie przy okazji wyrobu użytków międzyrębnych.

Pityophthorus glabralus Eichh. Kornik gładki. 1.6—2 mm. Chrząszcz 
podobny, do gatunku poprzedniego. Na brzegach bruzd na ścięciu 
brak garbków i długich pojedynczych włosów (Rys. 51)

Głównym żywicielem jest sosna pospolita (Pinus silvestris). Spo
tykano go również na sośnie czarnej (Pinus laricio)

Wykazany: ze Śląska, ok. Nowego Targu. Karpiński odnalazł go 
w Puszczy Białowieskiej i w Pieninach. W Polsce dość rzadki kornik.

Obraz żerowania jak gatunku poprzedniego. Opada najcieńsze ga
łązki sosen uschniętych na pniu.
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Danych o zimowaniu, rójce, generacji i pasożytach z terenu Polski
brak.

Walka zbędna.

Rys. 51.

Ścięcie pokryw Pityophthorus 
glabratus Eichh. (podł. Koc h’a).

Pityogenes trepanatus Nördl. — Kornik znaczony. 2.2 — 2.5 mm. 
Chrząszcz błyszczący, brunatny lub brunatno-czarny. Na czole samicy 
ш środku okrągłe wgłębienie (Rys. 52) Czoło samca na ogół równo 
miernie wypukłe. Przedplecze tu przedniej części garbkowane, w tyl
nej delikatnie kropkowane. Na pokrywach rzędy delikatnych kropek; 
na międzyrzędach, gdzieniegdzie tylko, pojedyncze ledwie widoczne 
kropki. Samiec posiada na każdym zewnętrznym brzegu ścięcia 3 sil

Rys. 52.
Czoło samicy Pityogenes trepanatus 

Nördl. (podł. Koc h’a).

nie wykształcone zęby (środkowy największy); zęby na ścięciu samicy 
wykształcone słabiej. Przestrzeń pomiędzy pierwszym i drugim zębem 
niemal równa przestrzeni pomiędzy 2-im i 3-im. Na pierwszy rzut oka 
chrząszcz jest podobny do kornika rytownika Pityogenes chalcographus 
L. (p. świerk).

Synonimy.- Pityogenes austriacus Wachtl., P. elongatus Löwen-
dal.

Głównym żywicielem jest sosna pospolita (Pinus silvesiris). 
Wykazany: z Puław, Snochowie k. Kielc, Śląska i Białowieży. Na

ogół, na terenie Polski rzadki kornik.
Obraz żerowania podłużnie gwiazdkowaty i wrzyna się głęboko

w biel (Tab. X, 2). Chrząszcz opada grubsze i cieńsze gałęzie usycha
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jących lub uschniętych drzem stojących; zimuje w stadium larwy oraz 
omada doskonałego, roi się w lipcu, sierpniu, generację ma jednoroczną.

Obserwacji nad pasożytami z terenu Polski brak.
Walka zbędna.

Pityogenes monacensis Fuchs Kornik monachijski 2.2 — 2.5 mm. 
Chrząszcz brunatny lub brunatno-czarny, błyszczący. Czoło obu płci 
wypukłe. Przedplecze w tylnej części dość gęsto i silnie kropkowane, 
w przedniej — garbkowane. Na pokrywach wyraźne rzędy kropek; na 
międzyrzędach pojedyncze delikatniejsze kropki. Na zewnętrznych 
brzegach ścięcia stoją po 3 ząbki: pierwszy maleńki, drugi osadzony na 
bardzo szerokiej podstawie, i wskutek tego największy, trzeci prawie 
tak duży, jak drugi, lecz osadzony normalnie. Przestrzeń pomiędzy 
pierwszym i drugim ząbkiem prawie 2 razy taka, jak pomiędzy 2 i 3-cim. 
Poniżej trzeciego ząbka mogą znajdować się jeden lub dwa garbki 
z włosami. Samica posiada wszystkie ząbki słabo wykształcone (Rys. 53).

Rys. 53.

Ścięcie pokryw Pityogenes monacensis Fuchs. Samiec (na lewo).
P. chalcographus L. Samiec (pośrodku). P. chalcographus L. Samica (na prawo), 

(podt. Spessivtseff’a).

Odmiana Białowieska — var. bialowieżensis Karp, posiada pomiędzy 
2-im i 3 cim ząbkiem dobrze widoczny ząbkowaty garbek z włosem.

Głównym żywicielem jest sosna pospolita (Pinus silvestris).
Wykazany przez Karpińskiego wraz z odmianą z puszczy Bia

łowieskiej.
Obraz żerowania nieregularnie gwiazdkowaty, przeważnie popizecz- 

ny, odbija się głęboko w bielu. Chrząszcz opada gałęzie usychających 
lub uschniętych drzew stojących (Tab. IX) Gatunek ten zimuje w sta
dium larwy. Czasami zimują również samice w chodnikach macierzy
stych. Roi się w lipcu, sierpniu i posiada generację jednoroczną.

Obserwacji nad pasożytami brak.
Walka zbędna.
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Pityogenes bidentalus Hrbst Kornik dwuzębny 2 — 2.8 mm 
Chrząszcz brunatno-czarny, błyszczący. Czoło wypukłe i rzadko owło
sione. Przedplecze w przedniej części garbkowane, w tylnej wyraźnie 
kropkowane. Na pokrywach rzędy wyraźnych kropek; na międzyrzędach 
kropki rozrzucone nieregularnie. Na górnym brzegu ścięcia, z każdej 
strony szwu, jeden hakowaty, w dół zagięty ząb. Przed nim znajduje 
się słabo wykształcony (lub brak go) mały ząbek. Hakowaty ząb roz 
szczepią się na końcu raz więcej, raz mniej wyraźnie. Samica nie po
siada zębów na ścięciu (Rys. 54).

Synonimy: Bostrychus bidens F b r.
Głównym żywicielem jest sosna (Pinus siluestris). Karpiński 

spotykał go gnieżdżącego się na świerku (Picea excelsa). Spotykano 
go również na kosodrzewinie (Pinus montana), jodle (Abies alba),

Rys. 54.

Ścięcie pokryw Pityogenes bidentatus F b r. samiec (na lewo), 
P. quadridens Hart., samiec tpotrodku), samica (na prawo) 

(podł. Spessivtsef f’a).

modrzewiu (Larix europaea), wejmutce (Pinus strobus), sośnie czarnej 
(Pinus laricio), jodle kaukaskiej (Abies nordmanniana) i daglezji (Pseudo
tzuga douglasii).

Wykazany z całego terenu Polski.
Obraz żerowania wieloramienny podłużny, odbija się dobrze 

w bielu. Larwy przed przepoczwarczeniem wgryzają się w biel, ko
łyski leżą głęboko w drewnie. Chrząszcze opadają drobne sortymenty, 
włącznie do najcieńszych gałązek, również leżące na ziemi. Opadają 
także młode drzewka w uprawach i zagajnikach (Tab. X, 1)

Gatunek ten zimuje, przeważnie w stadium owada doskonałego, 
roi się w maju, czerwcu, generację posiada jednoroczną

Pasożyty wykazane z ziem Polski: Rhopalicus azureus Ratzb. 
Dinotus clypealis Thoms Pterosema aulloi Merc. (N ii n b e r g).

Walka: palić gałęzie przy okazji wyrobu użytków międzyrębnych; 
wyrywać i palić młode usychyjące drzewka w uprawach i zagajnikach; 
nie przetrzymywać kup chrustu w lesie.
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Pityogenes quadridens Hartiß. Kornik czterozębny. 1.7 — 2 2 mm. 
Chrząszcz podobny do poprzedniego gatunku, lecz mniejszy. Różni się 
zewnętrznie tym, że oprócz zęba hakowatego posiada niżej, z każdej 
strony ścięcia, jeszcze jeden ząbek. Maleńki ząbek przed zębem bako 
watym jest-zmarniały i czasami prawie niewidoczny. Samica nie po
siada ząbków na ścięciu: na ich miejscu znajdują się ledwie widoczne 
wypukłości.

Głównym żywicielem jest sosna (Pinus silvestris). Karpiński 
napotykał go również na świerku (Picea excelsa). Może występować 
poza tym: na kosodrzewinie (Pinus montana), limbie (Pinus cembra), 
wejmutce (Pinus strobus) i sośnie czarnej (Pinus laricio).

Wykazany z całego terenu Polski.
Obraz żerowania gwiazdkowaty, na cieńszych sortymentach po

dłużnie gwiazdkowaty, wrzyna się głęboko w biel. Chrząszcz opada 
zarówno starsze drzewa stojące w górnych partiach strzał (również ga
łęzie), jak leżaninę oraz młode drzewka. Zimuje przeważnie w stadium 
imago, lecz częściowo także w stadium wyrośniętej larwy, a nawet 
poczwarki; roi się w maju, czerwcu, generację posiada jednoroczną.

Pasożyty wykazane z terenu Polski: Rhopalicus azureus Ratzb., 
Eutelus typographi R u s c h к a (Nunberg).

Walka: vide P bidentatus, oraz, — w razie rozrodu, — pułapkowe 
stosy gałęzi i chrustu w miesiącach maju, czerwcu; po opadnięciu stosy 
spalić.

Ips sexdentatus Boern — Kornik 6-zębny. 6-8 mm. Chrząszcz 
brunatny lub brunatno-czarny, błyszczący, owłosiony. Na czole, nad apa
ratem ustnym pojedynczy garhek, nad nim — krótki, poprzeczny szereg 
garbków mniejszych. Przedplecze w górnej części garbkowane, w dolnej 
rzadko, lecz wyraźnie kropkowane. Pokrywy wyraźnie w rzędach kropko
wane. Na brzegach ścięcia, z każdej strony, 6 zębów, z których 4-ty od 
góry jest największy, zgrubiały w szczycie i ostro zakończony (Tab. X, 5, 
Rys. 55).

Synonimy: Bostrychus stenographus Duft.
Głównym żywicielem jest sosna pospolita (Pinus silvestris). Spo

radycznie spotykano go na świerku (Picea excelsa), sośnie czarnej 
(Pinus laricis) i jodle kaukaskiej (Abies nordmanniana).

Wykazany z całego terenu Polski.
Obraz żerowania jest kilkuramienny podłużny i dość dobrze od

bija się w bielu. Chodniki macierzyste dochodzą nieraz do 30 cm. 
długości. Kołyski leżą w korze. Opada zarówno drzewa stojące, jak 
i kłody leżące; gnieździ się przeważnie pod grubą korą (Tab. X, 6 i XI, 1).

4
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Gatunek ten zimuje w stadium owada doskonałego (wylęg na
stępuje w końcu lipca, sierpniu), roi się w maju, i ma generację jedno
roczną.

Pasożyty wykazane z ziem Polski: Rhopalicus suspensus Ratz. 
(N u n b e r g).

Walka: usuwać usychające drzewa, nie przetrzymywać w lesie 
i na składnicach niekorowanych materiałów wyrobionych; w razie 
rozrodu pułapkowe drzewa leżące z grubą korą; stosować — w kwietniu, 
maju, czerwcu.

Ips acuminatus Gyll. Kornik trójzębny. 2.2 — 3.5 mm. Chrząszcz 
brunatny, rzadko owłosiony, błyszczący (Tab. X, 4). Czoło słabo wy

Rys. 55.
Ścięcie pokryw Ips sexdentatus В о e г n (na lewo), Ips typographus L. (pośrodku), 

Ips duplicatus Sahib, (na prawo) (pod). Spessivtsef Га).

pukłe, przedplecze w górnej części garbkowane, w dolnej kropkowane. 
Pokrywy cokolwiek tylko dłuższe, niż przedplecze, w rzędach dość 
silnie kropkowane; na grzbietowych międzyrzędach również szeregi 
kropek. Z każdej strony ścięcia po 3 zęby, z których ostatni największy, 
u samca płytkowato rozszerzony i dwukońcowy (Rys. 56).

Synonimy: Bostrpchus geminatus Z e 11 e r s t.

Rys. 56.
Ścięcie pokryw Ips acuminatus Gyll. 
samca (na lewo) i samicy (na prawo) 

(podł. Spessivtsef Га).

Głównym żywicielem jest sosna (Pinus silvestris). Znany jest wy
padek znalezienia go na modrzewiu (Larix europaea — Rybiński). 
Spotykano go poza tym na świerku (Picea excelsa) i sośnie czarnej 
(Pinus laricio).

d
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Wykazany: z ok. Warszawy, Tarnowa, Snochowie k. Kielc, Jor
danowa, Łańcuta, Śląska, Puszczy Białowieskiej. Na terenie Polski 
rzadki kornik.

Obraz żerowania wieloramienny, podłużnie gwiazdkowaty, głę
boko wrzyna się w biel. Opada zwykle górne partie strzał i gałęzie 
drzew stojących, a czasami leżących (Tab. X, 3).

Obserwacji nad zimowaniem, rójką, generacją i pasożytami z te
renu Polski brak.

Walka: palić wierzchołki i gałęzie przy okazji wyrobu użytków 
międzyrębnych; pułapki leżące.

Orlhotomicus proximus Eichh. Kornik brzegozębny. 3 — 3.8 mm. 
Czoło owłosione. Przedplecze w górnej części garbkowane, w dolnej 
kropkowane. Pokrywy w rzędach dość silnie kropkowane; na między
rzędach pojedyncze kropki (Rys. 57 i Tab. XII, 1). Na brzegach ścięcia 
samca z każdej strony po 4 zęby, z których drugi jest największy,

Rys. 57.

Czułki Orthotomicus proximus Eichh. 
(podł. Spessivtsef f’a).

wskutek tego, że jest osadzony na szerokiej podstawie. Dwa dolne 
zęby jednakowej wielkości. Samica posiada tylko 3 wyraźne zęby, 
z których drugi jest największy, a trzeci cokolwiek zsunięty od brzegu 
ku środkowi. Znajduje się on tylko cokolwiek niżej środka brzegu 
ścięcia. Na brzegach ^cięcia, pomiędzy 2 i 3 ząbkiem, są 2 garbki, 
przy czym drugi z nich znajduje się prawie w jednej linii poprzecznej 
z 3-im zębem. Brzegi ścięcia za ostatnim ząbkiem falisto karbowane. 
Chrząszcz brunatny, połyskujący. Gatunek dość zmienny*) (Rys. 58, 59).

Synonimy: Tomicus omissus Eichh.
Głównym żywicielem jest sosna (Pinus silveslris). Spotykano go 

również na świerku (Picea excelsa).
Wykazany z całego terenu Polski.

*) pojawiające się od czasu do czasu wzmianki o znalezieniu na terenie Polski 
gatunku O. erosus są błędne. Są to niewłaściwie oznaczone okazy O. proximus. 
O. erosus jest gatunkiem wybitnie południowo europejskim występującym na Pinus 
maritima.
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Obraz żerowania zwykle 2 — 3 ramienny podłużny; chodniki ma
cierzyste przebiegają falisto i odbijają się w bielu. Kołyski częściowo 
lub całkowicie leżą w bielu. Chrząszcz opada zarówno drzewa uschnięte 
stojące (szczególnie w górnych partiach, oraz gałęzie), jak leżaninę 
(Tab. XII, 4).

Gatunek ten zimuje w stadium ouada doskonałego, roi się w maju 
i posiada generację jednoroczną.

Obserwacji nad pasożytami z terenu Polski brak.
Walka: usuwać leżaninę i inne użytki przygodne w swoim czasie.

Ortholomicus laricis Fbr. Kornik wielozęhny. 3 — 3.8 mm Chrząszcz 
podobny do samic poprzedniego gatunku (Rys. 60). Przedplecze silniej 
kropkowane, rozstawienie zębów na ścięciu inne. Z każdej strony

Rys. 58.
Ścięcie pokryw Orthomicus 
proximus Eichh. samiec 
(podł. SpessivtsefГа).

Rys. 59.
Ścięcie pokryw Orthomicus proximus 

Eichh. samica 
(podł. S p e s в i v t в e f Pa).

ścięcia 3 zęby; drugi z nich największy, gdyż jest osadzony na sze
rokiej podstawie. Na brzegach ścięcia, pomiędzy 2-im i 3-im zębem 
2 karby. Dolny (3 ci) ząb zsunięty ku środkowi i znajduje się prawie 
przy końcu ścięcia. Małe pierwsze ząbki tak od siebie oddalone, jak 
drugi duży ząb od każdego z nich z danej strony. Obie płcie posia
dają uzębienie jednakowe, jedynie samica ma ząbki słabiej wykształ
cone. Ścięcie prawie okrągłe. Brzeg pokryw za ostatnim ząbkiem 
gładki. Gatunek dość zmienny*) (Rys. 60).

Synonimy: Bostrpchus micrographus D e g.
Głównym żywicielem jest sosna (Pinus silvestris) Występuje 

często również na świerku (Picea excelsa). Sporadycznie znajdowano 
go na modrzewiu (Larix europaea), jodle (Abies alba), jodle kaukaskiej 
(Abies nordmanniana) i limbie (Pinus cembra).

Wykazany z całego terenu Polski.

•) opisany w Pol. Piśmie Entomologicznym przez Kelera O. feiferi (na pod
stawie jedynego okazu, dostarczonego mu z Zamojszczyzny przez F e i f e r a), zdaniem 
autorów, jest nienormalnie rozwiniętym okazem O. laricis
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Obraz żerowania nieregularny jednoramienny podłużny, skrzywiony 
w kształcie buta i nierównomiernie ku końcowi rozszerzony. Nyż 
jajowych brak, gdyż jaja są składane kupkami. Częściowo odbija się 
w bielu Kołyski leżą zwykle dość głęboko w bielu. Chrząszcz z re
guły opada leżaninę różnych wymiarów (Tab. XI, 2). Gatunek ten zi
muje w stadium imago, roi się w maju i posiada generację jednoroczną.

Obserwacji nad pasożytami z terenu Polski brak.
Walka: vide O. proximus.

Orthotomicus suturalis Gyll. Kornik ostrozębny 2.8 — 3.2 mm. 
Chrząszcz podobny do poprzedniego gatunku. Różni się zewnętrznie 
tym, że ścięcie pokryw ma wąskie, podługowate, i słabo ograniczone, 
a 3 zęby, jakie posiada na każdym z jego brzegów (drugi z nich naj
większy), są zsunięte (szczególnie u samicy) cokolwiek ku środkowi. 
Pierwsze dwa małe ząbki ustawione w dużo większej odległości od 
siebie, niż każdy z nich od drugiego, dużego zęba (Rys. 61).

Synonimy: Bostrychus nigritus Gyll. (samiec).
Głównym żywicielem jest sosna {Pinus silvestris). Występuje rów

nież na świerku (Picea excelsa), modrzewiu (Larix europaea), limbie 
(Pinus cembra) i sośnie czarnej (Pinus laricio).

Wykazany z całego terenu Polski.
Obraz żerowania wieloramienny podłużny, częściowo odbija się 

w bielu. Opada zazwyczaj leżaninę z cieńszą korą; rzadziej można go

Rys. 60.

Ścięcie pokryw Orthomicus laricis 
Fbr. (podł. Spessivtsef f’a).

Rys. 61.

Ścięcie pokryw Orthomicus suturalis 
Gyll. samiec (na lewo)

samica (na prawo) 
(podł. Spessivtseff’a)

spotkać na drzewie stojącym (Tab. XII, 5). Zimuje w stadium owada 
doskonałego, roi się w maju, generację posiada jednoroczną.

Obserwacji nad pasożytami brak.
Walka: vide O. proximus.
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Orthotomicus longicollis Gyll. Kornik płaskozębny. 4 — 5 mm. 
Chrząszcz brunatny, błyszczący, długi, walcomaty (Tab. XII, 3). Na 
czole samca dość duży, na czole samicy — maleńki garbek; czoło owło
sione. Przedplecze wyraźnie dłuższe, niż szerokie, w przedniej części 
gaibkowane, w tylnej delikatnie kropkowane. Pokrywy w rzędach 
dość silnie kropkowane; na międzyrzędach pojedyncze kropki. Pierwszy 
ząbek na brzegu ścięcia maleńki, drugi wielki, szeroki, zduszony od 
góry, — z trzema końcami. Dolny stożkowaty ząb osadzony niedaleko 
końca pokryw i cokolwiek zsunięty ku środkowi. Między nim, a zębem 
zduszonym na brzegu ścięcia dwa wydłużone garbki. Samica posiada 
zarówno zęby, jak garbki zmarniałe (Rys. 62).

Synonimy: Tomicus oblitus Perris.
Głównym żywicielem jest sosna (Pinus silvestris). Spotykano go 

na sośnie czarnej (Pinus laricio).
Wykazany: z Niska, Białowieży, Śląska, Mazowsza i Pomorza. 

Kornik na terenie Polski rzadki.
Obraz żerowania nie jest podobny do żadnego innego z gatunków 

korników europejskich. Przypomina raczej obraz żerowania amerykań-

Rys. 62.
Ścięcie pokryw

Orthotomicus longicollis Gyll. 
samiec (na lewo), aamica (na prawo) 

(podł. Speeaivtaeff’a).

skiego gatunku bielojada Dendroctonus frontalis. Chodnik macierzysty 
bardzo długi, bezładnie rozgałęziony w najrozmaitszych kierunkach 
z wieloma wypustkami oraz, tu i owdzie, na całej długości, — kanałami 
zwrotnicowymi. Na bielu zwykle nie odbija się; przy niezbyt grubej 
korze chodnik macierzysty częściowo widoczny od jej wewnętrznej 
strony (Tab. XIV, 1). Chodniki larwowe przebiegają całkowicie w ko
rze i są niewidoczne na spodniej stronie kory. Kołyski leżą w korze. 
Chcąc wydobyć larwy lub wylęgnięte chrząszcze, trzeba ciąć korę do 
środka lub łamać ją w kawałki. Ponieważ pod korą żerują zwykle 
równocześnie larwy różnych kózek, więc wszelkie ślady chodników ma
cierzystych na spodniej stronie kory zacierają się, i nic nie zdradza 
obecności żerowisk kornika wewnątrz kory. Nie wiedząc o tym, można 
go bezskutecznie poszukiwać. Gdy następuje wylot kornika, obecność 
żerowisk zdradzają otwory wylotowe na zewnątrz Chrząszcz opada 
uschnięte drzewa stojące i zajmuje (od szyi korzeniowej począwszy)
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partię strzały z grubą korą. Rzadko gnieździ się w korze cieńszej 
z niegrubą warstwą martwej korowiny.

Gatunek ten zimuje w stadium owada doskonałego w żerowisku 
macierzystym lub poza nim (ewentualny wylot po wylęgu ma miejsce 
we wrześniu,, październiku), roi się w kwietniu, maju. Generację 
posiada jednoroczną.

Obserwacji nad pasożytami z terenu Polski brak.
Walka zbędna.

Oprócz powyższych spotykano na sośnie następujące gatunki: 
D. micans Kugel, (p. świerk), H. glabratus Zetterst. (p. świerk)
H. brunneus E r. (p. świerk), P. polygraphus L. (p. świerk), P. puncti- 
frons Thoms, (p. świerk), P subopacus Thoms (p. świerk), C. mau- 
lei R o u b. (p. świerk),- C. abietis Ratzb. (p. świerk), C. saltuarius 
Wse. (p. świerk), A. dispar F b r. (p dąb), X saxeseni Ratzb. (p. dąb), 
D. autographus R a t zb. (p świerk), P. pityographus Ratzb (p jodła), 
P. micrographus L (p. świerk), P. morozovi Spess. (p. świerk). 
P. chalcographus L, (p. świerk), P. bistridentatus Eichh. w górach 
(p. kosodrzewina), P. spinidens var. heterodon Wachtl. (p. jodła),
I. typographus L. (p. świerk), I. amitinus Eich. (p. świerk), I dupli
catus Sahib, (p. świerk), O. starki Spess. (p. świerk).

10. Sosna czarna (Pinus laricio Poir.).

Na sośnie czarnej spotykano sporadycznie następujące gatunki: B. piniperda 
L. (p. sosna p.), H. palliatus Gyll (p. sosna p.), H. ater Payk. (p. sosna p.) 
H. attenuatus Er. (p. sosna p.), C. minimus Fbr. (p sosna p.), C. cinereus Hrbst. 
(p. sosna p), P. lichtensteini Ratzb. (p sosna p.), P. glabratus Eichh. (p. sosna p.), 
P. bidentatus Hrbst. (p. sosna p), P. quadridens Hartig. (p. sosna p.), P. bistri
dentatus Eichh. (p. kosodrzewina:, I. sexdentatus Boern. (p. sosna p.), I. acumi- 
natus Gyll. (p. sosna p.), O. suturalis Gyll. (p. sosna p.) i O. longicollis Gyll. 
(p. sosna p.).

11. Świerk (Picea excelsa LK.).

Phthorophloeus spinulosus Rey. Szczeciniak czarny. 1.8 —2.2 min. 
Chrząszcz brunatno-czarny lub czarny, matowy. Czoło wypukłe i owło
sione Maczuga czułków wyraźnie trzyczłonowa (Rys 63, str. 97). Węższe od 
pokryw przedplecze kropkowane i owłosione. Na pokrywach, u ich 
podstawy, grzebień z garbków. Pokrywy w rzędach silnie kropkowane; 
międzyrzędy wąskie; znajdują się na nich (aż do końca pokryw) regu
larne szeregi gęsto ustawionych krótkich szczeciuiastych żółtych włos
ków. Międzyrzędy na ścięciu ząbkowato garbkowane (u samca silniej).
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Synonimy Phthorophloeus rhododaclylus Chap., Ph chapuisi 
Bland f„ Ph. perrisi G u i 1 1 e b., Ph. spinulosus G u i 1 1 e b., Elze- 
arius crenalus G u i 1 1 e b.

Głównym żywicielem jest świerk (Picea excelsa).
Wykazany: z Zamojskiego, Snochowie k. Kielc, ok. Cieszyna, Be

skidu Śląskiego, Białowieży, Tatr, Śląska.
Obraz żerowania klamrowaty poprzeczny; chodniki larwowe długie, 

regularne. Odbija się głęboko w bielu (Tab. XIV, 2). Chrząszcz opada 
usychające dolne gałęzie stojących świerków. Karpiński znajdował 
go również na małych uschniętych świerczkach z podszycia i podrostu 
razem z gatunkiem następnym.

Gatunek ten zimuje w stadium larwy lub owada doskonałego, roi 
się w maju, czerwcu i lipcu, sierpniu (jedna z tych rójek jest rójką po
tomstwa generacji siostrzanej) i posiada w północno-wschodniej części 
kraju generację dwuletnią.

Pasożyty wykazane z terenu Polski: Rhopalicus suspensus Ratzb., 
Dinolus clypealis Thoms. (Nunberg).

Walka zbędna.

Xylechinus pilosus Ratzb. Szczeciniak jasny. 2.2 — 2.5 mm. 
Chrząszcz posiada czoło rńypukłe i delikatnie owłosione. Przedplecze 
kropkowane i pokryte gęstym przylegającym włosem, węższe od pokryw. 
Pokrywy w rzędach silnie kropkowane; na międzyrzędach gęste, przy
legające owłosienie, zaś w środku — po jednym szeregu białawych odsta- 
jąch łuseczek. Szeregi łuseczek szczególnie dobrze widoczne na ścięciu. 
Chrząszcz czarny, matowy, lecz wskutek gęstego owłosienia wydaje się 
si wa wy m.

Głównym żywicielem jest świerk (Picea excelsa). Spotykano go 
sporadycznie na modrzewiu (Larix europaea).

Wykazany: z okolic Zamościa, Śląska, Tatr, Cieszyna, Białowieży.
Obraz żerowania nieregularnie klamrowaty, poprzeczny, z obszerną 

komorą godową po środku. W bielu odbija się słabo. Chrząszcz opada 
uschnięte małe świerczki i drągi z podszycia i podrostu, stojące złomki, 
czasami cienki materiał leżący itp. Osiedla się zwykle w dolnej części 
strzały, powyżej szyi korzeniowej (Tab. XIV, 4). Gatunek ten zimuje 
w stadium owada doskonałego w żerowiskach, w których się wylągł, roi 
się w maju, czerwcu i generację posiada jednoroczną.

Obserwacji nad pasożytami z terenu Polski brak.
Walka zbędna.

Dendroctonus micans Kugel. Bielojad olbrzymi. 7 — 9 mm. 
Jest to największy kornik krajowy (Rys. 64 i Tab. XIII, 2). Chrząszcz
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czarny, mało połyskujący, rudo owłosiony. Czoło bardzo silnie kropko
wane z przerwaną pośrodku wklęsłą linią podłużną. Przedplecze także 
silnie kropkowane, z gładką linią środkową. Na pokrywach rzędy du
żych, lecz płytkich kropek; międzyrzędy marszczone i garbkowane. 
Ścięcie równomiernie zaokrąglone.

Rys. 63. Rys. 64.

Czułki Phthoropiceus sp. Czułki Dendroctonus micans Kugel 
(podł S p e s s i v t s e f i’a). (podł. S p e s s i v t s e f f’a).

<

Głównym żywicielem jest świerk (Picea excelsa). Sporadycznie 
spotykano go na sośnie (Pinus silvestris) i jodle (Abies alba).

Wykazany prawie z całego terenu Polski.
Obraz żerowania wspólny. Ponieważ chrząszcz atakuje drzewa ży- 

jące, zupełnie zdrowe, więc w miejscu wgryzienia się następuje silny 
wylew żywicy i tworzą się z niej grudy (Tab. XIII. 4), z przeczyszcza
nym przez kornika kanałem pośrodku. Opada zwykle dolne partie strzał 
drzew stojących, szyję korzeniową i grubsze korzenie. Znajdował go jednak 
Karpiński również w wierzchołkowych partiach (Tab. XIII, 1 i 3).

Gatunek ten zimuje w stadium owada doskonałego w miejscu wy
lęgu, lub w stadium larwy, roi się w czerwcu. Generację w północno- 
wschodniej części kraju posiada dwuletnią.

Obserwacji nad pasożytami z terenu Polski brak.
Walka: usuwać niezwłocznie drzewa uszkodzone mechanicznie (obtar

cia kołami wozów itp.); wyszukiwać drzewa porażone, korować, a korę 
i gałęzie ułożyć w stos na pniaku po ściętym porażonym drzewie 
i spalić (opalić pniak i korzenie).

Hylurgops glabralus Zetterst. Polesiak górski. 4.5 — 5 mm. 
Chrząszcz brunatno-czarny, połyskujący. Czoło kropkowane, z krótką 
listewką podłużną na ryjku. Przedplecze szersze, niż długie, jednak 
cokolwiek węższe od pokryw, kropkowane, z gładką linią środkową. 
Na pokrywach rzędy dużych kropek; międzyrzędy marszczone; ku koń
cowi znajdują się na nich szeregi garbków z krótkimi włosami. Deli
katne owłosienie najlepiej widoczne na ścięciu.

Synonimy; Hylastes decumanus E r., H tenebrosus Sahib.
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Głównym żywicielem jest świerk (Picea excelsa). Sporadycznie 
spotykano go na limbie (Pinus cembra), sośnie (Pinus silveslris) i jodle 
(Abies alba).

Wykazany: z Tatr, ok. Warszawy?, Babiej Góry, Śląska.
Obraz żerowania jednoramienny podłużny, przebiega w korze; 

kołyski częściowo tylko leżą w bielu. Chrząszcz opada przeważnie 
leżaninę z grubszą korą; trafia się jednak również na drzewach stojących 
(Tab. XVII, 4).

Ścisłych obserwacji nad zimowaniem, rójką i generacją z terenu 
Polski brak.

Pasożyty wykazane z ziem naszych: Rhopalicus suspensus Ratzb. 
(Sito wski).

Walka: usuwać w swoim czasie leżaninę.

Hplastes brunneus E r. Zakorek brunatny. 4 mm. Bardzo podobny 
do Hplasles ater P а у k. (sosna), lecz mniejszy. Na ryjku znajduje się 
listewka, która przechodzi poprzez wklęsłość na nim. Różni się ze
wnętrznie od H. ater tym, że przedplecze posiada trochę tylko dłuższe, 
niż szerokie, i bardziej ku przodowi zwężone, poniżej środka najszersze, 
oraz, — że pokrywy są dwa razy tak długie, jak szerokie, bardziej wy
pukłe i bardziej marszczone. Ubarwienie zazwyczaj także cokolwiek 
odmienne — chrząszczyk jest brunatny lub brunatno-czarny. W ogóle, 
dość trudny do rozpoznania gatunek. •

Głównym żywicielem jest sosna (Pinus silvestris); występuje rów
nież na świerku (Picea excelsa). Chrząszcze ogryzają w uprawach korę 
z szyjek korzeniowych i strzałek młodych drzewek iglastych.

Wykazany z całej b. Kongresówki, Tatr, Śląska Cieszyńskiego i Bia
łowieży.

Obraz żerowania, tryb życia i rójka, — jak u gatunku H. ater.
Obserwacji nad generacją i pasożytami z terenu Polski brak.
Walka: usuwać leżaninę, korować wyrabiany materiał, pniaki i ko

rzenie; karczować pniaki. W razie rozrodu wykładać w uprawach krą
glaki pułapkowe, jak na szeleniaka.

Hplastes cunicularius Er. Zakorek świerkowiec. 3.2—4.5 mm. Chrząszcz 
czarny, połyskujący i posiada na pokrywach bardzo delikatne przyle
gające owłosienie. Na czole słabo widoczna listewka, która przez po
przeczną wklęsłość za ryjkiem z reguły nie przechodzi, lub brak jej 
w ogóle. W pierwszym wypadku, — zawsze przerywa się na wklę
słości. Przedplecze kropkowane, z gładką linią środkową. Przestrzenie 
pomiędzy kropkami przy silniejszym powiększeniu nie są gładkie, lecz
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jakby z garbowanej skóry. Na pokrywach rzędy dużych kropek. Po
krywy ledwie tak długie, jak podwójnie szerokie.

Głównym żywicielem jest świerk (Picea excelsa). Spotykano go 
sporadycznie na modrzewiu {Larix europaea). Chrząszcze ogryzają 
w uprawach korę z szyjek korzeniowych i strzałek młodych drzewek 
iglastych.

Wykazany z terenu całej Polski.
Obraz żerowania nieregularny, jednoramienny podłużny, słabo od

bija się w bielu. Chrząszcz opada z reguły leżaninę oraz pniaki.
Gatunek ten zimuje w stadium owada doskonałego, roi się w kwietniu, 

maju i posiada generację jednoroczną.
Obserwacji nad pasożytami z terenu Polski brak.
Walka: vide H. ligniperda (sosna).

Polpgraphus polygraphus L. Zakorek czterooczny więhszy. 2.2 — 
3 mm. Chrząszcz gęsto pokryty białawymi łuseczkami, wskutek czego 
wydaje się siwawy. Samiec posiada czoło wyraźnie wgniecione, prawie 
nagie, z dwoma zbliżonymi do siebie garbkami, samica — płaskie, de
likatnie, lecz dość gęsto, miękko owłosione*). Jest ono delikatnie 
i gęsto kropkowane, a przedni jego brzeg wystający. Maczuga czułków 
szpiczasto zakończona (Rys. 65). Przedplecze delikatnie kropkowane,

Rys. 65.

Czutki: Polygraphus grandiclava Thoms., P. punctifrons Thoms.,
P. polygraphus L., P. subopacus Thoms, (oryg.).

błyszczące, z gładką skróconą linią środkową. Na pokrywach brak wy
raźnych rzędów kropek. W środkowej części pokryw znajdują się de
likatne garbki. Łuseczki na pokrywach wyraźnie dłuższe, niż szerokie,

j w opisach Reitter’a Ц913) i innych mylnie odwrócono te stosunki.
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zgrupowane u? 4 — 5 nieregularnych szeregach na każdym międzyrzędzie 
(Rys. 66).

Synonimy: Polygraphus pubescens Fbr.
Głównym żywicielem jest świerk (Picea excelsa). Sporadycznie 

(przy obecności świerka w drzewostanie) może występować na sośnie 
(Pinus silvestris). "Spotykano go również na jodle (Abies alba), limbie 
(Pinus cembra) i wejmutce (Pinus strobus). Chrząszcz opada usychające 
drzewa stojące oraz leżaninę. Często opada drzewa zupełnie zdrowe. 
Gnieździ się zarówno na strzale, jak i na cienkich gałęziach.

Polygraphus sp. (podt. Spessivtsef f’a).

Wykazany z całego terenu Polski.
Obraz żerowania gwiazdkowaty z tendencją ramion w kierunku 

poprzecznym, całkowicie leży w korze. Tylko na cieńszych sorty
mentach częściowo (kawałkami) może się odbijać w bielu (Tab. XVI, 2 i 4). 
Gatunek ten zimuje w stadium owada doskonałego w żerowisku, w któ
rym się wylągł, roi się w kwietniu i lipcu; generację ma podwójną 
w ciągu roku, Ponieważ są częste wypadki zakładania przez chrząszcze 
generacji siostrzanej, więc można spotkać również zimujące larwy, 
i obserwować rójkę w innych miesiącach.

Pasożyty wykazane z terenu Polski: Rhoplocerus xylophagorum 
Ratzb. (S i t o w s к i), Rhopalicus suspensus Ratzb., Dinotus clypealis 
Thoms., Eutelus typographi Ruschka. (N u n b e r g).

Walka: usuwać w swoim czasie leżaninę i inne materiały przygodne; 
drzewa pułapkowe leżące w kwietniu, maju i lipcu, sierpniu, wrześniu; 
korę z pułapek oraz gałęzie obowiązkowo palić.

Polygraphus punctifrons Thoms. Zakorek czterooczny leżaninowiec. 
2.3 — 3 mm. Chrząszcz podobny do poprzedniego. Różni się od niego 
tym, że wgniecenie na czole samca jest płytsze, a samicy słabiej 
owłosione, oraz, że łuseczki są zgrupowane na każdym międzyrzędzie 
w 3 — 4 nieregularnych szeregach, zaś rzędy są widoczne w postaci 
ciemnych paseczków na tle pokrytych łuseczkami pokryw. Maczuga 
odmiennego kształtu, — okrągło-owalna, z niewyraźnym tylko szczytem 
na wewnętrznym brzegu (nie wyciągnięta w długi koniec, jak u P. poły 
graphus L.) (Rys. 65).
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Głównym żywicielem jest świerk (Picea excelsa). Chrząszcz opada 
z reguły leżaninę. Spotykano go na sośnie (Pinus siluestris).

Wykazany przez Karpińskiego z Puszczy Białowieskiej i Pienin.
Obraz żerowania w przeciwieństwie do innych gatunków tego ro

dzaju, podłużny wieloramienny (nie poprzeczny). Odbija się często dość 
wyraźnie w bielu (nie zawsze jednak)! (Tab. XVI, 1). Gatunek ten zi
muje w stadium imago oraz mniej lub więcej wyrośniętej larwy w zało
żonych żerowiskach lęgowych, roi się w sierpniu i wrześniu; generacja 
jednoroczna.

Obserwacji nad pasożytami z terenu Polski brak.
Walka zbędna.

Pol у graphus subopacus Thoms. Zakorek czterooczny mniejszy. 
1.8—2.2 mm. Podobny do P. polygraphus L., lecz mniejszy. Różni się od 
wymienionego gatunku tym, że przedni brzeg tarczy czołowej jest pro
sty (niewystający), że łuseczki na pokrywach są prawie tak długie, jak 
szerokie (niemal kwadratowe), że garbkowanie środkowej części pokryw 
jest bardziej wyraźne, a garbki silniej wykształcone, oraz, że zakończe
nie maczugi jest tępe (zaokrąglone), a nie szpiczaste (Rys. 65).

Głównym żywicielem jest świerk (Picea excelsa). Sporadycznie wy
stępuje (przy obecności świerka) również na sośnie (Pinus siluestris).

Wykazany: z Zamojskiego, Snochowie k. Kielc, Białowieży oraz i to 
obficie, z całego zasięgu północno-wschodniego świerka.

Obraz żerowania wieloramienny poprzeczny, leży w korze. Chrząszcz 
opada zwykle drzewa stojące (cieńsze sztuki), często razem z P. poly- 
graphus (Tab. XVI, 3).

Gatunek ten zimuje w stadium owada doskonałego w żerowiskach, 
w których się wylągł, roi się w kwietniu i lipcu; generacja podwójna 
w ciągu roku.

Obserwacji nad pasożytami z terenu Polski brak.
Walka: usuwać w swoim czasie drzewa usychające i osłabione 

(szczególnie żerdzinę i drągowinę); cienkie pułapkowe drzewa w kwie
tniu, maju, lipcu i sierpniu.

Crypturgus maulei R o u b. Zakorek-karlik Maulego. 1 mm. Gatunek 
ten jest rzadko rozpoznawany ze względu na wielkie podobieństwo do 
C pusillus (p. sosna). Pokrywy posiada bardzo gęsto i głęboko kopko- 
wane (kropki stykają się ze sobą); międzyrzędy bardzo wąskie, wy
stające.

Żywicielem jest świerk (Picea excelsa). Spotykał go Keler rów
nież na sośnie (Pinus siluestris) i jodle (Abies alba) w Bodzentynie.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie 

ZAKŁAD U STANIKI 

Ks. inwent. Oz................ . poz........... .........
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Wykazany: z Puszczy Białowieskiej i Bodzentyna.
Danych biologicznych z terenu Polski brak.
Walki prowadzić nie należy. Vide C. hispidulus na sośnie.

Cryphalus abietis Ratzb. Wgryzoń świerkowiec. 1.2 — 1.8 nun. 
Chrząszcz czarny, matowy, pokryty łuseczkami. Czoło delikatnie owło
sione. Przedplecze wypukłe; w przedniej jego części plama z garbków. 
Rzędy kropek na pokrywach widoczne; na międzyrzędach rzadko roz
stawione krótkie, mało widoczne włoski.

Głównym żywicielem jest świerk (Picea excelsa). Spotykano go spo
radycznie na sośnie (Pinus silvestris), modrzewiu (Larix polonica), jodle 
(Abies alba) i jodle kaukaskiej (Abies nordmanniana).

Wykazany z całego terenu Polski.
Obraz żerowania jamkowaty słabo odbija się w bielu. Chrząszcz 

opada przeważnie leżaninę oraz małe uschnięte drzewka i drągi z pod
szycia i podrostu (Tab. XIV, 3). Zwykle gnieździ się w gałązkach przy 
okółkach. Zimuje w stadium imago, roi się w kwietniu, maju i lipcu, 
sierpniu; generację posiada podwójną w ciągu roku.

Obserwacji nad pasożytami z terenu Polski brak.
Walka: palić gałęzie przy wyrobie użytków międzyrębnych; nie 

przetrzymywać w lesie kup chrustu.

Cryphalus saltuarius Wse. Wgryzoń północny. 1.5—2 mm. Chrząszcz 
zupełnie podobny do poprzedniego gatunku, lecz większy. Różni się 
zewnętrznie od niego tym, że rzędy kropek na pokrywach są ledwie 
zaznaczone, albo zupełny ich brak. Czułki jak na rys. 67.

Rys. 67.

Czułki Cryphalus saltuarius W вс. 
(podł. Spessivtseff’a).

Synonimy: Cryphalus asperatus Ratzb. (nie Gyll.).
Głównym żywicielem jest świerk (Picea excelsa). Spotykano go

sporadycznie na sośnie (Pinus silvestris), jałowcu (Juniperus communis) 
i jodle kaukaskiej (Abies nordmanniana).

Wykazany: ze Śląska (К o z i к o w s к il, Pienin i Białowieży (Kar
piński). Kornik rzadki na terenie Polski.

Obraz żerowania jamkowaty, prawie całkowicie leży w korze. 
Bliższych danych biologicznych, danych o zimowianiu, rójce, gene

racji i pasożytach z terenu Polski brak.
Walka zbędna.
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Dryocoetes autographus Ratzb. Drzewożerek zachodni. 3 — 4 mm. 
Chrząszcz brunatno-czerwonawy, lub brunatny, dość długo omłosiony, 
błyszczący. Boki głowy samca, od oczu począwszy, ku końcowi równo
ległe, samicy — słabo zbieżne. Czoło samca w przedniej części po
przecznie bardziej wgłębione. Przedplecze raszplowato garbkowane, po
niżej środka najszersze, z boków zaokrąglone. Garbki przechodzą 
w kropki w środkowej części dolnej połowy przedplecza. Kropki te są 
dobrze widoczne i nie zlewają się ze sobą. Na pokrywach wyraźne 
rzędy dużych płytkich kropek; na międzyrzędach szeregi kropek deli
katniejszych. Rząd szwowy z obu stron ścięcia bardzo płytko wgłę
biony, kropki w nim duże, płaskie, włoski na międzyrzędach ustawione 
na ledwie widocznych garbkach (Rys. 68 i Tab. XV, 4).

Rys. 68.

Ścięcie pokryw Dryocoeies auiographus Ratzb. (na lewo) 
i D. heclographus Reitt, (na prawo) (podt. S p e s s i v t s e f f’a).

Głównym żywicielem jest świerk (Picea excelsa). Sporadycznie spo
tykano go na sośnie (Pinus silvestris), jodle (Abies alba), limbie (Pinus 
cernbra). modrzewiu (Larix europaea) i wejmutce (Pinus strobus).

Wykazany z całego terenu Polski.
Obraz żerowania najczęściej jednoramienny nieregularny, podłuż

nie zatokowaty iTab. XV, 1). Czasami napotkać można obraz wielora
mienny podłużny z wyraźną komorą godową. W bielu odbija się słabo. 
Chrząszcz opada leżaninę i pniaki; zimuje w stadium larwy lub imago. 
Roi się w kwietniu, maju i lipcu, sierpniu; generację posiada podwójną 
w ciągu roku.

Obserwacji nad pasożytami z terenu Polski brak.
Walka; usuwać w swoim czasie leżaninę; korować pniaki.

Dryocoetes heclographus Reitt. Drzewożerek wschodni. 3.5—4 mm. 
Chrząszcz podobny do gatunku poprzedniego. Różni się od niego tym, 
że kropki w rzędach na pokrywach są dużo delikatniejsze, a rząd szwowy 
na ścięciu z obu stron wyraźnie wgłębiony. Znajdują się na nim małe, 
rzadziej stojące kropki; garbki na międzyrzędach większe i lepiej wi
doczne. Poza tym, kropki w środkowej części dolnej połowy przed-
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piecza są dużo mniejsze, bardzo gęsto uszeregowane i częściowo zle
wają się ze sobą (Tab. XV, 3).

Głównym żywicielem jest świerk (Picea excelsa).
Wykazany: z Pienin, Tatr, Muszyny, Białowieży i doliny Czarnej 

Wisełki.
Obraz żerowania jednoramienny lub wieloramienny podłużny (wie- 

loramienne obrazy żerowania trafiają się dużo częściej, niż u D. aulo- 
graphus Ratzb.). W bielu odbija się słabo (Tab. XV, 2). Gatunek ten 
zimuje w stadium imago; roi się w kwietniu.

Obserwacji nad generacją i pasożytami z terenu Polski brak.
Walka: vide D. autographus

Pityophthorus micrographus L. Kornik bruzdkowany wschodni. 
1.1 — 1.8 mm. Chrząszcz podobny do gatunku P. pityographus Ratzb. 
(p. jodła). Różni się od niego tym, że samica nie posiada na czole wy
raźnej złocisto-żółtej, dużej szczotki z włosów, lecz bardzo skąpe szare 
owłosienie, które przy rozpatrywaniu tylko pod pewnym określonym 
kątem do światła, robi wrażenie delikatnej szczoteczki, czułki jak na rys. 69.

Rys. 69.

Czułki Pityophthorus mictographus L 
(podł. S p e s s i v t e e f f a).

Synonimy: Pityophthorus fennicus E g g.
Głównym żywicielem jest świerk (Picea excelsa). Spotykał go 

Karpiński także na sośnie (Pinus silvestris).
Wykazany przez Nunberga z Białowieży, a przez Karpiń

skiego z całego północno-wschodniego zasięgu świerka w Polsce. Na 
zachodzie brak go. Studia terenowe Karpińskiego wykazały, że ga
tunek ten występuje na świerku razem z P. pityographus Ratzb. w oko
licach Parczewa, Lublina i Łukowa.

Obraz żerowania wieloramienny podłużny, chodniki larwowe prze
biegają nieregularnie. W bielu nie odbija się zupełnie, lub tylko czę
ściowo (na cienkich gałązkach). Chrząszcz opada przeważnie drzewa 
stojące. Gatunek ten zimuje w stadium imago w żerowiskach, w których 
się wylągł (rzadziej jako larwa), roi się w maju, czerwcu i posiada ge
nerację jednoroczną. Zakładanie generacji siostrzanej jest zjawiskiem 
pospolitym.

Obserwacji nad pasożytami z terenu Polski brak.
Walka: palić gałęzie i wierzchołki przy okazji wyrobu użytków 

międzyrębnych; wyrywać lub wycinać młode porażone drzewka w uprą-
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wach i zagajnikach i palić; cieńsze drzewa pułapkowe w kwietniu, maju, 
czerwcu.

Gatunki P micrographus L. i P. pilyographus Ratzb., występując 
wspólnie na świerku w okolicach Parczewa, Łukowa i Lublina, wydają 
naturalne bastardy: Hybr. hybridus Karp, (cf P. pityographus R a t z b. 
X micrographus L.) i Hybr. inversa Karp, (cf P. micrographus L. 
X 9 P pityograplius Ratzb.). Hybr. hybridus Karp, na ogół jest podobny 
do P. pityographus Ratzb., jedynie samica posiada krótszą i rzadszą 
szczoteczkę na czole. Hybr. inversa Karp, jest prawie zupełnie po
dobny do P. micrographus L. Różnice (przy porównaniu bastardów z ga
tunkami macierzystymi) uwypuklają się jaskrawiej przy rozpatrywaniu 
cech morfologicznych penisa. Obrazy żerowania bastardów wykazują 
przemieszane cechy obu gatunków*).

PUyophthorus exculptus Ratzb. Kornik bruzdkowany południowy. 
4 1.2 — 2 mm. Chrząszcz jest podobny do P. pityographus Ratzb., lecz

bardziej wydłużony. Samica posiada na czole wyraźną szczoteczkę ze 
złocistych włosów. Zewnętrzne brzegi bruzd na ścięciu są regularnie 
karbowane i tak wyniesione w górę, że szew pokryw leży dużo niżej.
Sterczą na nich pojedyncze dłuższe włoski. Bruzdy są bardzo długie.

Synonimy: Pityophthorus macrographus Eichh.
Głównym żywicielem jest świerk (Picea excelsa).
Wykazany: z Lubelskiego, Snochowie k. Kielc, Śląska i Pomorza. 

Gatunek zlokalizowany tylko w południowo-zachodnim zasięgu świerka.
Obraz żerowania wieloramienny podłużny. Chodniki macierzyste 

bardzo długie; chodniki larwowe rzadko rozstawione. Wrzyna się głę
boko w biel. Kornik opada usychające dolne gałęzie świerków stojących 
(Tab. XVII, 3).

Ścisłych obserwacji nad zimowaniem, rójką, generacją i pasożytami 
z terenu Polski brak. Karpiński spotykał wylęgające się chrząszcze, 
poczwarki i wyrośnięte larwy w sierpniu, zaś w październiku — stare 
żywe chrząszcze w prawie ukończonych chodnikach macierzystych.

Walka zbędna.

Pityophthorus hnoteki Reitt. Kornik Knoteka. 2.5 — 2.8 mm. Końce 
pokryw zaokrąglone. Na ścięciu pokryw szeroka gładka bruzda. Szew 
w bruździe bardzo słabo wzniesiony, a boki ścięcia wyższe od niego. 
Na bokach bruzdy sterczą na maleńkich garbkach długie włoski. Samica 
posiada szczoteczkę na czole.

Żywicielem jest świerk (Picea excelsa) oraz limba (Pinus cembra). 
Opada gałązki.

*) vide Karpiński — 22.
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Wykazany przez Karpińskiego ze świerku w górach.
Obraz żerowania wieloramienny podłużny.
Obserwacji nad biologią i pasożytami z terenu Polski brak.
Walka zbędna.

Pityophthorus trägardhi Spess Kornik Tregorda. 1.5 — 1.8 mm.
Chrząszcz brunatny i brunatno-czarny, zwykle z jaśniejszymi pokrywami, 
błyszczący. Czoło obu płci niemal nagie. Przedplecze w przedniej części 
garbkowane, a w tylnej gęsto kropkowane, wskutek czego jego blask 
jest trochę przyćmiony. Na pokrywach delikatne, mało regularne rzędy 
kropek. Pokrywy na końcu wspólnie zaokrąglone. Bruzdy z obu stron 
szwu na ścięciu szerokie, płaskie i gładkie. Zewnętrzne ich brzegi nie 
są wzniesione. Wyraźnych garbków zarówno na nich, jak na szwie—brak 
(są ledwie dostrzegalne ich ślady'. Długich pojedynczych włosów na 
brzegach bruzd również brak.

Głównym żywicielem jest świerk (Picea excelsa) . ■>
Wykazany przez Karpińskiego z północno-wschodniego za

sięgu świerka w Polsce. W zasięgu południowo-zachodnim odnalazł go 
koło Biłgoraja i Garwolina, a także w Pieninach.

Obraz żerowania nieregularny, jednoramienny podłużny lub skośny, 
z komorą godową (gatunek jednożenny, w przeciwieństwie do poprzed
nich z rodzaju Pityophthorus); bywa zwykle zakładany przy okółkach lub 
przy pączkach. Chrząszcz opada wierzchołki i wierzchołkowe gałęzie 
drzew stojących. Sporadycznie spotykał go Karpiński na małych 
świerczkach z podszycia lub w młodnikach. Zimuje w stadium imago 
(rzadko larwy), roi się w maju i generację posiada jednoroczną.

Obserwacji nad pasożytami z terenu Polski brak.
Walka: palić gałęzie przy okazji wyrobu użytków międzyrębnych.

Pityophthorus morozovi Spess. Kornik Morozowa. 1.3 —1.5 mm.
Chrząszcz ciemno-brunatny, błyszczący, delikatnie siwo owłosiony. Czoło 
obu płci niemal nagie, silnie zmarszczkowato kropkowane. Przedplecze 
w przedniej części garbkowane, w tylnej delikatnie, lecz dość gęsto krop
kowane. Pokrywy 2 razy tak długie, jak szerokie, ich końce wspólnie 
zaokrąglone. Znajdują się na nich wyraźne rzędy kropek; na między
rzędach (także na ścięciu) szeregi odstających delikatnych włosków. Na 
ścięciu brak wyraźnych bruzd, jest tylko bardzo słabe wgniecenie (Rys. 70).

Głównym żywicielem jest świerk (Picea excelsa). W jednym wy
padku — Białowieża — znalazł go Karpiński na sośnie Pinus silvestris.

Wykazany przez Karpińskiego z Białowieży i całego północno- 
wschodniego zasięgu świerka w Polsce. W zasięgu południowo-zachod
nim odnalazł go koło Wistowej i w Pieninach. Gatunek rzadki.
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Obraz żerowania nieregularny, jednoramienny podłużny lub skośny 
z komorą godową (gatunek jednożenny) jest zakładany zwykle na naj
cieńszych gałązkach przy okółkach i pączkach. Kornik opada drobne 
gałązki na górnych gałęziach i wierzchoł
kach drzew stojących. Gatunek ten zimuje 
w stadium imago oraz larwy, roi się 
w maju, czerwcu; generacja pojedyncza 
w ciągu roku.

Obserwacji nad pasożytami z terenu 
Polski brak.

Walka zbędna.

Rye. 70.

Pityopthorus morozovi Spees. 
(podł. Spessivtsef f’a).

Pityogenes chalcographus L. Kornik 
rytownik: 2 — 2.3 mm. Chrząszcz bły
szczący, zwykle dwubarwny: przedplecze 
(a często i górna część pokryw) czarne, 
zaś pokrywy (a przynajmniej dolna ich 
część) barwy miedzianej. Czoło delikatnie 
owłosione; samica posiada na nim (bezpo
średnio nad aparatem ustnym) półkolistą 
wklęsłość. Przedplecze w przedniej części 
garbkowane, w tylnej delikatnie kropko
wane. Na pokrywach niewyraźne, delikatne 
rzędy kropek. Z boków i ku końcowi po
kryw giną one prawie zupełnie. Na mię
dzyrzędach sterczą pojedyncze włoski.
Ścięcie bruzdkowato wyżłobione. Na jego zewnętrznych brzegach znaj
dują się po 3 zęby oraz dłuższe włoski. Samica posiada zęby słabiej 
wykształcone.

Synonimy: Pityogenes xylographus Sahib, (samiec), P. sexdentatus 
Oliv.

Głównym żywicielem jest świerk (Picea excelsa). Sporadycznie 
i przy obecności świerka, spotykano go na sośnie (Pinus silvestris), ko
sodrzewinie (Pinus montana), jodle (Abies alba), limbie (Pinus cembra), 
modrzewiu (Larix europaea) i wejmutce (Pinus strobus).

Wykazany z całego terenu Polski.
Obraz żerowania gwiazdowaty z tendencją poprzeczną ramion. Ko

mora godowa leży na grubszych sortymentach w korze, reszta odbija się 
w bielu. Czasami kołyski są częściowo lub zupełnie ukryte w drewnie. 
Gatunek ten opada zarówno drzewa stojące, jak leżaninę. Gnieździ się 
na różnych sortymentach, włącznie do najcieńszych gałązek (Tab. XVII,
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1 i 2). Zimuje przeważnie w stadium imago (lecz i larwy), roi się 
w kwietniu, maju i lipcu, sierpniu; generacja podwójna w ciągu roku.

Pasożyty wykazane z ziem Polski: Rhopalicus suspensus Ratzb., 
Dinotus clypealis Thoms., Rhoptocerus xylophagorum Ratzb., Eute
lus typographi R u s c h к a., Eurytoma ischioxanthos Ratzb. (Nun- 
b e r g).

Walka: palić gałęzie i wierzchołki przy okazji wyrobu użytków 
międzyrębnych; wyrywać lub wycinać i palić usychające młode drzewka 
w uprawach i zagajnikach; usuwać w swoim czasie wszelkie materiały 
międzyrębne; nie przetrzymywać w lesie kup chrustu; drzewa pułapkowe 
leżące w kwietniu, maju, lipcu i sierpniu.

Pityogenes saalasi Egg. — Kornik Saalasa. 2 — 2.4 mm. Podobny 
do P. chalcographus L. Drugi ząbek na ścięciu umieszczony cokolwiek 
bliżej ząbka 1-go, niż 3-go. Rzędy kropek na pokrywach dość wyraźne, 
a kropki na międzyrzędach tak duże, jak w rzędach. Samica posiada 
na ciemieniu owalnie-okrągłą wklęsłość (podobnie, jak u P. trepanatus 
Nördl., lecz znacznie wyżej'.

Głównym żywicielem jest świerk (Picea excelsa).
Wykazany przez Karpińskiego z Puszczy Białowieskiej.
Obraz żerowania gwiazdkowaty podłużny i odbija się w bielu.
Obserwacji nad biologią i pasożytami z terenu Polski brak.
Walka zbędna.

Ips typographus L. Kornik drukarz. 4.2 — 5.5 mm. Chrząszcz 
brunatny lub brunatno-czarny, błyszczący (za wyjątkiem ścięcia), owło
siony. Najdłuższy i najgęstszy włos znajduje się na czole, przednim brzegu 
przedplecza, przed ścięciem i po jego bokach. Na czole wyraźny garbek. 
Przedplecze w górnej części garbkowane, w tylnej dość delikatnie krop
kowane. Na pokrywach rzędy kropek. Międzyrzędy na stronie grzbie
towej nie są kropkowane. Ścięcie pokryw wgłębione z przyćmionym 
połyskiem (mydlanym), wzdłuż szwu nieowłosione. Na jego brzegach, 
z każdej strony, znajduje się po 4 zęby, z których 3-ci od góry jest 
największy, zguzowaciały przy końcu i szpiczasty. Zęby nie są złączone 
podstawami ze sobą. Drugi ząb oddalony ód trzeciego prawie tak da
leko, jak pierwszy od drugiego (Rys. 71).

Głównym żywicielem jest świerk (Picea excelsa). Sporadycznie 
i przy obecności świerka może występować na sośnie (Pinus siluestris), 
jodle (Abies alba), modrzewiu (Larix europaea) i limbie (Pinus cembra).

Wykazany z całego terenu Polski.
Obraz żerowania zwykle dwu lub trójramienny podłużny, dość 

słabo odbija się w bielu (Tab. XVIII, 1 i 2). W chodnikach macie-
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rzystych znajdują się rzadko rozmieszczone kanały zwrotnicowe. Gatu
nek ten opada zarówno drzewa stojące, jak i leżaninę. Należy do naj
większych szkodników świerka (Tab. XVIII, 3). W północno-wschodniej 
części kraju zimuje w stadium imago (rzadziej — wyrośniętej larwy), roi 
się w maju, czerwcu i posiada zazwyczaj generację jednoroczną. Wy
ląg chrząszczy zaczyna się już w sierpniu i trwa aż do maja na
stępnego roku (wrzesień, październik, kwiecień). Pierwsze wylęgają się 
chrząszcze, których rozwój przebiegał w najlepszych warunkach nasło-

Rys. 71.

Czułki Ips typographus I,. 
(podł. Speseivteeff’a).

necznienia (luźne zwarcie, górne partie strzał), a ostatnie te, które prze
chodziły rozwój w warunkach najgorszych pod tym’względem (drzewo
stan silnie zwarty, dolne partie strzał, leżanina). Po wylęgu i krótkim 
żerowaniu (w miejscu wylęgu) chrząszcze wygryzają się na zewnątrz, 
opadają materiał nowy, szczególnie leżący (stojący również, — równie 
chętnie sosnę, jak świerk), wgryzają się pod korę i prowadzą żer uzu
pełniający do zimy (Tab. XVIII, 4), a kontynuują go często jeszcze 
z wiosną (okazy późno wylęgnięte). Stwarza to nieraz pozory drugiej 
generacji w ciągu tego samego lata. Nie zakładają one jednak żerowisk 
lęgowych, lecz wygryzają nieprawidłowe kanały. W zachodniej części 
kraju (a przy sprzyjających warunkach również we wschodniej), kornik 
drukarz posiada podwójną generację w ciągu roku.

Pasożyty wykazane z ziem Polski: Rhopalicus suspensus Ratzb., 
Rhoptocerus xylophagorum Ratzb. Eurytoma ischioxanthos Ratzb., 
Coeloides bostrychorum Gira ud., Eustalocerus clavicornis W e s m., 
Ichneutes reunitor N e s s., (S i t o w s к i), Dendrosoter middendorffii 
Ratzb., Rhopalicus maculifer Forst, Cheiropachys tutela Walk. 
(M о к r z e с к i), Ipocoelius seitneri R u s c h к a, Eutelus typographi 
Ruschka, Dinotus clypealis Thoms. (Karpiński).

Walka: usuwać w swoim czasie wszelkie użytki przygodne; ko
rować materiał wyrabiany; drzewa pułapkowe leżące w kwietniu, maju, 
czerwcu ewentualnie również w lipcu, sierpniu.

Ips amitinus Eichh. Kornik drukarczyk. 4 mm. Chrząszcz po
dobny do gatunku poprzedniego. Różni się od niego głównie tym, że

4
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jest nie tak krępo zbudowany, że posiada grzbietowe międzyrzędy 
kropkowane oraz ścięcie silnię błyszczące*) (Tab. XIX, 1).

Głównym żywicielem jest świerk (Picea excelsa). Sporadycznie 
spotykano go na sośnie (Pinus silvestris), limbie (Pinus cembra), oraz 
modrzewiu (Larix europaea)

Wykazany z całego terenu Polski.
Obraz żerowania wieloramienny podłużny. Chodniki macierzyste 

nie przebiegają tak regularnie, jak u I. typographus, lecz to skośnie, to 
falisto. Cały obraz żerowania dużo lepiej odbija się w bielu. Chrząszcz 
opada przeważnie drzewa stojące i występuje razem z gatunkiem po
przednim, zakładając swe chodniki pomiędzy licznymi jego chodnikami 
w górnej partii strzał, lub osobno — w gałęziach (Tab. XIX, 2>.

Ścisłych obserwacji nad zimowaniem, generacją i rójką z terenu 
Polski brak. Karpiński spotkał wylęgające się chrząszcze, poczwarki 
i wyrośnięte larwy w sierpniu.

Pasożyty wykazane z ziem naszych: Rhopalicus suspensus Ratzb., 
Rhoptocerus xylophagorum Ratzb., Ipocoelius seitneri Ruschka., Coe 
loides bostrychorurn Giraud., Uendrosoter middendorffii Ratzb. (Si
to w s к i).

Walka: palić gałęzie i wierzchołki przy okazji wyrobu użytków 
międzyrębnych.

Ips duplicatus Sahib. Kornik zrosłozębny idrukarz wschodni). 
3.5 — 4 mm. Chrząszcz na ogół podobny do małego I. typographus L, 
z którym w praktyce jest identyfikowany. Różni się od niego zewnętrz
nie tym, że jest mniejszy, na czole nie posiada wyraźnie widocznego 
garbka, że na grzbietowych międzyrzędach znajduje się tylko luźne 
kropkowanie, że posiada ścięcie silnie błyszczące, a na jego brzegach — 
zupełnie inne uzębienie. Mianowicie, z każdej strony znajdują się cztery 
zęby, z których dwa środkowe są podstawami wyraźnie ze sobą połą
czone; żaden z zębów nie jest tak zguzowaciały na końcu, jak 3-ci ząb
I. typographus. Zęby 2-gi i 3-ci są oddalone od siebie (końcami) znacz
nie mniej, niż 1-szy i 2-gi**) (Tab. XIX, 3).

Synonimy: Tomicus rectangulus Ferrari., T. judeichi Kirsch., 
T. infuscalus Eichh.

♦) w okolicach Parczewa Karpiński spotykał wyłącznie okazy różniące się od 
OKazów normalnych bardzo silnym (głębokimi kropkowaniem pokryw (zarówno 
w rzędach, jak i na międzyrzędach', z silnie wypukłymi międzyrzędami. Okazy 
1. amitinus pochodzące z różnych zasięgów świerka należałoby poddać ścisłym po
równawczym badaniom.

•") nad okazami tego gatunku pochodzącymi z różnych zasięgów świerka na
leżałoby przeprowadzić szczegółowe badania porównawcze.
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Głównym żywicielem jest świerk (Picea excelsa); przy jego obec
ności gatunek ten rozmnaża się z powodzeniem również na sośnie (Pinus 
silveslris'. Sporadycznie spotykano go na limbie (Pinus cernbra).

Wykazany: z Zakrzewa k. Częstochowy, Snochowie k. Kielc, Śląska 
(zjawisko sporadyczne) oraz Białowieży i całego zasięgu północno-wschod
niego świerka w Polsce (równie w nim pospolity, jak I. typographic).

Obraz żerowania wieloramienny podłużny, słabo odbija się w bielu. 
Chrząszcz opada zwykle górne partie strzał drzew stojących. Zwykle 
występuje razem z I. typographus. Karpiński napotykał drzewa 
(świerki) od dołu do góry opadnięte samoistnie przez I duplicaius. 
W zasięgu świerka północno-wschodnim jest równie niebezpieczny, jak 
I. typographus, zaś znacznie trudniejszy do zwalczania, gdyż pułapki 
leżące opada bardzo słabo*) (Tab. XIX, 4). Gatunek ten zimuje w sta
dium imago, roi się w maju, czerwcu i posiada generację jednoroczną.

Pasożyty wykazane z ziem naszych: Coeloides bostrychorum G i- 
rand., Dendrosoter middendorffii Ratzb., Rhoptocerus xylophagorum 
Ratzb., Ipocoelius seitneri Rusch к a., Eutelus typographi Ruschka., 
Rhopalicus maculifer F ö r s t., Dinotus clypealis Thoms. (Kar
piński).

Walka: usuwać drzewa osłabione i umierające; drzewa pułapkowe 
stojące przygotować w zimie.

Orthotomicus starki Spess. Kornik Starka. 1.6 —2 mm. Chrząszcz 
posiada złocisto-żółtą barwę oraz delikatne rzadkie lecz długie owło
sienie. Czoło kropkowane i pokryte rzadkim, krótkim włosem. Przed
plecze w przedniej części garbkowane, w tylnej delikatnie kropkowane. 
Na pokrywach wyraźne rzędy kropek. Na międzyrzędach na przemian 
leżące większe i mniejsze płytkie kropki. Na ścięciu pokryw z każdej 
strony po 3 ząbki. Pierwsze 2 ząbki umieszczone blisko siebie mają 
wspólną podstawę. Pomiędzy 2 i 3 ząbkiem, bliżej 2-go, na zewnątrz, 
naprzeciw 4-go międzyrzędu, znajduje się ząbkowaty garbek. Samica 
posiada wszystkie ząbki słabo wykształcone (Rys. 72).

Głównym żywicielem jest świerk (Picea excelsa). Karpiński na
potkał go w jednym wypadku (Białowieża) na sośnie (Pinus silvestris).

Wykazany przez Karpińskiego z Puszczy Białowieskiej oraz 
całego północno-wschodniego zasięgu świerka w Polsce.

Obraz żerowania 2, 3 lub wieloramienny, poprzecznie lub skośnie 
' gwiazdkowaty. W końcu chodników macierzystych widoczne rozszerze

nia, powstałe wskutek żerowania chrząszczy. Cały obraz żerowania od
bija się głęboko w bielu. Chrząszcz opada gałęzie i drobne gałązki

•) na co zwracamy uwagę leśników.
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wierzchołkowe oraz wierzchołki drzew stojących, zimuje w stadium 
larwy i imago (w założonych chodnikach), roi się w lipcu, sierpniu i po
siada generację jednoroczną.

Obserwacji nad pasożytami z terenu Polski brak.
Walka zbędna.

Rys. 72.

Ścięcie pokryw Orthotomicus starki Spess. (na lewo samiec, 
na prawo samica) (pódl. Spessivtsef f’a).

Oprócz powyższych, na świerku występują, lub były spotykane 
sporadycznie, również następujące gatunki: B. piniperda L. (p. sosna),
B. minor H a r t i g. (p. sosna), H. ligniperda Fbr. (p. sosna), H pal
liatus Gyll. (p. sosna), H. ater P а у k. (p. sosna), C. hispidulus 
Thoms, (p. sosna), C. pusillus Gyll. (p. sosna), C. cinereus 
Hrbst. (p. sosna), C. piceae Ratzb. (p. jodła), X. lineatus Oliv, 
(p. sosna). X. saxeseni Ratzb. (p. dąb), P. pityographus Ratzb. 
(p. jodła), P curvidens Germ. (p. jodła). P. vorontzovi Jakobs,
(p. jodła), P. bidentatus Hrbst. (p. sosna), P. quadridens H a r t i g.
(p. sosna), P. bistridentatus Eichh. (p. kosodrzewina), I. sexdentatus
В o e r n. (p. sosna), I. acuminatus Gyll. (p. sosna), O proximus
Eichh. (p. sosna), O. laricis Fbr. (p. sosna), O. suturalis Gyll. 
(p. sosna).

12. Wejmutka (Pinus strobus L ).
Na wejmutce spotykano sporadycznie następujące gatunki: B. piniperda L. 

(p. sosna), B. minor H a r t i g. (p. sosna), H. ligniperda Fbr. (p. sosna), H. pal
liatus Gyll. (p. sosna), P. polygraphus L. (p. świerk), C. cinereus Hrbst. 
(p. sosna), X. lineatus Oliv. (p. sosna), D. autographus Ratzb. (p. świerk), 
P pityographus Ratzb. (p. jodła', P. lichtensteini Ratzb. (p. sosna). P. chal
cographus L (p. świerk), P. bidentatus Hrbst. (p. sosna) i P. quadridens H a r- 
t i g. (p. sosna).
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13. Żywotnik wschodni (Biota orierilalis End 1.'.
Na żywotniku wschodnim spotykano sporadycznie P. thujae Perris (p. ja

łowiec).

14. Żywotnik zachodni — Tuja (Thuja occidentalis L.).
Na żywotniku zachodnim spotykano sporadycznie P thujae Perris, (p. ja

łowiec) i A. dispar Fbr (p. dęby).

B. Opis gatunków występujących na drzewach i krzewach 
liściastych oraz roślinach zielnych

1. Bez czarny (Sambucus nigra L.).
Na bzie czarnym spotykano sporadycznie Anisandrus dispar Fbr. 

(p. dęby).

2. Bez perski (Springa vulgaris L.).
Na bzie perskim spotykano sporadycznie następujące gutunki H crenatus Fbr. 

(p. jesion), H. oleiperda Fbr. (p. jesioni, L. fraxini P n z. ip. jesion) i L coryli 
Perris, (p. leszczyna).

3. Brzozy (Betula verrucosa E h г h. iß. pubescens Ehr h.).
Scolytus ratzeburgi Janson. Ogłodek brzozowiec. 5 — 6 mm. 

Czoło samca wgniecione, gęsto owłosione, z delikatną listewką w środku. 
Czoło samicy nieco wypukłe i prawie nagie. Czarne, błyszczące przed
plecze delikatnie, gęsto i równomiernie kropkowane. Na czarnych, 
błyszczących pokrywach znajdują się wyraźne rzędy kropek, na między
rzędach szeregi kropek bardzo delikatnych. Na trzecim pierścieniu od
włoka samca duży wyrostek, a tylny brzeg czwartego pierścienia po
środku zgrubiały, wystający i w środku zgrubienia wzniesiony. Na od
włoku samicy wyrostków brak. Na ostatnim pierścieniu odwłoka samca 
płaska szczoteczka z włosów (Rys. 73).

Rys. 73.
Scolytus ratzeburgi Janson, samiec 

(podł. Spessivtsef f’a).

Wyłącznym żywicielem są brzozy (Betula).
Wykazany z terenu całej Polski.
Synonimy: Eccoptogaster destructor Ratzb., lub Thoms., nie 

Oliv. E. scolitus P а у k.
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Obraz żerowania jednoramienny podłużny; chodniki larmome dłu
gie i regularnie uszeregowane (Tab. XX). Odbija się wyraźnie w bielu. 
Z zewnątrz, na powierzchni kory, na całej długości chodnika macierzy
stego widoczne liczne, gęsto uszeregowane otwory kanałów »kopulacyjno- 
wentylacyjnych«. Chrząszcz opada strzały i grubsze gałęzie (Tab. XXI, 1); 
zimuje w stadium na wpół wyrośniętej larwy, roi się w lipcu, sierpniu; 
generacja jednoroczna.

Pasożyty wykazane z terenu Polski: Elachistus leucogramma Ratzb. 
Coeloides scolylicida W e s m., Lissonota errabunda H o 1 m g r. (Si
towski).

Walka: usuwać w swoim czasie użytki międzyrębne.

Xyloterus signatus F b r. Drwalnik znaczony. 3.5 mm. Samiec po
siada czoło wyżłobione, samica wypukłe; u obu płci jest ono owłosione. 
Maczugi czułków nie wyciągnięte w długi koniec, lecz zaokrąglone. 
Przedplecze szersze niż długie, u samca dłuższym włosem pokryte na 
górnym brzegu, zawsze dwubarwne: od góry i w środku czarne, a od 
dołu i z boków żółto-czerwone — czasami całe żółto-czerwone, a tylko 
w środku znajduje się czarny punkt. Pokrywy w rzędach wyraźnie 
kropkowane i bardzo delikatnie owłosione. Na ścięciu brak gęstego 
owłosienia; znajduje się na nim takie same delikatne i rzadkie owłosie
nie, jak na pokrywach. Dwubarwność pokryw widoczna: szew, ze
wnętrzny brzeg i jeden pasek w środku barwy czarnej, — reszta żółto- 
czerwonej.

Synonimy: Bostrychus quinquelineatus Adams., Trypodendron 
quercus Eichh.

Głównym żywicielem jest grzybek Monilia Candida, hodowany w że
rowisku. Najczęściej chrząszcze opadają brzozy (Betula), lecz również 
dęby (Quercus), olchy (Alnus), buki (Fagus), graby (Carpinus) i lipy 
(Tilia).

Wykazany: z Zamojskiego, ok. Warszawy, Suchedniowa w Kie
leckim, Zakrzewa k. Częstochowy, Snochowie k. Kielc, Śląska i Białowieży.

Obraz żerowania drabinkowaty, zczerniały wewnątrz leży w drew
nie. Chrząszcz opada strzały (Tab. XIX, 5); zimuje w stadium owada 
doskonałego w żerowiskach macierzystych, roi się dwa razy do roku: 
w kwietniu, maju i sierpniu, i posiada 2 generacje w ciągu roku.

Obserwacji nad pasożytami z terenu Polski brak.
Walka: vide X. lineatus na sośnie.

Sporadycznie spotykano na brzozach: T. bicolor Hrbst. (p. buk), 
X. domeslicus L. (p. olchy), A. dispar F b r. (p. dęby) i X. saxeseni Ratzb. 
(p. dęby).
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4. Buk (Fagus silvatica L).

Ernoporus fagi Fbr. Kornik Bukowiec. 1.5 — 2 mm. Chrząszcz 
długi, wąski. Pokrywy przeszło 2 razy tak długie, jak szerokie. Na 
przednim brzegu przedplecza grzebień oraz szeroka, nieregularna w przed
niej części, plama z garbków (Rys. 74). Rzędy kropek na pokrywach 
prawie niewidoczne, międzyrzędy wyraźnie zaznaczone przez szeregi 
odstających żółtych łuseczek. Na pokrywach gęste, łuseczkowate, przy
legające owłosienie. Czułki jak rys. 75.

Rys. 74.

Czułek Ernoporus fagi Fbr. 
(podł. Speesivteef f’a).

Ernoporus sp.
(podł. Speesivteef f’a).

Synonimy: Cryphalus łhomsoni Ferrari.
Głównym żywicielem jest buk (Fagus silvatica). Spotykano go 

również na grabie (Carpinus belulus).
Wykazany: z Zamojskiego, ok. Częstochowy, ok. Jaworowa, Bes

kidów, Pomorza i Śląska.
Obraz żerowania nieregularny, leży prawie całkowicie w korze. 

Chrząszcz opada martwe gałęzie.
Obserwacji nad zimowaniem, rójką, generacją i pasożytami z terenu 

Polski brak.
Walka zbędna.

Taphrorychus bicolor Hrbst. Zakorek bukowiec. 1.6 — 2.3 mm. 
Samica posiada na czole gęstą szczoteczkę żółtych włosów. Przedplecze 
stożkowate, w przedniej części garbkowane, w tylnej kropkowane. Na 
pokrywach wyraźne rzędy kropek, na międzyrzędach — tylko bardzo 
delikatne kropki. Chrząszcz błyszczący, owłosiony; najgęstszy i naj
dłuższy włos przypada na ścięcie. Na ścięciu pokryw, z obu stron szwu, 
bruzdy; szew wzniesiony.

Synonimy: Bostrychus fuscus M r s h.
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Głównym żywicielem jest buk (Fagus silvatica). Spotykano go 
sporadycznie na grabie (Carpinus belulus), leszczynie (Corylus avellana), 
brzozach (Betula), dębach (Quercus), osice (Populus tremula) i orzechu 
włoskim (Juglans regia).

Wykazany z terenu całej Polski w rejonie naturalnego zasięgu buka.
Obraz żerowania niewyraźnie gwiazdkowaty z tendencją podłużną 

ramion. W bielu odbija się słabo. Chrząszcz opada głównie strzałę.
Obserwacji nad zimowaniem, rójką, generacją i pasożytami z terenu 

Polski brak.
Walka: usuwać w swoim czasie użytki międzyrębne.

Oprócz powyższych, spotykano sporadycznie na buku następujące 
gatunki: S. laevis Chap. (p. wiązy), S. pygmaeus Fbr. (p. wiązy), 
S intricatus Ratzb. (p. dęby), 5. carpini Ratzb. (p. grab), H. olei- 
perda Fbr. (p. jesion), L. fraxini Pnz. (p. jesion), E. tiliae P n z. 
(p. lipy), X. domesticus L. (p. olchy), X. signatus Fbr. (p. brzozy), 
A. dispar Fbr. (p. dęby), X. saxeseni Ratzb. (p. dęby), X. mono- 
graphus Ratzb. (p. dęby), X. dryographus Ratzb. (p. dęby), 
D. villosus Fbr. (p. dęby) i P. cylindrus Fbr. (p. dęby).

5. Chmielograb (Ostrya carpinifolia S c o p.).
Na chtuielograbie spotykano sporadycznie: Scolytus carpini Ratzb. (p. grab), 

i N. intricatus Ratzb. (p. dęby).

6. Czeremcha (Prunus padus L.).
Na czeremsze spotykano sporadycznie: S. mali Bechst. (p. drz. 

owocowe), 5. rugulosus Ratzb. (p. drz. owocowe), A. dispar Fbr. 
(p. dęby) i L. aceris L. (p. kruszyna) P. pityographus Ratzb. (p. jodła).

7. Dęby (Quercus pedunculata L. i Q. sessiliflora Ehr h.).
Scolytus intricatus Ratzb. Ogłodek dębowiec. 2.5 — 3.5 mm. 

Czoło samca spłaszczone i wyraźnie owłosione, samicy — wypukłe (tylko 
w przedniej części słabo wgniecione), i słabiej owłosione. Samiec po
siada nad aparatem ustnym, z każdej strony brzegu czoła, pędzelkowaty 
kosmyk żółtych włosów. Chrząszczyk na ogół mało błyszczący. Przed
plecze czarne i gęsto, delikatnie kropkowane. Kropki gęstsze i większe 
po brzegach. Pokrywy kropkowane, lecz rzędy ledwie zaznaczone, nie
wyraźne. Międzyrzędy kropkowane prawie tak samo silnie, jak rzędy. 
Kropki na międzyrzędach często bezładnie rozrzucone. Kropki nie są 
zwykłe, lecz wkłuwane od tyłu, a często jakby rozmazane i robią wra
żenie tarki. Pokrywy brunatne. Na pierścieniach odwłoka brak garbków.
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Od przedniego końca drugiego pierścienia począwszy, linia odwłoka 
spada ku końcowi prosto (Rys. 76 i tab. XXI, 3).

Synonimy: A. Eccoplogaster pyginäeus Gyll.. E. carpini R e d t.. 
E. picicolor Steph., E. affinis Sturm.

Głównym żywicielem są dęby (Quercus). Spotykano go sporadycz
nie na kasztanie jadalnym {Castanea vesca), chmielograbie (Ostrya carpi- 
nifolia), buku (Fagus silvalica), grabie (Carpinus belulus), wiązach (Ulmus). 
topolach (Populus) i wierzbach (Salix).

, Wykazany z ziem całej Polski.
Obraz żerowania jednoramienny poprzeczny (Tab. XXI, 6). Chod

nik macierzysty krótki, chodniki larwowe długie. Przed przepoczwar
czeniem larwy wgryzają się w drewno i kołyski leżą głęboko w bielu.

Rys. 76.

Ścięcie odwloką 
Scolytus intricatus Ratzb. 

(podł. N u n b e r g’a).

Obraz żerowania, aczkolwiek nie zawsze wyraźnie, odbija się w bielu. 
Chrząszcz opada głównie gałęzie. Gatunek ten zimuje w stadium na 
wpół wyrośniętej larwy. Rójka ma miejsce w czerwcu, lipcu i sierpniu. 
Generacja jednoroczna.

Obserwacji nad pasożytami z terenu Polski brak.
Walka: usuwać w swoim czasie użytki międzyrębne; nie przytrzy

mywać w lesie kup gałęzi i chrustu.

Drpocoeles villosus F b r. Drzewożerek dębowiec. 2.5 — 3 mm. 
Chrząszcz brunatny lub brunatno-czarny, owłosiony. Włos długi, odsta
jący, — najdłuższy na czole, przednim brzegu przedplecza, bokach i ścię
ciu. Czoło samca silnie kropkowane, jakby ziarniste i dłuższym, niż 
u samicy, włosem pokryte. Kropkowanie na czole samicy bardziej deli
katne. Na przedpleczu, w przedniej jego połowie, znajdują się garbki, 
w tylnej połowie — duże kropki; środkowej gładkiej listewki brak. Przedni 
kant przedplecza gładki. Na pokrywach wyraźne rzędy dużych kropek, 
na międzyrzędach — szeregi ledwo widocznych kropek oraz szeregi dłu
gich włosów. Na ścięciu, obok szwu, gładkie, szerokie bruzdy, dzięki 
czemu szew wystaje daszkowato; zarówno na szwie, jak i drugim oraz 
trzecim międzyrzędach, znajdują się szeregi garbków.
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Głównym żywicielem są dęby (Quercus). Sporadycznie spotykano 
go na kasztanie jadalnym (Castanea vesca), buku (Fagus silvatica) i drze
wach owocowych (Prunus, Pirus).

Wykazany z Polski: z Zarzecza k. Jarosławia, ok. Warszawy, Zło
tego Potoka k. Częstochowy, Śląska i Białowieży. U nas dość rzadki 
kornik.

Obraz żerowania nieregularny, często kilkuramienny poprzeczny 
(Tab. XXI, 2). Chodniki larwowe poplątane i nieregularne — nie odbi 
jają się w bielu, gdyż całkowicie leżą w korze. Chrząszcz opada leżące 
kłody i pniaki; zimuje we wszystkich stadiach rozwojowych i roi się 
przez cały rok.

Obserwacji nad generacją i pasożytami z terenu Polski brak.
Walka zbędna.

■-

Anisandrus dispar F b r. Drwalnik nieparek (Rys. 77). Samica 
3 — 3.5 mm., samiec — 2 mm. Chrząszcze brunatno-czarne: samce zwykle 
słabiej wybarwione — jaśniejsze. Samica posiada walcowaty kształt ciała. 
Czoło, przedplecze i pokrywy owłosione. Na czole i przedpleczu włos 
dłuższy, niż na pokrywach. Przedplecze w środku stożkowato-wypukłe 
w przedniej części garbkowane, w tylnej — bardzo delikatnie kropko 
wane. Na pokrywach wyraźne rzędy kropek, na międzyrzędach — szeregi 
kropek bardzo delikatnych. Rzędy pierwszy i drugi na ścięciu wyraźnie 
zagłębione. Samiec ma kształt ciała jajowato-kabłąkowaty i jest dużo 
mniejszy od samicy. Jest on owłosiony skąpiej, niż samica; najdłuższy 
włos znajduje się na ścięciu pokryw. Przedplecze szerokie, płaskie, pra 
wie okrągłe. Rzeźba przedplecza, zarówno jak pokryw, podobna do 
rzeźby’przedplecza i pokryw samicy, lecz mniej wyraźna, jakby zmar
niała. Pokrywy od podstawy^kabłąkowato zgięte w dół (Rys 78).

Anisandrus dispar Fbr. samica i samiec 
(podt. S p e s s i v t a e f f’a).

Rys. 78.

Anisandrus dispar Fbr. 
samica u góry i samiec u dołu 
(podł. Speseivt seff’a)
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Synonimy: BoStrychus lachygraphus S a h 1 b., Bostrychus ratze- 
burgi Koleń. Oba stosują się do </■

Głównym żywicielem jest grzyb Monilia Candida hodowany w że
rowiskach. Karpiński spotykał ten gatunek najczęściej w drewnie 
dębów (Quercus) i olch (Alnus). Sporadycznie spotykano go w bzie 
czarnym (Sambucus nigra), buku (Fagus silvaiica), grabie (Carpinus betu- 
lus , klonach (Acer1, brzozach (Betula', kruszynie (Frangula alnus', jesio
nach (Fraxinus), lipach (Tilia), wiązach (Ulmus), drzewach owocowych 
(Prunus, Pirus), osice (Populus tremula), wierzbach (Salix), leszczynie 
(Corylus avellana), orzechu (Juglans), grochodrzewiu (Robinia pseuda- 
cacia) winorośli (Vitis vinifera), kasztanie (Castanea vesca), kasztanowcu 
(Aesculus hippocastanum), różach (Rosa), sośnie (Pinus silvestris) i tujach 
(Thuja).

Wykazany z terenu całej Polski. Samce są rzadsze, niż samice.
Obraz żerowania nieregularnie drabinkowaty, przebiega całkowicie 

w drewnie (Tab. XXI, 7). Szczeble drabinki nierówne i dość długie. 
Chodniki wewnątrz zczerniałe. Chrząszcz opada strzały, gałęzie i pniaki; 
zimuje w stadium imago przeważnie w chodnikach macierzystych, w któ
rych wylęgły się chrząszcze; roi się w kwietniu, maju i posiada gene
rację jednoroczną.

Obserwacji nad pasożytami z terenu Polski brak.
Walka: vide X. lineatus na sośnie.

Xyleborus monographus Fbr. Rozwiertek większy $ 3 mm., 
d 2 mm. Chrząszcz walcowaty, rzadko owłosiony, brunatny, błyszczący. 
Najdłuższy włos znajduje się na czole, przednim brzegu przedplecza 
i ścięciu. Na przedpleczu samicy, w przedniej jego części garbki, w tyl
nej — delikatne kropki. Przedplecze zlekka stożkowato wzniesione, przy 
czym wzniesienie znajduje się przed środkiem przedplecza (Rys. 79). 
Na pokrywach ledwie zaznaczone rzędy kropek, na międzyrzędach — 
szeregi kropek ledwie dostrzegalnych. Ścięcie pokryw płasko-wgłębione, 
gładkie. Z obu stron szwu na ścięciu po 3 stosunkowo duże ząbkowate 
karby (cztery dolne największe i tworzą prostokąt), na zewnątrz których 
można rozróżnić jeszcze kilka maleńkich garbków (Rys. 80). Samiec 
mniejszy, zwykle jaśniejszy, posiada przedplecze w górnej połowie, po
środku, wyżłobione; przedni brzeg przedplecza wyciągnięty w różek.

Głównym żywicielem jest grzyb Monilia Candida, hodowany przez 
chrząszcze w żerowiskach. Kornik ten występuje w drewnie dębów 
(Quercus). Spotykano go również w drewnie kasztana jadalnego (Casta
nea vesca), wiązach (Ulmus) i buku (Fagus silvaiica'.

Wykazany: z ok. Warszawy, Złotego Potoka k. Częstochowy, Śląska 
i Białowieży. Na ogół dosyć rzadki kornik.

*
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Obraz żerowania rozwidlony i przebiega całkowicie w drewnie. 
Chodniki wewnątrz zczerniałe. Chrząszcz opada przeważnie leżące kłody 
(Tab. XXII, 1). Gatunek ten zimuje w stadium owada doskonałego, (czę

Rya. 79.

Xgleborus monographus Fbr. samica 
(podł. Speesivteef f’a).

Rys. 80.

Ścięcie pokryw
Xyleborus monographus Fbr. samica 

(podł. Speesivteef f’a).

ściowo nawet poczwarki) w żerowiskach macierzystych; roi się w maju.
Obserwacji nad generacją i pasożytami z terenu Polski brak.
Walka: vide X lineatus na sośnie.

Xyleborus dryographus Ratzb. Rozwiertek mniejszy. 2 — 2.6 mm. 
Chrząszcz walcowaty, rzadko owłosiony, brunatny, błyszczący. Na czole, 
przednim brzegu przedplecza i ścięciu najdłuższy włos. Przedplecze 
przed środkiem stożkowato wzniesione; w przedniej części są na nim 
garbki, w tylnej — delikatne kropki. Rzędy kropek na pokrywach dęli 
katne, ale wyraźnie zaznaczone. Na międzyrzędach szeregi bardziej de
likatnych kropek. Ścięcie nie jest płasko wgłębione; są zagłębione bruzd- 
kowato jedynie rzędy kropek (Tab. XXII. 5). (Międzyrzędy 1, 2, 3 na 
ścięciu wystają żeberkowato; znajdują się na nich szeregi garbków. Sa
miec mniejszy, posiada przedplecze w przedniej części wgłębione, a jego 
przedni brzeg wyciągnięty w rożek.

Głównym żywicielem jest grzyb Monilia Candida, hodowany w że
rowiskach. Chrząszcz występuje najczęściej w drewnie dębowi (Quercus), 
lecz również buku (Fagus silvatica), wiązów (Ulmus), kasztana jadalnego 
{Castanea vesca) i klonów (Acer).

Wykazany: z ok. Zwierzyńca w Lubelskim, ok. Krakowa, ok. War
szawy, Przemyśla i Śląska. Rzadki w Polsce kornik.
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Obraz żerowania rozwidlony, przebiega całkowicie w drewnie. 
Chodniki wewnątrz zczerniałe. Chrząszcz opada strzały (Tab. XXII, 2).

Obserwacji nad rójką, generacją, zimowaniem i pasożytami z terenu 
Polski brak.

Walka: vide X lineatus na sośnie.

Xpleborinus saxeseni Ratzb. Drwalnik Saksesena. 2 — 2.3 mm. 
Chrząszcze ciemno-brunatne (samice) lub jasno-brunatue (samce), rzadko 
owłosione. Najgęściejsze owłosienie na ścięciu pokryw. Przedplecze 
w przedniej części garbkowane, w tylnej prawie gładkie (kropki nawet 
przy 30-krotnym powiększeniu nie widoczne). Rzędy kropek na pokry
wach słabo zaznaczone; kropki na międzyrzędach prawie niewidoczne. 
Drugi międzyrząd na ścięciu płasko i dość szeroko zagłębiony; szew 
oraz trzecie międzyrzędy żeberkowato-wystające; znajdują się na nich 
szeregi garbków (Rys. 81). Samica walcowata, samiec płaski i cokolwiek 
kabłąkowato zgięty, mniejszy oraz jaśniej zabarwiony.

Synonimy: Xpleborus subdepressus R e у., X. decolor В o i 1 d., 
X. aesculi Ferrari. Wszystkie stosują się do samca.

Głównym żywicielem jest grzyb Monilia Candida, hodowany w że
rowiskach; larwy żywią się jednak częściowo drewnem. Najczęściej 
spotkać można ten gatunek w drewnie dębów (Quercus), lecz również

Rys. 81.

Ścięcie pokryw samicy 
Xyleborinus saxeseni Ratzb. 

(podt. Spessivtsef f’a'.

w drewnie wszelkich innych drzew zarówno liściastych, jak i (rzadziej) 
iglastych. Karpiński spotykał go, naprz. w dębach (Quercus), wią
zach (Ulmus), buku (Fagus silvalica), olchach (Alnus), osice (Populus tre- 
mula), drzewach owocowych (Prunus. Pirus), jodle (Abies alba) i świerku 
(Picea excelsa). Spotykano go także: w grabie (Carpinus betuius), brzo
zach (Betula), kasztanie jadalnym (Castanea vesca). topolach (Populus). 
orzechu (Juglans), sośnie (Pinus silvestris) i modrzewiu (Larix europaea).

Wykazany z całego terenu Polski.
Obraz żerowania rozwidlony - wspólny. Samica wygryza widełko- 

wate chodniki, w których odkłada jaja. Larwy oraz młode chrząszcze 
częściowo żywią się grzybnią, a częściowo drewnem, wygryzając wspól
nie nieregularne komory (Tab XXII, 6). Chodniki przebiegają całkowi

*
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cie id drewnie i są wewnątrz zczerniałe. Chrząszcz opada strzałę, gałę
zie i pniaki, zimuje w stadium imago w żerowiskach macierzystych; roi 
się w kwietniu, maju i posiada generację jednoroczną.

Obserwacji nad pasożytami z terenu Polski brak.
Walka: vide X. lineatus na sośnie.

Platypus cylindrus F b r. Zatkalik dębowiec, 5 — 5.5 mm. Posiada 
kształt ciała wydłużony, koloru brunatno-czarnego z połyskiem; na czole 
i ścięciu gęste, długie, żółtawe owłosienie. Głowa szeroka, szersza od 
przedplecza; półkule oczne okrągłe, wypukłe. Przedplecze bardziej dłu
gie niż szerokie (Rys. 82). Czoło samca wgniecione, samicy płaskie, 
z wystającą podłużną listewką w górnej części. Przedplecze obu płci 
wyraźnie i dość gęsto kropkowane, z wyraźnym rowkiem podłużnym

Ку». 82.

Platypus cylindrus F b r. 
(podł. Spessivtsef f’a).

w tylnej połowie i mniej wyraźnym rowkiem na przedzie. Wokoło 
rowka, w tylnej części przedplecza, znajduje się u samca prawie gładka 
błyszcząca powierzchnia, zaś u samicy — powierzchnia kropkowana bar
dzo gęsto i inaczej (drobniej), niż całe przedplecze. Dzięki kropkowaniu 
jest ono u niej matowe. Na pokrywach głębokie bruzdy, przy czym 
międzyrzędy wystają daszkowato; każdy międzyrząd na pokrywach 
samca, przed ścięciem, zakończony ząbkiem. Od tych ząbków, pokrywy 
samca spadają w dół 2 razy łamaną linią, pokrywy samicy, która ząb
ków nie posiada,—spadają stromo. Od pierwszych 2 zębów górnych po
cząwszy, ścięcie rozszerza się wachlarzowato w dół, a ograniczające go 
linie boczne są zakończone każda wielkim zębem. Ostatni międzyrząd 
(przy zewnętrznym brzegu pokryw) na końcu ścięcia pokryw aż do 
wielkiego dolnego zęba obsadzony szeregiem dość dużych ząbków 
(Tab. XXII, 4).

Głównym żywicielem jest grzyb Monilia Candida, hodowany w że
rowiskach. Chrząszcze osiedlają się najczęściej w drewnie dębów (Quer
cus). Karpiński spotykał je tylko w leżących klocach starej dębiny.

4
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Opadają również pniaki. Sporadycznie spotykano je w drewnie kasztana 
jadalnego (Castanea vesca), buku (Fagus silvalica}, jesionu (Fraxinus 
excelsior) i czereśni (Prunus avium).

Wykazany z terenu całej Polski.
Obraz żerowania rozwidlony całkowicie leży w drewnie. Chod

niki są bardzo długie (Tab. XXII. 3». Według obserwacji Karpiń
skiego, gatunek ten zimuje w stadium owada doskonałego.

Obserwacji nad rójką, generacją i pasożytami z terenu Polski brak
Walka: vide X. lineatus na sośnie.

Sporadycznie spotykano na dębach także następujące gatunki: 
S laevis Chap. (p. wiązy), S. pygmaeus Fbr. (p. wiązy), S. carpini 
Ratzb. (p. grab), H crenatus F b r. (p. jesion), L fraxini Pnz. (p. je
sion), X. domesticus L. (p. olchy) X. signalus Fbr. (p. brzozy), L. coryli 
Perris, (p. leszczyna) i T. bicolor Hrbst. fp. buk).

8. Drzewa owocowe (Malus malus Mili., Pirus communis L, 
Prunus domeslica L, Pr. avium L„ Pr. cerasus L. etc.).

Scolytus mali В e c h s t. Ogłodek jabłonowiec. 3 — 4 mm. Czoło 
samca spłaszczone i z boków na przedzie wyraźnie owłosione. Czoło 
samicy wypukłe i prawie nagie. Czarne, błyszczące przedplecze nadzwy
czaj delikatnie kropkowane; jedynie na przednim jego brzegu większe 
i wyraźniejsze kropki. Pokrywy czarne, błyszczące, z wyraźnymi rzędami 
kropek. Na międzyrzędach kropki dużo delikatniejsze. Na odwłoku brak 
garbków. Drugi jego pierścień nie jest wklęśnięty. Var. piri Ratzb. po
siada równie grube kropki na międzyrzędach, jak w rzędach; a. casta- 
neus Ratzb. posiada pokrywy jasno-brunatne; a. strigilatus Reitt. po
siada wydłużoną i często skośnie kreskowaną wklęsłość koło tarczki 
(Rys. 83).

Synonimy: Scolytus pruni Ratzb., S. dahuricus Man n.. S. pusillus 
Sturm.

Wykazany z całego terenu Polski.
Głównym żywicielem są drzewa owocowe (Malus, Pirus, Prunus). 

Sporadycznie spotykano go na głogu (Crataegus), jarzębinie (Sorbus aucu- 
oaria), wiązach (Ulmus) i czeremsze (Prunus padus).

Obraz żerowania jednoramienny podłużny; chodniki larwowe usze
regowane regularnie. Odbija się dobrze w bielu. Larwy przed prze
poczwarczeniem wgryzają się w drzewo i kołyski leżą w bielu. Chrząsz
cze opadają strzały, lecz i gałęzie (Tab. XXIII, 6). Gatunek ten zimuje 
w stadium na wpół wyrośniętej larwy, roi się w czerwcu, lipcu i sierp
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niu i posiada generację jednoroczną. We wrześniu, a nawet październiku 
można spotkać generację siostrzaną (N u n b e r g).

Pasożyty wykazane z ziem Polski: Rliaphitelus maculatus Walk., 
Cheiropachys colon L., Eurytonia ischioxanthos Ratzb., E. rosae Nees. 
(N u n b e r g).

Walka: usuwać w swoim czasie drzewa usychające; nie przetrzy
mywać długo kup obciętych gałęzi.

Scolytus rugulosus Ratzb. Ogłodek śliwowiec. 2 — 2.5 mm. 
Czoło samca wgniecione i dość gęsto owłosione; czoło samicy — płaskie 
i skąpo owłosione. Przedplecze czarne, błyszczące, silnie kropkowane. 
Kropki cokolwiek wydłużone i czasami zlewają się ze sobą. Pokrywy 
prawie matowe, wyraźnie krótko owłosione, kropkowane w rzędach, 
gęsto obok siebie położonych. Na międzyrzędach szeregi kropek prawie 
tak samo duże jak w rzędach. Na odwłoku garbków brak. Linia od
włoka, począwszy od drugiego pierścienia, spada ukośnie ku końcowi 
(Rys. 84).

Synonimy: Scolytus haemorrhous S c h m i d b., S. flavicornis 
Gene.

Głównym żywicielem są drzewa owocowe (Malus, Pirus, Prunus). 
Był notowany również na róży (Rosa), jarzębinie (Sorbus aucuparia),

Rys. 83.

Ścięcie odwłoka

Kys. 84.

Scolytus rugulosus К в tib.
Scolytus mali Bechst. 

ipodł. Spess i"v t s e f f’a).

głogu (Crataegus), czeremsze (Prunus padus) i kruszynie (Prangula alnus).
Wykazany z całego terenu Polski. Występuje zwykle razem z ga

tunkiem poprzednim.
Obraz żerowania jednoramienny podłużny. Chodnik macierzysty 

krótki, chodniki larwowe długie. Całość odbija się zwykle dobrze w bielu. 
Larwy przed przepoczwarczeniem wgryzają się w biel i kołyski leżą 
w drewnie. Chrząszcz opada gałęzie i strzały; zimuje w stadium na 
wpół wyrośniętej larwy, roi się w lipcu, sierpniu i wrześniu i posiada 
generację jednoroczną.
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Pasożyty wykazane z terenu Polski: Elachistus leucogramma Ratzb. 
(S i t o w s к i i N u n b e r g), Calyptus longicaudis Ratzb. (Si
to w s к i). Dinotus bidentulus T h o ni s.. Rhapthitelus maculatus 
Walk., Cheiropachys colon L., Eurytoma ischioxanthos Ratzb. 
(N u n b e r g).

Polygraphus grandiclava T h o ni s. Zakorek czterooczny czere- 
śniowiec. 3 mm. Samiec posiada na czole lekką mklęsłość, za którą 
znajdują się dwa zbliżone do siebie garbki. Samica ma czoło prawie 
płaskie i pokryte dość długim miękkim włosem. Maczugi czułków duże, 
ku końcowi równomiernie owalne, lecz ostro zakończone (nie są jednak 
wyciągnięte w długi koniec). Przedplecze oraz pokrywy pokryte jasnymi 
dosyć długimi łuseczkami, wskutek czego nieuszkodzony chrząszcz wy
daje się siwawym. Na piszczelach drugiej i trzeciej pary nóg brak na 
zewnętrznym brzegu ząbkowania; są za to delikatne karby.

Synonimy: Polygraphus cembrae Seitner.
Głównym żywicielem są czereśnie i wiśnie (Prunus avium, P. ce- 

rasus) oraz limba (Pinus cembra). Sporadycznie spotykano go na śli
wach {Prunus domestica] i grabie (Carpinus belulus).*}

Wykazany z ziem Polski: z Zamojskiego, Babic k, Krakowa, Tatr, 
Gorganów i Śląska.

Obraz żerowania 1—3-ramienny z tendencją podłużną ramion i wy
raźną komorą godową. Na bielu odbija się dobrze. Chrząszcz opada 
strzały i gałęzie (Tab. XXIII, 1, 2).

Ścisłych obserwacji nad rójką, generacją, zimowaniem oraz paso
żytami z terenu Polski brak. Nunberg w lipcu i sierpniu obserwował 
w Gorganach na limbie wszystkie stadia rozwojowe (stare, żywe chrząsz
cze, jaja, małe i podrośnięte larwy generacji tegorocznej oraz wyrośnięte 
larwy, poczwarki i młode chrząszcze generacji zeszłorocznej. Wskazuje 
to na generację dwuletnią tego kornika»**).

Walka: usuwać w swoim czasie drzewa obumierające i chore.

*) okazy znajdowane na drzewach owocowych oraz okazy z limby należałoby 
poddać ścisłym badaniom porównawczym.

•*) Z okazji badań nad P grandiclava. na limbie Nunberg podał, że na tym 
gatunku drzewa (Pinus cembra) spotykał również: C. pusillus Gyll., C. abietis 
Ratzb., P. pityographus Ratzb., I. cembrae v. engadinensis Fucha, (od formy ty
powej różni się mniejszymi wymiarami, krótszymi pokrywami, węższymi i bardziej 
marszczonymi międzyrzędami, w które są wkłute pojedyncze kropki, mniejszymi 
owalnymi maczugami czułków, z dwoma wyraźnymi członami). Nie znalazł natomiast 
Nunberg P henscheli S e i t n., którego podaje dla limby Seitner. — Porównaj 
korniki limby — str. 69.
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Sporadycznie spotykano na drżeniach owocowych również następu
jące gatunki: S. laevis C h a p. (p. wiązy', S. multistriatus M r s h. (p. uńązy), 
L. fraxini Pnz. (p. jesion), X domesticus L. (p. olchy), A. dispar Fbr. 
(p. dęby), X. saxeseni Ratzb. (p. dęby', L. córy li Perris, (p. leszczyna), 
D. villosus Fbr. (p. dęby), /< pityographus (p. jodła).

9. Głogi Crataegus oxyacantha L. i C. rnonogyna J a c p.

Na głogach spotykano sporadycznie S. mali В e c h s t. (p. drzewa 
owocowe) i S. rugulosus Ratzb. (p. drzewa owocowe).

10. Grab (Carpinus betulus L.).

Scolytus carpini Ratzb. Ogłodek grabowiec. 2.2 — 2.4 mm. 
Czoło samca nieco wgniecione i pokryte długim gęstym włosem, samicy — 
nieco wypukłe i owłosione bardzo skąpo. Przedplecze czarne, błyszczące, 
delikatnie dość gęsto kropkowane; kropkowanie ku brzegom silniejsze 
i gęstsze. Pokrywy brunatne, błyszczące, w rzędach kropkowane; rzędy 
nie różnią się zbytnio kropkowaniem od międzyrzędów. Kropki zwykłe, 
a nie wkłuwane od tyłu. Na odwłoku brak garbków (Rys. 85).

Rys. 85.
Czulek Scolytus sp. 

(podł. Spessivtsef fa).

Synonimy: Scolytus noxius Ratzb.
Głównym żywicielem jest grab (Carpinus betulus). Sporadycznie 

spotykano ten gatunek na leszczynie (Corylus avellana), dębach (Quercus). 
buku (Pagus silvaiica) i chmielograbie (Ostrya carpinifolia).

Wykazany z pow. Hrubieszowskiego, z ok. Warszawy, Zakrzewa 
k. Częstochowy, Pomorza i Śląska, Pienin oraz Puszczy Białowieskiej.

Obraz żerowania jednoramienny poprzeczny, bardzo słabo odbija
jący się w bielu. Larwy przed przepoczwarzeniem wgryzają się w drewno 
i kołyski leżą w bielu. Chrząszcz opada strzały i gałęzie. Gatunek ten
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zimuje w stadium na wpół wyrośniętej larwy, roi się w lipcu i sierpniu, 
generację posiada jednoroczną.

Obserwacji nad pasożytami z terenu Polski brak.
Walka: usuwać w swoim czasie użytki międzyrębne.

Sporadycznie spotykano na grabie również następujące gatunki: 
S. scolytus F b r.. (p. wiązy), S. pygmaeus F b r. (p. wiązy), S. intricatus 
Ratzb. (p. dęby), P. grandiclava Thoms, (p. drzewa owocowe), 
E. fagi F b r. (p. buk), X. domesticus L. (p. olchy), X. signatus Fbr 
(p. brzozy), A. dispar F b r. (p. dęby), E tiliae P n z. (p. lipy), L. co 
ryli Perris, (p. leszczyna) i T. bicolor Hrbst. (p. buk).

11. Grochodrzew (Robinia pseudacacia LJ.

Na grochodrzewiu spotykano sporadycznie L. fraxini P n z. (p jesioni, X. do
mesticus L. (p. olchy) i A. dispar Fbr. (p. dęby).

12. Jarzębina (Sorbus aucuparia L.).

Na jarzębinie spotykano sporadycznie następujące gatunki: S. mali 
В e c h s t. (p. drzewa owocowe), S. rugulosus Ratzb. (p. drzewa 
owocowe), P. kraatzi Eichh. (p. wiązy), X. domesticus L. (p. olchy), 
X. saxeseni Ratzb. (p. dęby).

13. Jesion (Fraxinus excelsior LJ.

Hylesinus crenatus Fbr. Zakorek jesionowiec czarny. 4 — 6 mm. 
Obie płcie posiadają czoło gęsto kropkowane, z głęboką poprzeczną 
bruzdą na przednim brzegu, u samca owłosioną, u samicy nagą. Przed
plecze w przedniej części raszplowato garbkowane, w tylnej — silnie 
kropkowane. Na pokrywach rzędy dużych głębokich kropek; między
rzędy poprzecznie marszczone i ostro garbkowane. Wybarwiony chrząszcz 
inatowo-czarny, nieowłosiony (Tab. XXIII, 5).

Głównym żywicielem są jesiony (Fraxinus excelsior). Sporadycznie 
spotykano go na dębach (Quercus) i bzie perskim (Syringa vulgaris).

Wykazany: z ok. Warszawy, ok. Częstochowy. Brzeżan, Białowieży. 
Dęblina i Babiej Góry.

Obraz żerowania klamrowaty poprzeczny, rzadziej jednoranrenny 
poprzeczny; w bielu odbija się tylko wtedy, gdy chrząszcze gnieżdżą się 
pod cieńszą korą — zazwyczaj leży całkowicie w grubej korze. Chod
niki larwowe długie i nieraz silnie poplątane. Chrząszcz opada prze
ważnie dolne partie strzał, czasami jednak również górne partie oraz 
gałęzie. Gatunek ten zimuje w północno-wschodniej części kraju w sta
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dium podrośniętej larwy. roi się w czerwcu, lipcu i posiada generację 
jednoroczną.

Pasożyty wykazane z ziem Polski: Habrobracon stabilis W e s m. 
(S i t o w s к i).

Walka: usuwać w swoim czasie użytki międzyrębne; drzewa pułap
kowe leżące w maju, czerwcu i lipcu.

Hylesinus oleiperda Fbr. Zakorek jesionowiec mały. 2.5 — 3 mm 
Czoło samca wklęśnięte, samicy — wypukłe. Chrząszczyk matowy, de
likatnie rudo owłosiony, owalny. Na przedpleczu, w przedniej części, 
garbki; w tylnej części jest ono gęsto zmarszczkowato kropkowane. Na 
pokrywach wyraźne rzędy kropek, międzyrzędy marszczone. Wzdłuż 
szwu owłosienie gęstsze. Drugi międzyrząd u samca wgłębiony, gładki, 
błyszczący (jest to widoczne bez powiększenia), u samicy — normalny, 
marszczony, jak inne (Tab. XXV, 6).

Synonimy: Hylesinus toranio Bernard., H. esau Gredl.
Głównym żywicielem są jesiony (Fraxinus excelsior). Spotykano go 

również na ligustrze (Ligustrum vulgare), bzie perskim (Syringa vulgaris) 
oraz buku (Fagus silvalica).

Wykazany z okolic Warszawy, Śląska, Białowieży.
Obraz żerowania klamrowaty poprzeczny lub skośny. Chodniki 

larwowe bardzo długie. Odbija się w bielu częściowo. Kołyski leżą 
głęboko w bielu. Chrząszcz opada głównie gałęzie. Gatunek ten zimuje 
w północno-wschodniej części kraju w stadium podrośniętej larwy, roi 
się w czerwcu, lipcu i posiada generację jednoroczną.

Obserwacji nad pasożytami z terenu Polski brak.
Walka zbędna.

Leperisinus fraxini P a n z. Zakorek jesionowiec pstry. 3 mm. 
(Rys. 86; Tab. XXV). Czoło samca cokolwiek płasko wgłębione i po
kryte dość gęstym włosem, samicy — bardziej wypukłe i prawie nagie. 
Na przedpleczu, w przedniej części, garbki; w tylnej części jest ono 
gęsto, lecz delikatnie zmarszczkowato kropkowane. Na pokrywach wy
raźne rzędy kropek; międzyrzędy grabkowane. Większe zgrupowanie 
poprzecznie wyciągniętych garbków znajduje się po obu stronach szwu 
u podstawy pokryw. Chrząszczyk z wierzchu pokryty dwubarwnymi 
łuseczkami: jasnymi — szaro-żółtej barwy i ciemnymi. Łuseczki te są 
ułożone na przemian w plamy, wskutek czego powstaje marmurkowata 
pstrokacizna.

Głównym żywicielem jest jesion (Fraxinus excelsior). Spotykano 
go również na buku (Fagus silvalica], bzie perskim (Syringa vulgaris), 
orzechu (Juglans), dębie szypułkowym (Quercus pedunculata), jabłoni
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Malusi i grochodrzewiu IRobinia pseudacacia). P. Eder ze Słoni- 
mń dostarczył autorowi obrazy żerowania na osice (Pnpulus trcmida).

Wykazany z całego terenu Polski.
Obraz żerowania klamrowaty poprzeczny. Chodniki larwowe nie 

zbyt długie i gęsto, równomiernie uszeregowane. Cały obraz żerowania 
odbija się pięknie w bielu. Chrząszcz opada zarówno strzały, jak i ga-

Rys. 88.
Leperisinus fraxini P n z. (podt. Spessivtsef f’a).

łęzie (Tab. XXIV, 11. Gatunek ten zimuje w stadium imago poza żero
wiskiem macierzystym, roi się w kwietniu, maju i posiada generację 
jednoroczną.

Pasożyty wykazane z terenu Polski: Habrobracon siabilis Wesm. 
(S i t o w s к i), Dinotus bidentulus T h o m s., Rhaphiletus maculatus 
Walk., Cheiropachys colon L. i Eurytoma flavovaria Ratzb. (Nun
berg).

Walka: usuwać w swoim czasie użytki międzyrębne; drzewa pu
łapkowe leżące w kwietniu i maju.

Leperisinus orni Fuchs. Zakorek jesionowiec rdzawy. 2.5—3 mm. 
(Tab. XXV, 5). Chrząszczyk zewnętrznie tak podobny do poprzedniego 
gatunku (często pokryty jaśniejszymi łuseczkami), że odróżnić go można 
jedynie przez badania anatomiczne. Posługując się natomiast obrazem 
żerowania, można łatwo rozpoznać oba gatunki. Ł. orni posiada obraz 
żerowania również klamrowaty poprzeczny lub skośny, lecz chodniki 
larwowe są tak ściśle uszeregowane, że zachodzą jeden w drugi. Tworzy
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się z ich ugrupowań z obu stron chodnika macierzystego prauiie jedno 
lita plama, zakończona szeregiem okrągłych otworów, prowadzących 
w głąb drewna (larwy przed przepoczwarczeniem wgryzają się w biel 
i kołyski leżą głęboko w drewnie).

Głównym żywicielem jest jesion (Fraxinus excelsior). Chrząszcz 
opada gałęzie, lecz i strzały (Tab. XXIV, 2).

Wykazany: z Białowieży i Pienin. Gatunek na terenie Polski na ogól 
rzadki.

Według Karpińskiego, gatunek ten zimuje w stadium imago 
poza żerowiskiem macierzystym, roi się w kwietniu i. maju i posiada 
generację jednoroczną. Zdaniem Spessivtsef f’a, właśnie L. orni 
(a nie gatunek poprzedni) powoduje powstawanie tzw. róż na korze 
(Tab. XXV, 1). Róże powstają w następujący sposób. Młode chrząszcze 
opuszczają po wylęgu żerowisko macierzyste i wgryzają się grupowo 
w zieloną korę młodych zdrowych jesionów Prowad/ą one tam żer 
uzupełniający oraz zimują. Po przezimowaniu opuszczają kryjówki i roz
poczynają rójkę. W miejscu uszkodzenia formuje się lekkie nabrzmienie 
wskutek naturalnej reakcji miazgi i fellogenu. Nowe pokolenie chrząszczy 
najchętniej wgryza się w te same miejsca i tam również prowadzi żer 
uzupełniający i zimuje. Powtarza się to z roku na rok, nabrzmienie 
przekształca się w guz, uszkadzana systematycznie miazga i fellogen 
stopniowo martwieje, guz z czasem pęka, a martwa kora odstaje wokoło 
uszkodzonego miejsca na kształt płatków róży. Ponieważ obok uszko
dzonych miejsc wgryzają się bardzo chętnie coraz to nowe partie chrząsz
czy, więc cała strzałka młodego jesionu pokrywa się w końcu »różami« 
od dołu do samej korony, a nieraz i na gałęziach.

Pasożyty wykazane z ziem Polski: Dinotus bidentulus Thoms.. 
Rhaphilelus maculatus Walk., Cheiropachys colon L., Eurytoma ischio
xanthos Ratzb. (N u n b e г g).

Walka: vide L. fraxini.

Oprócz powyższych, spotykano sporadycznie na jesionie również 
następujące gatunki: S. scolytus Fbr. (p. wiązy), S. kirschi Skal, 
(p. wiązy', S. multisłriatus Mrsh. (p. wiązy), A. dispar Fbr. (p. dęby). 
Л. domeslicus L. (p. olchy) i P. cylindrus Fbr. (p. dęby'.

14. Kasztan jadalny (Castanea vesca Gaertn.).

Na kasztanie jadalnym spotykano sporadycznie następujące gatunki: 5 intri
catus Ratzb. ip. dęby), D. villosus F b r. (p. dęby), A. dispar F b r. (p. dęby', X. dryo
graphus Ratzb. <p. dęby), X. monographus Fbr. tp. dęby), X. saxeseni Ratzb 
(p. dęby) i P. cylindrus Fbr. (p. dęby).
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15. Kasztanowiec (Aesculus hippocastanurn L.).
Na kasztanowcu spotykano sporadycznie A. dispar Fbr. (p. dęby) i X. saxexeni 

Ratzb. (p. dęby).

16. Klony (Acer plalanoides L., A. pseudo platanus L., A. campestre L.).

Na klonach spotykano sporadycznie X. domesticus L. (p. olchy). 
A. dispar Fbr. (p. dęby), X. drpographus Ratzb. (p. dęby), / corpli 
Perris, (p. leszczyna), L. aceris L. (p. kruszyna) j T. bicolor Hrbst. 
tp. buk).

17. Koniczyna (Trifolium pratense L.).

Hplastinus obscurus Mrśh. Zakorek koniczynowiec. 2 — 2.5 mm 
Chrząszczyk matowy, brunatno-czarny, krótko delikatnie owłosiony; czoło 
wypukłe. Przedplecze zmarszczkowato kropkowane, z bardzo delikatną 
linią środkową. Na pokrywach rzędy dużych kropek, a na międzyrzę
dach — delikatne owłosienie oraz szeregi odstających szczecinek. Śród 
piersie i zapiersie z boków gęsto pokryte kredowo-srebrzystym. przyle
gającym włosem.

Synonimy: Hplastinus trifolii Müll., Hplaslinus crenulatus Duft.
Głównym żywicielem jest koniczyna (Trifolium pratense). Spora 

dycznie spotykano go na złotochruście (Ulex eurof>aeus\ żarnowcu Sarot 
hamnus scoparius) i wilżynie (Ononis)

Wykazany: z ok. Warszawy, Pomorza, Śląska i Przemyśla. Gatunek 
na terenie Polski rzadki.

Obraz żerowania mniej lub więcej klamrowaty. Chrząszczyki opa
dają korzenie koniczyny (Tab. XXIV, 3).

Obserwacji nad zimowaniem, rójką, generacją i pasożytami z terenu 
Polski brak.

Walka zbędna.

18. Kruszyna (Frangula alnus Mili.).

Lpmanlor aceris L. Kornik kruszynowiec. 1.6-2 mm. Chrząszczyk 
błyszczący, podobny do L. corpli Perris, (vide leszczyna). Różni się 
od niego tym, że posiada ścięcie wypukło-zaokrąglone, że rzędy przy 
szwie są bardzo płytko zagłębione, oraz, że rzędy kropek są na ścięciu 
dobrze widoczne.

Głównym żywicielem jest kruszyna (Frangula alnus -Nunberg). 
Sporadycznie spotykano go na klonach (Acer), czeremsze (Prunus padus) 
oraz leszczynie (Corplus avellana

Wykazany z Pomorza i Pienin. Gatunek na terenie Polski rzadki.
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Obraz żerowania wieloramienny podłużny, wydrążony głęboko 
w bielu. Kornik opada leżące, na wpół zbutwiałe lub nadgniłe pręty, 
pokryte czarnymi apotecjami grzybków (Tab. XXV, 2).

Według obserwacji Nunberg a, gatunek ten roi się w lipcu 
i sierpniu, zimuje w stadium larwy oraz posiada generację jednoroczną.

Obserwacji nad pasożytami z terenu Polski brak.
Walka zbędna.

Oprócz powyższego, na kruszynie spotykano sporadycznie S. rugu- 
Losus Ratzb. (p. drzewa owocowe),*) A. dispar Fbr. (p. dęby) i L. coryli 
Perris, (p. leszczyna).

19. Leszczyna (Corylus avellana L.).
Lymantor coryli Perris. Kornik leszczynowiec. 1.8 — 2.2 mm. Na 

czole samca garbek, którego na czole samicy brak. Przedplecze w przed
niej części bardzo delikatnie garbkowane, w tylnej—gęsto wyraźnie krop
kowane, z gładką listewką pośrodku. Na pokrywach rzędy kropek, na 
międzyrzędach — szeregi równie dużych i głębokich kropek, wskutek 
czego trudno odróżnić rzędy od międzyrzędów. Pokrywy na ścięciu 
płasko wgłębione, wskutek czego tworzą się wyraźne, szerokie, gładkie, 
połyskujące bruzdy z obu stron szwu. Chrząszczyk błyszczący, delikatnie 
rzadko owłosiony. Dłuższe włoski na ścięciu. Rzędów kropek na ścię
ciu brak.

Głównym żywicielem jest leszczyna (Corylus avellana) Sporadycz
nie spotykano go na grabie (Carpinus betulus), klonach (Acer), dębach 
(Quercus), jabłoni (Pirus malus], bzie perskim (Syringa vulgaris) i kru
szynie (Frangula alnus). W Białowieży odnalazł go Karpiński na 
lipie (Tilia parvifoliaY

Wykazany: z Zamojskiego, Siekierna w Kieleckim, Przemyślh, Ślą
ska i Białowieży.

Obraz żerowania jest jednoramienny podłużny, czasami rozgałę
ziony i wrzyna się głęboko w biel (Tab. XXV,3). Chrząszczyk opada prze
ważnie cienkie pędy i gałązki zupełnie już suche, a nawet podgniłe, le
żące na ziemi. Gatunek ten zimuje w stadium larwy i owada doskona
łego (założyciele żerowiska), roi się w miesiącach sierpniu i wrześniu, 
generację posiada jednoroczną.

Obserwacji nad pasożytami z terenu Polski brak
Walka zbędna.

*) przed Nunbergiem (wyk. lit. Nr 48) gatunek ten był wykazany z kru
szyny przez Jacentkowskiego (wyk. lit. Nr 14)
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Oprócz powyższego, spotykano sporadycznie na leszczynie również 
następujące gatunki: S. scolytus Fbr. (p. wiązy), S. carpini Ratzb. 
(p. grab), A. dispar Fbr. (p. dęby), D. alni Georg, (p. olchy), L. ace- 
ris L. (p. kruszyna) i T. bicolor Hrbst. (p. buk).

20. Lipy (Tilia parvifolia Ehrh. i T. platyphyllos Scop.).

Ernoporus tiliae Pnz. Kornik lipowiec. 1.1 - 1.5 mm. (Rys. 87). 
Chrząszcz posiada na przednim brzegu przedplecza grzebień z garbków 
oraz w przedniej części przedplecza. wąską regularną plamę z dość du-

Ernoporus tiliae Pnz. (podł. Spessivtsef f’a).

żych poprzecznie ustawionych garbków. Rzędy kropek na pokrywach 
niewidoczne, a międzyrzędy zaznaczone szeregami odstających łuseczek. 
Oprócz łuseczek, na pokrywach znajduje się gęste łuseczkowate owło
sienie. Pokrywy niecałe 2 razy dłuższe niż szerokie.

Synonimy: Cryphalus ratzeburgi Ferrari., Cryphalops lederi 
Reitt.

Głównym żywicielem są lipy (Tilia). Sporadycznie spotykano go 
na grabie (Carpinus betulus) i buku (Fagus siluatica).

Wykazany: z Zamojskiego, Puław, Kieleckiego, ok. Częstochowy, 
Białowieży, ok. Krynicy, Pienin i Śląska.

Obraz żerowania jednoramienny lub klamrowaty poprzeczny, leży 
całkowicie w korze. Chrząszcz opada gałęzie i drobne gałązki (Tab. XXVI, 1). 
Gatunek ten zimuje w stadium larwy i, częściowo, owada doskonałego; 
roi się w sierpniu.

Obserwacji nad generacją oraz pasożytami z terenu Polski brak.
Walka: usuwać w swoim czasie drzewa umierające,

Ernoporus caucasicus Lindem. Kornik lipowiec kaukaski. 1.5 mm. 
Na przednim brzegu przedplecza tylko 2 wyraźne garbki (grzebień). 
Plama z garbków na przedpleczu szeroka i nieregularna, a garbki 
wchodzące w jej skład maleńkie. Rzędy kropek na pokrywach zazna
czone. Pokrywy 2 razy tak długie, jak szerokie. Poza tym, — podobny 
do poprzedniego gatunku.
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Synonimy: Cryphalus schreineri Eichh.
Głównym żywicielem jest lipa drobnolistna (Tilia parvifolia) Spo

radycznie spotykano go na brzoście (Ulmus montana).
Wykazany ogólnikowo przez Łomnickiego z Pomorza. Bliż

szych wiadomości o nim z terenu Polski brak. Gatunek jeżeli nie wąt 
pliwy, to bardzo u nas rzadki.

Obraz żerowania, — jak gatunku poprzedniego. Chrząszcz opada 
gałęzie i drobne gałązki (Tab. XXVI, 2).

Obserwacji nad zimowaniem, rójką, generacją i pasożytami z te
renu Polski również brak.

Walka zbędna.

Oprócz powyższych, spotykano na lipach sporadycznie S laevis 
Chap. (p. wiązy), X signatus F b r. (p. olchy), /1. disnar Fbr. 
(p. dęby) oraz L. coryli Perris, (p. leszczyna).

21. Olchy (Alnus glutinosa G a e r t n., A. incąna M o e n c h).

Dryocoetes alni Georg. Drzewożerek olchowiec. 2 mm. Chrząszcz 
długo owłosiony. Najdłuższy i najgęstszy włos na ścięciu pokryw, czole 
i przednim brzegu przedplecza. Samiec posiada na czole owłosienie 
obfitsze. Czarne, matowe przedplecze ma strukturę ziarnistą i w przed 
niej części jest pokryte wyraźnymi garbkami. Brunatne lub brunatno- 
czarne, połyskujące pokrywy w rzędach silnie kropkowane; na między
rzędach szeregi bardzo delikatnych kropek. Ścięcie przy szwie bruzd- 
kowato zagłębione, gładkie; brak na nim garbków (Tab. XXV, 8).

Synonimy: Bostrychus marshami R e y.
Głównym żywicielem są olchy (Alnus). Sporadycznie spotykano 

go na leszczynie (Corylus avellana).
Wykazany z Tatr. Śląska, Pomorza i Białowieży.
Obraz żerowania nieregularny podłużny Chodniki larwowe prze

biegają również w kierunku podłużnym, co zaciemnia cały obraz. Na 
bielu nie odbija się prawie nic, gdyż zarówno chodniki macierzyste jak 
i chodniki larwowe przebiegają tu korze. Chrząszcz opada przeważnie 
uschnięte cienkie strzały, złomki itp. materiał. Gatunek len zimuje we 
wszystkich stadiach rozwojowych i roi się przez cały rok.

Obserwacji nad generacją i pasożytami z terenu Polski brak.
Walka zbędna.

Xyloterus domesticus L. Drwalnik bukowiec. 3.5 mm. Samiec posiada 
czoło wyżłobione, samica — wypukłe. U obu płci jest ono owłosione 
Maczuga czułków wyciągnięta w długi koniec. Całkowicie czarne przed
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piecze okrągło-wypukłe i pokryte garbkami. Pokrywy — dwubarwne: 
zewnętrzny ich brzeg oraz szew czarne, zaś reszta — brunatno-żólta. 
Czasami na brzegu ścięcia, pomiędzy szwem, a zewnętrznym brzegiem, 
znajduje się więcej lub mniej widoczna podłużna, również czarna, plama. 
Rzędy kropek na pokrywach widoczne; na międzyrzędach szeregi ledwie 
widocznych kropek. Ścięcie koło szwu wyraźnie zagłębione i całe po
kryte równomiernie dość długim włosem.

Głównym żywicielem jest grzyb Monilia Candida hodowany w że
rowiskach. Najczęściej i najliczniej spotykał Karpiński ten ga
tunek w drewnie olch (Alnus). Spotykano go również w drewnie dę
bów (Quercus), buka (Fagus silvalica), jesionu (Fraxinus excelsior), 
brzóz (Betula), klonów (Acer), graba (Carpinus betuius), orzecha (Ju
glans), jarzębiny (Sorbus aucuparia). wiśni (Prunus cerasus) i grocho
drzewie (Robina pseudacacia)

Wykazany z terenu całej Polski.
Obraz żerowania drabinkowaty, zczerniały wewnątrz, przebiega 

całkowicie w drewnie. Chrząszcz najchętniej opada strzały (Tab. XXVI, 4'. 
Gatunek ten zimuje w stadium owada doskonałego w żerowiskach ma
cierzystych, roi się w kwietniu, maju i generację posiada jednoroczną. 
W przeciwieństwie do X. signatus, pomimo wczesnego wylęgu (lipiec), 
chrząszcze nie wylatują i nie roją się po raz drugi, lecz pozostają 
w chodnikach aż do następnej wiosny.

Obserwacji nad pasożytami z terenu Polski brak.
Walka: vide X. lineatus na sośnie.

Xpleborus pfeili Ratzb. Rozwiertek Pfeila. 2.5 — 3.5 mm. Czoło 
samca wgłębione i dość gęsto owłosione, czoło samicy — wypukłe 
i owłosione skąpo. Przedplecze u obu płci w środku stożkowato-wy- 
pukłe. Wypukłość na przedpleczu samicy wyraźniejsza. Samiec po
siada przedplecze w przedniej części głęboko wyżłobione i wyciągnięte 
na przednim brzegu w rożek. Czoło samicy w przedniej części garb- 
koujane, w tylnej delikatnie kropkowane. Na pokrywach rzadki, lecz 
dość długi włos; są one delikatnie w rzędach kropkowane. Na między
rzędach szeregi ledwie widocznych kropek. Pokrywy samca wgniecione 
z obu stron szwu na 1 , długości od podstawy. Ścięcie obu płci sze
rokie i płaskie; na szwie oraz trzecich międzyrzędach garbki. Chrząszcze 
brunatne, błyszczące. Samiec mniejszy i jaśniej zabarwiony.

Synonimy: Bostrychus alni M u b s.
Głównym żywicielem jest grzyb Monilia Candida, hodowany w że

rowiskach. Najczęściej spotykano go w drewnie olch (Alnus) i osiki 
(Populus tremula'
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Wykazany: z Zamojskiego, Pienin, ok. Warszawy i Śląska. Kornik 
na terenie Polski rzadki.

Obraz żerowania rozwidlony, wewnątrz zczerniały i ukryty cał
kowicie w drewnie. Chrząszcz opada strzały.

Obserwacji nad zimowaniem, rójką, generacją i pasożytami z te
renu Polski brak.

Walka: vide X. lineatus na sośnie.

Oprócz powyższych sporadycznie spotykano w drewnie olch na 
stępujące gatunki. X. signatus Fbr. (p. brzozy', (/4. dispar) Fbr. 
(p. dęby), X. saxeseni Ratzb. (p. dęby).

22. Orzech włoski (Juglans regia L., nigra L. J. cinerea L.).
Na orzechu włoskim spotykano sporadycznie X. scolytus Fbr (p. wiązy), 

Ł. fraxini P n z. (p. jesion1, X. domesiicus L. (p. olchy), A dispar Fbr (p dęby)
1 T. bicolor Hrbst (p buk).

23. Osika i topola ( Populus tremula L., P. alba L, P nigra L.).
Trypophloeus asperatus G у 1 1. Kornik osikowiec mniejszy. 1.2 — 

1.6 mm. Samiec posiada czoło w przedniej części wgniecione, samica 
płaskie, z podłużną listewką. Czoło samicy wyraźnie krótko owłosione: 
na czole samca owłosienie mniej widoczne. Na przednim brzegu przed
plecza grzebień z garbków, a w przedniej jego części — plama z garbków. 
Kropkowanie luźne, kropki małe na silnie błyszczącym tle. Na pokrywach 
gęste owłosienie składające się z maleńkich łuseczkowatych szczecinek oraz, 
na każdym międzyrzędzie, — szereg dłuższych szczecinek. Rrzędy kropek 
nie widoczne. Rzędy na ścięciu zagłębione, wskutek czego szew wystaje. 
Dalsze rzędy na ścięciu niewidoczne. Przed ścięciem, na pokrywach samca, 
sterczą z boków po 2 haczykowate ząbki: jeden większy widoczny przy słab 
szym powiększeniu, — drugi, obok niego, mniejszy, — widoczny tylko przy 
powiększeniu silnym (Rys. 88). Ścięcie samca rozpoczyna się przed środkiem 
pokryw, jest więc długie i bardzo łągodne. Ścięcie samicy bardziej strome: 
ząbków na nim brak. Szczecinki, widoczne przed ścięciem, nie są ustawione 
na maleńkich garbkach.

Synonimy: Cryphalus binodulus Ratzb., C. groihi H a g e d.
Głównym żywicielem jest osika (PoduIus tremula). Spotykano go 

na topoli czarnej (Populus nigra) i wierzbie kruchej (Salix fragilis).
Wykazany z terenu prawie całej Polski. Należy zaznaczyć, że jego 

stanowiska wymagają sprawdzenia, gdyż często, z racji podobieństwa do
2 gatunków następnych, może być z nimi identyfikowany.

Obraz żerowania nieregularny, jamkowato-jednoramienny, poprzeczny, 
leży w korze. Chrząszcz opada głównie gałęzie iTab. XXVI, 3’. Ga
tunek ten zimuje w stadium larwy, a częściowo w stadium imago
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Obserwacji nad rójką, generacją i pasożytami z terenu Polski brak. 
Walka: usuwać w swoim czasie użytki międzyrębne.

Rys. 88.

Ścięcie pokryw Trypophloeus asperatus Gyll. 
(podł. Spessivtsef f’a).

Trypophloeus granulatus Ratzb. Kornik osikowiec miększy 1.5 — 
2.1 mm. Podobny do poprzedniego gatunku. Różni się od niego tym, 
że kropkowanie przedplecza jest gęste, kropki na nim duże, stykające 
się ze sobą; rzędy kropek na pokrywach są zarysowane, a na ścięciu 
widoczne, oprócz zagłębionych rzędów przy szwie, również zagłębione 
dalsze rzędy, oraz, że ścięcie samca rozpoczyna się poza środkiem po
kryw i jest równie strome, jak samicy. Oprócz tego, haczykowate 
ząbki na ścięciu zwykle słabiej wykształcone, a rzędy szczecinek przed 
ścięciem ustawione na maleńkich ziarnkowatych garbkach.

Synonimy: Cryphalus tredli H a g e d.
Głównym żywicielem jest osika (Populus tremula). Spotykano go 

na topoli srebrzystej (Populus alba).
Wykazany: z ok. Warszawy, Pomorza, Białowieży i Pienin.
Obraz żerowania, — jak gatunku poprzedniego. Chrząszcz opada 

głównie gałęzie, lecz i strzały.
Według obserwacji Karpińskiego, gatunek ten zimuje w sta

dium larwy, a wyjątkowo imago i roi się w sierpniu i wrześniu.
Obserwacji nad pasożytami z terenu Polski brak.
Walka: vide T. asperatus.

Trypophloeus bispinulus Egg. Kornik osikowiec północny. 1.6 - 
2.0 mm. Bardzo podobny do gatunków poprzednich. Ząbki na ścięciu cf 
silnie wykształcone, dużo większe, niż u T. asperatus Gyll. Możliwe, 
że jest to tylko" rasa ekologiczna jednego z gatunków poprzednich.

Żywicielem jest osika (Populus tremula).
Wykazany (wg materiału porównawczego z Estońskiej S. R. R. od 

Zolka) przez Karpińskiego z Puszczy Białowieskiej.
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Obraz żerowania, jak u gatunków poprzednich.
Obserwacji nad biologią i pasożytami z terenu Polski brak 
Walka zbędna.

Heleroborips cryptographus Ratzb. Kornik skrytojad osikowy, 
cf 1.5 mm., 9 2.3 mm. Samica walcowata, posiada czoło wypukłe, rzadko 
owłosione, przedplecze—stożkowato wzniesione, w przedniej części garb
kowane, w tylnej kropkowane (Rys. 89). Z wierzchu cały chrząszcz 
owłosiony; najdłuższy włos znajduje się na ścięciu pokryw. Pokrywy 
w rzędach kropkowane; na międzyrzędach równie duże kropki. Ścięcie

Rye. 89.
Heteroborips cryptographus H t г b. 
Samica (podt. S p e a a i v t s e t f’a).

spłaszczone; rzędy przy szwie zagłębione, wskutek czego szew wystaje. 
Rzędy kropek na ścięciu widoczne; na międzyrzędach szeregi garbków. 
Chrząszcz jest brunatny lub brunatno-czarny. Samiec mniejszy, bardziej 
płaski; przedplecze posiada gładkie, z wklęsłościami, wybitnie dłuższe 
niż szerokie. Samce bardzo rzadkie.

Synonimy: Tomicus dryographus Thoms.
Głównym żywicielem jest osika (Populus tremula). Spotykano go 

na sokorze (Populus nigra).
Wykazany: z ok. Zwierzyńca w Zamojskim, ok. Warszawy, Biało

wieży, Zakrzewa k. Częstochowy, Śląska.
Chodnik macierzysty nieregularny jednoramienny, skośnie podłużny 

i całkowicie ukryty w korze (Tab. XXVI, 5); samica składa w nim jaja 
kupkami. Larwy żywią się sokiem kory (ambrozją).*) Opada grubsze 
dolne gałęzie i strzały. Gatunek ten zimuje w stadium owada dosko
nałego, roi się w kwietniu, maju i lipcu, sierpniu; generację posiada 
podwójną w ciągu roku.

•) jest to gatunek kornika posiadający bardzo ciekawą biologię i z tego 
"względu zasługujący na głębsze studia; np. zaobserwowano, że samica opiekuje się 
bardzo pieczołowicie potomstwem (larwami, poczwarkami i młodymi chrząszczami).
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Obserwacji nad pasożytami i. terenu Polski brak.
Walka: vide T. asperatus.

Oprócz powyższych spotykano sporadycznie na osikach i topolach 
następujące gatunki: 5. scolytus Fbr. (p. wiązy), S. intricatus Ratzb. 
(p. dęby), 5. hirsclii Skal. (p. wiązy), 5'. rnullistrialus Mrsh. (p. wiązy\ 
L. fraxini Pnz. (p. jesion). X. domesticus L. (p. olchy), X. signatus 
Fbr. (p. brzozy), X. pfeili Ratzb. (p. olchy), A. dispar Fbr. (p. dęby', 
X. saxeseni Ratzb. (p. dęby) i T. bicolor Hrbst. (p. buk).

24. Powojnik (Clematis nitalba L.).

Xylocleptes bispinus Duftsch. Kornik powojnikowiec. 3 mm. 
Chrząszcze błyszczące, owłosione; włos długi, najdłuższy na czole, przed
nim brzegu przedplecza oraz ścięciu. Przedplecze w przedniej części 
delikatnie garbkowane, w tylnej—gęsto kropkowane. Na pokrywach wy
raźne rzędy kropek: na międzyrzędach równie duże i głębokie kropki. 
Ścięcie samca głęboko wklęsłe, silnie błyszczące; z każdego brzegu znaj
duje się na nim jeden silnie rozwinięty ząb. Ścięcie samicy płytkie; zę
bów na jego brzegach brak, lecz za to na szwie z każdej strony wy
raźny szereg garbków.

Synonimy: Xylocleptes retusus Oliv.
Jedynym żywicielem jest powojnik pnący (Clematis vitalba).
Wykazany: z Zamojskiego, ok. Warszawy i Śląska. Kornik rzadki 

na terenie Polski.
Obraz żerowania trójramienny podłużny, wrzynający się głęboko 

w biel.
Obserwacji nad zimowaniem, generacją, rójką i pasożytami z terenu 

Polski brak.
Walka zbędna.

25. Róża (Rosa canina L.).

Na róży spotykano sporadycznie 5. rugulosus Ratzb lp. drzewa 
owocowe) i A. dispar Fbr. (p. dęby).

26. Wiązy (Ulmus effusa Wild., U. campestris L.,
U. montana W i t h.).

Scolytus scolytus F b r. Ogłodek wiązowiec. 4 — 5.5 mm. Czoło 
u obu płci pokryte krótkim aksamitnym włosem. Na górnym je
go brzegu podłużna listewka. Na przednim brzegu czaszki sam
ca widoczne 2 garbki. Przedplecze czarne, błyszczące, równomiernie
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dość gęsto kropkowane. Na przednim jego brzegu w środku zatoka. 
Pokrywy (również odnóża) kasztanowatej barwy, błyszczące, wyraźnie 
z wierzchu w rzędach kropkowane. Rzędy zagłębione (Tab. XXVIII). 
Z boków pokryw rzędów brak, gdyż kropkowanie jest bezładne. Między
rzędy gęsto, delikatnie kropkowane. Kropki na nich przeważnie nie 
zgrupowane w pojedynczych regularnych szeregach, lecz rozrzucone 
bezładnie po całym międzyrzędzie w poprzek i wzdłuż. Na trzecim 
i czwartym pierścieniu odwłoka u obu płci po jednym, dobrze widocz
nym z profilu, garbku (Rys. 90). Samiec posiada na tylnym brzegu

Ky«. 90

Ścięcie odwłoka Scolytus scolytus Fbr. 
(podł. Nunberg’tt).

ostatniego pierścienia odwłoka płaską szczoteczkę z włosów. Włosy po 
brzegach szczoteczki dłuższe niż w środku.

Synonimy: S. geoffrroyi Goetze., S. destructor Oliv., S. ratze 
burgi Thoms, (nie Janson).

Głównym żywicielem są wiązy (Ulmus).
Spotykano ten gatunek sporadycznie na topoli czarnej (Populus ni- 

gra\ wierzbach (Salix), jesionie (Fraxinus excelsior), grabie (Carpinus 
betulus), leszczynie (Corylus auellana) i orzechu (Juglans).

Wykazany: z ok. Warszawy, ok. Rzeszowa, ok. Cieszyna, Ciecho
cinka k. Torunia, Puław, Śląska, Białowieży.

Obraz żerowania jednoramienny podłużny, chodniki larwowe usze
regowane regularnie (Tab. XXVII, 1). Częściowo odbija się w bielu. 
Opada strzały i gałęzie. Gatunek ten zimuje w stadium na wpół wyro
śniętej larwy i posiada generację jednoroczną. Rójka w czerwcu, lipcu 
i sierpniu.

Pasożyty wykazane z ziem Polski: Pteromalus bimaculatus N e e s. 
i P. capitalus Först. (Sitowski).

Walka: usuwać w swoim czasie użytki międzyrębne. Drzewa 
pułapkowe leżące w czerwcu, lipcu i sierpniu: nie przetrzymywać na 
miejscu materiału wyrobionego i kup gałęzi.

Scolytus laevis Chap. Ogłodek czarny. 2.5—4.5 mm. Samiec po
siada czoło wklęsłe, gęsto owłosione; samica — wypukłe i prawie nagie. 
Na górnym brzegu czoła u obu płci widoczna krótka bruzda. Przedple
cze czarne, dość gęsto, delikatnie i równomiernie kropkowane. Pokrywy
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czarne, czasami kasztanowate, błyszczące, z wierzchu w rzędach kropko
wane. Rzędy niezbyt zagłębione, a po bokach pokryw zanikają zupełnie, 
gdyż kropkowanie staje się bezładne. Międzyrzędy delikatnie kropko
wane; kropki na nich przeważnie zgrupowane w pojedynczych regular
nych szeregach. Linia odwłoka z profilu łukowato wgięta (Rys. 91). Na

Rys. 91.

Ścięcie odwloką Scolytus laevis Chap. 
Samica (podł. Spessivtsef Fat

czwartym pierścieniu brzusznym samca garbek. Brzeg ostatniego pier
ścienia odwłoka samca ozdobiony płaską szczoteczką z włosów. Rzadki 
w Polsce kornik.

Głównym żywicielem są wiązy (Ulmus). Sporadycznie spotykano 
go na dębie szypułkowym (Quercus pedunculata), lipie drobnolistnej 
(Tilia parvifolia), buku (Fagus silvalica) i olszy czarnej (Alnus glulinosa).

Wykazany: z gór, między innymi — z Pienin.
Obraz żerowania jednoramienny podłużny, często zakrzywiony przy 

początku. Chodniki larwowe przebiegają głównie w korze i w bielu 
nie odbijają się w całości. Kołyski leżą głęboko w bielu, gdyż przed 
przepoczwarczeniem larwy wgryzają się w drewno. Opada strzały i ga
łęzie.

Obserwacji nad generacją, zimowaniem, rójką i pasożytami z terenu 
Polski brak.

Walka: vide S. scolytus.

Scolytus pygmaeus Fbr. Ogłodek mały. 2 — 3 mm. Czoło samca 
płaskie, pokryte gęstym miękkim włosem (Rys. 92), samicy — wypukłe 
i niemal nagie. Czarne przedplecze dość gęsto i równomiernie kropko-

Rys. 92.

Scolytus pygmaeus Fbr. 
Samiec (podł. Spessivtsef f’a).

wane. Pokrywy kasztanowatej barwy, błyszczące i w rzędach (również 
na bokach) kropkowane. Na międzyrzędach regularne szeregi delikat
niejszych kropek. Na czwartym pierścieniu brzusznym samca sterczy 
długi wyrostek, na trzecim — znajduje się ledwie widoczny garbek. Brzeg

k-



142 J. J. Karpiński i К. Strawiński

ostatniego pierścienia brzusznego samca ozdobiony płaską czczoteczką 
z włosów.

Synonimy: 5. noxius И a t z b. 2 i S. armatus Comun. cf, & wh- 
nutus Ziegl.

- Głóumym żywicielem są wiązy (Lllmus). Sporadycznie spotykano 
go na buku (Fagus silvatica). dębach (Quercus) i grabie (Carpinus be- 
tulus).

Wykazany: z potu. Hrubieszowskiego, ok. Warszawy, Puław, Za
krzewa k. Częstochowy, Śląska, Pomorza, Pienin i Białowieży.

Obraz żerowania jednoramienny podłużny, czasami haczykowato 
zgięty, z wyraźną komorą godową. Chodnik macierzysty przebiega w ko
rze i słabo odbija się w bielu, zarówno jak początki chodników larwo
wych. Reszta odbija się w bielu dobrze. Opada gałęzie i strzały. 
Gatunek ten zimuje w stadium na wpół wyrośniętej larwy, roi się 
w czerwcu i lipcu i posiada generację pojedynczą w ciągu roku.

Pasożyty wykazane z ziem Polski: Pteromalus brunnicans Ratzb. 
i Ecphlus eccoptogaslri Ratzb. (Si tomski).

Walka: usuwać w swoim czasie użytki międzyrębne: nie przetrzy
mywać na miejscu materiału wyrobionego i kup gałęzi.

Scolytochelus multistriatus Mrsh. Ogłodek wielorzędowy, 2.2 — 
3.3 mm. Czoło samca płaskie i pokryte gęstym włosem, czoło samicy — 
wypukłe i niemal nagie. Przedplecze czarne, delikatnie kropkowane, 
gęściej ku brzegom, niż w środku. Na czarniawych lub brunatnych, 
błyszczących pokrywach, z wierzchu, regularne rzędy kropek; stają się 
one mniej regularne ku brzegom. Na międzyrzędach regularne szeregi 
równie dużych kropek. Na drugim pierścieniu odwłoka u obu płci drugi 
wyrostek lekko zakrzywiony w górę (Rys. 93,. Ostatni pierścień odwłoka 
samca ozdobiony płaską szczoteczką z włosów. Brzegi drugiego, trze-

Rye. Ö3.
Scolytochelus multistriatus Mrsh. 

(podł. Speeeivteeeit*ь).

ciego i czwartego pierścienia odwłoka u obu płci wyciągnięte z boków 
w kolce. Var. ulmi R e d t. posiada na międzyrzędach delikatniejsze 
kropki, niż kropki w rzędach.

Synomimy: Scolytus armatus C o m„ S. flavicornis C h e v r. 
Głównym żywicielem są wiązy (Ulrnus). Sporadycznie spotykano

go na śliwach (Prunus domestica). osice (Populus tremula) oraz jesionie 
(Fraxinus excelsior) — Nunberg.



Korniki ziem Polaki 143

Wykazany; ze Skierniewic, ok. Warszawy, Zakrzewa k. Częstochowy, 
Ciechocinka k. Torunia, Śląska i Białowieży.

Obraz żerowania jednoramienny podłużny; chodniki larwowe usze
regowane regularnie. Odbija się częściowo w bielu. Opada gałęzie 
i strzały (Tab. XXVII, 2). Gatunek ten zimuje w stadium na wpół wy 
rośniętej larwy i posiada generację jednoroczną. Rójka w czerwcu, 
lipcu i sierpniu.

Wykazane pasożyty z ziem Polski: Rhaphitelus ladenbergii Ratzb., 
Pteromalus bimaculatus N e e s., Elachistus leucogramma Ratzb., 
Eurptoma auricoma May r., Spatchius brevicaudis Ratzb. (Si
to w s к i).

Walka: vide S. scolptus.

Scolptochelus kirschi Skal. Ogłodek Kirsza. 3 mm. Czoło samca 
płasko wgłębione i dość gęsto owłosione, czoło samicy — wypukłe i skąpo 
owłosione. Przedplecze czarne, gęsto kropkowane; ku przodowi i bokom 
kropki stłoczone. Prawie matowe, czarniawe, lub brunatne pokrywy 
w rzędach kropkowane. Na międzyrzędach również szeregi kropek. 
Kropki w rzędach jakby wkłuwane od tyłu ku przodowi (podobieństwo 
do tarki). Obok tarczki dobrze widoczne skośne kreseczki. Na drugim 
pierścieniu odwłoka dużo krótszy, niż u S. multistriatus wyrostek, od
chylony cokolwiek w dół (Rys. 94). Boczne brzegi drugiego, trzeciego

Rys. 94.
Scolytochelus kirschi Skal, 
(podt. Spessivtsef f’a).

i czartego pierścienia nie wyciągnięte w kolce. Odwłok samca pokryty 
gęstym, a samicy — rzadkim włosem.

Głównym żywicielem są wiązy (Ulmus). Rzadki w Polsce kornik. 
Spotykano go sporadycznie na białodrzewiu (Populus alba) i jesionie 
(Fraxinus excelsior).

Był wykazany ze Śląska, Pomorza i Poznańskiego oraz Białowieży.

Według obserwacji Szewyriowa, obraz żerowania jest jedno
ramienny podłużny. Samica drąży płytko w korze bardzo krótki ('/2 — 
l*/j cm.) chodnik macierzysty w górę, lub częściowo i w dół od otworu 
wejściowego; wskutek tego otwór wejściowy znajduje się często po 
środku chodnika. Borowina nad chodnikiem zwykle pęka. Chodniki
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larwowe odbijają się w bielu tylko ku końcowi, tworząc labirynt poprze
rywanych kawałków. Opada gałęzie i strzały.

Obserwacji nad zimowaniem, rójką, generacją i pasożytami z te
renu Polski brak.

Walka zbędna.

Pteleobius littatus Fbr. Bielojad wiązowiec. 1.8 — 2.2 mm. Całe 
ciało chrząszcza pokryte okrągłymi łuseczkami, których zbiorowiska two
rzą na pokrywach nieregularne plamy; wskutek tego chrząszcz wydaje 
się pstry (Rys. 95). Na pokrywach wyraźne rzędy delikatnych kropek, 
na międzyrzędach — szeregi szczecinek. Na każdym międzyrzędzie daje

Rys. 95.

Pteleobius oitiatus F b r. (podł. Spessivtsef Fe).

się rozróżnić po 5 nieregularnych podłużnych szeregów okrągłych łusek. 
Drugi międzyrząd nie skrócony i dobiega do końca pokryw.

Żywicielem są wiązy (Ulmus). Kornik opada gałęzie lub młode 
drzewka.

Wykazany: z ok. Warszawy, Puław, Śląska. Karpiński odnalazł 
go również w Złotym Potoku k. Częstochowy i w Białowieży.

Obraz żerowania dwuramienny poprzeczny; chodniki larwowe krót
kie. Jest on ukryty w korze i w bielu wyraźnie nie odbija się.

Gatunek ten zimuje w stadium owada doskonałego poza żerowi
skiem macierzystym, podobnie jak L. orni na jesionie. W miejscach
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wspólnych żerowisk tworzą się na korze guzy (róże). Rójka w marcu 
i kwietniu.

Ścisłych obserwacji nad generacją i pasożytami z terenu Polski brak.
Walka zbędna.

Pteleobius hraatzi Eichh. Bielojad Kraatza. 1.8 — 2 mm. Chrząszcz 
podobny do poprzedniego gatunku. Rzędy na pokrywach silniej zagłę
bione, a kropki w nich duże. Okrągłe, większe, niż u poprzedniego 
gatunku, łuseczki tworzą na pokrywach plamy (chrząszcz również wy- 
daje się pstry). Szczecinki na międzyrzędach dobrze widoczne, a łuski 
zgrupowane w 2 — 3 nieregularnych szeregach na każdym międzyrzędzie. 
Drugi międzyrząd skrócony i do końca pokryw nie dobiega (Rys. 96).

Synonimy: Hplesinus putoni Eichh.
Żywicielem są wiązy (Ulmus). Spotykano go sporadycznie na ja: 

rzębinie (Sorbus aucuparia). Rzadki w Polsce gatunek
Wykazany z ok. Warszawy i Białowieży.
Obraz żerowania podobny do obrazu żerowania P viltatus, lecz 

chodniki macierzyste i larwowe są długie. Chrząszcz opada głównie 
wierzchołki i górne gałęzie (Tab. XXVIII. 2).

Obserwacji nad zimowaniem, rójką, generacją i pasożytami z te
renu Polski brak.

Walka zbędna.

Sporadycznie spotykano na wiązach również następujące gatunki: 
S. carpini Ratzb. (p. grab), S. intricatus Ratzb. (p. dęby), S. mali 
Bechst. (p. drzewa owocowe), E. tiliae P n z. (p. lipy), E. fagi F b r. 
(p. buk), E. caucasicus Lindem, (p. lipy), X. domesticus L. (p. olchy), 
X. signatus Fbr. (p. brzozy), X. monographus F b r. (p. dęby), 
A. dispar Fbr. (p. dęby), X. saxeseni Ratzb. (p. dęby), L. corpli 
Perris, (p. leszczyna) i T. bicolor Hrbst. (p. buk).
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27. Wierzby (Salix sp.)

Trypophloeus rybińskii Reitt. Kornik Rybińskiego. 1.5 — 1.8 mm. 
Chrząszcz podobny na pierwszy rzut oka do T. asperatus (vide opis 
gatunku na osice). Różni się od niego tym, że posiada pokrywy wy
raźnie 2 razy dłuższe niż szerokie, oraz, że na pokrywach samca brak 
haczykowatych ząbków. Na pokrywach i stromym ścięciu rzędy są 
zaznaczone, a szczecinki przed ścięciem i na ścięciu ustawione na ma
leńkich garbkach. Chrząszcz szczuplejszy i bardziej wydłużony. Rzędy 
przy szwie na ścięciu słabiej wgłębione, niż u T. asperatus.

Głównym żywicielem są wierzby (Salix). Na innych gatunkach 
drzew nie obserwowany.

Wykazany z ok. Krakowa. Gatunek na terenie Polski rzadki.
Obraz żerowania T. rybińshii. podobny do obrazu żerowania T. aspe

ratus. Chrząszcz opada gałęzie.
Obserwacji nad zimowaniem, rójką, generacją i pasożytami z te

renu Polski brak.
Walka zbędna.

...... x
Oprócz powyższego, spotykano sporadycznie na wierzbach następu- 

jęce gatunki: S. scolytus Fbr. (p. wiązy), S. intricatus Ratzb. (p. dęby). 
T. asperatus Gyll. (p. osika) i Л. dispar Fbr. (p. dęby).

28. Wilczomlecz (Euphorbia arnygdaloides L).

Thamnurgus varipes Eichh. Zakorek wilczomleczek. 2 — 2.5 mm. 
Chrząszcz błyszczący, owłosiony. Na czole wystająca, podłużna li
stewka. Przedplecze samca wyraźnie dłuższe, niż szerokie, samicy 
prawie tak szerokie jak długie, kropkowane. Na pokrywach rzędy kropek, 
na międzyrzędach — szeregi mało co mniejszych kropek. Ścięcie samca 
płaskie i wyraźnie ograniczone z boków. Ścięcie samicy słabiej spłaszczone, 
bez wyraźnych bocznych granic. Jest ono u obu płci pokryte maleńkimi, 
bardzo delikatnymi garbkami.

Głównym żywicielem jest wilczomlecz (Euphorbia arnygdaloides).
Wykazany ogólnikowo przez R e i t t e r a ze Śląska. Występowanie 

tego gatunku na ziemiach naszych wymaga sprawdzenia.
Obraz żerowania jednoramienny podłużny.
Danych o zimowaniu, rójce, generacji i pasożytach z terenu Polski

brak.

29. W i 1 ż у n a (Ononis sp.).

Na wilżynie spotykano sporadycznie H. obscurus Mrsh. (p. koniczyna).
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30. Winor.ośl (Rzis vinifera L).
Na winorośli spotykano sporadycznie A dispar Fbr. (p. dęby'.

31. Złotochrust (Ulex europaeus L).
Na złotochruście spotykano sporadycznie P. rhododactylus Mrsh. Ip. żar

nowiec) i H. obscurus Mrsh. (p. koniczyna).

32. Złotokap (Laburnum vulgare G r i s.).
Na złotokapie spotykano sporadycznie P. rhododactylus Mrsh. (p. żarnowiec).

33. Żarnowiec (Sarothamnus scoparius W i ni m.).
Phloeophthorus rhododactylus Mrsh. Kornik żarhowcowiec. 1.5 — 

1.8 mm. Czoło samca głęboko wydrążone, samicy — zaledwie z po
dłużnym dołeczkiem. Chrząszcz czarny, matowy, żółtawo lub białawo 
krótko owłosiony. Przedplecze delikatnie w poprzek garbkowane. Na 
pokrywach rzędy kropek, na międzyrzędach sterczą szeregi krótkich 
szczecinek. Grzebień z ząbków u podstawy pokryw pojedyńczy; brak 
na nim poprzecznie ustawionych garbków.

Synonimy: Phloeophthorus tarsalis Förs I., Ph. spartii Nord 1 . 
Ph retamae Perris., Ph. perfoliatus Wall.

Głównym żywicielem jest żarnowiec (Sarothamnus scoparius). Spo
radycznie spotykano go na złotochruście (Ulex europaeus) i złotokapie 
(Laburnum vulgare).

Wykazany ogólnikowo przez Łomnickiego ze Śląska i Po
morza. Jego występowanie na ziemiach naszych wymaga sprawdzenia

Obraz żerowania klamrowaty poprzeczny lub skośny.
Danych o zimowaniu, rójce, generacji i pasożytach z terenu Polski

brak.
Walka zbędna.



148 J. J. Karpiński I К. Strawiński

V. PRZEGLĄD GATUNKÓW KORNIKÓW, KTÓRYCH WYSTĘPOWANIE 
NA ZIEMIACH POLSKICH JEST MOŻLIWE.

Zdaniem autorów, winny mieć swoje placówki na ziemiach Polski 
również inne, a przede wszystkim następujące gatunki korników: 1. Sco
lytus aceris Knotek. (= hönigi Seme n.), 2. Scolytochelus ensifer
Eichh.*), 3. Kissophagus hederae Schmidt. (= vicinus Bedel),
4. Hylastes subalpinus Egg. (= brunneus Reitt. nec Er., rotundicollis 
Reitt. partim), 5. Hylastes gergeri Egg. (= fallax Wichm.), 6. Hy
lastes parollelus E g g., 7. Hylastes atterimus E g g., 8. Carphoborus
rossicus Semen., 9. Lipathrum bartschti Müll., 10. Crypturgus da- 
nicus Egg., 11. Crypturgus subcribrosus Egg., 12. Trypophloeus ulni 
Lind., 13. Thamnurgus kaltenbachi Bach. (= declivis Reitt.), 14. Tham- 
nurgus petzi Reitt. 15. Pityophthorus pubescens Mrsh (= ramulorum 
Perris.), 16. Pityophthorus buyssoni Reitt.,. 17. Platypus cylindri- 
formis Reitt.

Jest również rzeczą prawdopodobną, że na ziemiach naszych żyją 
gatunki zupełnie jeszcze nieznane**) lub dotąd nierozpoznawane. Na

•) w posiadaniu Karpińskiego znajduje się t okaz £ otrzymany od Eg
ge r s’a z etykietką: Nowo-Aleksandria, prov. Lublin, 1912. IV.20, Ulmus, det Eggers.

**) w czerwcu 1930 r. Karpiński był obecny na wycieczce owadoznawczej 
uczniów Państwowej Szkoły dla Leśniczych w Białowieży w Nadleśnictwie Jagielloń
skim Puspczy Białowieskiej. Przeglądając po wycieczce materiał owadów zebrany 
przez uczniów, znalazł w nim 1 egzemplarz kornika z rodzaju Dryocoetes o szczegól
nym habitusie zewnętrznym. Po dokładnym zbadaniu okazało się, że nie można za
liczyć go do żadnego ze znanych gatunków tego rodzaju. Niestety, nie udało się 
ustalić ani ścisłego miejsca znalezienia, ani też gatunku drzewa, na którym został 
znaleziony. Również nie udało się, ani w tym, ani w następnym roku, odnaleźć wię
cej podobnych egzemplarzy, pomimo poszukiwań na różnych gatunkach drzew. 
W r. 1932 posłał Karpiński omawiany egzemplarz do sprawdzenia Spessivt- 
seff’o w i w Esperimentalfältet w Szwecji. Otrzymał go z powrotem z notatką na
stępującej treści: „Drogi Kolego! Jeżeli uda się Wam znaleźć jeszcze jeden podobny 
do teg i egzemplarz, to opiszcie go, jako nowy gatunek, sporządzając dobre rysunki. 
Będzie mi bardzo przyjemnie, jeżeli nazwiecie go Dryocoetes polonicus. Oddany Pa
weł Spessivtseff. 15.11.1932“. Niestety, również w następnych latach poszukiwania 
nie dały rezultatu. Ponieważ posiadany egzemplarz powrócił ze Szwecji w etanie 
uszkodzonym—bez czułków i z częściowo połamanymi odnóżami, więc Karpiński 
mógł jedynie sporządzić fotografię samego chrząszcza (Tab. XXV1I1, 3). Porównajmy
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leżałoby także zwrócić szczególną uwagę na gatunki ziół oraz krzewinek, 
które mogą być żywicielami niejednego z nieznanych dotąd gatunków 
korników.

Podajemy krótki opis morfologiczny gatunków wyżej wymienionych.
1. Scolytus aceris Knotek. 3 — 4.5 mm. Okrągłe kropki w rzę

dach i na międzyrzędach pokryw jednakowej wielkości i bardzo gęsto 
uszeregowane. Przestrzenie pomiędzy kropkami równe lub mniejsze, 
niż wymiary kropek. Końce pokryw ząbkowane. 2-gi pierścień brzuszny 
spada prawie pionowo, dzięki czemu odwłok od tyłu silnie wgięty. 
Występuje na klonach (najczęściej Acer platanoides i Acer campestre).

Obraz żerowania jednoramienny podłużny i pięknie odbija się 
w bielu.

2. Scolylochelus ensifer Eichh. 1.6 — 3.2 mm (Rys. 97). Długość 
pokryw równa się długości przedplecza; pokrywy brunatnej barwy 
w przeciwieństwie do czarnego przedplecza. 2-gi pierścień brzuszny 
tworzy z następnym prawie kąt prosty; samiec posiada na nim w środku 
długi kolec zagięty w górę, samica — krótki wyrostek. Występuje na 
wiązach (IJlmus).

Obraz żerowania jedno lub 2 — 3 ramienny. podłużny.

fotografię gatunków D. autographus Ratzb i D. hectographus Reitt., z którymi 
wykazuje pokrewieństwo (Tab. XXVIII).

OPIS. Wielkość 4.8 mm Większy niż oba gatunki pokrewne. Czoło kropko
wane gęsto i grubo, aczkolwiek dość płytko Owłosienie na nim dość długie, szcze
gólnie po brzegach. Nad aparatem ustnym plaska szczoteczka z dość długich, gę
stych żółtych włosów. Pośrodku daje się zauważyć niejasna podłużna linia. Przed
plecze tarkowato kropkowane, kropki grube i gęsto obok siebie ustawione. W środ
kowej części tylnej połowy przedplecza stykają się one ze sobą brzegami podobnie, 
jak u D. hectographus, lecz są dużo większe, większe nawet, niż u D. autographus. 
Przez środek przedplecza przechodzi dość niejasna linia środkowa, najszersza i gładka 
w tylnej jego części. Struktura pokryw zupełnie odmienna, niż u wzmiankowanych 
gatunków pokrewnych. Tamte, mianowicie, posiadają pokrywy błyszczące, ten zaś 
matowe (przy obserwacji bez powiększenia). Kropki w rzędach są duże, z płaskim 
dnem; są one stłoczone tak gęsto, że stykają się wzniesionymi brzegami ze sobą. 
Przestrzenie międzyrzędowe dużo węższe od przestrzeni rzędowych (odwrotnie, niż 
u gatunków pokrewnych), wzniesione. Kropki na nich dużo mniejsze niż kropki 
w rzędach, również stłoczone i stykające się wzniesionymi brzegami zarówno ze sobą, 
jak i z kropkami w rzędach. Gładkich, błyszczących fragmentów powierzchni (jak 
to widzimy u D. autographus i D. hectographusi ani w rzędach, ani na międzyrzędach 
nie ma zupełnie. Pierwszy rząd (szwowy), poczynając od podstawy pokryw aż do 
końca, jest zagłębiony. Ścięcie pokryw cokolwiek spłaszczone i tak samo, jak całe 
pokrywy, lecz cokolwiek płyciej kropkowane. Rzędy szsowe na nim szerokie, płytkie. 
Szew nie wystaje daszkowato Chrząszcz w miarę owłosiony (podobnie, jak wzmian
kowane gatunki pokrewne). Włoski uszeregowane na międzyrzędach.

Opisany egzemplarz wraz z notatką ü-ra P. Spessivtseff’a przesłał Kar
piński przed wybuchem wojny Б g g e r s’o w i.



150 J. J. Karpiński i К. Strawiński

3. Kissophagus hederae Schmidt. 2 — 2.4 mm. Należy do ple
mienia Hylesinini i grupy Hylesinina. Rodzaj i gatunek charakteryzuje 
się tym, że przylegające szczecinki na pierwszych międzyrzędach nie 
tworzą, jak w rodzaju Xylechinus, jaśniejszej linii wzdłuż szwu. Biczyk 
czułków 6-cio członowy. Występuje na bluszczu (Hedera helix).

Obraz żerowania jest 1—2 ramienny poprzeczny.

Kys. 97.
Scolytochelus ensifer Eichh. (na lewo samiec, 

na prawo samica), <podl. S p e s s i v t s e f f’a).

4. Hylastes subalpinus Egg. 3.8 — 4.2. Przedplecze tak długie, 
jak szerokie, węższe od pokryw u ich podstawy, bardzo gęsto, grubo 
kropkowane, matowe. Przestrzenie pomiędzy kropkami wąziutkie. Ryjek 
z listewką sięgającą również na środkową jego część. Podobny do 
H. cunicularius Erichs., od którego różni się krótszym, silniej i gęściej 
kropkowanym przedpleczem (u H. cunicularius Erichs, przedplecze 
dłuższe, niż szerokie). Występuje na świerku [Picea excelsa) w górach.

5. Hylastes gergeri Egg. 4.5 — 5.2 mm. Przedplecze tak długie, 
jak szerokie; szerokie jak pokrywy u podstawy, równomiernie kropko
wane, bez widocznej linii środkowej. Listewka słabo widoczna tylko na 
spłaszczonym końcu ryjka. Matowy, podobny z ubarwienia do Hylurgops 
glabraius Zett. W górach, prawdopodobnie na jodle (Abies alba).

6. Hylastes parallelus Chapp. 4.2 — 4.5 mm. Przedplecze dłuższe 
niż szerokie, lecz krótsze, niż u H ater P а у k. Podobny do niego. 
Różni się gęstszym i delikatniejszym kropkowaniem przedplecza, gru
biej kropkowanymi pokrywami i węższymi międzyrzędami. Miądzyrzędy 
gęsto poprzecznie marszczone, mało szersze od rzędów wielkich kropek, 
z 2 nieregularnymi liniami delikatnych kropek. W górach.

7. Hylastes alterimus Egg. 4 — 4.5 mm. Bardzo podobny do 
poprzedniego gatunku. Różni się głównie nieco krótszymi (u H. parał 
lelus Chapp. pokrywy są 1.82 — 1.93 razy tak długie, jak szerokie; 
u H. atterimus Egg. 1.77 — 1,88) i silniej marszczonymi pokrywami. 
W górach*).

•) autorzy zapatrują się sceptycznie na dotychczasowe rozpracowanie na 
podstawie zmiennych cech zewnętrznych grup Hylastes z pokrewieństwa ater 
i cunicularius.
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Obraz żerowania jednoramienny nieregularnie podłużny.
8. Carphoborus rossicus Semen 1.7 — 1.9 mm. Podobny do

C. cholodkovskyi Spess. Różni się od niego zewnętrznie tym, że 
1, 3, 5, 7, i 9 międzyrzędy na pokrywach silnie wypukłe na całej swej 
długości (Rys. 98), 5 i 7j skrócone i nie łączą się ze sobą na końcu 
(Rys. 99). Chrząszcze dwubarwne: przedplecze prawie czarne, a po
krywy brunatne. Występuje na świerku (Picea excelsa), w zasięgu pół-

КУ8 Ścięcie pokryw
Carphoborus rossicus Semen. Carphoborus rossicus Semen.

(podł. Spessivtseffa). (podł. Spessivtseffa).

nocno-wschodnim, na uschniętych drzewach, zwykle po inwazji Poly
graphus subopacus Thoms.

Obraz żerowania gwiazdkowaty nieregularny (prawie poprzeczny — 
najczęściej), podobny do obrazu żerowania P. subopacus Thoms., 
i słabo odbija się w bielu.

9. Lipathrum bartschti Mühl 1.2 — 1.5 mm. Należy do plemienia 
Polygraphini i grupy Hypoborina. Na przedpleczu oraz pokrywach, oprócz 
delikatnego owłosienia, cokolwiek odstające grube, krótkie łuseczki, 
z których tworzą się na pokrywach dość niewyraźne szeregi. Zarówno 
włoski, jak i łuski, barwy żółtej. Na pokrywach z boków silnie zazna
czone rzędy kropek. Delikatne włoski w rzędach cokolwiek odstają. 
Występuje na jemiole (Viscum album)

10. Cryplurgus danicus Egg. 1 mm. Należy do grupy pusillus. 
Różni się od niego głównie gładkimi przestrzeniami pomiędzy kropkami 
na przedpleczu. Na świerku (Picea excelsa) i modrzewiu (Larix europaea).

*) rysunki 99 i 43 naleiy zamienić!

Uniwersytet Ma.-ii C r ->S: lodowskiej 
w Lu i '1'ile 
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11. Crypturgus subcribrosus Egg. Należy do grupy cinereus. Różni 
się od niego głównie zupełnie matowym przedpleczem i pokrywami 
(C. cinereus Hrbst. posiada przedplecze matowe, a pokrywy połysku
jące) oraz okrągłymi, płytkimi, dużymi kropkami w rzędach na pokrywach 
(u C. cinereus Hrbst. kropki w rzędach są rozciągnięte w poprzek). 
Na świerku (Picea excelsa) i jodle (Abies alba).

12. Trypophloeus alni Lindem. 1.5 mm. Pokrywy 2’/j razy tak 
długie, jak szerokie. Na ścięciu pokryw obu płci brak haczykowatych 
ząbków: jest ono zupełnie gładkie. Występuje na olchach (Alnus).

13. Thamnurgus kaltenbachi Bach. 1.8 — 2 2 mm. Przedplecze 
silnie i gęsto kropkowane, prawie tak samo silnie, jak pokrywy. 
Chrząszcz gęsto owłosiony. Wklęsłość wzdłuż szwu na pokrywach 
samca wyraźna i ograniczona z boków, zaś na pokrywach samicy za
rysowuje się bardzo słabo. Występuje na Teucrium, Origanum vulgare 
Lamium album i Betonica officinalis. Gatunek ten został już u nas 
wykazany na Pomorzu przez Szulczewskiego (Gdynia). Występuje 
również na Podolu (Kunze, Tenenbaum).

14. Thamnurgus petzi Reitt. 2.5 — 3 mm. Chrząszcz biało owło
siony. Owłosienie dwojakiego rodzaju: krótkie nieregularne i długie 
w regularnych rzędach. Przedplecze skąpo i luźno kropkowane. Po
krywy kropkowane silnie, u cf l’/4, u $ 2 razy tak długie, jak szerokie. 
Ścięcie słabo wgniecione, kropkowane. Brózdki na nim przy szwie słabo 
wgniecione, u nieco silniej. W łodygach tojadu (Aconitum).

15. Pityophthorus pubescens Mrsh. 1 — 1.2 mm. Końce pokryw 
zaokrąglone. Na ścięciu pokryw wąska, o skórzasto-siateczkowatej po
wierzchni bruzda. Długie włoski na brzegach bruzdy nie osadzone na 
wyraźnych garbkach, jak naprz. u P. liclilensteini Ratzb. Występuje na 
sośnie (Pinus silvestris) w najcieńszych gałązkach.

Obraz żerowania podłużny wieloramienny.
16. Pityophthorus buyssoni Reitt. 1.5 — 1.8 mm. Należy do grupy gla- 

bratus. Podobny do P. trägardhi Spess., lecz wielożenny, poza tym — wy
stępuje na sośnie (Pinus silvestris). Od występującego na sośnie P. gla- 
bratus Eichh. różni się wybitnie krótkim owłosieniem brzegów wgnie
cenia oraz szwu pokryw na ścięciu (podobnie, jak P. trägardhi Spess.).

17. Platypus cylindrifonnis Reitt. 5—5.5 mm. Na ogół podobny 
do P. cylindrus Fbr. Przedplecze słabo i rzadko kropkowane, prawie 
gładkie. Samiec posiada na nim wąską i słabo zarysowaną listewkę 
środkową, zaś samica — szeroką, wzniesioną i silnie błyszczącą. Wszyst
kie międzyrzędy na pokrywach wystające i przed ścięciem zakończone 
ząbkami. Wszystkie ząbki prawie jednakowo dobrze wykształcone. Brzeg 
ścięcia, pomiędzy wielkim zębem końcowym, a ząbkiem górnym jest 
wcięty (dolnym zębem). Na tej przestrzeni brak 2 karbów. Występuje 
w drewnie dębów (Quercus) i buku (Fagus silvatica).



Korniki ziem Polski 153

/

VI. SPIS GATUNKÓW WYSTĘPUJĄCYCH W POLSCE 
Z PODANIEM PIERWO2R0DEŁ OPISÓW*)

Scolytidae

Scolytus G e o f I г о у

carpini Ratzeburg, Forstinsekten, I, 1837, str. 141.
intricatus Ratzeburg, Forstinsekten, I, 1837, str. 186.
laevis Chapuis, Syn. Scot, 1873, str. 262.
mali Bechstein, Forstinsekten, III, 1805, str. 832.
pygmaeus Fabric i us, Mantissa Insekt., I, 1787, str. 37.
ralzeburgi Janson, Entom. Ann., 1856, str. 87.
rugulosus Ratzeburg. Forstinsekten, I, 1837, str. 187.
scolytus Fabricius, System. Entom., 1775, str. 59.

Scolytochelus R e i 11 e r.
kirschi Skali tzky, Ent. Monatsbl., 1876, str. 110.
multistriatus Mar sham, Ent. Brit., 1802, str. 54.

Phloeophthorus Wollaston. 
rhododactylus Marsham. Ent. Brit., 1802, str. 58.

Phthorophloeus Rey.
spinulosus Rey, Rev. d’Entomol., 1883, str. 127.

Phloeosinus Chapuis.
thujae Perris, Ann. Soc. Ent. France, 1860, str. 261.

*) rodzaje aą podane według przyjętego systemu, gatunki — według ko 
lejności liter alfabetu.
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Hylesinus F a b г i c i u s.
crenatus Fabricius, Mantissa, 1787, str. 37,
oleiperda Fabricius, Entom. Syst., 1, (2), 1792, str. 366

Leperisinus R e i 11 e r.
fraxini Panzer, Fauna German., 1799, str. 66.
orni Fuchs, Münch. Koleopt. Zeitschr., 3, 1906, str. 51

Pteleobius Bedel.
kraatzi Eichh off, Berlin. Entom. Zeitschr., 1864, str. 30. 
vittalus Fabricius, Mantissa, 1787, str. 38.

Xylechinus C h a p u i s.
pilosus Ratzeburg, Forstinsekten, 1, 1837, str. 178.

Hylastinus Bedel.
obscurus Marsham, Entomol. Brit., 1802, str. 57.

Dendroctonus Erichson.
micans Kugelänn, Schneid. Mag., V, 1794, str. 523.

Blastophagus E i c h h o f f.
minor Hartig, Forestl. Konvers. Lex., 1834, str. 443. 
piniperda Linne, System. Naturae, ed. X, 1858, str. 355.

Hylurgus L a t r e i 11 e.
ligniperda Fabricius. Ent. System, I. (2), 1792, str. 367.

Hylurgops Leconte.
glabratus Zetterstett, Ins. Lappon., 1828, str.. 343. 
palliatus Gyllenhal, Ins. Suec., Ili, 1813. str. 340

Hylastes Erichson.
angustatus Herbst. Räter Europas. 5, 1793, str. 111. 
ater Pay ku 11, Fauna Suec., 3, 1800, str. 153. 
atlenualus Erichson, Arch. Naturg., 1. 1836, str. 30. 
brunneus Erichson Wiegm. Arch., 1836, I, str. 48. 
cunicularius Erichson, Arch. Naturg., I, 1836, str. 49. 
linearis Erichson, Arch. Naturg., 1836, I, str. 49. 
opacus Erichson, Arch. Naturg., I, 1836, str. 51.
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Polygraphus E г i c h s o n.
grandiclava Thomson, An. Fr., 1886, Bul., str. 62.
polygraphus Linne, System. Nat., ed. X, (2), 1758, str. 562. 
punclifrons Thomson, An. Soc. Eni. France, 1886, Bul. str. 11. 
subopacus Thomson, An. Soc. Ent. France, 1886, Bul. str. 11.

Carphoborus Eichhoff.
cholodhovskyi S p e s s i v t s e 11, Russk. Entom. Obozr., XVI, 1916, str. 64. 
minimus Fabricius, Syst. El., II, 1801, str. 395.

Crypturgus E r i c h s o n.
cinereus Herbst. Käfer Europas, 5, 1793, str. 116.
hispidulus Thomson, Opusc. Entom., III., 1870, str. 338.
maulei Ho u bal, Hussk. Ent. Ob.. 1910, str. 203.
nusillus Gyll en hal, Ins. Suec., III, 1813, str. 371.

Cryphalus F. r i c h s o n.
abietis Ratzeburg, Forstinsekten, I. 1837, str. 163.
intermedius Ferrari, Borkenk., 1867. Nachts., str. 79.
piceae Ratzeburg, Forstinsekten, 1. 1839, str. 163.
saltuarius Weise, Catal. Col. Europ. Cauc., 1891, str. 336.

Ernoporus Thomson.
caucasicus Lindemann, Bull. Soc. Nat. Moscou, 1876, str. 373. 
fagi Fabricus, Syst. Entom. Suppl., 1778, str. 157. 
tiliae Panzer. Fauna Germ., 8, 1793. str. 14

Trypophloeus F a i r m.
asperatus Gyllenhal, Ins. Suec., 3, 1813, str. 368.
bispinulus Eggers, Entom. Blatt., 23, Berlin, 1927, str. 120 — 123. 
granulatus Ratzeburg, Forstinsekten, I, 1837, str. 104. 
rybińskii Reitter. Bestimm. Tab. Borken., 1894, str. 72.

Xyloterus E r i c h s o n.
domeslicus Linnć, Syst. Natur., ed. X, 1758, str. 356.
lineatus Olivier, Entom. 4, 1795, str. 18.
signatus Fabricius, System. Eleuther., 2, 1787, str. 383.

Dryocoetes Eichhoff.
alni Georg, Stett. Ent. Zeitg., 16, 1856, str. 59.
autographus Ratzeburg, Forstinsekten. I, 1837, str. 160.
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hectographus Reit ter, Bestimm. — Tab. Borkenk., 1913, str. 76. 
villosus Fabricius, System. Entom., 1, (2), 1792, str. 367.

Anisandrus Ferrari.
dispar Fabricius, Ent. System., I, 1792, str. 363.

Xyleborus Er ich son.
dryographus Ratzeburg, Forstinsekten, I, 1837, str. 167.
eurygraphus Ratzeburg, Forstinsekten,, I, 1837, str. 168.
monographus Fabricius, Ent. System., I, (2), 1792, str. 365 
pfeili Ratzeburg, Forstinsekten, 1, 1837, str. 168.

Heteroborips R e i 11 e г.

cryptographus Ratzeburg, Forstinsekten, I, 1837, str. 160.

Xyleborinus Reitter.
saxeseni Ratzeburg, Forstinsekten, I, 1837, str. 167.

Thamnurgus E i c h h о f f.

varipes Eichh off, Stett. Entom. Zeitg., 1878, str. 390
kaltenbachi Bach.. Stett. Ent. Zeitg., 1849, str. 199.

Lymantor L ö in e n d a 1.
aceris Lindemann, Bull. Soc. Natur. Moscou, 44, (1), 1875, str. 140. 
coryli Perris, Bull. Soc. Entom. France, 1885, str. 78.

Xylocleptes Ferrari.

bispinus Duftschmid, Fauna Austr., Ill, 1825, str. 92.

• Pityophthorus E i c h h о f f.

exculptus Ratzeburg, Forstinsekten, I, 1837, str. 162. 
glabralus Eichhoff, Ratio Tomic. 1879, str. 179. 
henscheli Seltner, Ent. Ztg., Wien, 1887, str. 44. 
knoteki Reitter, Deutsch. Ent. Ztg., 1898, str. 356. 
lichtensteini Ratzeburg, Forstinsekten, I, 1837, str. 162. 
micrographus Linnó, System, Natur., ed. X, 1758, str. 355. 
morozovi Spessivtse if, Entomol. Tidskr., 47, 1926, str. 48. 
pityographus Ratzeburg, Forstinsekten, I, 1837, str. 162. 
trägardhi Spessivtseff, Entomologisk. Tidskr., 1921, str. 219.
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Taphrorychus Eich hoff. 
bicolor Herbst, Käfer Europas. 5, 1793, str. 116.

Pityogenes Bedel.
bidentatus Herbst. Füssl. Arch. Entoin., 4, 1783, str. 24
bislridentatus Eich hoff, Ratio Tomic., 1879, str. 282.
chalcographus Linne, Fauna Suec., 1761, str. 143.
monacensis Fuchs, Morph. Stud. Borkenk., 1911, str 3.
quadridens Har tig, Forst). Konvers. — Lexic., 1834, str. 109.’ 
saalasi Eggers, Entoin. Blatt., 1914, Berlin, str. 187 — 189. 
trepanalus Nord linger, Stett. Ent. Ztg., 1848, str. 239.

Pityokteines Fuchs.
curvidens G e г m a r. Ins. spec, nov., 1824, str. 462.
spinidens Reit ter, Bestim. - Tabeli. Borkenk., 1894, str. 85. 
voronlzovi Jakobson, Horae Soc. Ent., XXIX, 1895, str. 521.

Ips De Geer.
acurninatus Gyllenhal, Ins. Suec., IV, 1827. str. 620.
amitinus Eich hoff, Beri. Ent. Zeitschr., 1871, str. 138.
cembrae Heer, Observ. Ent., 1836, str. 26.
duplicatus Sahib erg, Ins. Fenn., II, 1836, str. 144.
sexdentatus Boerner, Oekon. Nachricht. Gesellsch. Schles., IV, 1776, str. 78 
typographus Linne, Syst. Natur., ed. X. 1758, str. 355.

Orthotomicus Ferrari.I
laricius Fabricius, Ent. System., I, (2), 1792, str. 365.
longicollis Gyllenhal. Ins. Suec., IV, 1877, str. 624.
proximus Eich ho ff. Berl. Ent. Zeitschr., 1867, str. 463
starki Spessivtseff, Entom. Tidskr., 47, 1926, str. 217.
suturalis Gyllenhal, Ins. Suec. IV, 1827, str. 622.

Platypodidae.

Platypus Herbst.
cylindrus Fabricius, System. Eleut., II. 1801, str. 384.
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VII. GEOGRAFICZNE ROZSIEDLENIE KORNIKÓW W POLSCE.

Jest, z jednej strony, rzeczą ogólnie wiadomą, że rozsiedlenie kor
ników jest wynikiem rozmieszczenia w przestrzeni szaty roślinnej, co 
znowu stoi w ścisłym związku z wpływami makroklimatu, warunkami 
gleby oraz konfiguracją i rzeźbą terenu. Z drugiej strony, stajemy przed 
szeregiem faktów z tej dziedziny całkowicie zagadkowych i nie mających 
dotąd logicznego wytłomaczenia ani uzasadnienia. Zdawałoby się, że 
korniki, związane ściśle ze swym żywicielem, danym gatunkiem czy ga
tunkami roślin, powinny iść za nimi wszędzie. Tymczasem nie jest tak, 
gdyż większość gatunków korników bynajmniej nie podąża za żywicielem 
wszędzie, lecz ogranicza rejon swego rozsiedlenia do pewnych obszarów, 
poza którymi może nie występować zupełnie, pomimo że znajduje się 
tam żywiciel. W innych znowu przypadkach dany gatunek kornika do
chodzi do pewnych terytorialnych granic w swym gromadnym zasięgu, 
a poza nim występuje tylko tu i owdzie rozproszonymi niewielkimi pla
mami, albo chociaż go można spotkać wszędzie i dalej, to znowu tylko 
pojedynczo, w nikłych ilościach. Starano się wytłumaczyć i owe zja
wiska wpływami makroklimatu oraz konfiguracją i rzeźbą terenu. Zdawało 
się, że zagadka rzeczywiście została rozwiązana, bo makroklimat oraz 
konfiguracja i rzeźba terenu są rzeczywiście w stanie stawiać tamy i za
pory nie do przebycia przedstawicielom świata roślinnego, a więc 
czemużby nie mogły stawiać podobnych tam kornikom. Lecz gdyby tak 
było, to jakże objaśnić wpływem makroklimatu i rzeźbą terenu tego 
naprz. rodzaju fakty, że określony gatunek kornika, będąc w tych samych 
warunkach makrokliinatycznych, towarzyszy danemu gatunkowi rośliny 
w jednym miejscu, zaś bezpośrednio obok tą samą rośliną gardzi? 
Zakorek Chołodkowskiego [Carphoborus cholodkovskyi S p e s s.), gatunek 
rozpowszechniony na wschodzie i północy na sośnie, żyje, rozmnaża się 
i zachowuje w Puszczy Białowieskiej, lecz prawie wyłącznie tylko tam, 
gdzie sosna porasta bagna, zaś tej samej sosny obok, lecz rosnącej 
w innym typie asocjacji roślinnej, z reguły nie opada. Kornik zrosłozębny
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(drukarz wschodni) — Ips duplicatus Sahib, (gatunek rozpowszechniony 
w północno-wschodnim zasięgu świerka), posiadający swe rozproszone 
stanowiska daleko wysunięte na zachód, opada, oprócz świerka, także 
sosnę, ale tylko tam, gdzie występuje ona razem z nim, omijąc tę samą 
sosnę w bezpośrednim sąsiedztwie nawet w drzewostanach czystych so
snowych. Kornik bruzdkowany zachodni (Pityopthorus pity graphus Ratzb.) 
równie dobrze, jak na jodle i świerku, może rozmnażać się na zachodzie 
kraju na sośnie, lecz tylko tam, gdzie sośnie towarzyszy jodła lub 
świerk. W głębi czystych borów sosnowych daremnie byśmy go szukali. 
Zakorki czterooczne: większy — Polygraphus polygraphus L. i mniejszy — 
Polygraphus subopacus Thoms, mogą rozmnażać się również na 
sośnie, lecz znowu w tych jedynie wypadkach, gdy towarzyszy jej świerk. 
Korniki jodłowe: krzywozębny — Pityokteines curvidens Germ, kolco- 
zębny — Pityokteines spinidens var. heterodon Wachtl., Woroncowa — 
Pityokteines vorontzovi J а к o b s. i bruzdkowany zachodni — Pityophthorus 
pityographus Ratzb rozmnażają się z powodzeniem na modrzewiu, 
lecz tylko przy obecności w asocjacji jodły, jako swego głównego żywiciela. 
Korniki: Lichtensteina — Pityophthorus lichlensteini Ratzb. i gładki — 
Pityophthorus glabratus Eichh. chętnie i obficie trzymają się sosny, 
lecz tylko tam, gdzie ona rośnie na marnych, jałowych lub zgoła ba 
giennych, torfowych siedliskach. Na tej samej sośnie rosnącej w są
siedztwie nawet, lecz na siedliskach bogatych, brak ich zupełny, lub 
występują jedynie sporadycznie i pojedynczo. Odwrotnie zachowuje się 
kornik znaczony — Pityogenes trepanatus N ö г d 1., unikając katego
rycznie sosny na bagnach, a napastując ją na siedliskach bogatych, 
gdzie rośnie ona zwykle w towarzystwie świerka, dębu lub jodły. 
Sporadyczne, pojedyncze występowanie tu i owdzie pewnych gatunków 
korników daleko poza granicami ich gromadnego zasięgu w oparciu się 
o czynniki makroklimatu, konfiguracji i rzeźby terenu także są nie
zrozumiałe. Czyż makroklimat, konfiguracja i rzeźba terenu może stać 
na przeszkodzie ich gromadnemu, ciągłemu występowaniu wszędzie tam, 
gdzie jest żywiciel wtedy, kiedy te czynniki nie wykazują niemal ża
dnych odchyleń na całym danym obszarze? Czyż makroklimat Górnego 
Śląska w porównaniu z makroklimatem okolic Warszawy lub Puszczy 
Białowieskiej, naprz., nie mniejsze wykazuje odchylenia, niż makroklimat 
wyżyny środkowo-rosyjskiej lub Syberii, z jednej strony, a Puszczy Biało
wieskiej z drugiej? Tymczasem kornik płaskozębny — Orthotomicus lon
gicollis Gyll. występuje na sośnie gromadnie na tak wielkich obsza
rach, na wyżynie środkowo-rosyjskiej oraz Syberii, występuje również 
gromadnie w Puszczy Białowieskiej, zaś na Górnym Śląsku występuje 
tylko sporadycznie, a w okolicach Warszawy wcale nie występuje. 
Dlaczego dogadza mu makroklimat Syberii i Puszczy Białowieskiej, zaś
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wcale lub mało dogadza makroklimat Górnego Śląska i okolic Warszawy? 
Próby wytłumaczenia tego zjawiska makroklimatein nie doprowadzają 
do celu. Podobnie jak cytowany, zachowuje się kornik monachijski — 
Pityogenes monacensis Fuchs., występujący nawet daleko (Monachium) 
na zachodzie, lecz sporadycznie i w nikłej ilości tylko, poza granicami 
swego zasięgu gromadnego na północnym wschodzie. Przykładów tego 
rodzaju możnaby przytaczać bardzo wiele. Z powyższego wynika: 1) że 
dany gatunek kornika bynajmniej nie wszędzie pośpiesza za danym ga
tunkiem rośliny, swym żywicielem; 2) że wiele faktów z dziedziny roz
siedlenia korników jedynie wpływami makroklimatu, konfiguracji i rzeźby 
terenu wytłumaczyć się nie da; 3) że, oprócz znajdowania się w da
nym miejscu rośliny — żywiciela, oprócz wpływów makroklimatu, kon
figuracji i rzeźby terenu, istnieją jeszcze jakieś inne czynniki, które 
decydują, czy kornik osiedlić się tu może, czy też nie.

Mylne więc jest wiązanie występowania tego czy innego gatunku 
kornika jedynie z obecnością jego żywiciela, danego gatunku rośliny 
w danych warunkach makroklimatycznych, przy danej konfiguracji i rzeźbie 
terenu. Występowanie poszczególnych gatunków korników winno być 
rozpatrywane w daleko szerszej płaszczyźnie, w płaszczyźnie całokształtu 
warunków ekologicznych*) typu asocjacji roślinnej. Kornik związany 
jest z asocjacją, z określonym jej typem, zaś roślina-żywiciel w tej aso
cjacji spełnia rolę substancji pokarmowej. Ta sama substancja pokar
mowa podana mu w odmiennych warunkach ekologicznych, niż istnieją 
w jego macierzystej asocjacji, nie wywoła efektu, bo choć podtrzyma 
chwilowo egzystencję, lecz odmienne warunki ekologiczne — wytrącą go 
z równowagi życiowej, pozbawią znaczenia, pozbawią wrodzonych swoi
stych mu cech biologicznych zepchną go (przynajmniej na pewien dłuż
szy okres czasu) w położenie rozbitka, ocalałego wprawdzie w katastrofie, 
lecz niepewnego jutra w obcym żywiole. Kornik przestanie żyć, a zacznie 
wegetować. W najlepszym wypadku, — gdy warunki nowe będą zbli
żone do warunków asocjacji macierzystej, a gatunek kornika ma orga
nizm dość elastyczny — kornik zachowa się, wytworzy nową rasę eko
logiczną i zajmie ponownie z czasem pozycję czynnego członka bio
cenozy, — w najgorszym zaś razie, — gdy warunki ekologiczne okażą 
się zgoła odmienne, niepodobne do tych, w jakich żył, a organizm 
jest mało podatny na zmiany środowiska — zginie. Zdaniem naszym, 
punkt ciężkości kwestii geograficznego rozsiedlania się korników leży 
w całokształcie warunków ekologicznych istniejących w asocjacji roślinnej.

•) pod warunkami ekologicznymi rozumiemy warunki środowiska, w którym 
żyją organizmy, a więc kompleks czynników fizycznych iklimatycznych 1 edaficznych) 
oraz biotycznych (oddziaływanie organizmów wzajemnie na siebie oraz na czynniki 
fizyczne).



Korniki ziem Polski 161

Wiemy, że roślinność rozsiedlać się może za pomocą naturalnej 
ekspansji gromadnego jej zasięgu, lub też przy pomocy czynnikom zgoła 
przygodnych, jakimi są miatr, moda, zmierzęta i ptaki, lub też czynnikom 
sztucznych (działania człomieka). W drugim i trzecim mypadku stma- 
rzają się nome zasięgi jednostkome, a namet gromadne rośliny, daleko 
smymi granicami odbiegające nieraz od granic zasięgu macierzystego. 
Zasięgi takie są jednak już innej natury, niż gromadny zasięg macierzysty, 
a często nie mają racji bytu ze mzględu na smą przypadkomość lub 
sztuczność. Inaczej przedstamia się sprama, gdy mamy do czynienia 
z naturalnymi odermanymi zasięgami — reliktami. Te ostatnie pomstają 
mtedy, gdy kataklizmy przyrodnicze m przeciągu minionych, mielkich okre
som czasu (także czynniki przygodne, mzględnie działania ludzkie) przermą 
łączność pomiędzy poszczególnymi częściami istniejącego zasięgu gro
madnego, stmarzając izolomane, odcięte od reszty kompleksu, myspy. 
nieraz bardzo daleko odsunięte od nomo uformomanych, zmienionych 
granic damnego naturalnego zasięgu rośliny. Z ornych rozrzuconych 
m przestrzeni reliktóm można często odtmorzyć obraz damnego natural
nego zasięgu rośliny.

Pod kątem midzenia li tylko stosunkom botanicznych nie zamsze 
jest możlime orzec, czy ma się do czynienia z reliktem, czy też z za
sięgiem przypadkomym — albo sztucznym. A odróżnianie jest ko
nieczne, gdyż zaniedbanie spomoduje przede mszystkim mylne mnioski 
praktyczne. Naprz., dla leśnika jest kmestią zasadniczą, czy na obsza
rach między granicą istniejącego naturalnego zasięgu gromadnego danego 
gatunku drzema, a granicami jego zasięgom odermanych można mpro- 
madzać ten gatunek, czy też nie, oraz, czy jego mpromadzenie sztuczne 
będzie rokomać pomodzenie, czy też myda efekt ujemny*). Odpomiedź 
na te pytania m mypadku naturalnych zasięgóm odermanych (reliktóm) 
będzie zazmyczaj pozytymna, zaś m przypadku odmiennym — całkomicie 
uzależniona od tego, czy rozporządzamy odpomiednimi rasami danego 
gatunku drzema, czy też nie**). Przy rozstrzyganiu takiego pytania rómnież 
zbadanie fauny kornikóm m naturalnym zasięgu gromadnym i m intere
sującym nas, da pemne mskazómki zasadnicze. Mając do czynenia 
z odermanym zasięgiem pochodzenia naturalnego, albo znajdzietny ją

•) należy tutaj brać pod uwagę nie tylko sam fakt wzrostu drzewa, lecz 
także własności techniczne drewna, co w kalkulacjach gospodarczych odgrywa rolę 
decydującą.

••) przy posługiwaniu się odpowiednimi rasami naturalnymi roślin, względnie 
rasami wylworzonymi sztucznie, wprowadzanie danego gatunku rośliny w odmienne 
dla niej warunki ekologiczne, nie tylko jest możliwe, lecz Ijak dowiodła szkoła Mi
czurina i Łysienko) może być z zupełnym powodzeniem stosowane w praktyce. Do
tyczy to, oczywiście, także roślin drzewiastych.
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tu takim komplecie, jak w macierzystym, albo — przy niewielkich 
obszarach, — odnajdziemy przynajmniej charakterystyczne jej elementy. 
W wypadku zasięgu przypadkowego lub sztucznego — tego nie będzie. 
W fakcie istnienia naturalnych oderwanych zasięgów roślinnych kryje 
się logiczne rozwiązanie części wypadków występowania danego gatunku 
kornika nawet daleko poza granicami istniejącego dziś jego zasięgu 
gromadnego. W tych wypadkach gatunek kornika posiadać będzie 
w zasięgu oderwanym wszystkie cechy aktywnego członka biocenozy 
podobnie, jak w zasięgu gromadnym, gdyż, — pomimo, że stracił kon
takt z nim, — pozostał zasadniczo w podobnych warunkach ekologicznych. 
Tak zachowują się naprz. korniki: wgryzoń modrzewiowiec — Cryphalus 
intermedius Ferrari, i limbowiec — Ips cembrae Heer, na modrzewiu 
w' jego wyspowym, lecz rodzimym stanowisku w Górach Świętokrzyskich, 
lub korniki jodłowe: krzywozębny (Pityokteines curvidens Germ.), 
kolcozębny (Pityokteines spinidens var. heterodon Wachtl.), Woron- 
cowa (Pityokteines vorontzovi Jakobs.), wgryzoń jodłowiec (Crypha
lus piceae Ratzb.) i bruzdkowany zachodni (Pityophthorus pityographus 
Ratzb.) w rodzimym wyspowym stanowisku jodły w rezerwacie Jata 
w nadleśnictwie państwowym Łuków, powiatu siedleckiego. Przeciwnie, — 
brak tych korników (jak zresztą innych owadów związanych ściślej z jo 
dłą) w 15-hektarowej kępie lasu mieszanego z jodłą, przypadkowego 
lub sztucznego pochodzenia, w Puszczy Białowieskiej (Cisówkak

Wróćmy teraz do kwestii zachowania się danego gatunku kornika 
w wypadku naturalnej gromadnej ekspansji rośliny-żywiciela. Jeden 
i ten sam gatunek rośliny, pozostając w ramach swego zasięgu groma
dnego, wchodzi jako komponent w skład różnych asocjacji roślinnych. 
Zróżniczkowanie pod tym względem jest wielkie, gdyż typy asocjacji są 
wytworem lokalnym. Otóż, dany gatunek kornika w jego zasięgu gro
madnym ma wielkie możliwości wyboru najbardziej odpowiadających 
mu warunków ekologicznych. Nie postępuje on i tutaj za rośliną- 
żywicielem wszędzie jednakowo, lecz koncetruje się w różnej proporcji 
w poszczególnych typach. W miarę ekspansji rośliny z daną asocjacją, 
lub, — powiedmy wyraźniej, — w miarę ekspansji asocjacji, jako takiej, 
posuwa się z nią razem i kornik. Ponieważ asocjacja, postępując na
przód, w drodze ewolucyjnej może się przekształcać i modyfikować ze 
wględu na stopniową zmianę w jej łonie warunków ekologicznych, więc 
i jej komponenci temu procesowi ulec mogą. Roślina-żywiciel może 
wytwarzać różne rasy ekologiczne, bardziej przystosowane do zmie
nionych warunków, i analogiczne rasy ekologiczne wytwarzać może kornik, 
postępując wtedy bez przeszkód naprzód za rośliną przy zmodyfikowanej 
fizjonomii oraz zmodyfikowanym ustroju wewnętrznym asocjacji. Jego 
rola, jako jednego z komponentów’ w zespole korników swoistych aso



Korniki ziem Polski 163

cjacji, zmienić się może w kierunku dla niego dodatnim lub ujemnym, 
m innej proporcji zachowa się on tam, lecz nie straci podstawowych 
swych cech biologicznych. W ten sposób wejdzie w skład nowego 
lokalnego typu asocjacji, rozsiedlając się na coraz dalsze tereny ra
zem z nią. Dowodem tego, że tak idzie bieg wypadków przy naturalnej 
gromadnej ekspansji rośliny-żywiciela, a z nią swoistego dla niej kornika 
jest fakt, że w obrębie naturalnego gromadnego zasięgu danej ro
śliny ów kornik w jednym typie więcej, w drugim mniej, ale zawsze 
szkodzi, bo stale przejawia tendencję do masowego rozmnażania się. 
Czuje się on tu dobrze, czuje się we właściwym żyuiiole, we właściwych 
warunkach ekologicznych. W tym wypadku ani makroklimat sam przez 
się, ani konfiguracja i rzeźba terenu nie odgrywają w stosunku do kor
nika decydującej roli; decydującą rolę odgrywa całokształt warunków 
ekologicznych, istniejących w asocjacji.*)

Roślina, jako gatunek, ekspanuje zwykle o wiele szybciej, niż aso
cjacja, a to dzięki posiadanym zdolnościom w tym kierunku oraz czyn
nikom obcym (wiatr, woda i t. p.), zrywając zupełnie nieraz kontakt 
z asocjacją macierzystą. Rozsiedlając się, wchodzi jako komponent 
w skład przeróżnych lokalnych typów asocjacji napotykanych i zajmuje 
w nich to czy inne stanowisko, względnie, wypada zupełnie. W przy
padku pierwszym wytwarzają się jednostkowe zasięgi naturalne rośliny 
i dany gatunek kornika zyskuje potencjalne możliwości rozprzestrzenić 
się w ślad za nią. Czy z nich skorzysta, będzie zależało od tego, jakie wa
runki ekologiczne w tych nowych stanowiskach rośliny-żywiciela napotka. 
Jeżeli owe warunki są niemożliwie dla jego egzystencji, to nie, jeżeli zaś 
może w nich chociażby wegetować na razie, — tak. Rozsiedla się więc na
przód, przechodząc różne koleje w różnych, nowych dla siebie typach aso
cjacji roślinnych. W jednych utrzymuje się, wytwarzając nowe rasy ekolo
giczne i rozszerzając w ten sposób swój jednostkowy, a nawet gro
madny zasięg razem z rośliną-żywicielem, w drugich, po pewnym okre
sie wegetacji, zanika zupełnie, zaś w jeszcze innych — zachowuje się 
sporadycznie, wegetując od wypadku do wypadku. Kornik jałowcowiec — 
Phloeosinus łhujae Perris., naprz., podąża na ziemie polskie z po
łudnia przez Bramę Morawską, zaś z zachodu Niżem Niemieckim, wy
korzystując pomosty wytworzone tędy przez zlanie się zasięgu jałowca 
w Polsce z zasięgiem tej rośliny na południu i zachodzie. Charaktery-

*, w przypadkach sztucznego lub przypadkowego przedostania się owada 
w obcą mu strefę klimatyczną, naprz., do innej c/.ęści świata, mogą zajść dwa wy
padki; albo, — wobec sprzyjających warunków ekologicznych, a między innymi, wo
bec kompletnego braku wrogów naturalnych, — owad znajdzie warunki nawet lepsze, 
niż miał w swyn naturalnym zasięgu, i zaczme się rozmnażać maso wo bez przeszkód,— 
albo, w wypadku przeciwnym, — zginie.
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stycznym jednak jest m stosunku do niego fakt, że nie idzie on za ja
łowcem wszędzie. Utrzymując się w czystych jałowcowiskach oraz na ja- 
łowcowiskach pobrzeży leśnych, w głąb lasu za rośliną-żywicielem nie 
idzie, gdyż warunki ekologiczne, w jakich rośnie jałowiec pod okapem 
lasu, nie dogadzają mu w sposób kategoryczny, Makroklimat nie od
grywa w tym wypadku decydującej roli, zarówno jak konfiguracja 
i rzeźba terenu, a jedynie możliwości ekologiczne jałowcowisk przy otwo
rzeniu się dróg ekspansji. Będąc nieraz przeniesiony przez czynniki 
obce poza granicę swego zasięgu naturalnego i naprz., przez wiatr', dany 
gatunek zostaje rozproszony na obcym sobie terenie, wśród obcej ro
ślinności. Może się on nawet na niej utrzymać w ciągu dłuższych lub 
krótszych okresów czasu, jednak będzie bez znaczenia, o ile w końcu 
nie zginie.*)

Ryczałtowy podział korników na monofagi i polyfagi niezupełnie 
jest właściwy. Polyfagów w ścisłym znaczeniu tego słowa nie ma, gdyż 
zawsze dany gatunek kornika ma swego głównego żywiciela. Jeżeli 
może on korzystać do celów rozmnażania się z innego gatunku rośliny, 
to oczywiście, będzie z tego korzystać w momentach krytycznych, jako 
z chwilowego środka utrzymania się przy życiu. Będzie to, owszem 
skuteczna broń w walce o byt, — lecz nic więcej. Przypisywanie „po- 
lyfagom“ zdolności korzystania z tego środka do ich rozsiedlania się, 
byłoby błędem, a dowodem tego są fakty cytowane na początku niniej
szego rozdziału. Takie gatunki korników, jak zrosłozębny (drukarz 
wschodni) — Ips duplicatus Sahib., zakorek czterooczny większy — 
Polygraphus polygraphus L., zakorek czterooczny mniejszy — Polygraphus 
subopacus Thoms., kornik bruzdkowany zachodni — Piiyophthorus pilyo- 
graphus Ratzb. mogą z konieczności rozmnażać się na sośnie. Nigdy 
i nigdzie jednak nie podążą one za nią do czystych drzewostanów so
snowych, lecz będą się trzymać głównego żywiciela — świerka (względ
nie jodły).' Korniki jodłowe: krzywozębny — Pityokteines curvidens 
Germ., kolcozębny — Pityokteines spinidens var. hetorodon Wachtl., 
Woroncowa — Pityokteines vorontzovi Jakobs, i bruzdkowany za
chodni — Pityophthorus pityographus Ratzb., mogą z konieczności roz
mnażać się na modrzewiu, lecz nie podążą w zasadzie za nim, ale za 
jodłą. O ile w danej asocjacji obok świerka (względnie jodły) występuje 
sosna, lub obok jodły modrzew, to korzystają z nich w krytycznych 
momentach, a najczęściej z braku odpowiedniego materiału lęgowego 
świerkowego lub jodłowego, lecz na tym tylko i poprzestają. Sosna 
(lub modrzew) może przypadkowo odegrać przy ich rozsiedlaniu się

„ *) typowym przykładem tego rodzaju zjawiska może być, naprz , motyl trupia
gtówka — Acherontia atropos L. w Puszczy Białowieskiej.
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rolę pomostu, po którym będą w stanie przedostać się do obszaróm 
dalszych, lecz jeżeli nie znajdą tam głóumego żyiniciela-śunerka (lub 
jodły) — zginą. Przypadkowe więc zbiegi okoliczności mogą wytwarzać 
pozory celowości tam, gdzie jej niema. Omawiane gatunki z tytułu ich 
»polyfagizmu« nie mogą być uważane za uprzywilejowane w jakiś nad
zwyczajny sposób przez przyrodę. Po prostu równoważy to do pewnego 
stopnia brak innego rodzaju broni w walce o byt.*) Zdawałoby się na 
pierwszy rzut oka, że »monofagi« w porównaniu z »polyfagami« mają 
bardziej utrudnioną egzystencję i napotykają na dużo większe trudności 
przy rozsiedlaniu się. Tak jednak nie jest. Naprz., »polyfag« kornik 
zrosłozębny (drukarz wschodni) — Ips dublicatus Sahib, posiada 
o wiele mniej elastyczny organizm, jeśli chodzi o przystosowanie się 
do różnych warunków ekologicznych w asocjacjach, niż »monofag« 
kornik czterozębny Pityogenes quadridens Hartig., gdyż posiada za
równo mniejszą wartość ekologiczną (jest naprz., gatunkiem stenoter- 
micznym w porównaniu z gatunkiem ostatnim — eurytermicznym),*) jak 
i mniejszy potencjał biotyczny.**) Pierwszy z nich rzeczywiście za
chowuje w krytycznych momentach swą egzystencję dzięki zdolnościom 
»polyfagicznym«, — drugi radzi sobie równie dobrze, wykorzystając ol
brzymie możliwości organiczne w kierunku dostosowania się do różnych 
warunków ekologicznych w asocjacjach. Kornik drukarz — Ips typo
graphus L. z natury swej jest »polyfagiem«, gdyż może się rozmnażać 
i na innych iglastych oprócz świerka, lecz nadzwyczaj rzadko korzysta 
z tego wobec posiadania skutecznej innej broni, jaką jest dla niego owa

•) pozornym zaprzeczeniem naszych tez są drwalniki — pozorne „polyfagi“, 
jeśli będziemy brać pod uwagę mnogość gatunków drzew, na których mogą się 
rozmnażać; przypomnijmy sobie jednak, czym się one żywią oraz czym żywią się 
ich larwy, a wtedy dojdziemy do wniosku, że są to raczej „typowe monofagi“.

*, każdy gatunek posiada zdolność wyżycia i rozmnażania się w określonych 
granietch różnych czynników działających na niego. Weźmy dla przykładu tempe
raturę. Istnieje określone optimum dla gatunku, w miarę oddalania się od którego, 
zarówno in plus, jak in minus, sytuacja dla niego pogarsza się. Z obu stron opti
mum istnieją punkty t. zw. pessimum i tylko w granicach zamkniętych tymi pun
ktami gatunek może wyżyć i rozmnażać się. Jeden może wyżyć w warunkach tem
peratury nawet bardzo oddalonych od optimum, inny — nie zniesie warunków od
chylonych od tptimum nawet bardzo nieznacznie. Pierwszy gatunek nazywamy — 
eury (=szeroko)-termicznym, drugi steno (=wąsko)-termicznym. Rozpiętość krzywej 
pomiędzy pessimum dla pierwszego będzie bardzo duża, dla drugiego — bardzo mała. 
Rozpiętość krzywej pomiędzy 2-ma stanami pessimum nazywamy ekologiczną war
tością gatunku.

**) potencjałem biotycznym gatunku nazywami zdolność rozmnażania się (de
cyduje o tej zdolności maksymalna liczba potomków i minimalny czas ich rozwoju) 
i wyżycia (decyduje o tym maksymalna liczba utrzymującego się przy życiu potom
stwa w danych warunkach).



166 J. J. Karpiński i К. Strawiński

olbrzymia łatwość przystosowania się do przeróżnych warunków eko
logicznych w różnych asocjacjach ze świerkiem (b. wysoka wartość 
ekologiczna oraz b. wysoki potencjał biotyczny). Od elastyczności or
ganicznej w przystosowaniu się do przeróżnych warunków egzystencji 
zależy ogromnie szybkość rozpowszechniania się, a co za tym idzie — 
i mniejszy lub większy zasięg gromadny. Kornik drukarz oraz cetyńce 
(Blastophagus piniperda L. Blastophagus minor H a r t i g.) posiadają ob
szerny zasięg gromadny dzięki tej zalecie przyrodzonej. Takie gatunki 
są bardzo niebezpieczne i bardzo szkodliwe, gdyż niemal wszędzie, gdzie 
tylko znajdą roślinę-żywiciela, czują się dobrze i rozmnażają masowo. 
Gatunki bardziej uzależnione od określonych warunków ekologicznych są 
mniej niebezpieczne, mogą egzystować i posiadać większe znaczenie 
tylko w pewnych określonych typach asocjacji, a poza nimi, są prawie 
lub zupełnie obojętne, a jednocześnie pozbawione szerokich możliwości 
rozsiedlania się. Ze zakorek Chołodkowskiego, rzucony tak daleko na 
zachód siłą tych czy innych czynników w swej ekspansji naturalnej, za
chowuje się i rozmnaża w Puszczy Białowieskiej prawie jedynie w ty
pie boru bagiennego, omijając skrzętnie tę samą sosnę w innych typach, — 
jest jasne pod kątem widzenia małej elastyczności w przystosowaniu się. 
Znalazł on tylko w tym właśnie typie warunki ekologiczne podobne do 
warunków istniejących w asocjacji macierzystej na północnym wschodzie 
(eko- i mikroklimat), i tutaj zatrzymał się, nie mając możności przysto
sowania się do warunków ekologicznych w typach innych. Wskutek 
tego także nie może on szybko posuwać się dalej na zachód, — tym- 
bardziej wobec braku zwartej ekspansji w tym kierunku wymienionej 
asocjacji. Z powyższego wynika: 1) że geograficzne rozsiedlenie kor
ników wiązać należy raczej z ekspansją asocjacji, nie zaś z ekspansją 
gatunku rośliny-żywiciela; 2) że dopiero pod kątem widzenia zależności 
danego gatunku kornika od warunków ekologicznych istniejących w aso
cjacji roślinnej rozwiązać i wytłumaczyć można różnorodne zjawiska 
i fakty związane z jego rozsiedleniem.

Chcąc mówić o geograficznym rozsiedleniu korników na ziemiach 
polskich, należałoby ustalić przedtem granice ich gromadnego i jedno
stkowego zasięgu na podstawie dokładnych badań przeprowadzonych na 
terenie całego kraju. Niestety, dotąd na ten temat zrobiono mało. 
Z wykazów i dat podawanych przez różnych autorów niemożliwą jest 
rzeczą naszkicowanie prawdziwego obrazu zasięgów. Dokonamy jedynie 
próby podsumowania istniejącego w tej dziedzinie materiału.

Przy opisie poszczególnych gatunków korników, zostały podane 
szczegółowo miejscowości z terenu ziem Polski, w których różni autoro- 
wie czynili obserwacje nad ich występowaniem.
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W tablicy podanej niżej, w rubrykach 5 i 6 uwidoczniono na pod
stawie posiadanych danych, które gatunki występują u nas gromadnie, 
a które jednostkowo.

Z tablicy tej widzimy:
1) Gromadnie występują (wszędzie tam, gdzie rosną odnośne ga

tunki roślin żywicieli) na terenie całej Polski gatunki: Scolytus Scolytus 
Fbr., S. ratzeburgi Janson., S. mali Bechst., 5. intricatus Ratzb., 
S. rugulosus Ratzb.. Scolytochelus multistriatus Mrsh., Phthorophloeus 
spinulosus Rey. (?), Hylesinus crenatus F b r., Leperesinus fraxini Pnz., 
Blastophagus piniperda L, B. minor H a r t i g., Hylurgops palliatus G у 11., 
Hylastes ater P а у к., H. cunicularius, E r., H. opacus E r., Polygraphus 
polygraphus L., Crypturgus hispidulus Thoms. (?), C. pusillus Gyll.,
C. cinereus Hrbst. Cryphalus abietis Ratzb., Ernoporus tiliae Pnz., 
1 rypophloeus asperalus Gyll., T. granulatus Ratzb., Xyloterus dome- 
sticus L., X. signatus Fbr„ X. lineatus Oliv., Dryocoetes autographus 
Ratzb., Heteroborips cryptographus Ratzb., Xyleborinus saxeseni 
Ratzb., Anisandrus dispar F b r., Lymantor coryli Perris., Pityoge
nes chalcographus L., P. bidentatus Hrbst., P. quadridens Hartig., 
Ips sexdentatus Boer n., I. typographus L., Orthotomicus proximus Eichh., 
O. laricis Fbr., O. suturalis Gyll.

2) Jednostkowo, w rozproszonych stanowiskach, na terenie całej Pol
ski (wszędzie tam, gdzie rosną odnośne gatunki roślin żywicieli) wystę
pują gatunki: Scolytus laeids Chap. (?), S. pygmaeus F b r., S. carpini 
Ratzb., S. kirschi Skak(?), Phleophthorus rhododactylus Mrsh. (?), 
Pteleobius vittatus F b r., P. kraatzi Eichh. (?), Hylastinus obscurus 
Mrsh. (?), Hylurgus ligniperda Fbr., Hylastes brunneus Er., H. altenua- 
tus Er., H. angustatus Hгbst., Carphoborus minimus Fbr. (?), Crypha
lus saltuarius W s e. (?), Ernoporus caucasicus Lindem. (?), Trypophloeus 
rybińskii Reitt. (?), Dryocoetes villosus F b r., D. alni Georg., Xylebo- 
rus eurygraphus Ratzb. (?), X- pfeili Ratzb. (?), X. monographus F b r.,
D. dryographus Ratzb. (?), Thamnurgus varipes Eichh. (?), T. kalten- 
bachi Bach. (?), Lymantor aceris Lindem. (?), Xylocleptes bispinus 
Ełuftsch. (?), Pityophthorus glabralus Eichh., Ips amitinus Eichh., 
I. acuminatus Gyll., Platypus cylindrus Fbr.

3) Częściowo gromadnie, a częściowo w stanowiskach rozproszo
nych (jednostkowo) na terenie całej Polski (wszędzie, gdzie rosną od
nośne gatunki żywicieli) występują gatunki: Hylesinus oleiperda F b r., 
Leperisinus orni Fuchs., Xylechinus pilosus Ratzb., Dendroctonus mi- 
cans Kugel, Hylurgops glabratus Zetterst., Polygraphus grandiclava 
Thoms. (?), P. subopacus Thoms., Dryocoetes hectographus Reitt., 
Pityophthorus lichtensteini Ratzb., Pityogenes trepanatus Nördl.,
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Р. monacensis Fuchs. (?), Ips duplicatus Sahib., Orthotomicus longi- 
collis Gyll.

4) Gromadnie, lecz w pewnych tylko połaciach (w reszcie kraju 
brak) występują gatunki: Phloeosinus thujae Perris., Poligraphus puncti
frons Thoms., Carphoborus cholodkovskyi Spess., Cryphalus piceae 
Ratzb., C. intermedius Ferrari., Ernoporus fagi Fbr., Pityophthorus 
pityographus Ratzb., P. micrographus L., P. exculptus Ratzb., P. trä
gardhi Spess., Taphrorychus bicolor Hrbst., Pityogenes bistridentatus 
Eichh., Pityokteines curvidens Germ., P. vorontzovi I ак ob s., P. spi
nidens var. heterodon Wachtl., Ips cembrae Heer.

5) Jednostkowo (w stanowiskach rozproszonych), lecz tylko w pew
nych połaciach kraju (w reszcie kraju brak) występują: Hylastes linearis 
Er. (?), Crypturgus maulei Roub. (?), Trypophloeus bispinulus Egg.. Pi
tyophthorus morozovi Spess., P. knoteki Reitt., P. henscheli Reitt., 
Pityogenes saalasi E g g., Orthotomicus starki Spess.

Rubryki 1, 2, 3 i 4 cytowanej tablicy dają możność zorientowania 
się, które gatunki z występujących u nas korników osiągają granice 
swego rozpowszechnienia w Europie na terenie Polski. W tych rubry
kach -j- oznaczono, że dany gatunek występuje w określonym kierunku 
poza granicami Polski, zaś—, że w danym kierunku poza granicami na
szego kraju występowanie jego nie było dotąd stwierdzone. Pozycje nie
pewne są ponadto zaznaczone pytajnikiem.

Granicę północną osiągają gatunki: Scolytus pygmaeus F b r., S. car
pini Ratzb., Scolytochelus kirschi Skal., Phloeophthorus rhododactylus 
M г s h., Phloeosinus thujae Perris., Hylesinus oleiperda F b r., Leperi
sinus orni Fuchs., Pteleobius kraatzi Eichh., Hylastes linearis Er.,
H. angustatus Hrbst., Polygraphus grandiclava Thoms., Carphoborus 
minimus Fbr., Cryphalus piceae Ratzb., C. intermedius Ferrari., Er
noporus caucasicus Lindem, Trypophloeus rybińskii Reitt., Xyleborus 
eurygraphus Ratzb., X. pfeili Ratzb., X. dryographus Ratzb., Tham- 
nurgus varipes Eichh., T. kaltenbachi Bach., Lymantor aceris Lindem., 
Xylocleptes bispinus Dufsch., Pityophthorus pityographus Ratzb., 
P. exculptus Ratzb., P. knoteki Reitt., P. henscheli Seitn., Pityogenes 
bistridentatus Eichh., Pityokteines curvidens Germ., P. vorontzovi 
Jakobs., P. spinidens var. heterodon Wachtl., Ips cembrae Heer.,
I. amitinus Eichh., Platypus cylindrus Fbr.

Granicę wschodnią osiągają gatunki: Phloeophthorus rhododactylus 
Mrsh., Hylastes linearis Er., Polygraphus grandiclava Thoms., Cry
phalus piceae Ratzb., C. intermedius Ferrari., Trypophloeus rybińskii 
Reit., Pityophthorus pityographus Ratzb., P. exculptus Ratzb., P. kno
teki Reitt., P. henscheli Seitn., Pityokteines curvidens Germ., P. vo-



Korniki ziem Polski 169

rontzovi Jakobs., P. spinidens var. heterodon Wachtl., Ips cembrae 
Heer.

Granicę południową i zachodnią osiągają gatunki: Polygraphus punc- 
tifrons T h o ni s., Carphoborus cholodkovskyi Spess., Crypturgus maulei 
Roub., Trypophloeus bispinulus Fgg., Pityophthorus micrographus L., 
P. trägardhi Spess., P. morozovi Spess., Pityogenes saalasi Egg., Or
thotomicus starki Spess.

Na specjalną uwagę zasługują dwa naturalne bastardy, opisane przez 
Karpińskiego, a powstałe z krzyżowania się gatunków Pityophthorus 
pityographus Ratzb. i P. micrographus L., mianowicie: Hybr. hybridus 
Karp, (cf P. pityographus Ratzb, X 9 P. micrographus L.) i Hybr. in- 
versa Karp, (cf P. micrographus L. X 9 P. pityographus Ratzb.). Ba
stardy istnieją obok gatunków macierzystych w miejscach, gdzie wystę
pują one na świerku jednocześnie, jak naprz. w nadleśnictwach pań
stwowych Parczew, Lublin, Łuków.

Dzięki nieznacznej szerokości pasa bezświerkowego na linii Lublin — 
Parczew—Brześć, prawdopodobnie tą drogą szła wzajemna wymiana ga
tunków korników świerkowych do przeciwległych zasięgów 'świerka. 
Niektóre z gatunków, — znalazłszy odpowiednie dla siebie warunki eko
logiczne w sąsiednim zasięgu, — rozprzestrzeniły się w nim i występują 
jednakowo gromadnie w obu zasięgach (naprz. kornik drukarz — Ips ty
pographus L., zakorek czterooczny większy — Polygraphus polygraphus L., 
kornik rytownik — Pityogenes chalcographus L.), a jest dziś rzeczą bardzo 
trudną, lub wręcz niemożliwą orzec z całą pewnością, kiedy i z którego 
zasięgu, do którego przedostały się. Inne znowu — przedostawszy się do 
obcego zasięgu świerka i nie znalazłszy tam dogodnych warunków do 
swego bytowania — rozpowszechniły się w nim zaledwie jednostkowo 
(naprz. zakorek czterooczny mniejszy — Polygraphus subopacus Thoms., 
kornik zrosłozębny — Ips duplicatus S a h 1 b. — z zasięgu północno-wschod
niego, gdzie występują gromadnie, do zasięgu południowo-zachodniego, 
gdzie zajmują tylko rozproszone stanowiska). Inne jeszcze, po przedo
staniu się do nowego zasięgu — w którym znalazły nieodpowiednie wa
runki ekologiczne — wegetują jedynie gdzieniegdzie po jego brzegu, nie 
rozprzestrzeniając się w głąb zupełnie, albo w sposób bardzo powolny 
(naprz. kornik Tregorda — Pityophthorus trägardhi Spess., kornik Mo- 
rozowa — P. morozovi Spess. z zasięgu północno-wschodniego, w któ
rym występują wszędzie, do zasięgu południowo-zachodniego, w którym 
zajmują nieliczne placówki głównie po brzegu). Są wreszcie takie ga
tunki, które—po przedostaniu się do obcegu zasięgu świerka (jak należy 
wnioskować ze stanu taktycznego) — w ogóle nie mogą się tam utrzymać 
(naprz. kornik bruzdkowany południowy — Pityophthorus exculptus Ratzb.
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z zasięgu świerka południowo-zachodniego po przedostaniu się do za
sięgu północno-wschodniego).

Do bardzo ciekawych pod tym względem gatunków należą korniki: 
bruzdkowany wschodni — P. micrographus L. (z zasięgu północno-wschod
niego) i bruzdkowany zachodni — P. pityographus Ratzb., (z zasięgu 
południowo-zachodniego). Kornik bruzdkowany zachodni — P. pityographus 
Ratzb. jest, zdaniem Karpińskiego, gatunkiem kornika jodłowego, 
lecz występującego masowo również na świerku w zasięgu południowo- 
zachodnim. Do zasięgu świerka północno-wschodniego dostać się mu 
też było łatwiej, niż kornikowi bruzdkowanemu wschodniemu — P. mi
crographus L. z zasięgu północno-wschodniego do zasięgu południowo- 
zachodniego, dzięki jodle (Abies alba), na której P. micrographus L. 
w żadnym wypadku nie utrzymuje się. Poza jodłą, inne czynniki, 
a przede wszystkim przejściowe oscylacyjne stykanie się w przeszłości 
obu zasięgów świerka oraz wiatry powodowały i powodują przedosta
wanie się P. pityographus Ratzb. do północno-wschodniego zasięgu tego 
gatunku drzewa, zarówno jak — przedostawanie się P. micrographus L. 
do zasięgu południowo-zachodniego. Stan faktyczny wykazuje jednak, 
że żaden z nich nie rozpowszechnił się w obcym zasięgu świerka. Je
dynie po brzegach najwęższego miejsca pasa bezświerkowego, zarówno 
jak na izolowanych placówkach omawianego gatunku drzewa w pasie 
bezświerkowym, występują one jednocześnie, wytwarzając bastardy. 
Krzyżowanie się jest także jedną z poważnych przyczyn stojących na 
przeszkodzie rozpowszechnianiu się w głąb zasięgu południowo-zachod
niego gatunku P. micrographus L., zarówno jak rozpowszechnianiu się 
w głąb zasięgu północno-wschodniego gatunku P. pityographus Ratzb. 
Przez krzyżowanie się obu gatunków oraz przez krzyżowanie się bastar- 
dów z gatunkiem panującym w danym zasięgu świerka — obcy temu 
zasięgowi gatunek zostaje wchłonięty przez gatunek panujący.

Przytoczone powyżej fakty stwierdzają również, że nie zawsze na
wet obecność rośliny-żywiciela, oraz obecność odpowiednich warunków 
ekologicznych w asocjacji są wyłącznymi warunkami występowania w niej 
danego gatunku kornika, — gdyż mogą stanąć na przeszkodzie warunki 
genetyczne. Potwierdza się znowu teza, że życie znajduje się stale pod 
kontrolą dwu wielkich sił — dziedziczności i środowiska.

Gatunki tego rodzaju, jak omawiane wyżej, — bruzdkowany za
chodni (Pityophthorus pityographus Ratzb.) i bruzdkowany wschodni 
(Pityophthorus micrographus L.), blisko pokrewne sobie i zastępujące 
geograficznie jeden drugiego, nazywami zastępczymi. Gatunków takich 
jest może niezbyt wiele, jodnak dla zoogeografa i ekologa są one bar
dzo ciekawe. Powstanie ich prawdopodobnie należy wiązać z wpływem 
makro- i ekoklimatów, zmieniających się stopniowo w przeciągu wieków
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i tysiącleci uj różnych częściach tej samej ongiś strefy życia, względnie 
biotopu.*) Tak samo, jak różne gatunki drzew i krzewów lub roślin 
zielnych zajmowały kiedyś bardzo obszerne tereny o makro- i ekokli- 
macie jednakowym lub podobnym, a potem — na skutek działania tych 
czy innych przyczyn, — zasięgi ich uległy rozerwaniu, tak też podobne 
koleje musiały przechodzić różne gatunki owadów, ściśle ^wiązanych ze 
światem roślin. W okresach do rozerwania wytwarzał się w różnych 
(szczególnie odległych od siebie), częściach tej samej kiedyś strefy kli
matycznej, względnie biotopu, różny makro- i ekoklimat, na skutek czego 
następowało albo wymieranie na danym terenie pewnych gatunków ro
ślin i zwierząt, albo ich stopniowe przystosowywanie się do warunków 
zmienionych. Wtedy prawdopodobnie, powstało wiele gatunków za
stępczych. Gatunki: cis europejski (Taxus baccala L.) i cis wschodni 
(Taxus cuspidala Sieb, et Zucc.), gatunki: modrzew europejski (Larix 
europaea DC.) i modrzew syberyjski (Larix sibirica Lebed.), podgatunki: 
świerk pospolity (Picea excelsa LK.) i świerk syberyjski (Picea obovata 
Le bed.», gatunki: jodła pospolita (Abies alba Mill.) i jodła syberyjska 
(Abies sibirica Lebed.), podgatunki: limba europejska (Pinus cembra 
L.) i limba syberyjska (Pinus cembra sibirica Lebed.) — oto kilka przy
kładów zastępczych gatunków drzew leśnych na kontynencie Europy 
i Azji. Jako ciekawe przykłady zastępczych gatunków korników, poza 
wzmiankowanymi kornikami bruzdkowanymi, wymienimy jeszcze: kor
niki modrzewiowce — europejskiego (Ips cembrae H e er. na modrzewiu 
eur. i limbie eur.) i syberyjskiego (Ips subelongatus Motsch. na mo
drzewiu syb. i limbie syb.), ogłodki wielorzędowe — europejskiego 
(Scolytochelus multistriatus Mrsh. na wiązach u nas i w Europie Za
chodniej) i kaukaskiego (Scolytochelus orientalis Egg. na wiązach na 
Kaukazie), zakorki: — najmniejszego (Carphoborus minimus Fbr. — na 
sośnie posp. u nas i w Europie Zachodniej) i Chołodkowskiego (Carpho- 
borus cholodkovskyi Spess. — na sośnie posp. na północy i wschodzie 
Europy oraz w Azji), wgryzonie modrzewiowe — europejski (Cryphalus 
intermedius Ferrari na modrzewiu europejskim) i syberyjski (Cryphalus 
latus Egg. na modrzewiu syberyjskim). Nie należy zapominać jednak, 
że gatunki zastępcze mogły powstawać w odległych od siebie połaciach 
kontynentów również samoistnie i niezależnie jeden od drugiego. Ten

•) strefa życia jest przestrzennym wyrazem kompleksu określonych czynników 
klimatycznych, charakteryzujących się w jej rejonie rozsiedleniem określonej swoi
stej mu formacji roślinnej łącznie z odpowiednim dla niej zgrupowaniem zwierząt. 
Biotop, zasadnicza jednostka podziału areny życia, jest przestrzennym wyrazem kom
pleksu określonych czynników edaficznych (glebowych) plus miejscowe klimatyczne. 
Kompleks gatunków związany z określonym kompleksem czynnników etanowi bio
cenozę w danym biotopie.
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fakt komplikuje omamiany przez nas problem gatunków zastępczych 
i powoduje konieczność żmudnych i trudnych badań w każdym doraź
nym wypadku.

Kwestie geograficznego rozsiedlenia korników kryją jeszcze wiele 
problemów bardzo ciekawych i wymagających dokładnego opracowania.

ROZSIEDLENIE GEOGRAFICZNE KORNIKÓW ZIEM POLSKI.

1 2 3 4 5 6
N 0 s W gromadny jednostkowy

Scolytus scolytus Fbr. + + _l_ 4- wszędzie 
na wiązach

—

, ratzeburgi Janson. + + + + wszędzie 
na brzozach

—

, laevis Chap. + + + 4- — rozproszony 
na wiązach

, pygmaeus Fbr. — + 4- + — rozproszony 
na wiązach

w mali В e c h в t. + + + 4- wszędzie 
na drzewach 
owocowych

я carpini Ratzb. — + + 4- — rozproszony 
na grabach

, intricatus Ratzb. + + + + wszędzie 
na dębach

—

„ rugulosus Ratzb. + + + 4- wszędzie 
na drzewach 
owocowych

““

Scolytochelus multisiriatus Mrsh. 4- + 1T" + wszędzie 
na wiązach

—

, kirschi Skal. — 4- 4- 4- rozproszony 
na wiązach

Phloeophthorus rhododactylus Mrsh. — — + 4- — rozproszony 
na żarnowcu

Phthorophloeus spinulosus Rey. + 4- + + wszędzie 
na świerku

—

Phloeosinus thujae Perris. — +? 4- + SW Polski 
na jałowcu

—

Hylesinus crenatus Fbr. + + + 4- wszędzie 
na jesionach

rozproszony
1 na iglastych
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1 2 3 4 5 6
N О s W gromadny jednostkowy

Hylesinus oleiperda Fbr. — +? + 4- miejscami, 
naprz. Puszcza 
Białowieska

—

Leperisinus fraxini P n z. + + 4- + wszędzie 
na jesionach

rozproszony 
na jesionach

» orni Fuchs.
— + + + miejscami 

naprz. Puszcza 
Białowieska

Pteleobius viitatus Fbr. + + + +. — rozproszony 
na jesionach

„ kraatzi Eichh. — +? + + — rozproszony 
na wiązach

Xylechinus pilosus Ratzb. + + +- -4- NO Polski 
i w górach

rozproszony 
na wiązach

Hylaslinus obscurus Mrsh. + +? + + — rozproszony 
na świerku

Dendroctonus micans Kugel. + + + _l_ NO Polski rozproszony 
na koniczynie?

Blastophagus piniperda L. + + + wszędzie 
na sośnie

rozproszony 
na świerku

я minor Hartig. + + + + wszędzie 
na sośnie

—

Hylurgus ligniperda Fbr. +? + + + — —

Hylurgops glabratus Zetters t. + + + + w górach rozproszony 
na sośnie

, palliaius G у 11. + + + + wszędzie 
na iglastych

rozproszony 
na świerku?

Hylastes ater P а у k. + + + + wszędzie 
na sośnie

—

я brunneus Er. +? —? + — —

Hylastes cunicularius E r. + + + + wszędzie 
na świerku

rozproszony 
na świerku

в linearis Er. — — + + — —

я attenuatus Е г. + + + + — SW Polski 
rozproszony
na sośnie?

Hylastes angustatus Hrbst. — + + + — rozproszony 
na iglastych



174 J. J. Karpiński i К. Strawiński

1 2 3 4 5 6
N 0 s W gromadny jednostkowy

Hylastes opacus E r. + + .+ wszędzie 
na iglastych

- —

Polygraphus grandiclava Thoms. — — + + w zasięgu 
limby

rozproszony 
na czereśni 

i wiśni

я polygraphus L. + + + + wszędzie 
na świerku

—

я punctifrons Thoms. + + — — NO Polski 
na świerku

—

„ subopacus Thoms. + + + + NO Polski rozproszony 
na świerku

Carphoborus cholodkovskyi Spess + + — — NO Polski 
na sośnie

—

B minimus Fbr. — + + -1- — rozproszony 
na sośnie?

Crypturgus hispidulus Thoms. + + + + wszędzie 
na iglastych?

—

n pusillus Q у -11. + + + + wszędzie 
na iglastych

—

„ maulei Roub. + + — — N0 Polski, 
rozproszony 
na świerku?

, cinereus Hrbst. + + + + wszędzie 
na iglastych

—

Cryphalus piceae Ratzb. — — + 4“ wszędzie 
w zasięgu 

jodły

, saltuarius Wse. + + + + — rozproszony 
na świerku?

, abietis Ratzb. + + + + wszędzie 
na świerku

—

Cryphalus jntermedius Ferrari. — — 4- + wszędzie 
w zasięgu 
modrzewia

—

Ernoporus tiliae Pnz. + + + + wszędzie 
na lipie

—

„ caucasicus Lindem. — +? + + — rozproszony 
na lipie?

Ernoporus fagi Fbr. + + + + wszędzie 
w zasięgu 

buka

—
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1 2 3 4 5 в
N 0 s W gromadny jednostkowy

Trypophloeus asperatus Gyll. + + + + wszędzie 
na osice

—

„ granulatus Ratzb. + + + + wszędzie 
na osice

—

„ bispinulus Egg. + + — - — rozproszony 
na osice

„ rybińskii R e i 11. — — + + — rozproszony 
na wieizbach?

Xyloterus domesticus L. + + + 1”Г wszędzie 
w drewnie 
liściastych

—

„ signatus F b r. + + + + wszędzie 
w drewnie 
liściastych

—

„ lineatus Oliv. + + + + wszędzie 
w drewnie 
iglastych

—

Dryocoetes autographus Ratzb. + + + 4- wszędzie 
na świerku

—

„ hectographus R e i 11. + + + + NO Polski
1 góry

rozproszony 
na świerku

„ villosus Fbr. + + + + rozproszony 
na dębach

„ alni Georg. + + + + — rozproszony 
na olchach

Xyleborus eurygraphus Ratzb. — + 4- + — rozproszony w 
drewnie sosny?

„ pfeili Ratzb. — + + + — rozproszony w 
drewnie olch?

Xyleborus monographus Fbr. + + + + — rozproszony w 
drewnie dębów

Xyleborus dryographus Ratzb. - + + 4 — rozproszony w 
drewnie dębów?

Heteroborips cryptographus Ratzb. + + + + wszędzie 
na osice

—

Xyleborinus saxeseni Ratzb. + + + + wszędzie 
w drewnie 
liściastych

—

Anisandrus dispar Fbr. + + + + wszędzie 
w drewnie 
liściastych
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•
1 2 3 4 5 6
N O s W gromadny jednostkowy

Thamnurgus varipes Eichh. — +? + + — rozproszony 
na ziołach?

Я kalienbachi Bach. — +? + + — rozproszony 
na ziołach

Lymantor coryli Perris. + + + + wszędzie na 
leszczynie

—

aceris Lindem. — + +• + — rozproszony 
na kruszynie?

Xylocleptes bispinus Duftsch. — +? + 4- — rozproszony 
na powojniku?

Pityophthorns pityographus Ratzb. + + SW Polski 
na jodle 
i świerku

—

micrographus L. + + — — N0 Polski 
na świerku

—

exculptus Ratzb. — — + 4“ SW Polski 
na świerku

—

» lichtensteini Ratzb. + + + N0 Polski rozproszony 
na sośnie

я glabratus Eichh. + + + + rozproszony 
na sośnie

» knoleki Reitt. — — + + — rozproszony 
na świerku

trägardhi Spess. + + — — N0 Polski 
na świerku

—

я henscheli S e i t n. — — + + — rozproszony 
na kosówce

» morozovi Spess —? + — — — N0 Polski 
na świerku

Taphrorychus bicolor Hrbst. + + + + wszędzie w 
zasięgu buka

—

Pityogenes chalcographus L. + + + + wszędzie 
na świerku

—

trepanatus N ö r d 1. + + + + N0 Polski rozproszony 
na sośnie

1» saalasi Egg. + + — — — rozproszony 
na świerku

monacensis Fuchs. + + + + N0 Polski rozproszony 
na sośnie?
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1 2 3 4 5 6
N 0 s W gromadny jednostkowy

Pityogenes bidentatus Hrbst. + + 4- + wszędzie 
na sośnie

—

„ quadridens Hartig. + + 4- + wszędzie 
na sośnie

—

, bistridentatus Eichh. — +? + + wszędzie 
w zasięgu 

limby i kosówki

—

Pityokieines curvidens Germ. — — 4- 4- wszędzie w 
zasięgu jodły

—

в voronlzovi Jakobs. — — + + wszędzie w 
zasięgu jodły

—

, spinidens var. heterodon
W а c h 11.

— — + + wszędzie w 
zasięgu jodły

—

Ips sexdentatus В о e r n. 4- + 1 4- wszędzie 
na sośnie

—

„ typographus L. 4- + 4- + wszędzie 
na świerku

—

„ cembrae Heer. — — + + wszędzie 
w zasięgu 
modrzewia

—

, amitinus Eichh. — + + 4- — rozproszony 
na świerku

„ duplicatus Sahib. + + + + NO Polski rozproszony 
na świerku

„ acuminatus Gyll. + + 4- 4- — rozproszony 
na sotnie

Orthotomicus proximus Eichh. 4- + + I"1“ wszędzie 
na iglastych

—

„ laricis Fbr. 4- + + 4- wszędzie 
na iglastych

—

я suturalis Gyll. + 4- + wszędzie 
na iglastych

—

„ longicollis Gyll. + 4- + 4- NO Polski rozproszony 
na sośnie

„ starki Spess. —? 4- - — — N0 Polski 
na świerku

Platypus cylindrus Fbr. 4- 4- + —‘ rozproszony 
w drewnie 

dębów
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VIII. WYKAZ KORNIKÓW UWZGLĘDNIONYCH W PRACY
Z PODANIEM, NA JAKICH ROŚLINACH BYŁY ZNAJDOWANE

Anisandrus dispar Fbr.— Acer, Aesculus, Alnus, Betula, Carpinus, 
Castanea, Corylus, Fagus, Frangula, Fraxinus, Juglans, Malus, Pinus sil
vestris, Pirus, Populus, Prunus sp., Prunus padus, Quercus, Rosa, Salix, 
Sambucus, Thuja, Tilia, Ulmus, Vitis.

Blastophagus minor Hartig. — Picea excelsa, Pinus cembra, 
P. montana, P. silvestris, P. strobus.

Blastophagus piniperda L. — Larix, Picea excelsa, Pinus cembra, 
P. laricio, P. silvestris, P. strobus.

Carphoborus cholodkovskyi S p e s s. — Pinus silvestris.
Carphoborus minimus Fbr. — Juniperus, Pinus laricio, P. montana, 

P. silvestris.
Cryphalus abietis Ratzb. — Abies alba, A. nordmanniana, Larix, 

Picea excelsa, Pinus silvestris, P. cembra.
Cryphalus intermedius Ferrari. — Larix.
Cryphalus piceae Ratzb. — Abies alba, Larix, Picea excelsa.
Cryphalus saltuarius W s e. — Abies nordmanniana, Juniperus, Picea 

excelsa, Pinus silvestris.
Crypturgus cinereus Hrbst. — Abies alba, Larix, Picea excelsa, 

Pinus laricio, P. silvestris, P. strobus.
Crypturgus hispidulus Thoms.— Larix, Picea excelsa, Pinus silve

stris.
Crypturgus maulei R o u b. — Abies alba, Picea excelsa, Pinus sil

vestris.
Crypturgus pusillus Gyll. — Abies alba, Larix, Picea excelsa, Pinus 

silvestris, P. cembra.
Dendroctonus micans Kugel. — Abies alba, Picea excelsa, Pinus 

silvestris.
Dryocoetes alni Georg. — Alnus, Corylus.
Dryocoetes autographus Ratzb. — Abies alba, Larix, Picea excelsa, 

Pinus cembra, P. silvestris, P. strobus.
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Dryocoetes hectographus Reitt. — Picea excelsa.
Dryocoetes villosus Fbr. — Castanea, Fagus, Malus, Pirus, Prunus,

Quercus.
Emoporus caucasicus Lindem. — Tilia, Ulmus.
Ernoporus fagi Fbr. — Carpinus, Fagus, Ulmus.
Emoporus tiliae Pnz. — Carpinus, Fagus, Tilia, Ulmus. 
Heteroborips cryptographus Ratzb. — Populus.
Hylastes ater P a у k. — Picea excelsa, Pinus cembra, P. laricio,

P. silvestris, Taxus.
Hylastes angustatus Hrbst. — Pinus silvestris.
Hylastes attenuatus Er. — Pinus laricio, P. silvestris.
Hylastes brunneus Er. — Picea excelsa, Pinus silvestris.
Hylastes cunicularius Er. — Larix, Picea excelsa.
Hylastes linearis Er — Pinus silvestris.
Hylastes opacus Er. — Larix, Pinus silvestris.
Hylastinus obscurus Mrsh. — Ononis, Trifolium, Ulex.
Hylesinus crenatus Fbr. — Fraxinus, Quercus, Syringa.
Hylesinus oleiperda Fbr. — Fagus, Fraxinus, Syringa.
Hylurgops glabratus Z e 11 e r s t. — Picea excelsa, Pinus cembra,

P. silvestris.
Hylurgops palliatus Gyll. — Abies alba, A. nordmanniana, Larix,

Picea excelsa, Pinus cembra, P. laricio, P. silvestris, P. strobus.
Hylurgus ligniperda Fbr. — Picea excelsa, Pinus silvestris, P. strobus. 
Ips acurninalus Gyll. — Picea excelsa, Pinus laricio, P. silvestris. 
Ips amitinus Eichh. — Abies alba, Larix, Picea excelsa, Pinus

cembra, P. silvestris.
Ips cembrae Heer. — Larix, Pinus cembra.
Ips duplicatus Sahib. — Picea excelsa, Pinus cembra, P. silvestris. 
Ips sexdentatus R о e r n. — Abies nordmanniana, Picea excelsa,

Pinus laricio, P. silvestris.
Ips typographus L. — Larix, Picea excelsa, Pinus cembra, P. silvestris. 
Leperisinus fraxini Pnz. — Fagus, Fraxinus, Juglans, Malus, Pirus,

Populus tremula, Prunus, Quercus, Robinia, Syringa.
Leperisinus orni Fuchs. — Fraxinus.
Lymantor aceris Lindem. — Acer, Corylus, Frangula, Prunus padus. 
Lymantor coryli Perris. — Acer, Carpinus, Corylus, Frangula,

Malus, Pirus, Prunus, Quercus, Syringa, Tilia, Ulmus.
Orthotomicus laricis Fbr.— Abies alba, A. nordmanniana, Larix,

Picea excelsa, Pinus cembra, P. silvestris.
Orthotomicus longicollis Gyll. — Pinus laricio, P. silvestris. 
Orthotomicus proximus Eichh. — Picea excelsa, Pinus silvestris. 
Orthotomicus starki Spess. — Picea excelsa, Pinus silvestris.
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Orthotomicus suturalis G у 11. — Larix, Picea excelsa, Pinus cembra,
P. laricio, P. silvestris.

Phloeophthorus rhododactplus Mrsh. — Laburnum, Sarothamnus, Ulex. 
Phloeosinus thujae Perris. — Biota, Juniperus, Thuja. 
Phlhorophloeus spinulosus R e y. — Picea excelsa.
Pitpogenes bidentatus Hrbst. — Abies alba, A. nordmanniana,

Larix, Picea excelsa, Pinus laricio, P. montana, P. silvestris, P. strobus, 
Pseudotzuga.

Pitpogenes bistridentatus Eichh. — Larix, Picea excelsa, Pinus 
cembra, P. laricio, P. montana, P. silvestris.

Pitpogenes chalcographus L. — Abies alba, Larix, Picea excelsa,
Pinus cembra, P. montana, P. silvestris, P. strobus.

Pitpogenes monacensis Fuchs. — Pinus silvestris.
Pitpogenes quadridens Hartig. — Picea excelsa, Pinus cembra,

P. laricio, P. montana, P. silvestris, P. strobus.
Pitpogenes saalasi Egg. — Picea excelsa.
Pitpogenes trepanatus N ö г d 1. — Pinus silvestris.
Pitpokteines curvidens Germ. — Abies alba, A. nordmanniana,

Larix, Picea excelsa.
Pitpokteines spinidens var. heterodon W a c h 11. — Abies alba,

A. nordmanniana, Larix, Pinus silvestris.
Pitpokteines vorontzovi Jakobs. — Abies alba, A. nordmanniana,

Larix, Picea excelsa.
Pitpophthorus exculptus Ratzb. — Picea excelsa.
Pitpophthorus glabratus Eichh. — Pinus laricio, P. silvestris. 
Pitpophthorus henscheli S e i t n. — Pinus montana, P. cembra. 
Pitpophthorus knoteki Reitt. — Picea excelsa, P. cembra. 
Pitpophthorus lichtensteini Ratzb. — Pinus laricio, P. montana,

P. silvestris, P. strobus.
Pitpophthorus micrographus L. — Picea excelsa, Pinus silvestris. 
Pitpophthorus morozovi Spess. — Picea excelsa, Pinus silvestris. 
Pitpophthorus pilpographus Ratzb. — Abies alba, A. nordmanniana.

Picea excelsa, Larix, Pinus montana, P. cembra, P. silvestris, P. strobus, 
Juniperus, Prunus avium, P. padus, Pirus, Pseudotzuga.

Pitpophthorus trägardhi Spess. — Picea excelsa.
Platppus cplindrus F r b. — Castanea, Fagus, Fraxinus, Quercus. 
Polpgraphus grandiclava Thoms. — Carpinus, Pinus cembra, Pru

nus avium, P. cerasus, P. domestica.
Polpgraphus polpgraphus L. — Abies alba, Picea excelsa, Pinu scem-

bra, P. silvestris, P. strobus.
Polpgraphus punctifrons Thoms. — Picea excelsa, Pinus silvestris. 
Polpgraphus subopacus Thoms. — Picea excelsa, Pinus silvestris.
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Pteleobius kraatzi Eichh. — Sorbus, Ulmus.
Pteleobius vittatus Fbr. — Ulmus.
Scolytochelus kirschi Skal. — Fraxinus, Populus, Ulmus.
Scolytochelus multistriatus Mrsh. — Fraxinus, Malus, Populus, Pi

rus, Prunus, Ulmus.
Scolytus carpini Ratzb. — Carpinus, Corylus, Fagus, Ostrya, 

Quercus, Ulmus.
Scolytus intricatus Ratzb. — Castanea, Carpinus, Fagus, Ostrya, 

Populus, Quercus, Salix, Ulmus.
Scolytus laevis Chap. — Fagus, Malus, Pirus, Prunus, Quercus, 

Tilia, Ulmus.
Scolytus mali Bechst. — Crataegus, Malus, Pirus, Prunus sp., 

Prunus padus, Sorbus, Ulmus.
Scolytus pygmaeus Fbr. — Carpinus, Fagus, Fraxinus, Quercus, Ulmus.
Scolytus ratzeburgi Janson. — Betula, Quercus.
Scolytus rugulosus Ratzb — Crataegus, Frangula, Malus, Pirus, 

Prunus sp., Prunus padus, Rosa, Sorbus.
Scolytus scolytus Fbr. — Carpinus, Corylus, Fraxinus, Juglans, Po

pulus, Salix, Ulmus.
Taphrorychus bicolor Hrbst. — Acer, Betula, Carpinus, Corylus, 

Fagus, Juglans, Populus, Quercus, Ulmus.
Thamnurgus varipes Eichh. — Euphorbia.
Thaminurgus kaltenbachi Bach — Betonica, Lamium, Origanum, Te- 

ucrium.
Trypophloeus asperatus Gyll. — Populus, Salix.
Trypophloeus bispinulus Egg. — Populus tremula.
Trypophloeus granulatus Ratzb. — Populus.
Trypophloeus rybińskii Reitt. — Salix.
Xyleborinus saxeseni Ratzb. — Abies alba, Aesculus, Alnus, Be

tula, Castanea, Fagus, Larix, Malus, Picea excelsa, Pinus silvestris, Pirus, 
Populus, Prunus, Quercus, Robinia, Sorbus, Ulmus.

Xyleborus dryographus Ratzb. — Acer, Castanea, Fagus, Quercus.
Xyleborus eurygraphus Ratzb. — Pinus silvestris.
Xyleborus monographus Fbr. — Castanea, Fagus, Quercus, Ulmus.
Xyleborus pfeili Ratzb. — Alnus, Populus tremula.
Xylechinus pilosus Rey. — Abies alba, Larix, Picea excelsa.
Xylocleptes bispinus D u f t s c h. — Clematis.
Xyloterus domesticus L. — Acer, Alnus, Betula, Carpinus, Fagus, Fraxi

nus, Juglans, Malus, Pirus, Populus, Prunus, Quercus, Robinia, Sorbus, Ulmus.
Xyloterus lineatus Oliv. — Abies alba, A. nordmanniana, Larix, 

Picea excelsa, Pinus cembra, P. rnontana, P. silvestris, P. strobus.
Xyloterus signatus Fbr. — Alnus, Betula, Carpinus, Fagus, Populus, 

Quercus, Tilia, Ulmus.
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IX. SPIS ROŚLIN 2YWICIELSKICH 
Z PODANIEM ZNAJDOWANYCH NA NICH GATUNKÓW KORNIKÓW

Abies alba Mill. — C. abietis, C. piceae, C. cinereus, C. maulei, 
C. pusillus, D. micans, D. autographus, H. palliatus, I. amitinus, O. lari- 
cis, P. bidentatus, P. chalcographus, P. curvidens, P. spinidens v. hete- 
rodon, P. vorontzovi, P. pityographus, P. polygraphus, X. saxeseni, X. pi
losus, X. lineatus.

Abies nordmanniana Lk. — C. abietis, C. saltuarius, H. palliatus, 
I. sexdentatus, O. laricis, P. bidentatus, P. curvidens, P. spinidens v. he- 
terodon, P. vorontzovi, P. pityographus, X. lineatus.

Acer sp. — A. dispar, L. aceris, L. coryli, T. bicolor, X. dryo
graphus, X. domesticus.

Aesculus sp. — A. dispar, X. saxeseni.
Alnus sp. — A. dispar, D. alni, X. saxeseni, X. pfeili, X. domesti

cus, X. signatus.
Betonica, Lamium, Origanum, Teucrium sp. — T. kaltenbachi.
Betuta s p. - A. dispar, S. ratzeburgi, T. bicolor, X. saxeseni

X. domesticus, X. signatus.
Biota sp. — P. thujae.
Carpinus s p. — A. dispar, E. fagi, E. tiliae, L. coryli, P. grandi

clava, S. carpini, S. intricatus, S. pygmaeus, S. scolytus, T. bicolor, 
X. domesticus, X. signatus.

Castanea s p. — A. dispar, D. villosus, P. cylindrus, S. intricatus, 
X. saxeseni, X. dryographus, X. monographus.

Clematis s p. — X. bispinus.
Corplus s p. — A. dispar, D. alni, L. aceris, L. coryli, S. carpini, 

S. scolytus, T. bicolor.
Crataegus sp. — S. mali, S. rugulosus.
Euphorbia s p. — T. varipes.
Fagus s p. — A. dispar, D. villosus, E. fagi, E. tiliae, H. oleiperda, 

L. fraxini, P. cylindrus, S. carpini, S. intricatus, S. laevis, S. pygmaeus,
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T. bicolor, X. saxeseni, X. dryographus, X. monographus, X. domesticus, 
X. signatus.

Frangula s p. — A. dispar, L. aceris, L. coryli, S. rugulosus. 
Frazinus s p. — A. dispar, H. crenatus, H. oleiperda, L. fraxini,

L. orni, P. cylindrus, S. kirschi, S. multistriatus, S. pygmaeus, S. scolytus, 
X. domesticus.

Juglans sp. — A. dispar, L. fraxini, S. scolytus, T. bicolor, X. domesticus. 
Juniperus s p. — C. minimus, C. saltuarius, P. thujae, P. pityographus. 
Laburnum s p. — P. rhododactylus.
Lariz s p. — B. piniperda, C. abietis, C. intermedius, C. piceae, 

C. cinereus, C. hispidulus, C. pusillus, D. autographus, H. cunicularius, 
H. opacus, H. palliatus, I. amitinus, I. cembrae, I. typographus, O. lari
cis, O. suturalis, P. bidentatus, P. bistridentatus, P. chalcographus, P. cur
videns, P. spinidens v. heterodon, P. vorontzovi, P. pityographus, X. sa
xeseni, X. pilosus, X. lineatus.

& Malus s p. — A. dispar, D. villosus, L. fraxini, L. coryli, S. laevis,
S. mali, S. multistriatus, S. rugulosus, X. saxeseni, X. domesticus.

Ononis s p. — H. obscurus.
Ostrza s p. — S. carpini, S. intricatus.
Picea excelsa Lk. — В. minor, В. piniperda, C. abietis, C. piceae, 

C. saltuarius, C. cinereus, C. hispidulus, C. maulei, C. pusillus, D. mi
cans, D. autographus, D. hectographus. H. ater, H. brunneus, H. cuni
cularius, H. glabratus, H. palliatus, H. ligniperda, 1. acuminatus, I. ami
tinus, I. duplicatus, I. sexdentatus, I. typographus, O. laricis, O. proxi- 
mus, O, starki, O. suturalis, P. spinulosus, P. bidentatus, P. bistridenta
tus, P. chalcographus, P. quadridens, P. saalasi, P. curvidens, P. voron
tzovi, P. exculptus, P. knoteki, P. micrographus, P. morozovi, P. pityo
graphus, P. trägardhi, P. polygraphus, P. punctifrons, P. subopacus, 
X. saxeseni, X. pilosus, X. lineatus.

Pinus cembra L. — B. minor, B. piniperda, C. abietis, C. pusillus, D. au
tographus, H. ater, H. glabratus, H. palliatus, I. amitinus, I. cembrae, I. duplica
tus, I. typographus, O. laricis, O. suturalis, P. bistridentatus, P. chalcographus, 
P. quadridens, P. henscheli, P. knoteki, P. pityographus, P. grandiclava, P. po
lygraphus, X. lineatus.

Pinus laricio E n d 1. — B. piniperda, C. minimus, C. cinereus, H. ater, 
H. attenuatus, H. palliatus, I. acuminalus, I. sexdentatus, O. longicollis,
O. suturalis, P. bidentatus, P. bistridentatus, P. quadridens, P. glabratus,
P. lichtensteini.

Pinus montana Scop. — B. minor, C. minimus, P. bidentatus, 
P. bistridentatus, P. chalcographus, P. quadridens, P. henscheli, P. lich
tensteini, P. pityographus, X. lineatus.

4



184 J. J. Karpiński i К. Strawiński

Pinus silvestris L. — A. dispar, В. minor, В. piniperda, C. cholod
kovskyi, C. minimus, C. abietis, C. saltuarius, C. cinereus, C. hispidulus, 
C. maulei, C. pusillus, D. micans, D. autographus. H. ater, H. angusta- 
tus, H. attenuatus, H. brunneus, H. linearis, H. opacus, H. glabratus,
H. palliatus, H. ligniperda, I. acuminatus, I. amitinus, I. duplicatus,
I. sexdentatus, I. typographus, O. laricis, O. longicollis, O. proximus,
O. starki, O. suturalis, P. bidentatus, P. bistridentatus, P. chalcographus,
P. monacensis, P. quadridens, P. trepanatus, P. spinidens v. heterodon,
P. glabratus, P. lichtensteini, P. micrographus, P. morozovi, P. pityo- 
graphus, P. polygraphus, P. punctifrons, P. subopacus, X. saxeseni, 
X eurygraphus, X. lineatus. .

Pinus strobus L. — B. minor, B. piniperda, C. cinereus, D. auto
graphus, H. palliatus, H. ligniperda, P. bidentatus, P. chalcographus, 
P. quadridens, P. lichtensteini, P. pityographus, P. polygraphus, X. li
neatus.

Pirus sp. — vide Malus sp., P. pityographus
Prunus avium, cerasus L. — P. grandiclava, P. pityographus (P. 

avium), — reszta vide Malus sp.
Prunus padus L. — A. dispar, L. aceris, P. pityographus, S. mali, 

S. rugulosus.
Populus s p. — A. dispar, H. cryptographus, L. fraxini, S. kirschi,

S. multistriatus, S. intricatus, S. scolytus, T. bicolor, T. asperatus,
T. bispinulus (P. tremula), T. granulatus, X. saxeseni, X. pfeili (P. tre- 
mula), X. domesticus, X. signatus.

Pseudotzuga sp. — P. bidentatus, P. pityographus.
Quercus s p. — A. dispar, D. villosus, H. crenatus, L. fraxini, L. co

ryli, P. cylindrus, S. ratzeburgi. S. carpini, S. intricatus, S. laevis, S. pyg
maeus, T. bicolor, X. saxeseni, X. dryographus, X. monographus, X. do
mesticus, X. signatus.

Robinia sp. — A. dispar, L. fraxini, X. domesticus.
Rosa sp. — A. dispar, S. rugulosus.
Salix s p. — A. dispar, S. intricatus, S. scolytus, T. asperatus, T. ry- 

bińskii.
Sambucus s p. — A. dispar.
Sarothamnus s p. — P. rhododactylus.
Sorbus s p. — P. kraatzi, S. mali, S. rugulosus, X. saxeseni, X. do 

mesticus.
Seringa s p. — H. crenatus, H. oleiperda, L. fraxini, L. coryli.
Taxus s p. — H. ater.
Thuja s p. — A. dispar, P. thujae.
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Tilia sp. — A. dispar, E. caucasicus, E. tiliae, L. coryli, S. laevis,
X. signatus.

Trifolium s p. — H. obscurus.
Ulex s p. — H. obscurus, P. rhododactylus.
Ulrnus s p. — A. dispar, E. caucasicus, E. fagi, E. tiliae, L. coryli, 

P. kraatzi, P. vittatus, S. kirschi, S. multistriatus, S. carpini, S. intricatus, 
S. laevis, S. mali, S. pygmaeus, S. scolytus, T. bicolor, X. saxeseni, 
X. monographus, X. domesticus, X. signatus.

Vitis s p. — A. dispar.

4
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4
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X. WYKAZ PASOŻYTNICZYCH BŁONKÓWEK 
Z PODANIEM NOTOWANYCH W POLSCE KORNIKÓW ŻYWICIELI.

Calyptus longicaudis Ratzb — S. rugulosus.
Cheiropachys colon L. — L. fraxini, L. orni, S. mali, S. rugulosus.
Cheiropachps tutela Walk. — I. typographus.
Coeloides bostrychorum G i r a u d — I. amitinus, I. duplicatus, 

I. typographus.
Coeloides scolpticida W e s n. — S. ratzeburgi.
Dendrosoter middendorffii Ratzb. — I. amitinus, I. duplicatus, 

I. typographus.
Dinotus bidentulus Thoms. — L. fraxini, L. orni, S. rugulosus.
Dinotus clypealis Thoms. — C. piceae, I. duplicatus, I. typogra

phus, P. spinulosus. P. bidentat us, P. bistridentatus, P. chalcographus
Ecphlus eccoptogastri Ratzb. — S. pygmaeus.
Elachistus leucogramma Ratzb. — S. multistriatus, S. ratzeburgi, 

S. rugulosus.
Eurytoma auricoma Mayr. — S. multistriatus.
Eurytoma jlavovaria Ratzb. — L. fraxini.
Eurytoma ischioxanthos Ratzb. I. typographus, L. orni, P. chalco

graphus, S. mali, S. rugulosus.
Euryloma rosae Ne.es. — S. mali.
Eustalocerus clavicornis W e s m. — I. typographus.
Eutelus typography Ruschka — B. piniperda, I. duplicatus, I. ty

pographus, P. chalcographus, P. quadridens, P. polygraphus.
Habrobracon stabilis W e s m. — H. crenatus, L. fraxini.
Ichneutes reunitor N e e s. — I. typographus.
Ipocoelius seitneri Ruschka. — I. amitinus, I. duplicatus, I. ty

pographus.
Lissonota errabunda Holmgr. — S. ratzeburgi.
Metacolus unifasciatus Thoms. — P. thujae.
Pteromalus bimaculatus N e e s. — S. multistriatus, S. scolytus.
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Pteromalus brunnicans Ratzb. — S. pygmaeus.
Pteromalus capitatus Forst. — P. pityographus, S. scolytus. 
Pterostoma aulloi Merc. — P. bidentatus.
Rhaphitelus ladenbergii Ratzb. — S. multistriatus.
Rhaphitelus maculatus Walk. — L. fraxini, L. orni, S. mali. S. ru

gulosus.
Rhopalicus azureus Ratzb. B. piniperda, P. bidentatus, P. qua

dridens.
Rhopalicus maculifer F ö г s t. — I. duplicatus, I. typographus. 
Rhopalicus suspensus Ratzb. — B. piniperda, H. glabratus, I. ami

tinus, I. sexdentatus, I. typographus, P. spinulosus, P. chalcographus, 
P. polygraphus.

Rhoptocerus xplophagorum Ratzb. — I. amitinus, I. duplicatus' 
I. typographus, P. chalcographus, P. polygraphus.

Spatchinus brevicaudis Ratzb. — S. multistriatus.
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XI. ZNACZENIE KORNIKÓW W BIOCENOZIE LASU.

W obszernej literaturze fitosocjologicznej kraju i zagranicy stale 
podkreśla się, że wpływ świata zwierzęcego na rozwój szaty roślinnej, 
asocjacji, drzewostanu czy lasu w ogóle, istnieje i odgrywa poważną rolę. 
Wiadomą jest rzeczą ogólnie, że nie tylko świat zwierząt (szczególnie 
jego przedstawiciele związani ze światem roślin bezpośrednio ze wzglę
du na swój roślinożerny charakter) jest uzależniony od świata roślin
nego, lecz i odwrotnie — świat roślinny uzależniony jest od świata 
zwierząt. Dynamika praw rządzących stosunkiem wzajemnym działa 
zawsze w kierunku stworzenia pewnej »równowagi« (t. z. »równowaga ru
choma«), pewnych możliwych dla obu stron warunków współżycia. W każ
dym lesie istnieje „zapas żelazny“ szkodników*) także ze świata owadów, 
a więc i korników, i najtroskliwsze zabiegi unicestwić go nie są w stanie.

Zdawałoby się nieraz, że fauna korników danego zespołu leśnego jest 
tak biedna, że niewiele trudu potrzeba, by ją dokładnie zbadać. Do
piero w miarę badań okazuje się, że faktycznie jest inaczej, że przed
stawiciele fauny są reprezentowani w nim dziesiątkami gatunków, a te 
gatunki, nie rzucając się nikomu w oczy swą z natury niszczycielską 
działalnością, żyją, rozmnażają się i przechowują. Czemuż owe liczne 
gatunki, posiadając skłonności do masowego i szybkiego rozmnażania 
się, nie unicestwiają jednak lasu? A czemu, z drugiej strony, las bywa 
w pewnych wypadkach widownią i areną zarazem walki na śmierć i ży
cie z tymi samymi gatunkami korników? W jednych przypadkach,

*) terminy: „szkodniki“ względnie „owady szkodliwe“, zarówno jak termin 
„owady pożyteczne“ (to samo dotyczy ssaków, ptaków i t. d.) mają rację bytu w za
stosowaniu do pojęć gospodarczych człowieka, i w tym jedynie znaczeniu używamy 
tych terminów. Z punktu widzenia ogólniejszego taki podział jest bezprzedmiotowy. 
W biocenozie nie ma ani „ pożytecznych“, ani „szkodliwych“ czy też „obojętnych“ 
zwierząt, — wszystkie one wypełniają te, czy inne funkcje na rzecz biocenozy, 
jako całości.
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jak widzimy, las żyje, rozwija się i rozprzestrzenia, ciesząc się 
zupełnym zdrowiem, a jednocześnie przechowuje w swym łonie 
i żywi groźnego wroga, — w innych zaś, pada szybko ofiarą klęski 
przez niego wywołanej. Przyrodnicze prawa istniejącej »równowagi« 
we wzajemnych stosunkach biocenotycznych, w pierwszym wypadku, 
zakuwają w ramy »zapasu żelaznego« szkodnika, pozwalając mu jednak 
żyć, rozmnażać się i przechowywać, lecz nie dąją mu możności wyko
rzystania posiadanych cech ze szkodą dla całości. Mało tego, dyna
mika działających tu sił przekształca szkodnika w czynnik działa
jący na korzyść biocenozy, bo rzuca go na spadającą w dół szalę 
istnienia tych drzew, które ulec mają w konkurencji a przez to samo 
przesądza rezultat walki i skraca okres niepotrzebnych zmagań, zaoszczę
dzając siły żywotne chwilowym zwycięzcom do walki dalszej. Korniki, 
jako siła destrukcyjna, są wykorzystywane w interesie całości, jako czyn
nik przyśpieszający wyniki toczącej się w lesie konkurencji pomiędzy 
poszczególnymi osobnikami i gatunkami drzew. W wypadku dru
gim, — klęski spowodowanej w lasach przez tegoż szkodnika, — jesteśmy 
świadkami faktu, jak obecny w łonie lasu zespół korników rozsadza 
ramy »zapasu żelaznego«, rozwija swoiste mu zdolności i opanowuje na 
czas jakiś sytuację, działając chwilowo na niekorzyść całości, Doszukując 
się przyczyn tego zjawiska, stwierdzimy zawsze, że naprzód został na
ruszony poważnie przez jakiś czynnik obcy stan »równowagi« w bioce
nozie, że prawa rządzące nią zostały zachwiane, i pewne siły wyelimi
nowane na dany moment z orbity sił czynnych, a dopiero, jako skutek 
tego, wynikł rozród korników. Każda jednak akcja na niekorzyść całości 
wywołuje według praw rządzących w biocenozie, — kontrakcję, która 
stopniowo, choć nieraz bardzo powoli, paraliżuje i w końcu neutralizuje 
akcję szkodliwą. Rozród korników nigdy nie trwa do nieskończoności, 
lecz, doszedłszy do punktu kulminacyjnego, słabnie, a potem zanika. Zwy
cięzca zostaje pokonany, bo wtłoczony z powrotem w ramy »zapasu że
laznego«. Dzieje się to przede wszystkim dzięki silnemu rozmnożeniu 
się jego wrogów, — owadów drapieżnych, owadów-pasożytów, ptaków 
i ssaków owadożernych, a także wskutek „samoduszenia się“ larw 
szkodnika, gdyż jednostka powierzchni drzew lęgowych opadnięta w końcu 
zostaje przez większą jego ilość, niż ilość maksymalna, której potomstwo 
jest ona w stanie wyżywić i dać owadowi możność przejścia całego 
cyklu przeobrażeń, od jaja począwszy, a skończywszy na imago. »Równo
waga«, możliwa w danej sytuacji, zostaje osiągnięta, a dalszy szereg na
stępujących procesów regeneracyjnych doprowadzi w końcu do stanu 
normalnego.

Skutek rozrodu może być bardzo różny. Często doprowadza do 
czasowej zmiany typu asocjacji, do pojawienia się typów przejściowych,
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których ważnym zadaniem jest powolne przekształcenie zmienionych 
warunków środowiskowych w kierunku całkowitego przywrócenia pier
wotnych, niezbędnych do życia i rozwoju typu zasadniczego asocjacji. 
Procesy te, będąc pozostawionymi własnym losom naturalnego biegu 
ich rozwoju, trwać mogą zbyt długo, to też przy prowadzeniu gospo
darki leśnej zachodzi potrzeba stosowania dobrze pomyślanych zabiegów 
sztucznych, przyśpieszających ich tempo. Stosując je, człowiek działa 
jednakowoż w kierunku tej samej myśli przewodniej — przywrócenia 
zasadniczego typu danym, istniejącym potencjalnie warunkom środo
wiskowym.

Z powyższego widzimy, jak wielką rolę odegrać mogą korniki przy 
naruszeniu »równowagi« w biocenozie i jak wielkie skutki ich działalność 
wywołać może. Bieg procesu zmiany typów przejściowych, jako ogniw 
w procesie regeneracyjnym, w dużym stopniu regulowany jest również 
przez świat korników. Jedne z czasowych, masowo rozmnożonych ga
tunków drzew, zniknąć muszą zupełnie, jako zbędne w przyszłym typie 
zasadniczym asocjacji, inne znów pozostaną w charakterze trwałej do
mieszki, a selekcja oraz tempo, w jakim ona postępuje, odbywa się przy 
znacznym współdziałaniu zespołów korników.

Nieumiejętne przerwailie zwarcia w drzewostanie,— częsty objaw przy 
prowadzeniu gospodarki leśnej, — powoduje tak wielkie zmiany w skła
dzie jak gatunkowym, tak i ilościowym zespołu korników danego frag
mentu lasu, że w wielu wypadkach jest on właśnie pierwotną przyczyną 
rozrodu. To też, utrzymanie należytego zwarcia w drzewostanach, 
środek zalecany przez naukę hodowli lasu, a mający na celu pielęgno
wanie zarówno drzewostanu jak i siedliska, jest głęboko racjonalny, 
jako jedno z dodatnich posunięć o charakterze biocenotycznym ze wzglę
du na utrzymanie również istniejącego zespołu korników w ramach do
puszczalnych.

Obecność danego zespołu korników w typie leśnym charakte
ryzuje ten typ tak samo dobrze, jak, naprz. runo leśne, gdyż nie 
występują one w nim w jakimś bezładnym konglomeracie gatunko
wym, lecz tworzą pewien zespół, odpowiadający i dogadzający zespo
łowi drzewostanu Ta okoliczność ma wielkie znaczenie w wypadku 
konieczności odtworzenia typu asocjacji, kiedy drzewostan istniejący 
przestał być odpowiednikiem siedliska. Nie wystarcza nieraz zwrócenie 
się do runa, naprz. przy fakcie stałego wypasania go przez bydło, gdyż 
traci ono szybko właściwą typowi fizjonomię, — a nawet do gleby. 
W tych właśnie wypadkach wielce pomocnym okazać się może zbadanie 
zespołu występujących korników, którego nawet zmieniony skład ga
tunkowy pozwoli nam odczytać niejedną zamazaną kartę z historii byto
wania typu asocjacji.
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XII. ZNACZENIE KORNIKÓW W GOSPODARCE LEŚNEJ.

Korniki wyrządzają człowiekowi w gospodarce leśnej poważne szkody 
Pomijając, niezbyt na szczęście częste, fakty rozrodu, kiedy ofiarą padają 
setki, a nawet tysiące hektarów lasu i tysiące, a nawet miliony m3 drewna*) 
musimy przyznać, że korniki wyrządzają stale w warunkach każdej go
spodarki leśnej szkody. Szczególnie złą opinią cieszą się: kornik dru
karz (Ips typographus L.) na świerku, kornik krzywozębny (Pityokteines 
curvidens Germ.) na jodle i cetyńce (Blastophagus piniperda L. i B. 
minor Hartig.) na sośnie. Wskutek działań człowieka w lesie zawsze 
powstają warunki sprzyjające lokalnemu zwiększonemu rozmnażaniu się 
korników, a w ślad za tym pada ich ofiarą pewien odsetek masy drze
wnej.

Wycięta we właściwym czasie, owa masa może być z pożądanym 
efektem pieniężnym zużytkowana, zapóźnienie się jednak z wyrobem po
woduje powstawanie w niej mniejszych lub większych wad, jak zasinie
nia, zczernienia, zdziurawienia wewnętrznego spowodowanego przez inne 
owady, lub przez gatunki korników zwanych drwalnikami, które opadają 
chętnie drzewa uschnięte na pniu — i t. p. Strata na masie sama przez 
się jest już stratą bardzo poważną. Równie dotkliwe są straty i szkody 
natury hodowlanej, a w pierwszym rzędzie systematyczne przerywanie 
się zwarcia. Zwiększony dostęp światła oraz równocześne zmiejszenie 
się wilgotności powietrza wpływa dodatnio na rozwój korników. Poja
wiają się z sąsiedztwa gatunki, których przedtem w danym miejscu nie 
było, z racji niesprzyjających warunków o'cienienia i wilgotności, gatunki 
zaś, które przy normalnym zwarciu wegetowały zaledwie, zaczynają się 
rozmnażać energiczniej, co zmienia zarówno ogólny skład zespołu, jak

•) Dla ilustracji powyższego przypominamy, że w Bawarii i Czechach, w sie
demdziesiątych latach ubiegłego stulecia, kornik drukarz (Ips typographus L.) zni
szczył około 5 milionów m’ świerka. W latach 1922-24 ten sam drukarz spowodował 
katastrofę w Puszczy Białowieskiej. W latach 1930-1931 kornik krzywozębny (Pityok
teines curvidens Germ.) zdziesiątkował przemarzniętą jodłę w górach Śto-Krzyskich.
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i stosunki ilościowe. Powoduje to natychmiast niebezpieczeństwo wy
korzystania przez nie, w celach rozmnażania się, każdej pozostawionej 
kupy gałęzi lub leżącego wierzchołka, każdego niewłaściwie okorowanego 
kloca lub pniaka, złamanej przez wiatr gałęzi itp. materiału, a to jest 
równoznacze z szybkim gromadzeniem się w lesie, w postaci coraz 
liczniejszych nowych pokoleń korników, owego wybuchowego materiału, 
który spowodować może lub musi w końcu rozród. Gatunki drzew pod
legające bardzo szybkiemu opadaniu przez kornika przy zmianie wa
runków środowiskowych, jak świerk, stopniowo uiypadają co najmniej 
z górnego piętra drzewostanów, zmienia się nieraz gruntownie charakter 
tych ostatnich, ich zamożność, wartość efektywna, zarówno jak struktura 
siedliska i jego wartość produkcyjna. Ubożeje las, naród i państwo.

Rozsadniki i uprawy również nie są wolne od szkód wyrządzanych 
przez korniki. Są gatunki (naprz. zakorek czarny — Hylastes ater P а у k, 
zakorek owłosiony — Hylurgus ligniperda Fbr. i inne), które w stadium 
owada doskonałego szkodzą przez ogryzanie kory i miazgi na szyjce ko
rzeniowej, korzeniu palowym i strzałce siewek lub sadzonek, przypra
wiając je o śmierć. Szkody fizjologiczne powodowane, naprz. przez 
»strzyżenie« cetyny na sosnach przez cetyńce, — większego (Blastophagus 
piniperda L.) i mniejszego (B. minor H a r t i g.), znane są dobrze każ
demu leśnikowi. Korona przerzedza się, ilość organów asymilujących 
zmniejsza się, drzewo słabnie, traci na przyroście, a w końcu zamiera, 
dostarczając dalszego materiału lęgowego dla tych samych cetyńców. 
Mriiej znaczne (z racji większej odporności drzew liściastych), lecz także 
poważne szkody fizjologiczne powodują, naprz. na jesionach zakorki je- 
sionowce (Leperisinus fraxini Pnz. i L. orni Fuch s.). Zmuszone 
koniecznością życiową dokonać po wylęgu żeru uzupełniającego dla uzy
skania dojrzałości płciowej, wgryzają się chrząszcze do miazgi żywych 
drzew, powodując przez żerowanie w niej powstawanie na strzale i ga
łęziach różnych guzów, narośli itp. nowotworów znanych pod ogólną 
nazwą »róż«. (Tab. XXV Rys. 1). A ileż to gatunków korników postępuje 
przy dożywianiu się w podobny sposób na innych gatunkach drzew, ile 
pączków i pędów zostaje przez nie wydrążonych i zniszczonych. Utarło 
się wskutek niedostatecznej znajomości życia korników mniemanie, że 
tylko pewne, i to bardzo nieliczne, gatunki korników szkodzą fizjolo
gicznie w sposób opisany w stadium owada doskonałego. Faktycznie 
jest inaczej, bo szkodzą w ten lub podobny sposób wszystkie gatunki 
korników, gdyż wszystkie po wylęgu odbywają żer w celu uzyskania 
dojrzałości płciowej.

Drewno wyrobione w lesie, a nawet znajdujące się już na 
składnicach, także ma swych wrogów z rodziny korników: drwalnik 
paskowany (Xyloterus lineatus Oliv.) poraża drewno drzew iglastych,
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drwalnik bukowiec i znaczony oraz zatkaliki (Xyloterus domesticus L., 
X. signatus Fbr. i Platypus cylindrus Fbr.) uszkadzają drewno dębu 
i innych liściastych twardych. Już z powyższych nielicznych przykładów 
widzimy, że korniki faktycznie zasługują w gospodarce leśnej na opinię 
notorycznych szkodników i winny być w lesie zagospodarowanym ni
szczone i tępione.

Paradoksalnym wydać się może fakt, że istnieje w Bośni gałąź 
przemysłu wiejskiego rękodzielniczego, która zużytkowuje pręty jesionu 
opadnięte przez pstrego zakorka jesionowca — do wyrobu ozdobnych 
lasek. Materiał bywa uprzednio przygotowywany przez ludność do 
opadnięcia, a potem zużytkowany. W razie nierównomiernego opad
nięcia pręta, rzeźbi się na nim ręcznie imitacje obrazów żerowania kor
nika. Jest to jedyna w swoim rodzaju oryginalna gałąź rękodzielnictwa 
związana ze szkodami wyrządzanymi przez korniki.

r
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XIII. KORNIKI JAKO SZKODNIKI PIERWOTNE I WTÓRNE.

Korniki mają duże znaczenie ujemne w gospodarce leśnej. Jedne 
z nich mogą występować w charakterze szkodników pierwotnych, sta
jąc się bezpośrednią przyczyną obumierania pojedynczych drzew i ca
łych drzewostanów; inne — opadają materiał osłabiony uprzednio przez 
obce czynniki; jeszcze inne atakują materiał obumarły. Korniki należące 
do pierwszych dwu kategorii szkodników posiadają z gospodarczego* 
punktu widzenia największe znaczenie, chociaż i trzecia kategoria nie 
zawsze pozostaje obojętna dla gospodarki. Mianowicie, należy mieć 
tutaj na uwadze te gatunki, które niszczą materiały drzewne technicznie, 
dziurawiąc je wewnątrz swymi chodnikami. Korniki więc mogą być 
szkodnikami pierwotnymi (pierwotna przyczyna obumierania drzew — 
na ogół rzadko) lub wtórnymi (pierwotną przyczyną obumierania drzew 
są wtedy czynniki inne). Znane są wypadki, że gatunki występujące 
zasadniczo, jako szkodniki wtórne, w pewnych warunkach mogą odegrać 
rolę szkodników pierwotnych.

Pierwszym zasadniczym momentem dla leśnika jest — zdanie sobie 
sprawy z tego, na jakie gatunki należy zwracać uwagę w lesie, a którym 
z nich można zupełnie nie poświęcać uwagi. Drugim zasadniczym mo
mentem będzie świadomość, jakie gatunki i w jakim wieku drzewostanu 
mogą mu szkodzić. Jest to tymbardziej ważne, że istnieją gatunki, które 
muszą być traktowane w stosunku do upraw i zagajników, naprz., jako 
szkodniki, z którymi trzeba się liczyć, natomiast w stosunku do drze
wostanów starszych są w zasadzie obojętne; występują one jedynie 
w charakterze współtowarzyszy tych gatunków, które drzewostan przy
prawiły o śmierć, zaś samoistnie zaszkodzić mu w sposób kategoryczny 
nie mogą. Istnieją gatunki, które przez sam fakt drążenia chodników 
i żerowania larw zasadniczych szkód nie wyrządzają, gdyż opadają ma
teriał martwy lub małowartościowe odpady, mogą jednak szkodzić, na
wet poważnie, przez .swój żer uzupełniający lub regeneracyjny na drze
wach żywych i zdrowych.
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Różny stopień szkodliwości poszczególnych gatunków dobrze się 
uwidoczni przy zakwalifikowaniu ich do jednej z następujących 6-ciu grup.

1. Gatunki mogące występować w charakterze szkodników pier
wotnych w drzewostanach różnowiekowych.

W stosunku do sosny takimi będą: cetyniec większy (Blastophagus 
piniperda L.), cetyniec mniejszy (Blastophagus minor Hartig.) i kor
nik zrosłozębny (Ips duplicatus S a h 1 b.).

W stosunku do świerka: bielojad olbrzymi (Dendroctonus micans 
Kugel.), zakorek czterooczny większy (Polygraphus polygraphus L.), 
zakorek czterooczny mniejszy (Polygraphus subopacus Thoms), kor
nik bruzdkowany zachodni (Pityophthorus pityographus Ratzb.), kornik 
bruzdkowany wschodni Pityophthorus micrographus L.), kornik rytownik 
(Pityogenes chalcographus L.), kornik drukarz, (Ips typographus L.), 
i kornik zrosłozębny Ips duplicatus S a h 1 b.).

W stosunku do jodły: kornik krzywozębny (Pityohteines curvidens 
Germ,) kornik kolcozębny (Pityohteines spinidens var. helerodon WachtlJ, 
kornik Woroncowa (Pityohteines vorontzovi Jakobs.) i kornik bruzd
kowany zachodni Pityophthorus pityographus Ratzb.).

W stosunku do modrzewia: kornik modrzewiowiec (Ips cembrae 
Нее г.).

W stosunku do limby: kornik modrzewiowiec (Ips cembrae Heer.).
W stosunku do kosodrzewiny: kornik kosodrzewinowiec (Pityogenes 

bistridentalus Eichh.) i kornik bruzdkowany zachodni (Pityophthorus 
pityographus Ratzb.).

W stosunku do jesionu: zakorek jesionowiec czarny (Hylesinus cre
natus Fbr.), zakorek jesionowiec pstry (Leperisinus fraxini Pnz.) i za
korek jesionowiec rdzawy (Leperisinus orni Fuch s.).

** W stosunku do wiązów: ogłodek wiązowiec (Scolytus scolytus F b r.)
i ogłodek wielorzędowy (Scolytus mullistriatus Mrsh.);

W stosunku do brzozy: ogłodek brzozowiec (Scolytus ratzeburgi 
J a n s o n.).

W stosunku do drzew owocowych i jarzębiny: ogłodek jabłonowiec 
(Scolytus mali Rechst.) i ogłodek śliwowiec (Scolytus rugulosus Ratzb.).

W stosunku do dębów, buka, grabu, klonów, lip, olch, topoli, osi
ki, wierzb — szkodników tej kategorii z pośród korników brak.

2. Gatunki mogące występować w charakterze szkodników pier
wotnych w drzewostanach pierwszych klas wieku (uprawy i zagajniki — 
do wieku drągowiny), zaś nie występujące zazwyczaj w tym charakterze 
w drzewostanach starszych.



196 J. J. Karpiński i К. Strawiński

W stosunku sosny takimi będą: kornik czterozębny (Pityogenes 
quadridens Hartig.) i kornik dinuzębny (Pityogenes bidentatus Hrbst.).

3. Gatunki wyrządzające szkody przez żer uzupełniający i rege
neracyjny, zaś obojętne uj stadium larwy i podczas procesu składania 
jaj-

Iglastym (sosna, świerk, jodła, modrzew) szkodzą w ten sposób 
w uprawach przez ogryzanie kory z szyjki korzeniowej i strzałki różne 
zakorki (Hylastes ater P а у k., Hylastes brunneus E r„ Hylastes cunicu
larius Er. Hylastes attenuatus Er., Hylastes angustatus Hrbst., 
Hylastes opacus E r. i Hylurgus ligniperda F b r.).

4. Gatunki występujące w zasadzie w charakterze szkodników 
wtórnych, lecz mogące w pewnych warunkach występować w charakte
rze szkodników pierwotnych.

W stosunku do świerka takim gatunkiem jest polesiak górski (Hy
lurgops glabratus Zetters t.).

5. Gatunki występujące zawsze w charakterze szkodników wtór
nych, jednak gospodarczo ważne ze względu na wyrządzanie szkód tech
nicznych (dziurawienie drewna chodnikami). Należą tutaj drwalniki, roz- 
wiertaki oraz zatkalik dębowiec.

W stosunku do gatunków drzew iglastych takim szkodnikiem jest 
drwalnik paskowany (Xyloterus lineatus Oliv.), zaś w stosunku do ga
tunków liściastych drwalniki: Xyloterus domesticus L., Xyloterus signatus 
F b r., Anisandrus dispar F b r., Xyleborinus saxeseni Ratzb. i zatkalik — 
Platypus cylindrus Fbr.

6. Do ostatniej grupy możemy zaliczyć pozostałe gatunki, jako na 
ogół gospodarczo obojętne ze względu na to, że są albo rzadkie i spo
tykane w nikłych ilościach, jak naprz. zakorek korzeniowiec (Hylastes 
linearis Er.), lub też, że opadają z reguły leżaninę, martwe drzewa sto
jące lub pniaki, jak naprz. polesiak obramowany (Hylurgops palliatus 
Gyll.), zakorki najmniejszy i Chołodkowskiego (Carphoborus minimus 
Fbr. i C. cholodkovskyi S pess.), wgryzoń świerkowiec (Cryphalus 
abietis Ratzb.), zakorki osikowce (Trypophloeus sp.), kornik wielozęhny 
(Orthotomicus laricis Fbr.) itd. Niszczy się je zwykle przygodnie pod
czas walki z gatunkami gospodarczo ważnymi.

Przy stałej obserwacji zjawisk życia codziennego w lesie, leśnik 
z łatwością zauważy rozród w początkach jego rozwoju. Oznakami roz
rodu będą: zbyt częste obumieranie pojedynczych drzew, obumieranie 
mniejszych lub większych grup drzew (tworzenie się tzw. gniazd korni-
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kowych), chorobliwy wygląd drzew i drzewostanów (naprz. częściowo 
lub zupełnie żółkniejące igliwie, jakby przystrzyżone korony), pojawianie 
się na drzewach wylewów żywicy w różnej postaci (naprz. grudy, lejki 
itp.), lub zgrubień i wzniesień na korze (tzw. róże na jesionach) oraz 
kupek maleńkich brunatnych lub białych trocinek; pojawienie się po 
deszczach wkoło pni drzew stojących brunatnych pierścieni (spłukane 
z pnia trocinki), opadanie cetyny (pędy wydrążone wewnątrz), obłupy
wanie kory przez dzięcioły (nieraz na pozornie zdrowych drzewach) itp.

Stwierdziwszy jakikolwiek z tych objawów, należy uważnie zbadać 
przyczynę, a o ile okaże się, że są nią korniki, — określić ich gatunek, 
zdać sobie dokładnie sprawę z tego, z jak groźnym przeciwnikiem mamy 
do czynienia i natychmiast zastosować odpowiednie środki zapobiegaw
cze lub zaradcze.

i
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XIV. ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I SPOSOBY WALKI Z KORNIKAMI.

Do ogólnych środków zapobiegających rozrodowi korników należy 
umiejętna i właściwa hodowla lasu oraz prowadzenie t. zw. czystej go
spodarki w lesie. Wyróbka w czasie właściwym wszelkiego materiału 
o przygodnym charakterze, jak wiatrołomów, drzew uszkodzonych lub 
zniszczonych przez śnieg, drzew usychających dzięki złym właściwościom 
gleby, dzięki grzybom pasożytniczym (naprz. opieńka — Armillaria mel- 
led) lub różnym owadom, drzew uszkodzonych przez mróz lub suszę, 
drzew uszkodzonych mechanicznie (naprz. przy spuszczaniu sąsiednich, 
przy wywózce itp.), drzew i drzewostanów uszkodzonych przez pożar 
itd. — stanowi bardzo ważny środek zapobiegający rozrodowi korników. 
Za tzw. czas właściwy należy uważać okres najbliższego miesiąca 
po wystąpieniu szkody. Przedłużyć ten okres można jedynie podczas 
zimy. Dalej, jako środki ogólne, należy wymienić: korowanie wyrabia
nego materiału iglastego, przynajmniej takiego, który ma spoczywać czas 
dłuższy w miejscu wyróbki lub na składnicach w lesie: korowanie pnia
ków i powierzchownych korzeni przy nich drzew, iglastych (lub karczo
wanie), unikanie zbyt długiego przetrzymywania w lesie wszelkich (na
wet korowanych) materiałów wyrobionych, palenie lub rychły wywóz 
z lasu pozostałych po wyróbce odpadów w postaci wierzchołków i ga
łęzi, zakaz stawiania bezpośrednio przy drzewach lub zbyt blisko ścian 
zrębu (odstęp co najmniej 2 mtr.) stosów opału, używanie odpowiedniego 
materiału do siewu i sadzenia i należyte wykonywanie tych czynności 
gospodarczych*), opieka nad uprawami i zagajnikami w kierunku wyry
wania i palenia drzewek uschniętych lub usychających dwa razy w se-

*) nasiona używane do siewu winny poch dzić z odpowiedniej dzielnicy kli- 
matyczno-leśnej oraz odpowiednio wybianych drzew, winny być dojrzałe i normalnie 
wykształcone; siewki i sadzonki powinny być zdrowe i dobrze rozwinięte; siew i sa
dzenie powinny być dokonane w taki sposób i takich siedliskach, by gwarantowały 
dobry wzrost i rozwój młodego lasu; tylko w ten sposób stworzymy drzewostan od
porny, mało podatny również na wszelkie szkody owadzie.
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zonie wegetacyjnym, uskutecznianie w czasie należytym czyszczeń i trze
bieży w celu uniknięcia naturalnej produkcji dużej ilości materiału orga
nicznie słabszego, usuwanie przestojów, usuwanie możliwie w najbliższą 
zimę drzew, na których ukończono żywicowanie, itd. Do tej kategorii 
środków należy również ścisła obserwacja drzewostanów osłabionych 
przez klęski żywiołowe lub owadzie, i skrzętne, a systematyczne, usu
wanie z nich drzew umierających lub podejrzanych — natychmiast.

Znamy dotychczas tylko jeden środek walki z kornikami, miano
wicie, zwabianie ich do tzw. drzew pułapkowych, a gdy wylęgną się 
i podrosną larwy, — korowanie pułapek, palenie, zakopywanie lub rozrzu
canie kory, oraz spalanie wierzchołka i gałęzi, względnie nawet pniaka. 
Na drzewo pułapkowe winno być wybrane drzewo żyjące (nie uschnięte!). 
W zależności od tego, czy ma ono być użyte w charakterze pułapki 
stojącej, czy leżącej, — postępuje się z nim różnie. W pierwszym wy
padku obrączkuje się je na wysokości piersi (lub niżej), zdzierając ośni-

4 kiem korę, łyko i miazgę pasem szerokości 15 — 20 cm. dookoła, oraz
zacinając siekierą powyżej pasa w kilku miejscach wokoło (każde cięcie 
należy uskutecznić na innej wysokości, by nie osłabić zbytnio stojącej 
pozycji drzewa). Należy to wykonać już w końcu lata roku poprzedza
jącego walkę, (o ile drzewo ma być użyte, jako pułapka, w roku przy
szłym). W drugim wypadku drzewo ścina się na 1 — 3 miesiące przed 
rójką kornika i pozostawia na miejscu wraz z gałęziami. Bardzo ważną 
rzeczą jest wybór miejsca do wyłożenia pułapek. Należy unikać miejsc 
zacienionych, mrocznych, a wybierać w miarę słoneczne, widne, przy

, duktach, drogach, polankach, przy gniazdach kornikowych, w miejscach
mniej zwartych itp. Nie należy jednak wykładać pułapek na miejscach 
zupełnie odkrytych ze względu na zbyt silną operację słoneczną. O po
wodzeniu decyduje nie tyle ilość pułapek*), ile umiejętne wyłożenie ich 
w stosownych miejscach. Powyższe dotyczy również pułapek stojących.

Na ścianach zrębów mogą z powodzeniem odegrać rolę pułapek 
pewne ilości pozostawionych umyślnie nieokorowanych stosów opałowych. 
Rzecz oczywista, że należy wtedy traktować stosy jako pułapki, i wyko
nywać w stosunku do nich te same czynności, jakie wykonujemy w sto
sunku do drzew pułapkowych. Po opadnięciu drzew pułapkowych przez 
kornika należy je raz na tydzień kontrolować, sprawdzając przez zdarcie 
tu i owdzie kawałka kory, czy larwy wylęgły się i jak daleko posunął 
się ich rozwój. Gdy będą one już widoczne w swych chodnikach 
larwowych, należy przystąpić do procesu korowania. Uskutecznia się

4 _____ _________________

’) żadnych ogólnych norm co do ilrści wykładanych pułapek, naprz., w sto
sunku do 1 ha powierzchni, podać nie m żna; tę sprawę należy rozstrzygać doraźnie 
w każdym poszczególnym wypadku po dokładnym zbadaniu wytworzonej sytuacji.
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to za pomocą strugów. O ile mamy do czynienia z gatunkami rozmi
jającymi się w korze, należy zestruganą korę po zgrabieniu spalić lub 
zakopać na głębokość jednego sztycha łopaty. Mając do czynienia z ga
tunkami rozmijającymi się pod korą, można kory nie palić, lecz tylko 
rozrzucić; chyba, że stwierdzono miększe ilości żywych jeszcze korników — 
założycieli żerowisk. Wierzchołek i gałęzie należy spalić, by zniszczyć 
w ten sposób gatunki współtowarzyszące.

Równocześnie z korowaniem pułapek należy wyciąć i wyrobić 
wszelkie suszki lub drzewa usychające w pobliżu, postępując z nimi 
tak samo, jak z pułapkami. O tym należy bezwzględnie pamiętać, 
gdyż, o ile pułapek wyłożono za mało, dużo korników z braku na 
nich miejsca opadnie drzewa słabsze stojące opodal. Z korowaniem 
nie można się opóźniać, co jest szczególnie ważne, gdy się ma do 
czynienia z gatunkami, których larwy przed przepoczwarczeniem wgry
zają się w biel (naprz. cetyniec mniejszy — Blastophagus minor Hartig., 
kornik krzywozębny — Pityokteines curvidens Germ, i inne).

W charakterze pułapek możemy używać także wyrzynki niekorowa- 
nych kłód lub drągi (zależnie od gatunku) ułożone seryjnie na legarach.

Co się tyczy ochrony przed drwalnikami materiałów wyrobionych, 
to najlepiej nie przetrzymywać ich zbytnio długo w lesie. W razie tej 
konieczności można stosować opryskiwanie kloców za pomocą ręcznych 
rozpylaczy 10°/o roztworem karbolineum, co w dużej mierze zabezpiecza 
materiał przed opadnięciem. Jednorazowe opryskanie wystarcza na okres 
do 4-ch tygodni.

Wskazówki szczegółowe podano przy opisach poszczególnych ga
tunków.

Zdarza się nieraz, że z tych czy innych przyczyn przetrzymuje się 
posusz na pniu i usuwa dopiero po wylocie kornika. W tych wypad
kach kłody również należy korować, a korę pozostawiać na miejscu 
w lesie (nie palić!). Trzeba pamiętać o tym, że pod korą i w korze ta
kich pozostałych suszek znajduje się zwykle dużo pasożytów oraz dra
pieżników, które rozwijały się kosztem larw kornika. Opuszczają one 
miejsca lęgowe później, niż kornik (nieraz dopiero po przezimowaniu 
pod korą suszki), gdyż później od niego kończą swój rozwój. Przez 
okorowanie takiego materiału i pozostawienie kory na miejscu uniknie 
się w dużej mierze niszczenia naszych naturalnych sprzymierzeńców 
w walce z kornikiem. Gałęzie i wierzchołek najlepiej spalić (jednak 
w wypadkach, gdy wierzchołek był opadnięty przez gatunek niebez
pieczny, naprz. przez kornika zrosłozębnego — Ips duplicatus Sahib., 
który wyroił się przed wyrobem suszek, nie należy także palić wierz
chołka, by oszczędzić pozostające po korą pasożyty i drapieżniki; trzeba 
pozostawić go w całości lub w kawałkach na miejscu w lesie).
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W końcu, należy jeszcze raz przypomnieć, że dzięcioły oraz inne 
drobne ptactwo leśne, są wielkimi naszymi sprzymierzeńcami w walce 
z kornikami. To też roztaczajmy nad skrzydlatą rzeszą w lesie stałą 
i troskliwą opiekę. Oszczędzanie drzew dziuplastych, rozwieszanie 
skrzynek, urządzanie karmików zimowych, zakładanie remiz ptasich, 
wprowadzanie podszytów, hodowla lasów mieszanych, — oto szereg 
środków, przy których stosowaniu zawsze utrzymamy w lesie dużo po
żytecznego ptactwa.

Należy się spodziewać, że, przy stopniowym przestawianiu gospo
darki w naszych lasach ze zrębowej na siedliskowo-bezzrębną, szkody 
wyrządzane przez korniki wydatnie zmaleją. Odpowiedni, wielogatun
kowy i wielopiętrowy drzewostan na odpowiednim siedlisku — to naj
lepsze zabezpieczenie lasu także od klęsk kornikowych.

5
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XV. GROMADZENIE ZBIORÓW KORNIKÓW DO CELÓW 
POKAZOWYCH I NAUKOWYCH.

Zbiory ipidologiczne można gromadzić: do celów-pokazowych, — 
gdy mają one obrazować faunę korników w ogóle oraz unaoczniać szkody 
wyrządzane przez nie, — lub do celów specjalnych, naukowych. .Mart
wego kornika nakleja się na biały kartonik prostokątnej lub klinowatej 
formy. Kartoniki mają zwykle wymiar do ll/2 cm długości i do */2 cm 
szerokości*). Nie należy ograniczać się do naklejenia jednego tylko 
egzemplarza danego gatunku (względnie, jednej tylko pary), lecz zawsze 
należy nakleić kilka okazów w różnych pozycjach, a więc grzbietem do 
góry, grzbietem w dół, bokiem, z podniesioną w górę przednią lub tylną 
częścią ciała. Ułatwi to w przyszłości oglądanie okazów pod powięk
szeniem z różnych stron, bez ich uszkadzania. Czułki i odnóża, o ile 
możności, trzeba starać się rozsunąć na boki. Należy dbać o to, by zbiór 
zawierał zarówno okazy samców, jak samic danego gatunku. Podklejone 
w ten sposób okazy umieszcza się na szpilce przez wkłucie jej w śro
dek dolnego brzegu kartonika. Można umieszczać okazy seryjne, jeden 
pod drugim (jednego gatunku), tak; by na tej samej szpilce utrzymać 
całą serię kartoników. Nakłute na kartonikach chrząszcze będą umie
szczone w szćzelnej oszklonej gablotce w porządku systematycznym 
gatunków. Etykiety z nazwami albo kupuje się gotowe, drukowane, albo 
sporządza samemu pismem odręcznym. Największe etykiety używa się 
do nazw rodzin i coraz mniejsze dla plemienia, grupy, rodzaju, podro- 
dzaju, gatunku i odmiany. Przymocowuje się je do dna gablotki za po
mocą krótkich szpileczek. Niezależnie od powyższego, na każdą szpilkę 
z okazami nakłuwa się maleńkie etykietki z nazwą gatunku (względnie 
i odmia y), nazwą miejscowości i kraju oraz datą zbioru, oznaczeniem 
typu lasu i gatunkiem drzewa oraz podaniem nazwiska zbieracza (rów-

*) Gotowe kartoniki, szpilki entomologiczne, klej, probówki itp. materiały są 
zawsze do nabycia w różnych firmach zajmujących się handlem tych przedmiotów; 
kartoniki można także przygotować sobie samemu z brystolu.
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nież i nazwiska oznaczającego gatunek). Przy każdym gatunku daje się 
Nr kolejny na osobnych karteczkach (nakłutych na szpilki z okazami) 
i według tych numerów sporządza się skorowidz.

Nadżerki (kawałki materiałów drzewnych z obrazami żerowania 
korników), oczyszczone starannie, najlepiej jest umocować w pozycji sto
jącej gwoździkiem od spodu na małej kwadratowej podstawce drewnianej. 
Na brzegu podstawki nakleja się etykietę z nazwą rodzajową i gatun
kową oraz numer odpowiadający numerowi kolejnemu gatunku w ga
blotce. Na zrazie nadżerki, względnie z boku na specjalnie wygładzonym 
zacięciu, powinno być zapisane chemicznym ołówkiem: nazwa kornika, 
typ lasu, rodzaj drzewa, miejsce i data zbioru oraz nazwisko zbieracza. 
Ü ile wymiary nadżerki nie pozwalają na to, trzeba te dane wypisać na 
spodniej stronie podstawki. Nie należy ograniczać się do jednego obrazu 
żerowania, lecz wystawić 2, 3 lub kilka tak, by wszystkie one razem 
dawały dokładny obraz uszkodzenia (naprz. odbitka na bielu, odbitka na 

ч wewnętrznej stronie kory, otwory wylotowe i zwrotnicowe od wewnątrz
i na zewnątrz, uszkodzenia spowodowane przez żer uzupełniający i re
generacyjny itd.). W ten sposób zestawioną kolekcję nadżerek i uszko
dzeń wystawia się w gablocie oszklonej na widok publiczny. Praktyko
wane jest również umieszczanie obok nadżerek okazów kornika w pro
bówkach na osobnej podstawce. W tym celu korek należy przykleić do

> podstaw’ki klejem stolarskim, wpiąć do niego szpilkę z okazami na karto
nikach i probówkę wcisnąć na korek.

Materiał przeznaczony do naukowych badań należy przetrzymywać, 
w większej ilości egzemplarzy, w numerowanych probówkach w spiry
tusie (nie denaturat), lub w spirytusie z domieszką gliceryny, z etykietą, 
wypisaną zwykłym ołówkiem, włożoną do środka tak, by przylegała stroną 
zapisaną do szkła. Na etykiecie należy wypisać nazwę kornika, Nr, pod 
którym znajdzie się w notatniku szczegółowy opis zbioru, datę zebrania,

• gatunek drzewa oraz miejscowość. Na wierzchu korka należy także
uwidocznić nazwę gatunku kornika. Okazy jednego i tego samego ga
tunku, jednak zbierane w różnych miejscowościach, należy trzymać osobno, 
w kilku probówkach, z których każda zawiera tylko jeden zbiór. Pro
bówki przechowuje się w drewnianym lub kartonowym pudle, podzie
lonym wstawką na szereg przegród. W przegrodach umieszcza się pro
bówki w pozycji stojącej. Od czasu do czasu należy je kontrolować, 
dolewając spirytus w razie ewentualnego wyparowywania*). Pasożyty 
i owady drapieżne, napotykane w żerowiskach przy zbiorze, najlepiej 
jest przetrzymywać aż do dalszego zużytkowania również w spirytusie 
w tej samej probówce, która zawiera dany zbiór kornika.

», Jeżeli probówki mają być w ciągu dłużazych okresów czasu nieotwierane, 
to najlepiej korki zalać parafiną.
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Niektórzy wolą przechowywać zebrane korniki na sucho w sposób 
następujący. Zabite okazy zesypuje się do papierowej tutki, której oba 
końce zatyka się ligniną, a brzegi wylotów zawija. Do tego celu mogą 
się również nadawać niższe numery tutek do papierosów z długim ustni- 
kiem. Ustnik zużytkowuje się z zupełnym powodzeniem do zesypywania 
i przechowywania korników na sucho. Na tutce należy wypisać odpo
wiednie adnotacje. Gdy okazy trzeba odpreparować, wysypuje się je na 
szmatkę położoną na wilgotny piasek (na talerzyku, naprz.) przykrywa 
się (drugim talerzykiem) i trzyma tak 24 godziny. Ten czas jest zupełnie 
wystarczający, by okazy rozmiękły i można je było dowolnie odprepa
rować oraz podkleić. To samo można uskutecznić na mokrej watce 
w probówce. Ten sposób przechowywania jest o tyle bezpieczniejszy, 
że nie grozi niebezpieczeństwo wymacerowania okazów, co może nastąpić 
w nie dość silnym alkoholu (również wysychanie okazów przy wyparo
waniu alkoholu!). Zresztą, oba sposoby przechowywania — w spirytusie 
oraz na sucho — są w użyciu, a jedni wolą sposób pierwszy, drudzy — 
drugi.

Nadżerek nie należy oczyszczać, lecz w takim stanie, w jakim je 
znaleziono, zachować (po wycięciu stosownego miejsca), wypisując z boku, 
na odłupie typ lasu, gatunek drzewa, nazwę gatunku kornika, datę i miejsce 
zbioru, nazwisko zbieracza oraz Nr kolejny, pod którym sporządziliśmy 
w notatniku szczegółowy opis.

Zbiory gromadzone do celów naukowych muszą być szczegółowo 
opisywane zaraz na miejscu pozyskania. W żadnym razie nie należy 
pokładać nadziei na najlepszą nawet pamięć, i nie odkładać opisu aż do 
powrotu do domu. Oglądając coś na miejscu, należy równocześnie za
pisywać. O ile chodzi o wartość naukową, — jest to warunek katego
ryczny. Opis należy prowadzić w sposób następujący. Po zanotowaniu 
daty zbioru i miejsca (nazwa miejscowości, oddział lasu) należy ozna
czyć gatunek drzewa, jego wiek (chociaż w przybliżeniu), typ lasu 
(chociaż z grubsza), siedlisko (gleba i jej wilgotność, ewentualne nachy
lenie terenu, jego rzeźba) i warunki naświetlenia (w zwarciu, luźno, na 
haliźnie itp.). Dalej, należy oznaczyć sortyment (strzała, grube gałęzie 
dolne, gałęzie górne, wierzchołek, cienkie gałązki itp.) oraz jego stan 
(drzewo stojące, leżące, wyrobione kloce, opał, drzewo usychające, 
uschnięte, kora trzyma się, kora częściowo odpadła itp.). Następnie na
leży podać, na jakiej wysokości (od — do) od podstawy gatunek opadł 
drzewo, w towarzystwie jakich innych gatunków korników, i w jakim 
stosunku ilościowym (choć w przybliżeniu) oraz lokalnym do żerowisk 
opisywanego znajdują się ich żerowiska (naprz. na stronie południowej 
pnia przeciętnie na każde 20 X 20 cm 5 chodników gatunku opisywa
nego, 3 chodniki jednego z gatunków współtowarzyszących i 2 chodniki



Korniki ziem Polaki 205

drugiego z gatunków współtowarzyszących; na stronie północnej — na 
takiej samej powierzchni — przeciętnie po 3 chodniki gatunku opisywa
nego). Dalej, należy zapisać, jakie stadia rozwojowe znaleziono w że
rowiskach, żywe, czy martwe, czy chodniki macierzyste są zapchane 
trocinkami, czy też z nich oczyszczone, czy znaleziono jakie inne owady 
w żerowiskach, czy zauważono jaką pleśń, grzybek itp. W ogóle — wszy
stko, co tylko rzuca się w oczy, z dokładnością należy opisać. Notatki, 
i tylko takie, mają przy późniejszym opracowaniu materiału i jego zu
żytkowaniu pierwszorzędną wartość.

Podczas zbioru korników należy mieć ze sobą dobrze zakorkowane 
probówki, do których uprzednio zostało włożone na dno trochę wiórków 
drzewnych (lub kawałek ligniny) zwilżonych spirytusem. Na korku każ
dej z nich należy wypisać Nr kolejny i zaznaczyć go w opisie. Do jed
nej probówki najlepiej kłaść okazy (oraz wszystko co ich dotyczy, naprz. 
znalezione w chodnikach pasożytnicze i drapieżne owady) jednego tylko 
gatunku.

Z narzędzi używanych przy zbiorze potrzebna jest mała ostra sie
kierka, ręczna piłka, składany nóż ogrodniczy i zwykły scyzoryk, oraz 
30-krotnie powiększająca składana lupa kieszonkowa.

Część zebranego materiału można nakleić na kartoniki, jak opisano 
wyżej, umieszczając na szpilce pod nakłutym kartonikiem etykietę(ty) 
z nazwą gatunku, podaniem typu lasu, rośliny-żywiciela, miejsca i daty 
znalezienia, nazwiska zbieracza oraz Nr probówki, w której przechowano 
resztę tego samego zbioru. Tak spreparowane okazy należy przechowy
wać w szczelnych gablotkach. Najlepiej opowiadają celowi gablotki 
z podwójnym wierzchem: zewnętrzny na zawiasach, szczelny, zaś we
wnętrzny zdejmowany, oszklony. Jako środek odstraszający i zabijający 
szkodniki w gablotkach, może być użyta kamfora lub nitrobenzol*). Do 
celów przesyłki materiału spirytusowego (należy zawsze na materiał 
włożony do spirytusu położyć watę, by uniknąć tzw. bełtania się) służą 
probówki z gumowym korkiem, wkładane w aluminiową tubkę, zakrę
caną z wierzchu gwintowaną przykrywką. Tubkę wkłada się w wydrą
żenie czworokątnego kawałka drewienka, tej długości i szerokości, by 
dość szczelnie cała mieścić się tam mogła. Wylot(y) wydrążenia zakry
wa się wycinkieiń deszczułki, odpowiedniej do wymiarów przekroju wy- 
rzynka. O ile materiał przesyła się tylko na przesyconej spirytusem 
wacie lub w stanie suchym, można użyć z całym powodzeniem pro
bówkę ze zwykłym korkiem, włożoną bezpośrednio do wydrążonego 
drewienka.

Do celów ścisłego rozpoznawania gatunków najczęściej zachodzi 
potrzeba sporządzenia preparatów penisa, żwacza i czułków. Proceder

•) ostatnio wchodzi w użycie proszek D. D. T. i tune specyfiki.
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szybkiego przygotowania materiału przedstawia się następująco. Żywe, 
dobrze wybarwione chrząszcze zabijamy w ten czy inny sposób, po czym 
solidnie wygotowujemy je w całości (na lampce spirytusowej) w słabym 
(5 — 7®/0^ wodnym roztworze KOH (15 — 20 minut). Po wyjęciu z KOH 
gotujemy w wodzie destylowanej (15 — 20 minut) w celu pozbycia się 
jego resztek z preparatu. Następnie przeprowadzamy preparat przez 
alkohole aż do absolutnego spirytusu, by go odwodnić. Po wyjęciu ze 
spirytusu kładziemy go co najmniej na godzinę do olejku goździkowego 
nasyconego uprzednio eozyną, przez co uzyskujemy niezbędne zabar
wienie. Po zabarwieniu kładziemy preparat do kropli olejku goździko
wego na stoliku lupy preparacyjnej i posługując się 10 — 30-krotnym 
powiększeniem, oddzielamy dwiema igłami preparacyjnymi potrzebny 
organ. Zarówno żwacz, jak i penis są dobrze widoczne przez prawie 
przezroczystą zewnętrzną powłokę chitynową. Odpreparowany organ 
przenosimy na igle na szkiełko przedmiotowe do kropli cedrowego 
olejku lub kanadyjskiego balsamu. Podłożywszy z dwu boków kropli 
odpowiedniej grubości szklane włośniki lub z braku pod ręką takowych, 
przycięte kawałki szpilek entomologicznych, przykrywamy preparat 
szkiełkiem pokrywkowym. Przesuwając ostrożnie po podkładkach szkiełko 
pokrywkowe po nastawieniu preparatu pod mikroskopem, możemy na
dać badanemu obiektowi odpowiednią pozycję do zarysowania lub (po 
stężeniu balsamu) do fotografii. O ile posługujemy się materiałem 
przechowywanym uprzednio w spirytusie, to należy przed gotowaniem 
w KOH wygotować (15 — 20 minut) chrząszcza w wodzie destylowanej.

O ile chcemy zebrać materiał do hodowli sztucznej, trzeba odciąć 
kawałek drewna, gałązki itp. z nienaruszoną korą, a po przyniesieniu do 
domu przetrzymać kilka dni w pokojowej temperaturze, by przesechł, 
o ile ma być umieszczony w szklanym zamkniętym słoju. Materiał nie- 
przeschnięty dobrze — spleśnieje w szczelnym zamknięciu. Do celów 
li tylko wyhodowania pewnej ilości okazów kornika lub jego pasożytów, 
najlepsze są właśnie szklane słoje, szczelnie zamykane.

W końcu podamy krótki opis posługiwania się ipidiatorem — apa
ratem skonstruowanym przez Karpińskiego do obserwacji zjawisk zacho
dzących wewnątrz obrazów żerowania. Oddzieliwszy ostrożnie od bielu 
płat kory, pod którą korniki założyły chodniki macierzyste, kładzie się 
go (stroną wewnętrzną) na szkło ramki wewnętrznej (Rys. 100) i przy
ciska z zewnątrz dwiema metalowymi poprzeczkami. Po nałożeniu 
ramy В na wierzch płaskiego okrągłego szklanego naczynia, zaś na jego 
dno ramy A, sprzęga się obie haczykami z boków. Przez szkło, na 
którym spoczywa kora, możemy obserwować zjawiska zachodzące we
wnątrz obrazu żerowania, jak kopulację, odkładanie jaj itp., zaś przez 
dno naczynia,—zjawiska zachodzące na zewnątrz, jak wypadanie trocin,
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Rys. 100. Ipidiator konstrukcji J. J. Karpińskiego.
AA| — rama zakładana na dno szklanego naczynia. A — wewnętrzna strona A| — zewnętrzna strona, ßß, — rama za
kładana na wierzch szklanego naczynia, ß — wewnętrzna strona, ßj — zewnętrzna strona. C — przekrój pionowy sto
jącego aparatu D — aparat z profilu a — dykta na której opiera się dno naczynia, b — r a ink a. c — dykta obejmująca 
dno naczynia, d - otwór obserwacyjny na dno naczynia e — dykta na której opierają się brzegi naczynia i szkło 
w ramce wewnętrznej,/—dykta obejmująca brzegi naczynia, g— ramka wewnętrzna ikopioramka na szkło, h — szkło 
w ramce wewnętrznej, i — kora z korowiaą, r, - miazga z obrazem terowania, przylegająca do szkła ramki wewnętrz
nej, A-otwór wejściowy w obrazie terowania, A, - gwinty na których obracają się metalowe poprzeczki, / -zakładki 
do poprzeczek, m — metalowe poprzeczki, n — szklane naczynie, o — haczyk Sc.ągający ramy zakładane na dno
i wierzch fz przeciwległego boka znajduje się drugi ,-----o wskazują kierunek obserwacji: wewnętrznej sytuacji

w chodnikach oraz zjawisk nazewnątrz kory.
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zachowanie się pasożytów itp. Ponieważ naczynie jest szczelnie zam
knięte ramą B, więc proces wysychania kory postępuje nadzwyczaj 
wolno, dzięki czemu mamy możność każdy obiekt poddawać obserwacji 
nawet w ciągu kilku dni bez przerwy. Należy zaznaczyć, że światło 
sztuczne (lampy), nie wpływa ujemnie na zachowanie się chrząszczy, 
więc obserwacje najlepiej wykonywać wieczorami. Ujemne wrażenie 
sprawiają natomiast wszelkie wstrząsy i zakłócanie spokoju przez prze
stawianie aparatu itp. i tego właśnie należy unikać.

1
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WYKAZ UŻYWANYCH W PRACY POLSKICH NAZW GATUNKOWYCH KORNIKÓW.

Bielojad Kraatca — Pieleobius kraatzi.
olbrzymi — Dendroctonus micans 
wiązowiec — Pteleobius vittatus

Cetyniec mniejszy — Blastophagus minor.
większy — Blastophagus piniperda.

Drwalnik bukowiec — Xyloterus domesticus. 
nieparek — Anisandrus dispar. 
paskowany — Xyloterus lineatus.
Saksesena — Xyleborinus saxeseni. 
znaczony — Xyloterus signatus.

Drzewoterek dębowiec — Dryocoetes villosus.
olchowiec — Dryocoetes alni. 
wschodni — Dryocoetes hectographus. 
zachodni — Dryocoetes autographus

Kornik bruzdkowany południowy — Pityophthorus exculptus.
„ wschodni — Pityophthorus micrographus.
„ zachodni — Pityophthorus pityographus.

brzegozębny — Orthotomicus proximus. 
bukowiec — Ernoporus fagi 
czterozębny — Pityogenes quadridens. 
drukarczyk — Ips amitinus. 
drukarz — Ips typographus.
drukarz wschodni — Ips duplicatus (vide к. zrosłozębny). 
dwuzębny — Pityogenes bidentatus. 
gładki — Pityophthorus glabratus.
Henschla — Pityophthorus henscheli. 
jałowcowiec — Phloesinus thujae.
Knoteka — Pityophthorus knoteki. 
kolcozębny — Pityokteines spinidens. 
kosodrzewinowiec — Pityogenes bistridentatus. 
kruszynowiec — Lymantor aceris. 
krzywozębny — Pityokteines curvidens. 
leszczynowie? — Lymantor coryli.
Lichtensteina — Pityophthorus lichtensteini. 
lipowiec — Ernoporus tiliae.

„ kaukazki — Ernoporus caucasicus.
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Kornik modrzewiowiec — Ips cembrae.
monachijski — Pityogenes monacensis.
Morozowa — Pityophthorus morozovi. 
osikowiec mniejszy — Trypophloeus asperatus.

„ północny — Trypophloeus bispinulus.
„ większy — Trypophloeus yranulatus.

ostrozębny — Orthotomicus suturalis. 
płaskozębny — Orthotomicus longicollis. 
powojnikowiec — Xylocleptes bispinus.
Rybińskiego — Trypophloeus rybińshii. 
rytownik — Pityogenes chalcographus.
Saalasa — Pityogenes saalasi. 
skrytojad — Heteroborips cryptographus.
Starka — Orthotomicus starki. 
sześciozębny — Ips sexdentatus.
Tregorda — Pityophthorus trägardhi. 
trójzębny — Ips acuminatus.
wielozębny — Orthotomicus laricis.
Woroncowa — Pityokteines vorontzovi. 
znaczony — Pityogenes trepanatus.
zrosłozębny — Ips duplicatus (vide к. drukarz wschodni), 
żarnowcowiec — Phloeophthorus rhododactylus.

Ogłodek brzozowiec — Scolytus ratzeburgi. 
czarny — Scolytus laevis. 
dębowiec — Scolytus intricatus. 
grabów iec — Scolytus carpini. 
jabłonowiec — Scolytus mali.

Ogłodek Kirscha — Scolytochelus kirschi. 
mały — Scolytus pygmaeus. 
śliwowiee — Scolytus rugulosus. 
wiązowiec — Scolytus scolytus. 
wielorzędowy — Scolytus multistriatus.

Polesiak górski — Hylurgops glabratus.
obramowany Hylurgops palliatus.

Rozwiertek mniejszy — Xyleborus dryographus.
Płeila — Xyleborus pfeili. 
sosnowiec — Xyleborus eurygraphus. 
większy — Xyleborus monographus.

Szczeciniak czarny — Phthorophloeus spinulosus. 
jasny — Xylechinus pilosus.

Wgryzoń jodłowiec — Ciyphalus piceae.
modrzewiowiec — Cryphalus intermedius. 
północny — Cryphalus saltuarius. 
świerkowiec — Cryphalus abietis.

Zakorek brunatny — Hylastes brunneus.
bukowiec — Taphrorychus bicolor.
Chołodkowskiego — Carphoborus cholodkovskyi. 
czarny — Hylastes ater.
jesionowiec czarny — Hylesinus crenatus.

„ mały — Hylesinus oleiperda.
„ pstry — Leperisinus fraxini.
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Zakorek jesionowiec rdzawy — Leperisinus orni.
Kallenbacha — Thamnurgus kaltenbachi.
świerkowiec — Hylastes cnnicularius.
czterooczny czereśniowiec — Polygraphus grandiclava.

„ letaninowiec — Polygraphus punctifrons.
„ niniejszy — Polygraphus subopacus.
„ większy — Polygraphus polygraphus.

karlik błyszczący — Crypturgus pusillus.
„ Maulego — Crypturgus maulei.
„ północny Crypturgus hispidulus.
„ szary — Crypturgus cinereus.

koniczpnowiee — Hylastinus obscurus. 
korzeniowiec — Hylastes linearis. 
mały — Hylastes attenuatus. 
najmniejszy — Carphoborus minimus. 
owłosiony — Hylurgus ligniperda. 
pospolity Hylastes opacus. 
wąski — Hylastus angustatus. 
wilczomleezak — Thamnurgus varipes.

Zatkalik dębowiec — Platypus cylindrus.
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WYKAZ NAZW ŁACIŃSKICH RODZIN, PODRODZIN, PLEMION, GRUP, RODZAI, 
PODRODZAI, GATUNKÓW, RAS I ODMIAN ORAZ ICH SYNONIMÓW’).

abietis Ratz b. Cryphalus .....
Stronice

102
aceris Lindem. Lymantor ..... 131
aceris К notek. Scolytus ..... 149
acuminatus Gyll. Ips ... 90
a e s c u l i Ferrari. Xyleborus = saxeseni Ratzb. X. 121
affinis Sturm. Eccoptogaster — intricatus Ratzb. «S' 117
alni Georg. Dryocoetes ..... 134
alni M u b 8. Bostrychus = pfeili R a t z b. Л. 135
alni Lindem. Trypophloeus . 152
amitinus Eichh. Ips . ... . 109
angustatus H Г b 8 t. Hylastes . 78
ANISANDRUS................................................................... • 60
armat us Comun. Scolytus = multistriatus M r 8 h. «S' lub pygmaeus Fbr. S. 142
asperatus Ratzb. Cryphalus = saltuarius W 8 e. C. 102
asperatus Gyll. Trypophloeus t . . . 136
ater P а у k. Hylastes ..... 75
attenuatus E r. Hylastes ..... 77
atterimus Egg. Hylastes . ... . 150
autographus Ratzb. Dryocoetes . . . . 103
austriacus Wachtl. Pityogenes = trepanatus Nördl. P. . 86

bartschti Mühl. Lipalhtum . . . . 151
biatowleżensi Karp. var. Pityogenes 87
bicolor Hrbst. Taphrorychus . . . . 115
bidentatus Hrbst. Pityogenes .... 88
b i d e n s Fbr. Bostrychus = bidentatus H Г b 8 t. P. 88
b i n o d и l и s Ratzb. Cryphalus = asperatus G у 1 1. T. 136
bispinulus Egg. Trypophloeus .... 137
bispinus D U f t 8 C h. Xylocleptes . . . . 139
bistridentatus Eichh. Pityogenes .... 68
BLASTOPHAGUS . . . 57
BOSTRYCHUS = IPS l inne 89 i inne

*) Druk rozrzucony oznacza synonimy.
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Stronice
brunneus E Г. Hylastes .... ... 98
brunneus Reitt. Hylastes = subalpinus В g g. H. . . K • . 148
buyssoni Reitt. Pityophthorus ....... 152

CARPHOBORINA.......................................................................................................... 55
CARPHOBORINAE . .   47
CARPHOBORUS.......................................................................................................... 55
carpini Ratzb. Scolytus ........ 126
carpini R e d t. Eccoptogastir = intricatus Ratzb. 5. . . . . 117
castaneus Ratzb. ab. Scolytus ...... 123
caucaslcus Lindem. Ernoporus . . . . . . , 133
chalcographus L. Pityogones ........ 107
c h a p u i s i Bland f. Phthorophloeus = spinulosus R e у P. . . 96
cholodkovskyi S p 68 В. Carphoborus ....... 79
cembrae Heer, fps ......... 70
c e m b r a e Seltner. Polygraphus = grandiclava T h O m 8. P. . . . 125
cinereus Hrbst. Crypturgus ........ 82
COCCOTRYPES ......... 46
conjunctus Reitt. var. Pityogenes ....... 68
coryli Perris. Lymantor ........ 132
crenatus Fbr. Hylesinus ........ 127
crenatus Guilleb. Elzearius = spinulosus R e y. P. . . . . 96
crenulatus Duft. Hylastinus •= obscurus Mrsh.//. . 131
CR Y PH A LO PS = ERNOPORUS............................... 133
CRYPHALINAE........................................... 47
CRYPHALfNJ........................................... 59
CRYPHALUS........................................... 59
ciyptosraphus Ratzb Heteroborips ....... 138
CRY PTURGINAE ......... 47
CRYPTURGINI............................................................................................  . 58
CRYPTURGUS........................................... 58
cunicularius E Г. Hylastes ........ 98
curvidens Germ. Pityokteines ....... 65
cyllndrłformis Reitt. Platypus ....... 152
cylindrus Fbr. Platypus ........ 122

dactyliperda Fbr. Coccotrypes ....... 46
dahuricus Mann. Scolytus = mali В ech 8 t. S. . . . . 123
danicus Egg. Crypturgus ........ 151
declivis Reitt. Thamnurgus = kaltenbachi В a c h. T. . . 148
decolor Boild. Xyleborus = saxeseni R a t Z b. X. . . . . 121
decumanus Er. Hylastes = glabratus Z e 11. H. . . . . 97
DENDROCTONUS........................................................................................................... 57
destructor Oliv. Scolytus = scolytus F b Г. S. . . . . 140
destructor Ratzb. lub Thoms. Eccoplogaster = ratzeburgi J a n s. S. . 113
dispar Fbr. Anisandrus . . . . . . . . 118
domesticus L. Xyloterus ........ 134
DRYOCOETES................................................................................... 59
DRYOCOETINAE ......... 47
DRYOCOETINI................................................................................... 59
dryographus Ratzb. Xyleborus . . . . . . . 120
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Stronice
dryographus Thoms. T omicus — cryptographus R a t z b H. . . 138
duplicatus Sahib. Ips ........ 110

ECCO PTO G R A ST E R = SCOLYTUS..................................................... 113
ECCOPTOGRASTRINAE .    47
elongatus Löwen d. Pityogenes = trepanatus Nördl./5.. . . 86
ELZEARI U S = PHTHOROPHLOEUS ..... 96
engadinensis F u e h s. var. Ips ....... 125
ensifer Eichh. Scolytochelus ....... 149
ERNOPORUS..................................................................................................................... 59
erosus W o 1 1 a s. Orthotomicus ....... 91
esau Gredl. Hylesinus ~ oleiperda F b r. H. . . . . 128
eurygrophus Ratzb. Xyleborus ....... 84
exculptus Ratzb. Pityophthorus ....... 105

fagi Fbr. Ernoporus ......... 116
fallax Wich m. Hylastes = gergeri Egg.//. . . . . . 148
feiferi К 61. Orthotomicus ........ 92
f e n n i с и s Egg. Pityophthorus — micrographus L. P. . . . 104
flavicornis Chevr. Scolytus = multistriatus M r s h. S. . . . 142
flaoloornis G ё n ё. Scolytus = rugulosus R a t z b. 5. . . . 124
fraxini Pnz. Leperisinus ........ 128
f и scu s Mrsh. Bostrychus = bicolor Hrbst. T. . . . . 115

g e m i n a t и s Zetterst. Bostrychus — acuminatus Gyll./.. . . 90
g e o ffr о у i G O e Z e. Scolytus = scolytus F Ь T. S. .... 140
gergeri Egg. Hylastes ........ 150
glabratus Zetterst. Hylurgops ....... 97
glabratus Eichh. Pityophthorus ....... 85
grand'claca Thoms. Polygraphus ....... 125
granulatu» Ratzb. Trypophloeus ....... 137
g r o t h i Haged. Cryphalus = asperalus G у 11. T. . . . . 136

haemorrhous Schmidt. Scolytus = rugulosus R a t z b. 5. . . 124
hectographus Reitt. Dryocoetes ....... 103
hederae Schmidt. Kissophagus ....... 150
helferi Villa. Hylastes — palliatus Gyll. H. . . . . 74
henscheli S e i t n e r. Pityophthorus ....... 69
HETEROBORIPS ......... 60
heterodon W a C h 11. var. Pityokieines ...... 66
hispidulus Thoms. Crypturgus ....... 81
hybridus Karp. H у b. Pityophthorus ...... 105
HYLASTINI................................................................................................ 58
HYLASTITES................................................................................... 46
HYLASTES . .   58
HYLASTINUS................................................................................... 57
HYLESININA.............................................................................................  . 56
HYLESININAE . . '...................................................... 47
HYLESININI........................................................................................................... 56
HYLESINUS........................................................................................................................ 56
HYLURGINI.......................................................................................................................  57
HYLURGOPS ........................................................................................................... 58
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HYLURGUS.......................................................................................................................
HY POBOR1NAE..........................................................................................................

Stronice
58
47

i n f u scatu s Eichh. Tomicus = duplicatus Sahib. Z. 110
intermedius Ferrari. Cryphalus .... 69
intricatus Ratzb. Scolytus ..... 116
inversa Karp. H у b. Pityophthorus 105
IPIDAE ....... 47
IPINAE................................................................................ 52
IPINI............................................................................................. 60
IPS............................................................................................. 61

j u d e i c h i К i r 8 C h. Tomicus = duplicatus Sahib. I. . 110
juniper i Doebn. Phloesinus = thujae Perrifl. P. . 63

kaltenbachi Bach. Thamnurgus .... 152
kirschi Skal. Scolytochelus ..... 143
KISSOPHAGUS ...... 57
knoteki Reitt. Pityophthorus .... 105
k ö n i g i Sein. Scolytus = aceris Knotek S. 149
kraatzi Eichh. Pteleobius ..... 145

laevis Chap. Scolytus ..... 140
laricis Fbr. Orthotomicus ..... 92
latus Egg. Cryphalus . . * . 171
1 e d e r i Reitt. Cryphalops = tiliae P n Z. E. 133
leperisinus.............................................. 57
lichlensteini Ratzb. Pityophthorus .... 85
ligniperda Fbr. Hylurgus . ... . 73
linearis E r. Hylastes ...... 76
lineatus 0 1 i V. Xyloterus ..... 83
L1PATHRUM................................................................... 148
longicollis Gyll. Orthotomicus .... 94
LYMANTOR ................................................................... 58

macrographus Eichh. Pityophthorus = exculptus Ratzb p. 105
malt Bechst. Scolytus ..... 123
marsh am i Re у. Bostrychus — alni Georg. D 134
maulei Roilb. Crypturgus ..... 101
melanocephalus E i Ć h h. ab. Xyloterus 83
micans Kugel. Dendroctonus .... 96
micrographus L. Pityophthorus .... 104
micrographus Deg Bostrychus = laricis Fbr. O. 92
minimus F b Г. Carphoborus ..... 79
minor Hartig. Blastophagus .... 73
m i n u t u s Ziegl. Scolytus = pygmaeus F b Г. 5. 142
monacensis F u С h 8. Pityogenes .... 87
monographus Fbr. Xyleborus .... 119
montanus Egg. Pityogenes = btstridentatus E i C h h. P, . 68
morozovi Spess. Pityophthorus . . . . 106
multistriatus Mrsh. Scolytochelus . , 142
MYELO PHI LUS = BLASTOPHAGUS 57
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Stronice
n i g г 1t u s О У 11. Bostrychus — suturalis Gyll. O. ... . 93
n o x i u s Ratzb. Scolytus = carpini Ratzb. <S. lub pygmaeus F b r. 5. . 126, 142

oblitus Perris. Tomicus = longicollis G у 11. O. . . . . 94
obscurus M r S b. Hylastinus . .... i . . 131
oleiperda Fbr. Hylesinus ........ 128
omissus Eichh. Tomicus = proximus E i c h h. O. . . . . 91
opacus E Г. Hylastes ......... 78
orientalis Egg. Scolytochelus ...... . 171
orni Fuchs. Leperisinus ........ 129
orthotomicus . :......................................................... 6i

palliatus Gyll. Hylurgops ........ 74
parallelocollis Eichh. Crypturgus = pusillus G у 11.'C. . . . 82
parallelus C h a p p. Hylastes ....... 150
perfoliatus Wall. Phloeophihorus — rhododactylus Mrsh. P, 147
perrisi Guilleb. Phthorophloeus = spinulosus R e у . P. . . . 96
petzi R e i 11. Thamnurgus . . . . . . . . 152
pfeili Ratzb. Xyleborus ........ 135
PHLOEOPHTHORUS...................................................................... 56
PHLOEOSININA.................................................................................. 56
PHLOEOSINUS ......... 56
PHLOEOTRIBINA................................................................................... 56
PHTHOROPHLOEUS  ......... 56
piceae Ratzb. Cryphalus ........ 63
picicolor Steph. Eccoptogaster = intricatus R a t Z b. S. . . . 117
pilidens R e i 11. Pityogenes = kaukaski bistrldentatus E i C h h. P. . . 68
pilosus Ratzb. Xylechinus ... .... 96
pinicola Bed. Hylastes = ater P а у к. H. . . . . . 75
piniperda L. Blastophagus ........ 71
piri Ratzb. var. Scolytus ........ 123
PITYOGENES.................................................. 59

pityographus Ratzb. Pilyophtborus ....... 64
PITYOKTEINES................................................. 60
P1TYOPHTHOR1NAE.................................... 47
PITYOPHTHORUS................................................. 59
PLATYPIDAE................................................. 47
PLATYP0D1DAE ......... 52
PLATYPUS.............................................................. 52
POLYGRAPH INA ....... • . . 55
POLYGRAPHINAE.......................................... 47
POLYGRAPH1N1................................................. 55
POLYGRAPHUS................................................. 55
polygraphus L. Polygraphus 99
proximus Eichh. Orthotomicus ....... 91
pruni Ratzb. Scolytus = malt Bechst. 5. . . . . . 123
psilonotus Germ. Bostrychus — curvidens G в Г m. P. . . . 65
PTELEOBIUS ....... . . 57
pubescens Mrsh. Pityophthorus ....... 152
pubescens Fbr. Polygraphus = polygraphus L. P. . . . . 100
punctifrons Thoms Polygraphus ....... 100
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pusillus G у 11. Crypturgus ..... 
pusillus Sturm. Scolytus = mali В e c h s t. S 
p u t o n i Eichh Hylesinus — kraatzi E i C h h. H. 
pygmaeus Fbr. Scolytus . . . . .
pygmaeus Gyll. Eccoptogasler = intricatus Ratzb. 5.

quadridens Hartig. Pityogenes .... 
quinquelineatus Adams. Bostrychus = signatus Fbr. X 
quercus Eichh. Trypodendron — signatus F b Г. X.

Z.
P.

ey. P

strigilatus Reitt. 
subalpinus Egg. 
subcribrosus Egg.

ramulorum Perris Pityophthorus — pubescens M Г S h. 
ratzeburgi Janson. Scolytus ... .
ratzeburgi Koleń. Bostrychus = dispar F Ь Г. A. . 
ratzeburgi Ferrari. Cryphalus — tiliae P П г. E 
ratzeburgi Thoms Scolytus — scolytus Fbr. S. 
rectangulus Ferrari. Tom'cos = duplicatus Sahib 
r e t a m a e Perris. Phloeophthorus = rhododactylus Mrsh 
r e t u s u s Oliv. Xylocleptes — bispinus D U f t. X. 
rhododactylus Mrsh. Phloeophthorus
rhododactylus Chap. Phthorophloeus = spinulosus f 
rossicus Semen. Craphoborus ■ .
rotundicollis 'Reitt. Hylastes ~ subalpinus Egg H 
rubripennis Reitt. ab. Blastophagus 
rugulosus Ratzb. Scolytus .... 
tybińskii Reitt, Trypophloeus . .

saalasi Egg Pityogenes ....
saltuaiius W s e. Cryphalus ....
saxeseni Ratzb. Xyleborinus . .
schreineri Eichll. Cryphalus = cauca icus L. E
s с o l i t u s P а у k. Eccoptogaster = ratzeburgi Jans. S 
SCOLYTIDAE 
SCOLYTINAE 
SCOLYTOCHELUS .
SCOLYTUS . . . .
scolytus Fbr. Scolytus 
serrifer Egg. Phloeosinus 
sexdentatus В О e Г n. Ips
sexdentatus Oliv. Pityogenes — chalcographus L. P. 
signatus Fbr. Xyloterus
simplex Re у. Hylastes = opacus E r. H.
s p a r t l i Nördl. Phloeophthorus = rhododactylus Mrsh. P. 
spinidens Reitt. Pityokteines 
spinulosus R e y. Phthorophloeus 
spinulosus Guilleb, Phthorophloeus = spinulosus R 6 у. P. 
squamulatus Redtb. Carphoborus — minimus Fbr. C. 
starki Spess. Orthotomicus
stenographus Duft. Bostrychus — sexdentatus В О 6 Г n. Z.

ab. Scolytus . . ,
Hylastes ..... 

Crypturgus

Stronice
82

123 
145 
141 
117

89
114
114

148
113
119
133 
140 
110 
147 
139
147
96

151
148

71
124 
147

108
102
121
134
113
52
55
55
55

139
63
89

107
114
78

147
66
95
96
79

111
89

123
150
152
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Stronice
subdepressua Key. Xyleborus = saxeseni R a t Z Ь. X. . . 121
subelongalus M О t в C h, bps . , . . , . . . 171
subopacus Thoms. Polygraphus ....... 101
suturalis Gyll. Orthotomicus ....... 93

tachygraphus Sahib. Bostrychus = dispar F b Г. A. . . . 119
taphrorychina .    58
TAPHRORYCH/Nl..................................................................................................................... 58
TAPHRORYCHUS..................................................................................................................... 59
tarsal is Först. Phloeophthorus = rhododactylus Mrsh. P, , . . 147
lenebrosus Sahib. Hylastes — glabratus Z e 11, H. , . 97
THAMNURGINA................................................................................ . 58
THAMNURGINAE ......... 47
THAMNURGUS ......... 58
thnmsoni Ferrari. Cryphalus — fagi F b r. E. , . , . 115
thujae P e r r i 8. Phloeosinus ....... 62
tiliae Pnz. Ernoporus ........ 133
TOMICUS — IPS i iune................................................................................ 110
toranio Bernard Hylesinus — oleiperda F b Г. H. . . • . 128
trägardhi Spess. Pityophthorus ....... 106
t r e d I i Haged Cryphalus = gianulatus R a t Z b. T. . . . 137
trepanatus N Ö г d 1. Pityogenes ....... 86
tri folii Müll. Hylartinus = obscurus Mrsh, H. .... 131
T R Y PO D E N D RO N—Xyloierus ...... 114
TRYPOPHLOEINAE . ................................................................... 47
TRYPOPHLOEUS........................................................................................................... 59
typographus L. Ips , . . . . . . 108

ulmi R e d t var. Scolytochelus ....... 142

variolosus Perris. Hylastes = linearis E r. H- . . . 77
oaripes Eichh. Thamnurgus ....... 146
vicinus Bedel. Kissophagus = hederae S C h m. K. ■ . . . 148
oillosus Fbr. Dryocoetes . . , . . . . 117
Oittatus Fbr. Pteleobius ........ 144
vorontzovi Jakobs Pityokteines ....... 67

XYLEBORINAE....................................................... 47
XY LEBO R!N I................................................................... . . 60
XYLEBORINUS ..................................................................................................................... 60
XYLEBORUS...................................................... 60
XYLECHINITES...................................................... 46
XYLECHINUS . .............................................................................................. 57
XYLOCLEPTES........................................................................................................... 59
xylographus Sahib. Pityogenes — chalcographus L. P. . . , 107
XYLOTERINAE........................................................................................................... 47
XY LOT ERIN I.......................................................................................................... 59
XYLOTERUS................................................................................ ............. . 59
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OBJAŚNIENIE TABLIC
EXPLICATION DES TABLES

Tablica I.

Tablica II.

Tablica III.

Tablica IV.

1. Pozycja kopulujących korników drukarzy (Ips typographus L.). 
Samiec (u góry) pozostaje w komorze godow ej, samica (u dołu) 
znajduje się w chodniku (oryg.) 8/1.

2. Jaja kornika drukarza (Ips typographus L.). W prawej nyży 
jajo w pozycji bezpośrednio po złożeniu, przed zasklepieniem 
trocinkami, które przygotowane są w końcu chodnika. W le 
wej nyży pozycja jaja naruszona przy odsłonięciu z zaskle
piających je trocin (oryg.) 18/1.

3. Oprzędy larw pasożytniczej błonkówki Coeloides bostrycho
rum Giraud. Larwy pasożyta po zniszczeniu larw kor
nika drukarza, przepoczwarczyły się w chodnikach jego larw 
(oryg.). 1/1.

4. Kornik drukarz (Ips typographus L.) porażony przez paso
żytniczą larwę z gatunku Ipocoelius seitneri Rouschka 
(oryg) 10/1.

1. Obrazy żerowania Phloeosinus thujae Perris (oryg.) 1/1.
2. Obraz żerowania Pityophthorus pityographus Ratzb. na 

cienkiej gałązce jodły (oryg.) 1/1.
3. Obrazy żerowania Pityophthorus pityographus Ratzb. 

(oryg.) 1/1.
4. Pityokteines curvidens Germ, (samica u góry i samiec 

u dołu! (oryg.) 16/1.
5. Obraz żerowania Cryphalus piceae Ratzb. W górnej części 

pozostawiono korę, na której widać otwory wylotowe (oryg ) 1/1
1. Pojedynczy obraz żerowania Pityokteines curvidens Germ 

(oryg.) 1/1.
2. Obrazy żerowania Pityokteines vorontzowi Jakobs, (oryg.) l/t.
3. Obraz żerowania Cryphalus intermedius Ferrari (oryg.tl/l-
4. Obraz żerowania Pityogenes bistridentatus E i c h h. (oryg.) 1/1
5. Ips cembrae Heer — kornik modrzewiowiec (oryg.) 7/1.
1. Obraz żerowania Ips cembrae Heer, (oryg.) 1/1.
2. Obraz żerowania Hylurgus ligniperda Fbr. (oryg) 1/1.
3. Obraz żeru uzupełniającego młodych chrząszczy Hylastes ater 

Рау к po wylęgu (oryg.) 1/1.
4, 6, 6, Hylurgops palliatus Gyll, (4>, H. glabratus Z e 11 e r s t. (5)-

H. ligniperda Fbr. (6) (oryg.) 8/1.
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Tablica V. 
Tablica VI. 
Tablica VII. 
Tablica VIII.

Tablica IX.

Tablica X.

Tablica XI.

Tablica XII.

Tablica XIII.

Tablica XIV.

Tablica XV.

Tablica XVI.

Obrazy żerowania Blastophagus piniperda L. (oryg.) 1/1. 
Wydrążone przez cetyńca pędy sosny (cetyna) (oryg.) 1/1. 
Obrazy żerowania Blastophagus minor Hartig. (oryg.) 1/1.

1 — 4. Hylastes ater P а у k. (4), H. linearis Er (1), H. cunicularius
Er. 18), H. brunneus Er. (2) (oryg.) 8/1.

5. Obraz żerowania Hylastes linearis Er. (oryg) 1/1.
6. Obraz żerowania Hylastes attenuatus Er. (oryg.) 1/1.
7. Obrazy żerowania Hylastes opacus E r. (oryg.) 1/1.
8. Obrazy żerowania Carphoborus cholodkovskyi Spess. 

(oryg.) 1/1.
9. Obraz żerowania Carphoborus minimus Fbr. (oryg.) 1/1.
1. Obraz żerowania Crypturgus hispidulus Thoms, (oryg.) 1/1.

2 — 4. Obraz żerowania Pityogenes monacensis Fuchs, (oryg.) 1/1.
6. Obraz żerowania Xyloterus lineatus Oliv, (oryg.) 1/1.
6. Obraz żerowania Xyleborus eurygraphus Ratzb. (oryg.) 1/1.

7 — 9. Xyloterus lineatus Oliv. (7), X. signatus Fbr. (8), X. dome
sticus L. (9) (oryg.) 12/1.

1. Obraz żerowania Pityogenes bidentatus Hrbst. (oryg.) 1/1.
2. Obraz żerowania Pityogenes trepanatus Nördl. (oryg.) 1/1.
3. Obraz żerowania Ips acuminatus Gyll. (oryg.) 1/1.
4. Ips acuminatus Gyll. (oryg.) 15/1.
5. Ips sexdentatus Boern. (oryg.) 9/1.
6. Obraz żerowania (z obszerną komorą godową) Ips sexdentatus 

Boern. (Odbitka na korze) (oryg) 1/1.
1. Obraz żerowania Ips sexdentatus Boern. (Odbitka na bielu) 

(oryg.' 1/1.
2. Obraz żerowania Orthotomicus laricis Fbr. (oryg.) 1/1.

1. 2. Orthotomicus proximus Eichh. Samiec i samica (1), O. lari
cis Fbr. (2) (oryg) 8/1.

3. Orthotomicus longicollis Gyll. samiec u góry i samica 
u dołu (oryg.) 9/1.

4. Obraz żerowania Orthotomicus proximus Eichh. (oryg.) 1/1.
5. Obraz żerowania Orthotomicus suturalis Gyll. (oryg.) 1/1.
1. Obraz żerowania Dendroctonus micans Kugel, po wylęgu 

chrząszczy (oryg.) 1/1.
2. Dendroctonus micans Kugel (oryg.) 7/1.
3. Obraz żerowania Dendroctonus micans Kugel, (w początko

wym stadium żeru larw) (oryg.) I/!.
4. Grudy i lejki żywiczne na korze (Dendroctonus micans 

Kugel.) (oryg) 1/1.
1. Obraz żerowania Orthotomicus longicollis Gyll. (oryg.) 1/1.
2. Obraz żerowania Phthorophloeus spinulosus Rey. (oryg.) 1/1.
3. Obraz żerowania Cryphalus abietis Ratzb. (oryg.) 1/1.
4. Obraz żerowania Xylechinus pilosus Ratzb. (oryg.) 1/1.
1. Obraz żerowania Dryocoetes autographus Ratzb. (oryg.) 1/1.
2. Obraz żerowania Dryocoetes hectographus Reitt. (oryg.) 1/1.
3. Dryocoetes hectographus Reitt. (oryg.) 14/1.
4. Dryocoetes autographus Ratzb. (oryg.) 14/1.
1. Obraz żerowania Polygraphus punctifrons Thoms, (oryg.) 1/1.
2. Obraz żerowania Polygraphus polygraphus L. na gałęzi 

(oryg.) 1/1.
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Tablica XVII.

Tablica XVIII.

Tablica XIX.

Tablica XX. 
Tablica XXI.

Tablica XXII.

Tablica XXIII.

Tablica XXIV.

Tablica XXV.

8. Obrazy żerowania Pol}/graphus subopacusjl home, na sośnie 
(oryg.) 1/1.

4. Obraz żerowania Polygraphus polygraphus L. na korze 
(oryg.) 1/1.

1. Obraz żerowania Pityogenes chalcographus L. (na cienkiej ko
rze świerku) (oryg.) 1/1.

2. Obraz żerowania Pityogenes chalcographus L. na gałęzi sosny 
(oryg.) 1/1.

3. Obraz żerowania Pityophthorus exculptus R a t z b. (oryg.) 1/1.
4. Obraz żerowania Hylurgops glabratus Zetters t. (oryg.) 1/1.
1. Żerowisko Ips typographus L. z jego larwami i poczwarkami 

(oryg.) 1/1.
2. Obraz żerowania Ips typographus L. (oryg.) 1/1.
3. Obraz terowania Ips typographus L. Widoczne są kanały 

zwrotnicowe w chodniku macierzystym (oryg.) 1/1.
4. Obraz żeru uzupełniającego Ips typographus L. na gałązce 

sosny (oryg.) 1/1.
1. Ips amitinus Eichh. (oryg.) 9/1.
2. Obraz żerowania Ips amitinus Eichh. (or g.) 1/1.
3. Ips duplicatus Sahib, (samiec u góry, samica na dole) 

(oryg.) 8/1.
4. Obraz żerowania Ips duplicatus Sahib, (oryg.) 1/1.
5. Obraz żerowania Xyloterus signatus F a b r. Chodniki zapeł

nione grzybnią Monilia Candida (oryg.) 1/1.
Obraz żerowania Scolytus ratzeburgi J a n s o u (oryg.) 1/1.

1. Otwory „kopulaeyjno-wentylacyjne” w obrazie żerowania 
Scolytus ratzeburgi Janson, (oryg.) 1/1

2. Obraz żerowania Dryocoetes villosus Fbr. (oryg.) 1/1.
3. Scolytus multistrialus M r s h. (oryg.) 12/1.
4. Scolytus intricatus Ratzb. (oryg.) 12/1.
5. (Scolytochelus carpini R a t z b. (oryg.) 12/1.
6. Obraz żerowania Scolytus intricatus Ratzb. (oryg.) 1/1.
7. Obraz żerowania Anisandrus dispar Fbr. (oryg.) 1/1.
1. Obraz żerowania Xyleborus monographus Fbr. (oryg.) 1/1.
2. Obraz żerowania Xyleborus dryographus Ratzb. (oryg.) 1/1.
3. Obraz żerowania Platgpus cylindrus Fbr, (oryg.) 1/1.
4. Platypus cylindrus Fbr. (oryg.) 8/1.
5. Xyleborus dryographus Ratzb. samica (oryg.) 12/1.
6. Wspólne żerowisko larw Xyleborinus saxeseni Ratz b 

(oryg.) 1/1.
1, 2. Obraz żerowania Polygraphus grandiclava Thoms, (oryg.) 1/1. 
3, 4. Polygraphus grandiclava Thoms, samica (3), samiec (4) (oryg.).

5. Hylesinus crenatus Fbr. (oryg.).
6. Obraz żerowania Scolytus mali Bechst. (oryg.).
1. Obraz żerowania Leperisinus fraxini Pnz. (oryg.).
2. Obraz żerowania Leperisinus orni Fuchs, (oryg).
3. Obraz żerowania Hylastinus obscurus Mrsh. na żarnowcu 

(oryg.) 1/1.
1. »Róże” na jesionie (oryg.) 1/1.
2. Obraz żerowania Lymantor aceris Lindem, (oryg.) 1/1.
3. Obraz żerowania Lymantor coryli Perris, (oryg.) 1/1.
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4 — 6.

7, 8.
Tablica XXVI. 1.

2.
3.

4.
5.

Tablica XXVII. 1.
2.

Tablica XXVIII. 1.
2.
3.

4, 6.

Leperisinus fraxini Pnz. (4), L. orni Fuchs. (5), Hylesinus olei
perda Fbr. (6) 10/1.
Dryocoetes villosus Fbr. (7), D. alni Georg. (8) (oryg.) 12/1. 
Obrazy żerowania Ernoporus tiliae Pnz. toryg.) 1/1,
Obrazy żerowania Ernoporus caucasicus L. (oryg.) 1/1.
Obraz żerowania Trypophloeus asperatus Gyll. Chodnik jam- 
kowaty z jajami i larwą (oryg.) 10/1.
Obrazy żerowania Xyloterus domesticus L. na złomie olchy 
Obraz żerowania Heteroborips cryptographus Ratzb. (oryg.) 1/1. 
Obraz żerowania Scolytus scolytus Fbr. (oryg.) 1/1.
Obraz żerowania Scolytochelus multistriatus M r eh.(oryg.) 1/1. 
Scolytus scolytus Fbr. (oryg.) 12/1.
Obraz żerowania Pteleobius kraatzi Eichh. (oryg.) 1/1. 
Dryocoetes яр. ex Białowieża (oryg.) 14/1.
Dryocoetes hectographus Reitt. (4), D. autographus Ratzb. (61 
(oryg.) 11/1.
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RESUME

L’ouvrage des auteurs doit d’un cóte servir de guide aux fore- 
stiers — et de l’autre, de manuel traitant des bostryches de la faune du 
pays, aux specialistes naturalistes et entomonologistes en general et aux 
ipidiologues en particulier. Le plan de ce traite est le suivant:

Avant-propos.
I. Morphologie, anatomie et physiologie des bostryches.

Г. Problemes biologiques.
III. Classification des bostryches.

, IV. Revue detaillee de la faune des bostryches de la Pologne.
A. Description des especes qui apparaissent sur les arbres et les 

arbustes resineux:
B. Description des especes qui apparaissent sur les arbres et les 

arbustes feuillus et les plantes herbacees:
V. Revue des especes des bostryches non enumeres ci-dessus, dont 

l’apparition en Pologne est possible.
VI. Liste des espfeces qui apparaissent en Pologne.

VII. Distribution geographique des bostryches de la Pologne.
VIII. Liste des bostryches de la Pologne et leurs plantes nourrici£res.

IX. Liste des plantes nourricieres avec Vindication des especes des 
bostryches qui apparaissent en Pologne.

X. Liste des hymenopteres parasites des bostryches en Pologne.
XI. Importance des bostryches dans la biocćnose de la loret.

XII. Importance des bostryches dans l’economie forestiere.
XIII. Les especes nuisibles primordiales et secondaires.
XIV. Moyens preventifs et repressifs.
XV. Collectionnement des bostryches.

XVI. Index des noms polonais des especes de bostryches.
XVII. Index des noms latins.

Dans l’avant-propos les auteurs font remarquer que dans le do- 
maine de la biologie des bostryches il у a encore de grandes lacunes,
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et que les parasites des bostryches ne sont pas jusqu’ici suffisamment 
etudies.

Dans le chapitre I les auteurs ont donnć une esquisse morpholo- 
gique, physiologique et anatomique de cette familie de coleopteres.

Dans le chapitre II concernant les problemes biologiques les au
teurs s’arretent d une maniere dótaillće sur la biologie des bostryches 
et rectifient certaines conceptions fausses de ce domaine. Notamment, 
avant tout ils attirent 1’attention sur le fait, que l’attribution de quel- 
que etudes sur la vie des bostryches, dans la litterature entomologique, 
au savant russe Im. Chevyreuv est fausse, car leur vrai auteur, 
c’est l etudiant de l’Institut Forestier de St. Petersbourg, M. N. Kiemdin. 
En decrivant les rćsultats de ces etudes dans son ouvrage intitulć: 
»L’enigme des scolytiens« — Chevyreuv у Signale nettement le 
nom de M. N. Kiemdin. Les auteurs arrivent en .se basant sur 
leurs propres observations, que les etudes de Kiemdin, concer
nant le mode de la deposition des oeufs par le bostryche typographe 
(Ips typographus L.) et celles concernant les orifices, que Chevyreuv 
a appele orifices d’accouplement, ont ete une simple speculation. Le 
mode de deposition des oeufs d’apräs Kiemdin se ferait comme suit: 
en allongeant la galerie, la femelle tourne comme une vrille. Puis 
eile recule et creuse des encoches de ponte. Ensuite eile depose son 
oeuf en forme d’elipse qui s’attache sur la paroi exterieure de la ga
lerie. Alors la femelle descend un peu et en prenant l’oeuf dans sa 
mächoire le porte dans l’encoche qu’elle tamponne avec des sciures. 
La femelle prepare deux encoches ä la fois et у depose oeuf par oeuf 
de maniäre sus-mentionnee.

D’apres Karpiński le cours du processus de la deposition des 
oeufs par le bostryche typographe (Ips typographus L.) est le suivant: 
Apres avoir creuse l’encoche (une seule ä la fois), la femelle recule 
dans la chambre nuptiale se retourne et rampę dans la galerie en tour- 
nant le dos. Ayant rampe dans cette position jusqu’ä l’encoche de ponte 
eile у depose son oeuf de la meme maniere que tous les autres insectes, 
c’est ä dire ä l’aide de la tarriäre. Apräs avoir deposć son oeuf eile 
rampe (la tete en avant) jusqu’ä la chambre nuptiale, se retourne, rampe 
dans la galerie, en tournant la tete, et, ayant rampe dans cette position 
jusqu’ä l’encoche de ponte, tamponne l’oeuf depose avec des sciures en 
partie preparees d’avance au bout de la galerie et en partie rongees 
sur ses parois.

Kiemdin suppose que les orifices servant ä l’aeration (soupiraux) 
sont creusńs par le male au für et ä mesure que la femelle allonge la 
galerie. Ensuite il ddcrit son observation d’apres laquelle le mäle quitte 
la partie de la galerie elargie ä son commencement (il faut croire qu’il
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parle du Scolyte du bouleau (Scolytus ratzeburgi Janson.) et s’approche 
de la femelle. S’arretant pres d’elle il commence ä creuser la paroi 
exterieure de la galerie, parfois jusqu’au tissu subereux et dans ce 
nouvel elargissement il feconde la femelle. S’appuyant sur cette relation 
de Ki ein din, Chevyreuv decide que le ргоЫёте soi disant ori
fices d’aeration a ete rćsolu, et il leur donnę le nom d’orifices d’accou- 
plement.

D’apres Karpiński la chose apparait dune maniere tout ä fait 
differente et le probleme en question reste irresolu. Notamment, les 
orifices ainsi nommes et les cavites dites d’aeration (soupiraux) ou 
d’accouplement, sont creusees (observations faites sur le Bostryche ty- 
pographe) non pas par le male, mais par la temelle. L’operation du 
creusement-meme s’effectue vers la fin, ou apres, la ponte des oeufs, 
done au moment ou la galerie maternelle est aussi presque, ou tout ä 
fait achevee. Ce fait parle done en faveur de ce que les orifices (ca- 
naux) »d’accouplement« ne peuvent pas servir aux buts d’accouplement. 
En effet, Karpiński n’a pas reussi en aucun cas ä constater que 
l’accouplement se produise dans ces orifices. Au contraire, тёте en 
leur presence les accouplements (comme exception dans ce cas) s’operent 
toujours dans la chambre nuptiale, la femelle, comme toujours pendant 
cet acte, reste dans la galerie maternelle et le male dans la chambre 
nuptiale. Karpiński q’a reussi seulement ä observer le fait, que dans 
le cas oü la femelle en general pond encore (un oeuf et tout au plus 
quelques uns) apres le creusement des cavites d’accouplement, alors 
quelquefois (pourtant pas toujours) eile s’en sert en caractere d’aiguille, 
au lieu de la chambre nuptiale. Notamment, avant et aprćs la ponte 
des oeufs, eile se tourne dans ces orifices et non dans la chambre 
nuptiale. Sur cette base — d’abord normalement quoique partiellement 
observee de leur destination — Karpiński appelle lesdites cavites — 
cavites ä} aiguilles. Les femelies у entrent toujours la tete la pre
miere.

Il est ä remarquer queries cavites ä aiguilles ne sont pas creusees 
verticalement к l’axe de la galerie, comme le demontrent, ä tort, les 
dessins rencontres en litterature, mais toujours ä l’angle obtus vis ä vis 
d’elle; ensuite-que les femelles les creusent quelquefois non pas dans 
la surface verticale (par rapport ä la galerie), mais horizontale c. ä. d. 
la meme dans laquelle est creusee la galerie maternelle (du cóte de la 
galerie et aussi ä l’angle obtus).

1 e croisement des especes de bostryches apparentes trouve selon 
Karpiński sa confirmation dans la nature. Comme exemple il cite 
les bätards constates et decrits par lui: Hybr. hybridus Karp, (cf Pi
tyophthorus pityographus Ratzb. X 2 Pityophthorus micrographus L.)
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et Hybr. inversa Karp, (cf P. micrographus L. X 9 P. pityographus 
Ratz b.).

Aprös suit le chapitre (III) traitant de la classification des bo
stryches.

Dans une revue detaillee des representants de la faune des bo
stryches en Pologne, groupes d’apres les plantes nourricieres (IV) les 
auteurs donnent une description concise de differentes especes, citent 
leurs synonymes, leur plante nourriciere principale et les plantes sur 
lesquelles on rencontre d une maniere sporadique l’espece dont on 
parle. Puis les auteurs citent les lieux oh le bostryche donnć a ete 
demontre en Pologne, decrivent le Systeme de ses couloirs, citent les 
assortiments qu’il attaque, le stade dans lequel il hiverne, quand il 
s’essaime et quelle est sa generation. Ensuite ils specifient les parasites 
notifies en Pologne et enfin donnent des courtes indications concernant 
la lutte contrę les especes donnees. Apres la revue des especes apparai- 
ssant sur la plante nourriciere donnee, les auteurs enumerent aussi les 
especes de bostryches qui peuvent apparaitre sur celle-ci sporadique- 
ment Parmi les especes plus interessantes des bostryches de pin les 
auteurs decrivent le Carphoborus cholodkovskyi S p e s s. et Pityogenes 
monacensis Fuchs, et sa variete — var. białowieżensis Karp., ä la 
bossę crenelee poilue entre le deuxieme et le troisieme denticule sur 
la declivite de chaque elytre. Tres interessantes sont les espöces de
crites, qui apparaissent sur l’epicea, tremble et pin de montagne; ce 
sont Polygraphus punctifrons Thoms., Pityophthorus trägardhi Spess., 
P morozovi Spess,, P. knoteki Reitt., Pityogenes saalasi E g g., 
Orthotomicus starki Spess., Trypophloeus bispinulus Egg., Pityophtho
rus henscheli Seitn. En general les auteurs decrivent 105 esp£ces 
(sans compter quelques varietes et 2 bätards) de bostryches sur 47 
nourriciers.

Sur l’if (Taxus baccata L.) ils citent H. ater Payk.
Sur le sapin de Douglas (Pseudotzuga Douglassi Carr.) ils citent: 

P. pityographus Ratzb. et P. bidentatus Hrbst.
Sur le genevrier (Juniperus communis L.) ils decrivent ou citent: 

P. thujae Perris., C. saltuarius Wse., P. pityographus Ratzb., et C. mi
nimus Fbr.

Sur le sapin pectine (Abies alba Mill.) ils decrivent ou citent:
C. piceae Ratzb., P. pityographus Ratzb., P. curvidens, Germ., P. spi
nidens var heterodon Wachtl., P. voronzovi Jakobs., D. micans 
Kugel., X. pilosus Rey., H. palliatus Gyll. C. pusillus Gyll., C. mau- 
lei Roub., C. cinereus Hrbst., P. polygraphus L., C. abietis Ratzb., 
X. lineatus Oliv., D. autographus Ratzb., X. saxeSeni Ratzb., P. bi-
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dentatus Hrbst., P. chalcographus L„ I. amitinus E i c h h. et O la 
ricis Fbr.

Sur le sapin de Nordmann (Abies nordmanniana Lk.) ils citent:
H. palliatus Gyll. C. abietis Ratzb., C. saltuarius W s e. X. lineatus 
Oliv. P. pityographus Ratzb., P. bidentatus Hrbst., P curvidens 
Germ., P. spinidens var. heterodon Wachtl., P.voronzovi Jakobs.,
I. sexdentatus Boern., et O. laricis Fbr.

Sur le pin de montagne (Pinus montana L.) ils döcrivent ou citent: 
P. bistridentatus Eich h., B. minor Hartig., C. minimus Fbr., X. li
neatus Oliv., P. pityographus Ratzb., P. lichtensteini Ratzb., P. hen
scheli Seitn., P chalcographus L., P. bidentatus Hrbst., et P. quadri
dens Hartig.

Sur le pin cembro (Pinus cembra L.) ils citent: В piniperda L„
B. minor Hartig., C. abietis Ratzb., C. pusillus Gyll., H. glabralus 
Zetterst., H. palliatus Gyll., H. ater Payk., P grandiclava Thoms., 
P. polygraphus L, X lineatus Oliv., D. autographus Ratzb., P. bistri
dentatus Eichh., P. chalcographus L., P quadridens Hartig., P. hen
scheli Seitn., P. hnoteki Reitt., P. pityographus Ratzb., I typogra
phus L., I. amitinus Eichh., I. cembrae Heer., I. duplicatus Sahib., 
O. saturalis Gyll., et O. laricis Fbr.

Sur le meleze (Larix europaea DC et L. polonica Rac.) ils dć- 
crivent ou citent: C. intermedius Ferrari., I. cembrae Heer., X. pilo
sus Ratzb., C. abietis Ratzb., В piniperda L., C. piceae Ratzb., 
H palliatus Gyll., H. cunicularius Er., H opacus Er., C. pusillus 
Gyll., C. cinereus Hrbst., C. hispidulus Thoms., D. autographus 
Ratzb., X. saxeseni Ratzb., X. lineatus Oliv., I typographus L., 
I. amitinus Eichh., P. pityographus Ratzb., P. spinidens var. hete
rodon Wachtl., P. vorontzovi Jakobs., P. curvidens Germ., P. bi
dentatus Hrbst., P. chalcographus L., P. bistridentatus Eichh., O. sa
turalis Gyll., et O. laricis F b r„

Sur le pin sylvestre (Pinus silvestris L.) ils decrivent ou citent: 
В piniperda L., B. minor Hartig., H. ligniperda Fbr., H palliatus 
Gyll., H. ater Payk., H. linearis Er., H. attenuatus Er., H. angustatus 
Hrbst., H. opacus Er., C. minimus Fbr.. C. cholodkovskyi Spess.,
C. hispidulus Thoms., O. pusillus Gyll., C. cinereus Hrbst., X. line
atus Oliv., X. eurygraphus Ratzb., P. lichtensteini Ratzb., P. glabra
tus Eichh., P. trepanatus Nördl., P. monacensis Fuchs., P. biden
tatus Hrbst., P. quadridens Hartig., I sexdentatus Boern., I acu
minatus Gyll., O. proximus Eichh., O. laricis Fbr., O. suturalis Gyll., 
O longicollis Gyll., D. micans Kugel., H. glabralus Zetterst., 
H. brunneus E г., P. polygraphus L., P. punctifrons Thoms., P. subo 
pacus Thoms., C.maulei Roub., C. abietis Ratzb., C. saltuarius Wse.,
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A. dispar Fbr., X saxeseni Ratzb., D. autographus Ratzb., P. pityo- 
graphus Ratzb., P. micrographus L., P. morozovi Spess., P. chalco
graphus L„ P. bistridentatus Eichh., P. spinidens var. heterodon 
Wachtl., I. typographus L., /. amitinus Eichh., I. duplicatus Sahib., 
et O. starki Spess.

Sur le pin noir d’Autriche (Pinus larico Poir.) ils citent: В pini
perda L., H. palliatus Gyll., H. ater Payk., H. attenuatus Er., 
C. minimus F b r„ C. cinereus Hrbst., P. lichtensteini Ratzb., P. gla
bratus Eichh., P. bidentatus Hrbst., P. quadridens Hartig., P. bistri
dentatus Eichh., I. sexdentatus Воем., I acuminatus Gyll., O. sutu
ralis Gyll., et O. longicollis Gyll.

Sur 1’epicća commun (Picea excelsa Lk.) ils decrivent ou citent: 
P. spinulosus Rey., X. pilosus Ratzb., D. micans Kugel., H glabratus 
Zetterst., H. brunneus Er., H. cunicularius Er., P. polygraphus L., 
P. punctifrons Thoms., P. subopacus Thoms., C. abietis Ratzb., 
C. saltuarius W s e„ D. autographus Ratzb., D. hectographus Reitt., 
P. micrographus L., P. exculutus Ratzb., P. knoteki Reitt., P. trä
gardhi Spess., P. morozovi Spess., P. chalcographus L., P. saalasi 
Egg., I. typographus L., I. amitinus Eichh., I. duplicatus Sahib., 
O. starki Spess., B. piniperda L., B. minor Hartig., H. ligniperda Fbr.,
H. palliatus Gyll., H. ater Payk., C. hispidulus Thoms., C. pusillus 
Gyll., C. cinereus Hrbst., C. piceae Ratzb., X. lineatus Oliv., X. sa
xeseni Ratzb., P. pityographus Ratzb., P. bidentatus Hrbst., P. qua
dridens Hartig., P. bistridentatus Eichh., I. sexdentatus Воем.,
I. acuminatus Gyll., O. proximus Eichh., O. laricis Fbr., et O. sutu
ralis Gyll.

Sur le pin Weymouth (Pinus strobus L.) ils citent: B. piniperda 
L., B. minor Hartig., H. ligniperda Fbr., H. palliatus Gyll., P. po
lygraphus L., C. cireneus Hrbst., X. lineatus Oliv., D autographus 
Ratzb., P. pityographus Ratzb., P. lichtensteini Ratzb., P. chalco
graphus L., P. bidentatus Hrbst., et P. quadridens Hartig.

Sur le thuya d’Orient (Biota orientalis Endl.) ils citent: P. thu
jae Perris.,

Sur le thuya d’Occident (Thuja occidentalis L.) ils citent: P. thu
jae Perris et A. dispar Fbr.

Sur le lilas (Syringa vulgaris L.) ils citent: H. crenatus Fbr., 
H. oleiperda F b r., L. fraxini P n z., et L. coryli Perris.

Sur le bouleaux (Betula verrucosa Ehrh., et В. pubescens Ehrh.) 
ils decriveut ou citent: S. ratzeburgi Janson., X. signatus F b r„ T. bi
color Hrbst., X. domesticus L., A. dispar F b r„ et X. saxeseni Ratzb.

Sur le hetre (Fagus silvaiica L.) ils decrivent ou citent: E. fagi 
Fbr. T. bicolor Hrbst., 5. laevis Chap., S. pygmaeus Fbr., S. intri-
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catus Ratzb., S. carpini Ratzb., H. oleiperda Fbr., L. fraxini Panz.,
E. tiliae P n z., X. domesticus L., X. signatus F b r., A. dispar F b r., 
X. saxeseni Ratzb., X. monographus F b r„ X. dryographus Ratzb.,
D. villosus F b r., P. cylindrus F b r.,

Sur le charme-houblon (Oslrya carpinifolia Scop.), ils citent: S. car
pini Ratzb., et S. intricatus Ratzb.

Sur le cerisier ä grappes (Prunus padus L.) ils citent: S. mali 
Bechst., S. rugulosps Ratzb., A. dispar Fbr., et L. aceris Lindem., 
P. pityographus Ratzb.

Sur les chenes (Quercus pedunculata L. et Q. sessiliflora Ehrh.) 
ils decrivent ou citent: S. intricatus Ratzb., D. villosus Fbr., A. dispar 
F b г., X. monographus F b г., X. dryographus Ratzb., X. saxeseni 
Ratzb., P. cylindrus F b r., S. laevis Chap., S. pygmaeus F b r., S car
pini Ratzb., II. crenatus Fbr., L fraxini P n z., X. domesticus L., X. si
gnatus F b r., L. coryli Perris., S. ratzeburgi Jans, et T. bicolor Hrbst.

Sur les arbres fruitiers: Malus malus Mili., Pirus communis L., 
Prunus domestica L., Pr. avium L., Pr. cerasus L. etc.) ils dćcrivent ou 
citent: S. mali Bechst., 5. rugulosus Ratzb., P. grandiclava Thoms., 
5. laevis Chap., S. multistriatus Mrsh., L. fraxini Panz., X. dome
sticus L„ A. dispar Fbr., X. saxeseni Ratzb., L. coryli Perris., et
D. villosus F b r„ P. pityographus Ratzb.

Sur les aubepines (Crataegus oxyacanlha L. et C. monogyna J a c q.) 
ils citent: S. mali Bechst., et S. rugulosus Ratzb.

Sur le channe commun (Carpinus betulus L.) ils decrivent ou citent: 
5. carpini Ratzb., S. scolytus F b r„ 5. pygmaeus F b r., S. intricatus 
Ratzb., P. grandiclava Thoms., E. fagi F b г., X. domesticus L., 
X. signatus Fbr., A. dispar Fbr., E. tiliae Panz., L. coryli Perris., 
et T. bicolor Hrbst.,

Sur le robinier (Robinia pseudacacia L.) ils citent: S. mali Bechst., 
S. rugulosus Ratzb., P. kraatzi Eichh., X. domesticus L., et X. sa
xeseni Ratzb.

Sur le frene (Fraxinus excelsior L.) ils decrivent ou citent: H. cre
natus Fbr., II. oleiperda Fbr., L. fraxini Panz., L orni Fuchs., 
S. scolytus F b r., S. pygmaeus F b r., 5. kirschi Skal., S. multistriatus 
Mrsh., A. dispar Fbr., X. domesticus L. et P. cylindrus Fbr.

Sur le chätaigner commun (Castanea vesca Gaetrn) ils citent: 
S. intricatus Ratzb., D villosus Fbr., A. dispar Fbr., X. dryographus 
Ratzb., X. monographus Fbr., X. saxeseni R a t zb., et P. cylindrus 
Fbr.

Sur le marronier d’lnde (Aesculus hippocastani L.) ils citent: Л. dis
par Fbr., et X. saxeseni Ratzb.,



Les bostryches de la Pologne 235

Sur les erables (Acer platanoides L., A. pseudoplatanus L. et A. cam 
pestre L.) ils citent: X. domesticus L., A. dispar Fbr., X. dryographus 
Ratzb., L. coryli Perris., L. aceris Linde m„ et T. bicolor Hrbst.,

Sur les trefles (Trifolium praten.se L.) ils decrivent: H. obscurus 
Mrsh.

Sur la bourdaine (Frangula alnus Mili.), ils decrivent ou citent: 
L. aceris Lindem., S. rugulosus Ratzb., A. dispar et L. coryli Perris.

Sur le coudrier (Corylus avellana L ) ils decrivent ou citent: L. co
ryli Perris., S. scolytus Fbr., S carpini Ratzb., A. dispar F b r„
D. alni Georg., L. aceris Linde m., et T. bicolor Hrbst.

Sur les tilleuls (Tilia parviflora Ehrh., et T. platyphyllos Scop.), 
ils dćcrivent ou citent: E. tiliae Panz., E. caucasicus Lindem., S. lae
vis Chap., X signatus Fbr., A. dispar Fbr., et L. coryli Perris.

Sur les aunes (Alnus glutinosa Gaertn., nt A. incana Moench) 
ils decrivent ou citent. D. alni G e o r g„ X. domesticus L., X. pfeili 
Ratzb., X. signatus Fbr., A. dispar Fbr., et X. saxeseni Ratzb.

Sur le noyer commun (Juglans regia L., J. nigra L. et J. cinerea L.) 
ils citent: S. scolytus F b r„ L. fraxini P n z„ X. domesticus L-, A. dispar 
Fbr. et T. bicolor Hrbst.

Sur les tremble et les peupliers (Populus tremula L., P. alba L. 
et P. nigra L.) ils dócrivent ou citent: T. asperatus Gyll., T. granulatus 
Ratzb., T. bispinulus Egg., H. cryptographus Ratzb., S. scolytus Fbr., 
S. intricatus Ratzb., S. kirschi Skal., S. multistriatus Mrsh, L. fra
xini Pnz., X. domeslicus L., X. signatus Fbr., X. pfeili Ratzb., 
A. dispar Fbr., Ä. saxeseni Ratzb., et T. bicolor Hrbst.

Sur la clematite (Clematis vitalba L.) ils decrivent: X. bispinus 
D u f t s c h.

Sur la rose (Rosa canina L.) ils citent: S. rugulosus Ratzb., et 
A. dispar Fbr.

Sur les ormes (Ulmus effusa Wild., U. campeslris L. et U. mon
tana With.),-ils decrivent ou citent: S. scolytus Fbr., S, laevis Chap., 
S. pygmaeus Fbr., S. multistriatus Mrsh., 5. kirschi Skal., P. viltatus 
Fbr., P. kraatzi Eichh., S. carpini Ratzb., S. intricatus Ratzb, 
S. mali Bechst., E. tiliae Panz., E.fagi Fbr., E. Caucasicus Lindem., 
X. domesticus L., X. signatus F b г., X. monographus F b r., A. dispar 
Fbr., X. saxeseni Ratzb., L. coryli Perris., et T. bicolor Hrbst.

Sur les saules (Salix s p. s p.) ils decrivent ou citent: T. rybińskii 
Reitt., S. scolytus Fbr., S. intricatus Ratzb., T asperatus Gyll. et 
A. dispar Fbr.

Sur I’euphorbia (E. amygdaloides L.) ils decrivent: T. varipes 
Eichh.

Sur Farrete-boeuf (Ononis sp.) ils citent: H. obscurus Mrsh.

praten.se
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Sur la vigne commune (Vitis vinifera L.) ils citent: A. dispar Fbr.
Sur l’ajonc de l’Europe (Ulex europaeus L.) ils citent: p. rhododac

tylus Mrsh. et H. obscurus Mrsh.
Sur la cytise (Laburnum vulgare Gris.) ils citent: P. rhododactylus 

M r s h.
Sur le genet (Sarothamnus scoparius W i m m.) ils decrivent: P. rho

dodactylus Mrsh.
Dans le chapitre suivant (V) les auteurs donnent une courte de

scription des especes qui, d’apres leur avis, peuvent apparaitre en Po
logne, malgre ce que leur apparition» jusqu’ici n’a pas ete notee.

Ce sont les especes suivantes: Scolytus aceris Knotek., Scolyto
chelus ensifer Eichh., Kissophagus hederae Schmidt., Hylastes subal- 
pinus Egg., H. gergeri Egg., LI. parallelus Chap., II. atterimus Egg., 
Carphoborus rossicus Semen., Lipathrum bartschli Mühl., Crypturgus 
danicus Egg., C. subcribrosus Egg., Trypophloeus alni Lindem., 
Thamnurgus kaltenbachi Bach.*), T. petzi Reitt., Pityophthorus pu
bescens Mrsh., P buyssoni Reitt. et Platypus cylindriformis Reitt.**).

Dans le chapitre VI les auteurs donnent une liste des bostryches 
apparaissant en Pologne, avec les noms des auteurs et I’indication des 
sources premieres, de la description.

Dans le chapitre ou il est question de la repartition geographique 
des bostryches sur le territoire de la Pologne (VII); les auteurs preten
dent que la repartition des bostryches doit etre liee non seulement a 
la presence de la plante nourriciere, mais aussi ä l’association. Ensuite 
les auteurs citent quelles especes de bostryches atteignent sur le terri
toire du pays les limites de leur repartition en Europe et notamment: 
la limite septentrionale — les especes: Scolytus pygmaeus F b r., S. carpini 
Ratzb., Scolytochelus kirschi Skal., Phloeophthorus rhododactylus 
Mrsh., Phloesinus thujae Perris., Hylesinus oleiperda Fbr., Leperisi
nus orni Fuchs., Pteleobius kraatzi Eichh., Hylastes linearis Er., 
H. angustatus Hrbst., Polygraphus grandiclava Thoms., Carphoborus 
minimus Fbr., Cryphalus piceae Ratzb., C. intermedius Ferrari., 
Ernoporus caucasicus Lindem., Trypophloeus rybińskii Reitt., Xylebo
rus eurygraphus Ratzb., X. pfeili Ratzb., X. dryographus Ratzb., 
Thamnurgus varipes Eichh., T. kaltenbachi Bach., Lymantor aceris 
Linde m., Xylocleptes bispinus D u f t s c h., Pityophthorus pityographus 
Ratzb., P. exculptus Ratzb., P. knoteki Reitt., P. henscheli S e i t n.r 
Pityogenes bistridentatus Eichh., Pityokteines curvidens G e r m., P. vo-

*) dejä trouvö.
**) les auteurs donnent ici une description d’un individu du genre Dryocoetes, 

trouvö dans la forńt de Białowieża, qui peut etre une nouvelle espece (Tab. XXVIII, 3}
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rontzovi Jakobs., P. spinidens var. heterodon Wachtl., Ips cembrae 
Heer., I. amitinus Eichh., Platypus cylindrus Fbr.

Les dspdces suivantes atteignent la limite orientale: Phleophthorus 
rhododactylus Mrsh., Hylastes linearis Er., Polygraphus grandiclava 
Thoms., Cryphalus piceae Ratzb., Cryphalus intermedius Ferrari, 
Trypophloeus rybińskii Reitt., Pilyophthorus pityographus Ratzb., P. 
exculptus Ratzb., P. knoteki Reitt., P. henscheli Seitn., Pityokteines 
curvidens Germ., P. vorontzovi Jacobs., P. spinidens var. heterodon 
Wachtl., Ips cembrae Heer.

Les espdces suivantes atteignent les limites: meridionale et occi- 
dentale: Polygraphus punctifrons Thoms., Carphoborus cholodkovskyi 
Spess., Crypturgus maulei Roub., Trypophloeus bispinulus Egg., Pi
tyophthorus micrographus L., P. trägardhi Spess., P. morozovi Spess., 
Pityogenes saalasi Egg., Orthotomicus starki Spess.

Sur le tableau’ci-joint les auteurs font voir les espfeces constatees 
(+) dans d’autres pays hors les frontiäres de la Pologne dans la direc
tion N. О. S. W. et non constatees (—), et demontrent quelles especes 
et dans quelles regions de la Pologne ont un habitat en massif et quel
les espöces un habitat sporadique.

Dans le chapitre XI les auteurs ddveloppent l’idee, que les bostry
ches jouent un röle trfes important dans la biocenose de la foret et la 
plupart de proces qui accompagnent les differents рЬёпотёпев dans la 
vie des peuplements s’accomplissent avec le concours de cette familie 
de coleopteres et que dans chaque type des peuplements les bostryches 
crdent des associations vegetales. Il est ä remarquer, que l’etude de la 
faune des bostryches dans le cas, ou le peuplement a cessd d’etre le 
fidёle correlatif de l’habitat, peut se trouver d’une grande aide pour 
reproduire la physionomie de ce type, car seule l’observation du sol et 
de la couverture vivante alteree, ne permet pas toujours de tirer des 
justes conclusions.

Dans le chapitre suivant (XII) a dte discutee l’importance des bo
stryches dans l’economie forestiere.

Dans le chapitre ou Гоп parle d’especes nuisibles primordiales et 
secondaires aussi que de la maniere de reconnaitre l’invasion des bo
stryches (XIII) les auteurs donnent aux forestiers des renseignements 
divisant les especes dćcrites en 6 groupes d’apres l’importance de 
leur nuisibilite et notamment:

I groupe. — Les dspeces pouvant apparaitre en caractere d’ёspёces 
nuisibles primordiales dans les peuplements d’äge different. Sur le pin: 
В piniperda L., B. minor Hartig. et I. duplicatus Sahib.; sur Гёртёа: 
D. micans Kugel., P polygraphus L., P. subopacus Thoms., P. pityo
graphus Ratzb., P. micrographus L., P. chalcrgraphus L., I. typographus

/
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L., et I. duplicatus Sahib.; sur le sapin: P curvidens Germ., P. spi 
nidens var. heterodon Wachtl., P. vorontzovi Jakobs, et P. pityo 
graphus Ratzb.; sur le meleze: l. cembrae Heer.; sur le pin cembro: 
P. grandiclava Thoms, et I cembrae Heer.; sur le pin de montagne: 

“P. bistridentatus Eichh. et P. pityographus Ratzb.; sur le frene: 
H. crenatus Fbr., L. fraxini Panz. et L orni Fuchs.; sur Forme:
S. scolytus Fbr. et S. multistriatus Mrsh.; sur le bouleau: S. ratzeburgi 
Janson.; sur les arbres fruitiers et le sorbier des oiseleurs S. mali 
Bechst. et S rugulosus Ratzb. Sur les ebenes, le hetre, le charme, 
les erables, les tilleuls, les aunes, les peupliers. sur les trembles et les 
saules — il n’y a pas d’especes nuisibles primordiales parmi les bostryches.

II groupe. — Especes nuisibles primordiales apparaissant dans les 
peuplements de premieres classes d’äge (culture de jeunes fourres 
jusqu’ä l’äge de perchis) mais qui d’ordinaire n’apparaissent pas en ce 
caractere dans les peuplements plus ages. Sur le pin: P. quadridens 
Hartig., et P. bidentatus H r b st.

III groupe. — Especes endommageant par le forage complemen- 
taire et regenerateur, mais indifferentes dans la phase de larve et du- 
rant la ponte. Sur les resineux (pin, epicea, sapin, meleze): H. ater 
Payk., H. brunneus E r., H. cunicularius E r., H. attenuatus E r., H. an- 
gustatus Hrbst., H. opacus Er. et H. ligniperda Fbr.

IV groupe. — Especes nuisibles en principe comme secondaire, 
mais pouvant dans certaines circonstances apparaitre en caractere pri
mordial. Sur l’epicea: H. glabratus Zetterst.

V groupe. — Espäces nuisibles toujours secondaires, mais economi- 
quement importantes par leurs endommagements de nature technique 
(peręage de bois par leur galeries). Sur le resineux. X. lineatus Oliv., 
sur les feuillus X. domesticus L., X. signatus F b г., Л. dispar F b r., 
X. saxeseni Ratzb., et P. cylindrus Fbr.

VI groupe. — Espäces en general differentes au point de vue 
economique que 1’on rencontre rarement (par ex. H. linearis E r., Xyle
borus sp.) ou bien parce qu’elles attaquent exclusivement le bois mort 
gisant, les arbres sur pied morts, les souches etc. (par ex. H. palliatus 
Gyll., C. minimus Fbr., C. cholodkovkyi Spess., C. abietis Ratzb.,
T. asperatus G у 11., О. laricis Fbr., etc.). On les detruit fortuitement 
ä l’occasion de la lutte contrę les especes economiquement importantes.

Dans le chapitre oil il est question des moyens preventifs et les 
moyens de lutte XIV les auteurs donnent des indications pratiques 
aux forestiers.

Le chapitre XV est consacre ä la question comment il faut faire 
les collections des bostryches pour les buts demonstratifs et comment 
pour les buts spćciaux et scientifiques.
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Enfin ils donnent une description de »l’ipidiateur« — instrument 
construit par Karpiński pour etudier les phćnomenes ayant lieu dans 
les galeries des bostryches. Voici la description de 1’emploi de cet in
strument.

Apres avoir avec precaution, sćparć de l’aubier le canon decorce 
sous laquelle les bostryches ont etabli des galeries maternelles, on le 
place la face interieure sur le verre du cadre interieur (v. le dessin 
100) en serrant ce canon d’ecorce ä l’exterieur par deux petites barres 
transversales en metal. Aprćs avoir place le cadre В sur la face super- 
ieure d’un rond vase en verre et sur son fond les cadres A — on les 
attache sur les cótes avec des crochets. Par le verre sur lequel repose 
Гёсогсе on peut observer les phćnomenes qui s’operent ä l’interieur 
des couloirs de forage comme l’accouplement, la ponte etc. et par le 
fond du vase — les phćnomenes s’operant ä l’exterieur comme les 
sciures tombantes, les faits et gestes des parasites etc. Puisque le 
vase est hermetiquement ferme par le cadre B, le processus du se- 
chage de Гесогсе s’opere tres lentement, grace ä quoi on peut obser
ver cheque objet, meme pendant quelqnes jours sans interruption. Il 
est ä noter que la lumićre artificielle (celle de la lampe) n’influe point 
d’une manićre negative sur les faits et gestes des bostryches, par con
sequent il est mieux de faire ces observations le soir. Par contrę, ce 

qui influe mal, ce sont les secousses et les troubles occsionnees par 
le changement de place de 1’appareil etc. et c’est ce qu’il faut eviter.

Un index des noms des especes polonaises, un index des noms 
latins des families, sous-familles, tribus, genres, especes, races, varietes 
et synonymes — de meme que des tables d’illustrations et la biblio- 
graphie — completent le contenu de cet ouvrage.
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