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Mežu d-ta entm. L. Gailītis.

Mežu zemsedzes kontrole cīņa ar

kaitēkļiem.
Mežu zemsedzē dod patvērumu un labvēlīgus attīstības un

dzīves apstākļus neskaitāmām dzīvām būtnēm. Viņā mudžēt

mudž dažādas sīkbūtnes, tārpi, kukaiņi, zirnekļi, simtkāji, glie-
meži un citi, neizslēdzot mugurkaulainos dzīvniekus. Daļa no

viņiem meklē zemsedzē tikai patvērumu un barību, daļa tur pa-

vada zināmu attīstības posmu, citi visu savu dzīves laiku. Katrs

no viņiem lielākā vai mazākā mērā saistīts ar visu meža dzīvi

un vienādi jeb otrādi uz to atsaucas. Pētot mežu zemsedzes

iemītniekus, mēs iepazīstamies ar viņiem nevien kā ar atse-

višķām dzīvām vienībām, bet varam taisīt ari attiecīgus slēdzie-

nus par visu meža dzīvi. Zemsedzes pētīšanai un pārbaudīšanai,

resp. kontrolei, nevien zinātniska, bet ari praktiska nozīme, kas

pēdējā laikā mežu aizsardzības jautājumos cīņā ar kaitēkļiem

ieņem redzamu vietu. No mežu aizsardzības viedokļa ciņā ar

kaitēkļiem sevišķa vērība piegriežama zemsedzes kontrolei skuju
koku mežos, galvenā kārtā priežu tīraudzēs Šādu mežu zem-

sedzē vai nu ziemo, vai pavada vienu otru savu attīstības stadiju
daudzi ari Latvijas mežus apdraudoši kaitēkļi. Minēsim galvenos.

Kūniņas stādijā zemsedzē ziemo tauriņi: priežu pūcīte

{Panolis piniperda Panz.), un priežu sprīžotājs {Bupalus

piniarius L.), kāpura stādijā — priežu vērpējs {Dendrolimus

pini L.). No plēvspārņiem zemsedzē pavada ziemu: priežu

zāģlapsenes (Lophyrus sp.), kuru kāpuri guļ kokonā ne-

iekūņojušies. No vabolēm : dažādu drāts tārpu jeb kal ē -

ji ņ v (Elateridae) kāpuri, pavadīdami zemsedzē visu savu at-

tīstības laiku un daudzi smecernieki (Curculionidae), kā

melnais platsmecers (Otiorrhynchus niger F.) un citi,

kuri tur ziemo pieaugušas vaboles veidā. No ļoti liela svara

apstāklis, ka zemsedzē ziemo nevien aprādītie kaitēkļi, bet ari

viņu ienaidnieki -parazīti: kāpuru mušas (Tachinidae) un

kāpuru lapsenītes (Ichneumonoidea). Bez tam vēl zem-

sedzē mudž no daudziem slimību dīgļiem, kas inficē tur atrodo-

šos kaitēkļus. No visa tā redzams, ka iepazīšanās ar zemsedzes

iemītniekiem, resp. zemsedzes kontrole, sniedz daudz interesantu
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datu par meža kaitēkļiem un to acumirklīgo stāvokli kā skait-

liskā, tā ari viņu veselības ziņā. Šādu kontroli jau sen praktizē

Vācijā un citur Rietumeiropā, un pēdējos gados uz autora iero-

sinājumu un pēc viņa norādījumiem vairākās virsmežniecībās ari

pie mums. Zemsedzes kontrole dod iespēju:
L konstatēt attiecīgā kaitēkļa klātbūtni jeb iztrūkumu pār-

baudāmā mežā, kā ari noteikt viņa caurmēra skaitu uz zinā-

mas platības vienības (kā tādu pieņem zemsedzes

sloksni 1 m. platumā un 5 m. garumā). Pārrēķinot uz

aprādītās vienības iegūtos rezultātus uz visu pārbaudāmā meža

platību, iegūstam pietiekoši izsmeļošus caurmēra

skaitļus par attiecīgo kaitēkli un viņa acumirklīgo stāvokli;

11. taisīt dažus slēdzienus par kaitēkļa varbūtējās epidēmijas
uzliesmošanu tuvākā nākotnē, vai šādas epidēmijas izbeigšanos,

ja kontrole izdarīta epidēmijas laikā, pie kam galvenā kārtā krīt

svarā nevis zemsedzē atrcdošais kaitēkļu skaits, bet gan viņu
veselības stāvoklis, t. i. skaitliskās attiecības

starp veseliem un no paraz ī t i c m va i dažā dā m

sēn ī š v v n citā m slimībām saslimušiem kaitē-

kļiem.

Nav jāaizmirst, ka iegūtie dati tikai caurmēra, bet ne

absolūti. Tamdēļ uz viņiem pamatotie slēdzieni padoti

daudzām varbūtībām. Kaitēkļu epidēmiju uzliesmošanā un iz-

beigšanā bez aprādītiem krīt svarā vēl daudzi citi apstākļi, kufus
še nevaram apskatīt. Jo rūpīgāki zemsedzes kontroli izved, jo

noteiktākus caurmēra datus iegūst. Piemēram, ja uz pārbaudītās

platības vienības (Ixs kv. m.) atrodas 3 parazitētas, t. i. no

parazītiem apsēstas kaitēkļa kūniņas vai uz 3 veselām kaitēkļa

kūniņām caurmērā atsevišķi atrodas 2—3 šī kaitēkļa parazīta

kūniņas jeb kokoni, var droši teikt, ka mežam briesmas nedraud,

jo kaitēkļa dabiskie iznīcinātāji pārsvarā. Tas pats attiecināms

uz dažādām slimībām saslimušiem kaitēkļiem. Turpretim, ja uz

aprādītās kontroles platības caurmērā atrodas tikai I—2 kaitēkļa

kūniņas un nevienas parazitētas jeb saslimušas,

kā ari nevienas parazīta kūniņas atsevišķi, būtu

priekšlaicīgi no samērā niecīgā kaitēkļa skaita spriest, ka kai-

tēkļi mežu neapdraud, jo bieži sastopami kaitēkļu epidēmiju

uzliesmošanas gadījumi ar vēl niecīgāku veselu kaitēkļu caur-

mēra skaitu.

Zemsedzes kontroli visvairāk pielieto ka prognozi, jeb

iepriekšnoteikšanu, priežu pūcītes, priežu sprīžotāja,
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priežu vērpēja un priežu zāģlapseņu, kā ari viņu

parazītu pētīšanai un novērošanai. Labvēlīgus un intere-

santus rezultātus viņa sniedz ari par daudz citiem kaitēkļiem.

Pie zemsedzes kontroles jāievēro zināmi noteikumi un pati

kontrole jāizdara pēc noteikta plāna. Agrākais paņēmiens pār-

meklēt zemsedzi tikai ap pašu koku t kv. mtr. platībā sen at-

mests kā vienpusīgs un īstenībai neatbilstošs. Zemsedzē jā-

pārbauda kā ap, tā ari starp kokiem, ievērojot visdaž-

nedažādākos apstākļus, meža sastāvu, vecumu v. t. t. Atmetams

ari savā laikā no prof. .Eitslejna ieteiktais paņēmiens pārbaudīt

vienā vietā lielāku zemsedzes platību, piem. sxlo kv. mtr. lielu

zemsedzes sloksni. Ari šis paņēmiens noved pie vienpusīgiem

slēdzieniem un nedod pietiekoši gaišu ainu par attiecīgā kaitēkļa iz-

platību un tā acumirklīgo veselības stāvokli visā pārbaudāmā mežā.

Vislietd c r ī g ā k i zemsedzi pārbaudīt ne-

lielu slokšņu veidā ar Ixs kv. mtr. lielu platību,

ņemot sloksnes pārbaudāmā mežā vairākās

vietās, vismaz 4—5 sloksnes, un piemērojot

viņas dažādiem augtenes apstākļiem. Jo lielāks

pārbaudīto slokšņu skaits, jo vairāk ņemta vērā meža dažādība,

jo noteiktāki rezultāti, kā tas pierādījies priežu pūcītes epidēmijā

Vācijā Bīsentāles virsmežniecībā 1922.—1923. g. (Hilfa un

Witticha novērojumi). Autors Latvijas mežos pēdējos gados pie-

lietojis vēl mazākus slokšņu samērus, ņemot Ix 2kv. mtr. lielas

sloksnes, bet tādā gadījumā kontroles slokšņu skaits pārbaudāmā
mežā attiecīgi jāpalielina.

Kontroles laukumi jeb sloksnes ierīkojami

tā, lai viņi atrastos starp diviem kokiem, kuru

atstatums ne vairāk par 6 mtr., pie kam lai viens

kontr o 1 c s lauku m a gals vai nu ietve r tu vien v

no kokiem, vai skārtu viņa zemsedzi līdz pašam

kokam, otrs turpretim, lai atrastos starp kokiem.

Vislabāki tas redzams no sekošās schemas:
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Šādā kārtā iegūti rezultāti sniedz visizsmejošāko ainu par

to, kas atrodas zemsedzē ap kokiem, kur zemsedzē visbiezākā,

kā ari par to, kas atrodas starp kokiem, kur tā visplānākā.

Līdzšinējie rezultāti rāda, ka šai ziņā liela starpība, sevišķi at-

tiecībā uz priežu pūcītes un priežu sprīžotāja

kūniņām. To apstiprina ari nesenajās priežu pūcītes epidēmijās

Piltenes un Gaujienas virsmežniecībās iegūtie zemsedzes kontroles

rezultāti 1922.—1923. un 1923.—1924. g. g.

Biezākā zemsedzē ap koka stumbru kaitēkļu kūniņu skaits

nesamērojami lielāks, kā starp kokiem, bet ari parazitēto un sa-

slimušo kūniņu skaits daudz lielāks. Tāpat biezākā zemsedzē

ap koku pašu parazītu kūniņu un kokonu daudz vairāk, kā

kontroles laukuma galā starp kokiem. Pētot zemsedzi tikai

ap vai tikai starp kokiem, iegūstam vienpusīgus rezul-

tātus, kā par paša kaitēkļa skaitlisko izplatību pārbaudāmā mežā,

tā ari par parazitēto un saslimušo kūniņu procentuelo sastāvu

un kaitēkļa parazītu izplatību. Krīt svarā nevien kontroles lau-

kuma horizontālais stāvoklis, bet ari kaitēkļa un viņa

parazītu un slimības dīgļu izplatība v e_rtikj_lā virzi en ā.

Ap koku biezā zemsedzē kūniņas un kokoni guļ seklāki: vai nu

tikai dzīvā zemsedzē, vai starp pēdējo un trūdu kārtu. Turpretim

plānā zemsedzē, starp kokiem, kūniņas un kokoni aizķer ari

dziļāk atrodošos smilšu slāņus. Interesanti atzīmēt, ka biezās

zemsedzes virsējās kārtās parazitēto un saslimušo kūniņu skaits

vislielākais. Izskaidrojams tas, laikam, ar to, ka zemsedzes vir-

sējās kārtās kaitēkli visvieglāk sasniedz dažādi slimību dīgļi un

parazīti, un jau parazitētie un saslimušie kāpuri, nonākdami no

koka zemsedzē, nespēj vairs tāļu no koka aizklīst, nedz ari

dziļāk zemsedzē ielīst, un paliek ap koku zemsedzes virsējās

kārtās.

No sacītā redzams, ka zemsedzes virsējās kārtās ap koku

atrodas ka vislielākais veselo, tā ari vislielākais parazitēto un

sasliTfiušo kaitēkļu un viņu parazītu skaits. No koka attālinā-

joties kā~""~veselo, tā parazitēto un saslimušo kaitēkļu skaits

mazinājās. Viss tas norāda, cik no ļoti liela svara ir pareiza,

vispusīga un rūpīga zemsedzes kontrole, tikpat horizontālā, kā

vertikālā virzienā.

No mežu aizsardzības viedokļa cīņā ar kaitēkļiem zemsedzes

kontrole sniedz interesantus datus nevien priežu tīraudzēs, bet

ari mistrotās audzēs. Japāņu zinātnieks Yano, pētīdams tu-

rienes audzēs kaitējošo priežu vērpēju — Dendrolimus remota,
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atrada, ka mistrotās skuju koku audzēs aprādītais kaitēklis daudz

vairāk cieš no parazītiem, kā priežu tīraudzēs. Mistrotās audzēs

parazitētu kāpuru 68%, kamēr priežu tīraudzēs tikai 10%.
Mistrotas audzes vienmēr uzrāda daudz lielāku parazītu sugu

bagātību un vispār ir labvēlīgas daudziem un dažādiem parazī-

tiem, bet nelabvēlīgas kaitēkļiem. Lielākā daļa mežu kaitēkļu

ir monof a g i, t. i. vienādas barības patērētāji, un barības

trūkuma dēļ mistrotās audzēs nespēj savairoties draudošos ap-

mēros. Pie monofagiem kaitēkļiem pieder ari mūsu mežos

izplatītie: p r [ej[u p ū_c īt c, priežu sprīžotājs, priežu

vērpējs un priežu zāģlapsenes. Sacītais no jauna

pastrīpo mistrotu audžu priekšrocības pret tīraudzēm.

No praktiskā viedokļa zemsedzes kontrole attaisnojas tikai

skuju koku mežos. Pēc autora novērojumiem un pārliecības

viņa tieši nepieciešama dažāda vecuma priežu tīraudzēs, sevišķi,

tā saucamos silos. No praktiskā viedokļa lapu koku mežu

zemsedzi nav vajadzīgs kontrolēt. Maz interesanta zemsedzē

sniedz ari zāļainās mitrās vietās.

Kontrole izdarāma vēlu rudenī pirms sniega kārta klāj zem-

sedzi. Pārāk agra kontrole mērķi nesasniedz. Pirmkārt daļa

kaitēkļu vēl nemaz neatrodas zemsedzē, otrkārt, kas galvenais,

parazitēto un saslimušo kaitēkļa kūniņu skaits

pieņemas sākot no rudens līdz ziemas iestā-

šanai. Vācijā iegūtie dati rāda, ka parazitēto kuniņu skaits

uz 2 kv. mtr. pieaudzis sākot ar augustu līdz novembrim no 2

uz 14. Ja ziemas mitras un siltas, bez sniega, tad liels procents

kaitēkļu saslimst ari laikā no novembra līdz apriļam. Lai iegūtu

jo pilnīgākus datus par kaitēkļa stāvokli zemsedzē, pēdējās
kontrole izvedama trīs paņēmienos: agrā rudenī (apm. augusta

beigās — septembra sākumā), vēlā rudenī (novembrī — decembrī)

un agrā pavasarī tūliņ pēc sniega nokušanas. Parasti kontroli

izved tikai reiz, lielākais divreiz —-vēlu rudenī, vai vēlu rudenī

un agri pavasarī.

Skaidrības labad jāatzīmē, ka kaitēkļa un viņa parazītu

labvēlīga un nelabvēlīga pārziemošana zemsedzē atkarājas nevien

no acumirklīgās ziemas un viņas acumirklīgām klimata svārstī-

bām, bet lielā mērā no klimata gada svārstībām. Bez tam

krīt svarā ari apstāklis, vai kontrole izdarīta kaitēkļa epidēmijas
sākumā vai beigās, jeb, varbūt, kaitēklis vēl pavisam nav pie-

ņēmis epidēmisku raksturu.
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Pati zemsedzes kontrole izdarāma pēc iespējas rūpīgi un

uzmanīgi. Atmērot iepriekš izraudzītā piemērotā vietā zemsedzes

sloksni attiecīgā platībā, t. i. Ixs kv. mtr., rokām sāk atdalīt

zemsedzes virsējās kārtas, pārbaudot šķipsnu pa šķipsnai. Trūdu

kārtu vislabāk atdalīt ar naža palīdzību, uzmanīgi viņu atkasot

virzienā no viena laukuma gala uz otru. Tas pats attiecināms

uz gulošo slāni zem trūdu kārtas. Pēc rūpīgas un uzmanīgas
sloksnes pārbaudīšanas viss savāktais materiāls jānovieto atse-

višķās kastiņās vai stobriņos. Kastiņās materiāli vislabāk no-

vietojami uz sūnu paklāja, ne uz kokvilnas, bet nekādā ziņā bez

paklāja. Pie pārvadāšanas un pārsūtīšanas kaitēkļi tukšās ka-

stiņās bojājas, bet kokvilnas paklājā sapinas. Tā kā bieži no

liela svara iegūt svaigu un dzīves spējīgu materiālu turpmākiem

novērojumiem un pētījumiem mājās, tad sūnu paklājs ari šai

ziņā vislabākais. Viņš uztur ilgāku laiku materiālu nevien

svaigu, bet ari mitru. Savāktie materiāli ari no virspuses ap-

klājami ar plānu sūnu kārtiņu. Stobriņos savāktie noslēdzami

ar kokvilnu, ne ar korķiem, lai cirkulētu svaigs gaiss. Ja sa-

vāktie materiāli turpmākiem novērojumiem un pētījumiem nav

domāti, tad visērtāk tos uzglabāt un transportēt spirtā, noslēdzot

stobriņus ar cieši pieguļošiem korķiem. Formalins savu kairi-

nošo un aso īpašību dēļ nav ieteicams. Bez tam viņš padara

materiālus cietus.

Visas kontroles sloksnes iepriekš numurējamas un numuri

atzīmējami ari uz kastiņām vai stobriņiem. Tāpat zem attiecīga
numura pie kastiņām pievienojams kontroles sloksnes apraksts,

t. i. situācija, meža sastāvs un vecums, zemsedzes sastāvs un

biezums v. t. t. Nepieciešami ari atzīmēt meža novadu, apgaitu

un kvartālu, tāpat vākšanas datumu un vācēja vārdu. Atzīmējami
ari citi vācēja uzmanību saistoši dati.

Tādā kārtā savāktie materiāli mājās rūpīgi šķirojami, pār-

baudāmi un analizējami. Rezultāti atzīmējami atsevišķā burtnicā-

žurnalā par katru kontroles laukumu atsevišķi. Atzīmes numurē-

jamas ar attiecīgo kontroles laukumu numuriem. Ja kontrolē-

tājs pats nespētu savāktos materiālus šķirot un analizēt, tad

tādi ar attiecīgām atzīmēm nosūtāmi Mežu departamentam tāļā-

kai apstrādāšanai.

Zemsedzē ziemojošo kaitēkļu novērošanai tā kontrolējama

gadu no gada sistemātiski. Tikai salīdzinot vairākgadīgus
rezultātus var spriest par kaitēkļa vispārējo dzīves un attīstības

gaitu mežā, par viņa atslābuma un epidēmiju periodiem. Vien-
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gadīgi rezultāti vien noteiktības nedod. No viengadīgiem rezul-

tātiem var gan spriest par epidēmijas izbeigšanos, ja kontrole

izdarīta epidēmijas laikā, bet ne par viņas iesākšanos. Pēdējā

gadījumā konstatēšanai nepieciešami dati par kaitēkli un viņa
veselības stāvokli starpepidemiju laikmetā, par viņa pakāpenisku

savairošanos, par parazītu un dažādu slimību klātbūtni vai

iztrūkumu, novērojumi par klimatiskiem un citiem kaitēkļam

labvēlīgiem jeb nelabvēlīgiem apstākļiem par vairākiem gadiem.

Nesenajās priežu pūcītes epidēmijas Piltenes un

Gaujienas virsmežniecībās šai ziņā sniedza interesantus datus.

Epidēmija Piltenes virsmežniecībā patiesībā bija sākusies 1921. g.

vasarā, bet pirmās ziņas par viņu Mežu departamentā ienāca

tikai 1922. g. jūlija beigās, t. i. tad, kad epidēmija jau bija

sasniegusi, savu augstāko pakāpi un sāka atslābt. To apstipri-

nāja 1922. g. jūlija beigās kādās 10 vietās izdarītā zemsedzes

kontrole. Atklājot zemsedzi izrādījās, ka daļa priežu pūcītes

kāpuru guļ zemsedzē vēl neiekūņojusies, daļa jau iekūņojusies.

Tikpat pirmie, kā otrie bija stiprā mērā parazitēti no kāpuru

mušām {Tachinidae) un kāpuru lapsenītēm {Ichneumonoidea).
Bez tam lielā mērā zemsedzē atradās ari pašu kāpuru mušu

kūniņas. Attiecības starp kaitēkli un parazītiem bija apmēram,
kā 1:2. Slēdziens vienkāršs: parazītu vairāk un kaitēkļa epidē-

mijai vajaga izbeigties, un viņa ari izbeidzās 1923. g. vasarā.

Kaitēklim nelabvēlīga bija sekojošā 1922/1923. g. siltā mitrā

bezsniega ziema. Daudz kūniņu pa ziemu gāja bojā no sēnīšu

slimības — Entomophthora aulicae ReicĶ tā kā 1923. g. vasarā

attiecības starp kaitēkli un parazītiem, kā ari saslimušām kūni-

ņām jau bija 1:7.

Gaujienas virsmežniecībā Aumeisteres novadā priežu pūcītes

epidēmija iesākās 1923. g. varasā un savu augstāko pakāpi

sasniedza 1924. g. vasarā, kad izbeidzās, pateicoties parazītu,

slimības — Entomophthora aulicae ReicĶ strazdu un klimatisko

apstākļu iedarbībai (auksts, vējains un lietains laiks vienu nedēļu

vasaras vidū). Pirmās ziņas par epidēmiju Mežu departamentā

ienāca 1923. g. novembri no mežniecības darbiniekiem. Kontro-

lējot zemsedzi atrasts samērā daudz veselu priežu pūcītes

kūniņu (caurmērā uz celma 2—3). Varēja sagaidīt epidēmijas

tāļāku uzliesmošanu, kas ari notika 1924. g. vasarā. Bet 1924. g.

vasarā 18 vietās izdarītā zemsedzes kontrole jau uzrādīja citus

skaitļus. Uz 171 veseliem priežu pūcītes kāpuriem zemsedzē

atradās 216 parazitēti un slimi, tāpat uz 153 veselām kaitēkļa
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kuniņam — 334 kāpuru mušu un 26 kāpuru lapsenišu kūniņas
un kokoni. Epidēmija izbeidzās.

legūtie dati atver vēl citas iespējamības. Tā kā Piltenes

epidēmija iesākās pāris gadus agrāk par Gaujienas, tad nekas

nebija vieglāk, kā 1922. un 1923. g. g. vasarās savākt Piltenē pēc

iespējas daudz parazītu kūniņu un kokonu, pārvest uz Gaujienu

un izkaisīt turienes apdraudētā meža zemsedzē, tādā kārtā vei-

cinot kaitēkļa dabisko apkarošanu, t. i. viņa parazītu izplatīšanos.
Tas iespējams, ja būtu pie rokas dati par vairākgadīgiem zem-

sedzes sistemātiskiem novērojumiem attiecīgās mežniecībās un

kaitēkļa epidēmijas būtu iepriekš paredzētas.
Vēl daži piemēri, kas runā par labu zemsedzes kontroles

nepieciešamībai. 1928. g. vasarā no vairākām virsmežniecībām

Mežu departamentā ienāca ziņas, ka parādījušies kaitēkļi:

priežu pūcīte un priežu sprīžotājs. Jau vasarā

piesūtītie bojājumu paraugi, kā ari kaitēkļa kāpuri, norādīja, ka

darbinieki uz vietām maldās un ka te darīšana ar samērā neno-

zīmīgo priežu zāģlapseni (Lophyrus sp). Oktobra bei-

gās un novembra sākumā 6 virsmežniecību 85 vietās izdarītā

zemsedzes kontrole maldīšanos apstiprināja. Analizējot 85 zem-

sedzes kontroles laukumos iegūtos materiālus autors konstatēja:

ļoti daudz priežu zāģlapseņu kokonu, samērā daudz parazītu
kokonu un kūniņu un tikai 3 priežu pūcītes un 2

priežu sprīžotāja kūniņas kopā pa visiem lauku-

miem.

Kontrole pierādīja, ka uztraukums bijis velts, kaitēklis vien-

kārši nav pazīts. Samērā lielais parazītu skaits izskaidrojams ar

to, ka no pēdējiem cieš ari priežu zāģlapsenes. Un tā kā daudzi

priežu zāģlapseņu parazīti tai pašā laikā parazitē ari uz citiem

jau aprādītiem kaitēkļiem, t. i. kopīgi, tad parazītu lielais pār-

svars garantē par priežu pūcītes un sprīžotāja ierobežošanu ari

tur, kur pēdējo kūniņas tik niecīgā skaitā atrastas.

Pretējas dabas piemērs acumirklī konstatējams Strenču virs-

mežniecības Trikātas novadā. Šī gada aprija beigās Mežu

departaments saņēma paziņojumu, ka uz platības 7 ha novērots

kaitēklis — priežu sprīžotājs. Pamatojoties uz apkārtējās
virsmežniecībās rudenī iegūtiem zemsedzes kontroles rezultātiem,

dabīgi radās aizdomas, ka ari še kaitēklis nav pazīts. Maija

sākumā no darbiniekiem uz vietām izdarīta zemsedzes kontrole

pierādīja, ka viņiem taisnība. 4 kontroles laukumos ar platību
IXS kv. mtr. iegūtie rezultāti uzrādīja gan lielā vairumā priežu
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zāģlapseņu kokonus, bet vēl lielākā skaitā priežu sprīžo-

tāja (Bupalus piniarius L.) kūniņas, caurmērā 10 uz laukuma.

Nav izslēgta epidēmijas uzliesmošana. Tā kā kaitēklis parādī-

jies uz samērā nelielas platības, tad steidzamības kārtībā izdarīta

zemsedzes sagrābšana un sadedzināšana, kā acumirklī vienīgi

iespējamais kaitēkļa ierobežošanas un iznīcināšanas līdzeklis.

Cik šis līdzeklis izrādīsies par lietderīgu un kāda būs kaitēkļa

turpmākā attīstības gaita — par to acumirklī pāragri spriest.

Pēdējo gadu piedzīvojumi un novērojumi Latvijā rāda, ka

mūsu priežu audzes nav pasargātas no priežu pūcītes un

priežu sprīžotāja uzbrukumiem. Piltenes, Ventspils,

Engures, Gaujienas, Vijciema, Strenču, Smiltenes v. t. t. virs-

mežniecībās priežu pūcīte rādās būt pastāvīgs viesis. Gaujienas
virsmežniecības Aumeisteres novadā viņas epidēmijas pēdējos

gadu desmitos novērotas vairākkārt. Pēc ievāktām uz vietas

ziņām epidēmisku raksturu tā pieņēmusi 1904. g., tad 1919. g.

un beidzamo reizi 1923.—1924.g. g. Pēdējās epidēmijas rezultātā:

1500 ha bojātu priežu audžu, kuras neatspirga un nocirstas

kailcirsmā, starp tām daudz jaunaudžu. Tajos pašos gados

priežu pūcīte parādījusies ari kaimiņu virsmežniecībās: Vijciema

un Strenču. 1919. g. Smiltenes virsmežniecībā kaitēklis no-

postījis ap 100 ha lielu platību. Piltenes virsmežniecības Slēkas

novadā 1921.—1922. g. g. viņa izplatījās uz 600 ha, no kuriem

113 ha nocirsti kailcirsmā.

Kas attiecas uz priežu sprīžotāju, tad 1926.—1927. g. g.

vasarās viņš samērā stiprā mērā novērots Ziemeļvidzemes virs-

mežniecībās, galvenā kārtā — Alūksnes, Gulbenes, Stāmerienes,

Lejas un Strenču. Priežu zāģlapsenes pēdējos gados ļoti stipri

izplatītas priežu audzēs vispār Latvijā, bet viņām lielas praktiskas

nozīmes nav. Vismaz līdz šim mūsu apstākļos nav bijis gadī-

juma, kur mežs nonīktu. Priežu zāģlapseņu kāpuri ēd tikai

vecās skujas, bet neaizskar jaunos dzinumus, pateicoties kam

gan mazinājās koka pieaugums, bet neiestājas viņa nāve.

No sacītā redzams, ka pie mums zemsedzes kontrole gal-

venā kārtā jāvērš pret tauriņiem: priežu īt i un

p riežu spr ī ž otjj v. Kontrole sevišķi nepieciešama augstāk

aprādītās virsmežniecībās. Tā vēlama ari visur citur priežu tīr-

audzēs, sevišķi tā saucamos silos. Lai kontrolē iegūtie rezultāti

novestu pie attiecīgiem slēdzieniem un sevi attaisnotu, viņa jā-

izdara sistēmatiski gadu no gada pēc iespējas uzmanīgi un

rūpīgi, apsverot pie tam visus citus apstākļus, kas vienādi jeb
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otrādi var atsaukties uz attiecīgā kaitēkļa attīstības gaitu.

Jāpazīst ari un jāprot orientēties savāktā materiālā. Ka šai

ziņā stipri grēko, to pierāda 1928. g. rudenī 6 virsmežniecībās

izdarītā zemsedzes kontrole. Tamdēļ nebūs lieki iepazīties ar

galveniem zemsedzes iemītniekiem, kuri vienā vai otrā savā

attīstības stādijā zemsedzē atrodami.

V
Priežu pūcīte. (Panolis piniperda Panz., ari griseova-

riegata Goeze., flammea Schif.) pieder pie naktstauriņu pūcīšu

dzimtas. Viss ķermenis samērā īss, resns, stipri matots. Samērā

lielā, stipri matotā galva atstāj pūces galvas iespaidu, no kurie-

nes ari nosaukums. Pie izplestiem spārniem tauriņa platums

30—40 m/m. Tēviņi un mātes vienāda lieluma. Tauriņa pamat-

krāsa — ķieģeļsarkana jeb pelēkbrūna, varijējoša. Priekšspārni
ar 3 mazām baltām šķērslīnijām un baltiem plankumiņiem uz

katra spārna. Pakaļspārni — pelēki-iebrūni, mazāki kā priek-

šējie. Galvas tausteklīši pagari, pie tēviņiem — zobaini, zāģ-

veidīgi, pie mātēm — diegveidīgi. Lido priežu mežos nakti

aprija beigās — maijā, skatoties pēc pavasara. Visiemīļotākais

lidošanas laiks tūliņ pēc krēslas iestāšanās līdz pusnaktij. Tad

notiek ari pārošanās. Dienu pavada pa vienam sēdot koku

galotņu skujās jeb uz zariem ar jumtveidīgi, pār ķermeni nolai-

stiem spārniem. Vismīļāk uzturas 25—40 gadu vecās priežu

tīraudzēs, silos. Tanī pašā laikā dēj oliņas. Katra māte dēj ap

120 iezaļganas (vēlāk krāsa mainās) oliņas, kuras piestiprina
rindās koku galotnēs pagājušā gada skuju apakšpusē. Oliņas

pret aukstumu ļoti izturīgas. Viņu attīstība, atkarībā no klima-

tiskiem apstākļiem, ilgst 12—15 dienas. No oliņas izšķīlies

kāpurs (sk. zīm. 1.) zaļā krāsā ar iedzelteni-brūnu galvu. Pa

muguru 3 baltas gareniskas svītras, gar sāniem katrā pusē virs

kājām pa vienai oranžkrāsā. Kāpuri kaili, bez matiņiem, 16 kā-

jām (3 pāri krūšu un 5 pāri rumpja), pateicoties kam

viņus viegli atšķirt no priežu sprīžotāja kāpuriem. Pirmā laikā

jauniem kāpuriņiem 2 pirmie rumpja kāju pāri īsi, vāji attīstīti

(tomēr ir), kamdēļ iedami viņi mazliet sprīžo, t. i. met kūkumus.

Vēlāk kājas izaug. Sākumā jaunie kāpuriņi auž tīklus, vēlāk

vairs nē. Sākumā barojas ieurbdamies skujās, tās izēzdami pār-

iet no skujas uz skuju. Uzbrūk ari jauniem maija dzinumiem,

tos apgrauž un izalo. Dzinumi dzeltē, saliecas un nokalst.

Pieaudzis kāpurs ēd skujas no ārpuses, sākumā jaunās, vēlāk —

vecās. Pateicoties spējai ēšanai atdala daudz izkārnījumu

iezaļgani-brūnā krāsā, sastāvošus no 3 gabaliem. Lielu epide-
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miju laikā, kā tas bija Gaujienas un Piltenes virsmežniecībās,

izkārnījumi nepārtraukti kā lietus krīt zemē un klāj zemsedzi.

Savā attīstības laikā kāpurs 5 reizes maina ādu: 4 reizes kokā,
5-to zemsedzē, zem sunam. Jūlija otra puse kāpurs pieaudzis,
nobeidz postošo darbību koka vaiņagā, rāpjas pa stumbru zemē

Zemsedze un tās iemītnieki (Oriģinālzīmējums): Priežu

pūcītes (Panolis piniperda Panz.) kāpurs. 1a. Priežu pūcītes kūniņa.

2. Priežu sprīžotāja (Bupalus piniarius L.) kāpurs. 2a. Priežu sprīžo-

tāja kūniņa. 3. Priežu vērpēja [Dendrolimus pini L.) kāpurs.
4. Drāts tārpi jeb vaboļu kalējiņu (Elateridae) kāpuri. 5. Zāģu

lapsenes {Lophyrus spec.) kāpurs. 5a. Zāģu lapsenes kokoni.

6. Kāpuru mušu (Tachinidae) muciņveidīgās kūniņas. 7. Kāpuru lapse-
senīšu (Ichneumonoidea) kokoni. 8. Simtkājis (Lithobius spec).

9. Tūkstoškājis (Julus terrestris).

un ielien zemsedzē. Tur viņš vēl reiz maina ādu, tad iekūņojas.
Pieaudzis kāpurs 30—40 mm. garš. Kāpurs Joti vārīgs pret

aukstumu un mitrumu. Saslimušos un parazitētos kāpurus viegli

pazīt: viņi bālāki un ļoti vārgi. Ja kāpurs parazitēts no kāpuru
mušas — tachinas, tad turot viņu pret gaismu var kaitēkļa
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kāpura iekšā redzēt kustoties parazīta kāpuru. Kūniņa (sk. zīm.

p. 1-a) ļoti raksturīga. Sākumā iezaļgana, vēlā_k tumši brūna,

spīdoša, kūniņas garums ap 16 mm. Kā jau tauriņa kūniņai —

galvas gals viņai resnāks, viengabalains, nekustīgs, ar slīpi ejo-

šām gareniskām šķautnēm, kur iezīmējas nākamā tauriņa spārnu,

kāju, galvas, taustekļu v. t. t. līnijas; rumpja gals turpretim

posmots, kustīgs un noasināts. Šis pēdējais nobeidzas ar 2

pāfiem mazu dzelonigu, bez tam uz 4-tā kūniņas rumpja posma

| milģufas pusē"mazs iedobumiņš ar valnīti. Abas pēdējās pazī-

mes raksturīgas priežu pūcītes kūniuai, pateicoties kam viņu

viegli atšķirt no citām tauriņu kūniņām. Kūniņa zemsedzē

ziemo, lai nākošā pavasarī no viņas izlidojošais tauriņš sāktu

visu attīstības gaitu no gala. No sacītā redzams, ka visa priežu

pūcītes attīstība jeb ģenerācija, t. i. laiks no oliņas līdz oliņai,

ilgst vienu gadu. •

Priežu sprižot ājs (Bupalus piniarius L.) pieder pie

tauriņu sprīžotāju dzimtas. Pavirši uzskatot atgādina dienas

tauriņu. Ķermenis samērā slaids, garš, maz matots. Spārni lieli,

plāni, miera stāvoklī sacelti virs ķermeņa tā, ka redzamas spārnu

apakšpuses. Tauriņa platums pie izplēstiem spārniem 30—40

mm. Tauriņa pamatkrāsa — pelēki brūngana. Abi spārnu pāri

puslīdz vienādā krāsā. No virspuses netīri brūngani-iedzelteni,

tēviņiem tumšāki, mātēm dzeltenāki, — pelēki-brflnām virsotnēm

un malām, tumšām svītrām pa spārnu vidu un vairākiem iebalt-

ganiem laukumiem spārnu pamatdaļās, sevišķi tēviņiem. Spār-

nu apakšpuse abiem dzimumiem brūngana ar tumšām svītrām un

iebaltganiem plankumiem. Galvas tausteklīši tēviņiem — kupli,

spalviņveidīgi, mātēm — vienkāršāki, zobaini, zāģveidīgi. Lido

pie mums jūnijā. Lido ātri, kūleņodami, vismīļāk klusās saulai-

nās priekšpusdienās starp pīkst. 7—ll rītā, kad notiek ari

pārošanās. Vismīļāk uzturas priežu tīraudzēs, silos, 25—40 ga-

du vecās. Katra māte dēj 80—120 iezaļganas, no virsas mazliet

saspiestas, oliņas, kuras matemātiski taisnās rindās, kā pērles,

piestiprina veco skuju apakšpusēs koku galotnēs. Pēc nedaudz

dienām izšķiļas mazie kāpuriņi. Kāpuram tikai 10 kājas (3

pāri krūšu un tikai 2 pāri rumpja), pateicoties kam viņu viegli

atškirtjrio priežu pūcītes kāpura. (Sk. zīm. p. 2.) Tā kā kāpu-

ram 3 pāri vidējo rumpja kāju trūkst, tad rāpodams viņš sprīžo,

t. i. met kūkumus, no šejienes dzimtas nosaukums — sprīžotāji.

Kāpura pamatkrāsa iezilgani-zaļa, pa muguru 3 gareniskas baltas

svītras, katros sānos virs kājām pa 1 iedzeltenai. Viss ķermenis
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kails, bez matiņiem. Pieauguša kāpura ķermeņa garums ap 30

mm. Pret aukstumu, mitrumu un vēju kāpuri ļoti izturīgi. Bie-

ži vien vēl vēlā rudenī viņi sastopami koku vaiņagos. Ēdot auž

tīklus, pa kuriem nolaižas un atkal uzvelkas. Sākumā jaunie

kāpuriņi apgrauž skuju galotnes un grauž skuju no virspuses.
Vēlāk ēd visu skuju, atstājot neaizkārtu tikai skujas vidus daļu,

kas raksturīgi. Kāpuru izkārnījumi mazi, stūraini, ar nesagre-

motu skuju atlikumiem. Vēlā rudenī kāpuri nolaižas vai norāpjas

no koka un ielien zemsedzē starp kokiem, kur pēc kāda laika

iekūņojas. Kūniņa iezaļgani-brūna ar garām spārnu šķautnēm

un grubuļainu, noasinātu rumpja galu (sk. zīm. p. 2a.). Kūni-

ņas garums apm. 12 mm. Kūniņa ziemo. Visa kaitēkļa attīstī-

ba jeb ģenerācija ilgst vienu gadu.
Pri c ž u_vē_rj) ēj s {Dendrolimus pini L.) pieder pie tau-

riņu-vērpēju dzimtas. Lido jūlija beigās — augusta sākumā līdz

ar_krēsjas iestāšanos. Dienas pavada sēdot uz koku stumbriem

un zariem ar jumtveidīgi pār ķermeni nolaistiem spārniem.

Bieži pārošanās stāvokli ar galvām uz pretējām pusēm. Visie-

mīļotākās uzturēšanās vietas priežu sili 60—80 g. g. veci, un

vecāki. Viens no mūsu faunas liejākiem tauriņiem. Izplatīts

vispār Latvijā. Vismaz pēdējos gadu desmitos epidēmisku

raksturu nav pieņēmis. Tauriņa platums pie izplestiem spārniem:

tēviņa 50—60 mm, mātes — 70—80 mm. Tēviņi mazāki un

veiklāki. Tauriņa pamatkrāsa — pelēki brūna. Ķermenis stipri

neveikls. Spārnu krāsa — pelēki brūna, varijē-

joša, līdzīga priežu mizas krāsai. Priekšspārni ar sarkanbrūnu

platu zobotu un 3 iemelnganām, tāpat zobotām, šaurām šķērs-

svītrām. Spārnu pamatdaļā neliels balts ieapaļš plankumiņš.

Pakaļspārni pelēki-brūni. Galvas tausteklīši tēviņiem kupli,

spalviņveidīgi, mātēm — vienkārši, zoboti. Pēc sapārošanās mā-

te dēj 200—300 ieapaļas oliņas čupiņās uz zariem vai koka

stumbra, katrā čupiņā līdz 100—150. Sākumā oliņas zilgani-

zaļas, vēlāk pelēki-brūnas. Augustā izšķiļas kāpuriņi, kuru krā-

sa augot stipri varijē. Pieaudzis kāpurs pelēki-melnganā krāsā,

50—80 mm garš (sk. zīm. p. 3.). Kāpuri matoti iesarkaniem

matiņiem. Uz katra posma muguras pusē rombveidīgi planku-
mi ar gaišāku vidu. Uz 2-ā un 3-ā posmiem, skaitot no galvas,
tumšzili, ļoti raksturīgi plankumi.. Iztraucēti kāpuri paceļ ķer-

meņa priekšgalu uz augšu un saliec tā, ka plankumi stipri iz-

spiežas. Ari uz 11-ā ķermeņa posma iezilgani matiņu cekuliņi.

Tūliņ pēc izšķilšanās kāpuri sāk ēst skujas. Līdz rudenim viņi
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nepieaug, paspēj tikai 2- 3 reizes mainīt ādu un ziemai iestājo-
ties ielien zemsedzē, kur saritinājušies ziemo. Kāpuru rudens

bojājums bieži paiet garām nepamanīts: kāpuriņi vēl mazi un

daudz neko noēst nevar. Turpjretim pavasarī viņi ļoti rijīgi.
Jau agrā pavasarī tie atstāj zemsedzi, rāpjas pa stumbru uz ko-

ka vaiņagu un turpina barošanos, mainot 2 reizes ādu. Pava-

saros pat vecas audzes tiek noēstas pilnīgi kailas. Pret aukstu-

mu un mitrumu kāpuri ļoti izturīgi, kamdēļ mitrās siltās ziemās

ilgi sastopami koku vaiņagos, kā tas pirms diviem gadiem bija novē-

rojams Vircavas virsmežniecībā decembra beigās — janvāra sā-

kumā. Līdz jūlijam kāpurs pieaudzis un turpat zaros auž iegarenu
ovālu kokonu, kurā iekūņojas, lai pēc pāra nedēļām iesāktu, kā

tauriņš, attīstību no gala. Normāli ģenerācija ilgst vienu gadu.
Priežu zāģlapsenes (Lophyrus sp.) pieder pie plēv-

spārņu kārtas zāģlapseņu dzimtas. Nelielas lapsenītēs ar 2 pā-

riem plēvveidīgu spārnu, melnu vai iesarkanu, varijējošu ķermeņa

krāsu, B—lo mm garas. Vairākas sugas. Latvijā stipri izplatīta
melnā priežu zāģlapsene (Lophyrus pini L.). Sasto-

pama ari — rūsganā {Lophyrus rufus Rtzb.). Galvas tau-

steklīši tēviņiem spalviņveidīgi, mātēm — vienkārši. Visiemīļo-

tākās uzturēšanās vietas priežu tīraudzēs 15 — 40 gadu vecumā.

Ar zāģveidīga oldēja palīdzību katra māte dēj ap 120 iegarenu

oliņu, pa 10—20 rindās pie priežu skujām. Kāpurs (sk. zīm. 5.)

netīri zaļganā krāsā, neskaidrām bālganām gareniskām svītrām

pa muguru un melnām punktiņam sānos, melnu vai iebrūnganu

galvu. Kāpuram 22 kājas (3 pāri krūšu un 8 pāri

rumpja), pateicoties kam viņu viegli atšķirt no tauriņu kāpu-

riem. Aizskarot priežu zaru, viņi visi iztraucēti, kā uz pavēli,

atliec ķermeņa priekšgalu jautāļumzīmveidīgi un sastingst. Da-

žas sugas izlaiž pie tam vēl no mutes sveķainu zaļganu šķidru-

mu. Skujas ēd ļoti raksturīgi, atstājot vidus šķiedru neaizskartu.

Ēd tikai vecas skujas, pateicoties kam gan mazina koka pieau-

gumu, bet nenoved viņu pie nāves. Pieaudzis kāpurs līdz 20

mm garš Pirms iekūņošanās kāpurs auž cietu ovālu iepelēku
kokonu (kūniņas ietīklojums), kas pateicoties savai iegarenai
ovālai formai un pelēkai krāsai viegli atšķirams no tauriņu kū-

niņām (sk. zīm. 5-a). Zāģlapsenes pēdējos gados stipri izplatītas

vispār Latvijā. 1922. — 1923. g. g. viņu kāpurus Kurzemē (Ru-

cava, Nīca) varēja ar riekšavām grābt. Melnai zāģlapsenei ģe-

nerācija divkārtēja, t. i. vienā vasarā attīstās 2 paaudzes. Pirmo

reiz lido maijā—jūnijā. Auž kokonus virs zemes starp zāli vai
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priežu zaros. Otro reiz lido jūlija beigās — augustā. Otrās

paaudzes kāpuri rudenī ielien zemsedzē, kur kokonā ziemo.

lekūņojas tikai pavasarī. Rūsganai zāģlapsenei tikai viena ģene-

rācija gadā. Tā lido jūlija beigās — augustā un ziemo oliņas

stadijā. Viņas kāpuri uz skujām sastopami maijā—jūnijā.

Drātstārpi — vaboļu sprakšķu, ari kalējiņu (Elateridae)

dzimtas kāpuri. Raksturīgi ar savu tievo garo drātsveidīgo ķer-

meni. Daudz sugu. Kāpuru ķermeņa pamatkrāsa bālgani-

iedzeltena. (Sk. zīm. p. 4.) Sugu no sugas viegli atšķirt ari

pēc kāpuriem, kuru ķermeņa beidzamais posms dažādām sugām

dažāds, Pieaugušas vaboles sastopamas vasaras karstās dienās

uz ziediem. Viņas nekaitē. Ķermenis iegarens, šaurs, plakans.
Uz muguras uzliktas, pateicoties sevišķai ierīcei, ar sprakšķi lec

gaisā, kamēr tiek uz kājām. Katra māte dēj ap 50 oliņas da-

žādās vietās zemē. Kāpuri zemē pavada 3—5 gadus un barojas

no augu saknēm, tās apgrauzdami. Mīļo irdenu zemi. Stipri

kaitē sējumos un vispār meža kultūrās līdz 3 gadi veciem stādi-

ņiem. Tāpat sakņu dārzos, laukos v. t. t. Kāda nozīme viņiem

pieauguša meža zemsedzē — nav skaidrs. Meža zemsedzē gal-

venā kārtā izplatītas ģintis: Dolopius, Athous, Elater, Corym-
bites. Jaunākā laikā Vācu literatūrā (Escherichs, J. von Pfettens)

aizrādīts, ka lauki un sakņu dārzi, kuri mēsloti ar kūtsmēsliem,

kas cēlušies caur lopu kaisīšanu meža pakaišiem, daudz stiprākā

mērā ciešot no drātstārpiem nekā tie, kur meža pakaišus ne-

lieto. Drātstārpi ļoti izturīgi: var iztikt bez barības zemē pat

vairāk kā pusgadu. Ļoti var būt, ka nonākuši kopā ar pakaišiem

lopu kūtīs viņi bojā neaiziet. Ari paši mēsli, kuru galvenā sa-

stāvdaļa meža zemsedzē, varbūt vairāk pievelk drātstārpus, kā

citādi mēsloti lauki. Jautājums interesants, viņam ari liela prak-

tiska nozīme, tomēr viņa galīgs atrisinājums prasa vēl ilggadī-

gus novērojumus un pētījumus. Meža zemsedzē drātstārpu ļoti

daudz. Interesanti, ka viņu skaits mainās gandrīz vai katru

mēnesi. Dr. Pfettens atradis uz 1 kv. mtr.: janvārī — 8, fe-

bruārī — 3, martā — 80, aprilī — 144, maijā — 58, jūnijā — 76,

jūlijā — 91, augustā — 19, septembrī — 18, oktobrī — 0, no-

vembrī —3. Visvairāk atrasts martā, aprilī, jūlijā. Sevišķi

ēdelīgi un kaitīgi drātstārpi ir sākot ar maiju līdz jūlijam, pē-

dējo līdzieskaitot. Pieaudzis drātstārps iekūņojas zemē.,

Smecernieki (Curculionidae). No vabolēm — smecer-

niekiem zemsedzē bieži ziemo lielais priežu smecernieks (Hylo-

bius abietis £.), kura kāpuri attīstās celmu saknēs. Pati vabole
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ļoti kaitīga un Latvijā stipri izplatīta. Apgrauž priežu kultūrās

2—5 gadi veciem stādiņiem mizu. No egļu kultūru kaitēkļiem

zemsedzē sastopams ari melnais platsmecerš (Otiorrhynchus niger

Fabr.). Ķermenis apaļš, zirnekļveidīgs, ar īsu, resnu, galā platu

smeceri. Galvas tausteklīši piestiprināti smecera galā. Ķermeņa

pamatkrāsa — melna. Pavasarī vaboles apgrauž jaunās egļu

kultūrās mizu. Oliņas māte dēj zemē. No oliņām izšķīlušies

kāpuri grauž kultūru saknes. Jūlija beigās kāpuri pieauguši un

iekūņojas zemē. Augustā — septembrī parādās jaunās vaboles,

kuras ziemai iestājoties ziemo vai nu zeme, vai zemsedzē.

Zemsedzē ziemo nevien kaitīgi, bet ari derīgi kukaiņi, gal-
venie starp viņiem — k ā_P_u^u__jn ušas ( Tachinidļe) un

kāpuru lapsenītes (Ichneumonoidea).

Kāpuru mušas (Tachinidae) pieder pie divspārņu kār-

tas. Pavirši uzskatot līdzinājās gaļas mušām. Ķermenis matots,
ovāls. Sugu skaits liels. Dēj oliņas uz dažādu kukaiņu kāpu-
Iriem un kūniņām. Izšķīlušies kāpuriņi caur ādu ieēdas sava

saimnieka kāpurā un barojas no tā. Dažureiz dēj oliņas ari uz

lapām. Līdz ar lapām, resp. skujām, kaitēklis ieēd ari kāpuru

mušas oliņu, kura kaitēklī attīstās. Kad parazītu kāpurs pieau-

dzis, viņš atstāj savu saimnieku izgrauzdamies caur tā ādu un

ielien zemsedzē, kur pats savā ādā iekūņojas, t. i. pēdējo reizi

mainot ādu kāpurs no tās neizlien, bet āda virs kāpura muciņ-

veidīgi sakalst, izveidodama tā saucamo muci ņ v c i dļgji
kūni ņ v. Kāpuru mušu kūniņas olveidīgas, spīdīgas, gaišākā

vai tumšākā brūnā krāsā, ar šķērssvītrām, kā stīpotas. (Sk. zīm.

p. 6.) Pateicoties savai formai un krāsai viņas viegli atšķiramas

no zāģlapseņu pelēkiem kokoniem. Katram kaitēklim noteiktas

kāpuru mušu sugas, kuras viņā parazitē, to iznīcinādamas.

Kāpuru mušas ļoti derīgas un aptur bieži veselas kaitēkļu epi-

demijas. Kāpuru mušu kūniņas ziemo zemsedzē.

Kāpuru lapsenītes (Ichneumonoidea) pieder pie

plēvspārņu kārtas, kura raksturojas 2 pāriem plēvveidīgu spārnu.

Pie kāpuru lapsenītēm pieder daudz su-

gām. Ķermeņa forma un lielumi dažādi. Ar oldēja palīdzību

kāpuru lapsenītes iedēj savu oliņu kaitēkļa oliņā, kāpurā vai

kūniņā. Pieaudzis kāpuru lapsenītes kāpurs pa lielākai daļai

atstāj savu saimnieku, ielien zemsedzē, kur pirms iekūņošanās

vērpj ap sevi kokonu. Kāpuru lapsenīšu kokonus (sk. zīm. p. 7.)

nav grūti atšķirt. Viņi iegareni, spolveidīgi, pelēki-brūnganā
krāsā. lekūņojušās kokonos kāpuru lapsenītes ziemo zemsedzē.
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Jāaizrāda, ka dažādas sugas rīkojas dažādi. Tāpat ari dažādu

sugu kokoni, to forma, krāsa un iekūņošanās vietas dažādas.

Kopā ar kāpuru mušām kāpuru lapsenītēm ārkārtīgi liela nozīme

mežu aizsardzībā pret kaitēkļiem.
Bez kukaiņiem dažādās viņu attīstības stādījās zemsedzē

mitinās vēl daudz citi dzīvnieki. Var atrast simtkājus (Myria-

poda), no kuriem visbiežāk sastopami: kaulene (Lithobius

forficatus) un tūkstoškājis, ari julids {Julus terrestris) (sk. zīm.

p. p. 8. un 9.). Pirmais no viņiem — laupītājs, otrais — gan

barojas no augu barības un pūstošām organiskām vielām, bet

praktiskas nozīmes viņam nav. Zemsedzē paslēpušies ari dažā-

di zirnekļi, kuri viegli pazīstami pēc 4-m kāju pāriem. Viņu

ķermenis sastāv tikai no 2 daļām: galvkrūtīm un rumpja. Pie

galvas tausteklīšu nav. Zirnekļi vairāk derīgi, kā kaitīgi, jo ved

laupītāju dzīves veidu. Beidzot zemsedzē mitinās vēl dažādi

gliemēži. Viņus var pazīt pēc mīkstā, gaļainā un gļotainā ķermeņa.

Zemsedzes iemītnieku apskate rāda, ka tur sastopami tikpat

kaitīgi, kā derīgi dzīvnieki. Starp viņiem norit mūsu acīm bieži

neredzama nerimstoša cīņa, cīņa uzturas dēļ. Ne katrreiz

mums derīgais uzvar. Sevišķi epidēmiju sākumā. Praktiskam

mežkopim jānāk palīgā. Cīņā ar mežam kaitīgiem zemsedzes

iemītniekiem pielieto puslīdz vienādus paņēmienus. Visvienkār-

šākais — zemsedzes sagrābšana garos vāļos, ko veic ar dzelzs

grābekļu palīdzību, līdzīgi kā to dara siena pļavās. Darbs vei-

cams vēlā rudenī, īsi pirms ziemas iestāšanās, pēc tam kad

zemsedzes kontrole pierādījusi attiecīga kaitēkļa klātbūtni. Zem-

sedzē sakasāma vāļos uz visas apdraudētās platības. No zem-

sedzes atsvabinātās vietās kaitēkļi pa ziemu izsalst, vāļos un

zem tiem sākas lēni kāršanas procesi un kaitēkļi iet bojā no

dažādām slimībām. Lai meža zemi nenoplicinātu pavasarī vājus

atkal var izārdīt. Zemsedzes sagrābšana vāļos, sevišķi ja kai-

tēkļu apdraudētā platība nav liela, dārgi neizmaksā un sniedz

puslīdz apmierinošus rezultātus. Cita lieta, ja darbs nokavēts,

kā tas tagad Strenču virsmežniecībā. Tad atliek zemsedzi tikai

sagrābt gubās un to iznīcināt. Tā kā Strenču virsmežniecībā no

priežu sprīžotāja apdraudētā platība nav liela, tikai 7 ha., tad

acumirkli tā vienīgā kaitēkļa ierobežošanas iespējamība. Tas

jādara pirms kaitīgais tauriņš nav vēl zemsedzi atstājis, t. i.

izkūņojies.

Ļoti riskants paņēmiens ir ta saucamā — skrejošā uguns»

ko pielietoja Krievijā. Par šīs metodes pielietošanu sausos prie-
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žu silos savā laikā vienojās VII mežziņu kongress Kazaņā.

Kaitēkļa apdraudētā platībā jāizcērt visupirms pamežs. Tāpat šī

platība jānorobežo no visa pārējā meža. Šādos silos vēlās

rudens saulainās dienās, kad zemākās vietās visapkārt ūdens un

mitrs, tāpat agros pavasaros, kad visur citur vēl sniegs, zemse-

dzē puslīdz sausa. Nogaidot izdevīgu vēju un nostādot visapkārt

sardzi, zemsedzi aizdedzina. Tā kā apakšējie zemsedzes slāņi

vēl mitri, tad uguns pārskrien tikai pa virsu un kokiem maz

kaitē. Uguns esot pietiekoša, lai iznīcinātu zemsedzē atrodošos

kaitēkļus. kuras rudeņos un pavasaros

zemsedzi izrakņā un uzmeklē pēdējo kaitēkli. Vācijā epidēmiju

gadījumos cūkas mežniecībās iepērk uz valsts rēķina un gana

mežā. Tā kā zemsedzē atrodošās barība — kāpuri, kūniņas un

kokoni, — par daudz trekna, tad cūkas 2 re'z dienā jādzirda ar

tīru aukstu ūdjmi, pie kam viņas nedrīkst būt jaunākas par 6

mēnešiem. Pretējā gadījumā tās nobeidzas. Līdzīgu parādību
autoram nācās novērot priežu pūcītes epidēmijas laikā Piltenes

virsmežniecībā. Tikpat apkārtējo mežsargu, kā ari meža cūkas

bija izrakņājušas visu zemsedzi un iznīcinājušas kaitēkļus uz

prāvas platības. Derīga ir ari putnu ganīšana mežā. Ari tie iz-

kašņā zemsedzi un izlasa visus kaitēkļus. Šai ziņā ļoti noderīgi

un palīdzīgi daudzi dziedātāju putni. Gaujienas virsmežniecībā

epidēmijas laikā atlidoja veseli strazdu mākoņi un nedaudz die-

nās veica darbu, ko ar grūtībām veiktu vairāki desmiti strād-

nieku. Uz lielām platībām visa zemsedzē bija izkašņāta un pē-

dējais kaitēklis iznīcināts. Pārēdušies trekno barību, strazdi li-

doja uz tuvumā tekošo Gauju dzert, kur viens otrs pat nobei-

dzās. Zemās vietās, aizsprostojot novadgrāvjus, labus panāku-
mus sniedz zemsedzes appludināšana. Bet tas iespējams tikai

retos izņēmuma gadījumos.
Sistemātiski gadu no gada izvesta zemsedzes kontrole, kā

tas no augšā aprādītā redzams, sniedz nevien dauds interesantu

datu par zemsedzes iemītniekiem un viņu dzīvi, par kaitēkļu

epidēmiju uzliesmošanas un viņu izbeigšanās varbūtībām, bet

atver praktiskam mežkopim ari vienu otru, samērā vienkāršu

un nelieliem līdzekļiem izvedamu, cīņas iespējamību, sevišķi, ja

draudošas briesmas pamanītas pašā sākumā un kaitēklis nav vēl

izplatījies uz lielākām platībām. Darbs nav grūts, neprasa ari

daudz laika, vajadzīga tikai laba griba. Mežu aizsardzība pret

kaitēkļiem pietiekoši svarīgs jautājums ari Latvijas apstākļos, lai

praktiskais mežkopis viņam gadā ziedotu pāris dienu.
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