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ANDRZEJ SZWAB 

Na marginesie artykulu 
„Z biologii huby korzeniowej (Fomes annosus)“ 

К статье „Из биологии корневой губки” (Готез annosus) 

Remarks Concerning the Paper: „On the Biology of Fomes annosus” 

„Sylwanie” w zeszycie 1/1960, pod wspomnianym tytułem, ukazał 
się artykuł Henryka Orłosia i Tadeusza Dominika, 

niewątpliwie o bardzo aktualnym i dużym znaczeniu dla naszej gospo- 
darki leśnej. Autorzy zdecydowanie przeciwstawiają się różnym półśrod-: 
kom bezpośredniego zwalczania huby korzeniowej, a szczególnie używania 
do tego celu trujących środków chemicznych, stojąc na słusznym sta- 
wisku zapobiegania szkodom, na drodze właściwej odbudowy biocenozy 
lasu oraz przebudowy drzewostanów. 

Ponieważ podczas długoletniej pracy terenowej w pierwotnych lasach 
Karpat Wschodnich (Nadleśnictwo Majdan), ze szkodami spowodowanymi 
hubą korzeniową stale się spotykałem, wydaje mi się celowe i wskazane, 
ze względu na bardzo duże znaczenie tego zagadnienia dla naszej gospo- 
darki leśnej, omówić własne spostrzeżenia poczynione w terenie i zdo- 
byte doświadczenie na tym odcinku. 

Tam, w pierwotnych warunkach naturalnych, stare, ponad 200-letnie 
jodły i świerki, po ścięciu wykazywały w większej ich części zgni- 
liznę spowodowaną hubą korzeniową (lub co najmniej jej ślady). J estem 
przekonany, że przy badaniu ich systemów korzeniowych znalazłoby się 
ją prawie na każdej starej jodle czy świerku. Na ogół drewno drobno- 
słoiste rozwojowi grzybni stawiało większy opór. W stosunku do świerka, 
jodła bez porównania silniej się opierała jej przenikaniu w głąb strzały. 
Na drzewach w wieku rębności (100—120 lat), nieznaczne na ogół szkody 
można było spotkać jedynie sporadycznie. 

Na podstawie tych spostrzeżeń oraz na podstawie omawianego artykułu 
formułuję następujące wnioski: | 

1. Huba korzeniowa wchodzi w skład biocenozy, bezpośrednie zatem 
jej zwalczanie jest nie tylko bezskuteczne, lecz także niecelowe. 

2. Jodła w równym, a może nawet w większym stopniu, aniżeli inne 
gatunki iglaste, jest atakowana przez hubę korzeniową. „Dzięki jednak 
silnemu oporowi, stawianemu rozwojowi grzybni w drewnie, oraz bardzo 
dużej zdolności odizolowania chorych i obumierających części od reszty 
swego zdrowego organizmu, poważne szkody w jedlinach na ogół mogą 

23



się ujawniać dopiero po znacznym przekroczeniu ich normalnego wieku 
rębności. 

3. W pełni doceniając wielorakie przyczyny powstawania i natężenia 
szkód w naszej współczesnej gospodarce leśnej, należałoby zwrócić uwagę 
na zjawisko uszkadzania korzeni przez żer larw i gryzoni na gruntach 
porolnych i nieużytkach (z reguły zapędraczonych i opanowanych przez 
gryzonie), oraz bardzo często w uprawach wprowadzanych na zrębach 
zupełnych przed dojściem ich do zwarcia, co jak wiadomo zazwyczaj trwa 
do kilkunastu lat. Głównie tej okoliczności przypisuję tak poważne oraz 
w tak wczesnym wieku powstające szkody od huby korzeniowej w drze- 
wostanach. Zarodniki zawleczone bowiem do powstałej na korzeniu 
rany mają tutaj idealne warunki rozwojowe. Masowe uszkadzania ko- 
rzeni, od chwili założenia uprawy, trwają bez przerwy przez wiele lat, 
w tym czasie grzybnia huby najprawdopodobniej tak dalece się już 
rozwinęła w korzeniach, że po dojściu młodnika do zwarcia atakuje 
ona strzały. Со do świerczyn, warto również podkreślić obumieranie 
giębiej sięgających korzeni, nienormalnie wykształcającego się systemu 
korzeniowego posadzonych świerków na powierzchniach otwartych. Przy 
bardzo niskiej zdolności świerka do odizolowania się od części obumie- 
rających przypuszczalnie również i ta okoliczność jest bardzo poważnym 
powodem powstawania szkód powodowanych przez hubę korzeniową 
jak również opieńkę. 

4. Stanowisko autorów, zalecające wprowadzanie gatunków przejścio- 
wych, pionierskich, w celu zapobiegania atakom huby korzeniowej — 
jest niewątpliwie zupełnie słuszne i przekonujące. Sądzę jednak, iż 
nie będzie błędem gospodarczym jeśli po paru latach, wszędzie tam gdzie 
tylko ze względów hodowlano-gospodarczych byłoby możliwe, wprowa- 
dzimy grupowo świerk lub jodłę, nie czekając z tym 30—40 lat, tj. do 
czasu usunięcia gatunków pionierskich. Co do modrzewia i sosny, sądze 
że mogłyby one być wprowadzane równocześnie z przedplonem lub zaraz 
w roku następnym po jego wprowadzeniu. Wiadomo, że uprawy z przed- 
plonem, starannie i właściwie założone oraz pielęgnowane, mogą skutecz- 
nie usuwać wszystkie szkody siedliskowe i drzewostanowe, których przy- 
czyna jest wprowadzanie monokultur, jak również mogą im zapobiegać. 
Najprawdopodobniagj będą także i tutaj właściwe i «celowe. Przede 
wszystkim, na odsłoniętej przedplonem glebie ustanie dalsza rozmnoża 
pędaków. Gryzonie zaś, których ilość w tych warunkach niewątpliwie 
się zmniejszy, z natury rzeczy będą żerowały na korzeniach liściastych 
gatunków przedplonu a nie na podsadzonych iglastych. Poza tym, w ta- 
kich warunkach wyhodowane młodniki będą znacznie zdrowsze, a tym 
samym na ataki huby korzeniowej odporniejsze. Wprawdzie wprowa- 
dzanie i pielęgnowanie upraw i młodników przedplonowych wymaga 
znacznie więcej zabiegów, sumienności w wykonaniu i dużego doświad- 
czenia, jednak sądzę, że z tego powodu nie możemy z nich rezygnować. 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 29 lipca 1960 r. 
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