
ANDRZEJ SZUJECKI 

Grzyby i bakterie jako czynniki ograniczające 
występowanie chrabąszcza 

(, prabąszCz majowy 1 kasztanowiec niewątpliwie należą do. szkodni- 
ków najbardziej zagrażających gospodarce rolnej i leśnej.- Świad- 

czą o tym m. in. liczby setek tysięcy i milionów złotych, marek lub fran- 
ków strat przytoczone na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat 
w wielu pracach z entomologii i ochrony roślin. Nic więc dziwnego, 
że wszystkie zaobserwowane zmiany ilościowe w populacji chrabąsz- 
cza budzą zrozumiałe zainteresowanie leśników i rolników. 

Do terenów najsilniej zapędraczonych w skali krajowej (i euro- 
pejskiej) należał w okresie międzywojennym Białostocki OLP. W la- 
tach 1922—24 szkody wyrządzone w uprawach leśnych wspomnianego 
Okręgu wynosiły kolejno: 18, 29 i 30%. Najsilniej zapędraczona była 
Puszcza Augustowska, a szczególnie takie jej nadleśnictwa, jak Serwy, 
Augustów, Rudawka, Hańcza, Wigry, Puńsk i inne. Tereny te leżą 
w granicach obszaru zajętego przez pień chrabąszcza kasztanowca 
z »-letnią generacją i latami rójkowymi 1926—31—36.......... 51—1956. 
Chrabąszcz majowy występuje tu wyspowo. Ilustracją stanu ówczesne- 
go zapędraczenia niech będą dane przytoczone przez M. Nunberga (7) 
według których na 1 m* znajdowano około 100 pędraków. Wg Bajera 
(1) w latach 1933—36 w nadl. Rudawka stwierdzono obecność od 5 do 
180 (£) pędraków na 1 m*, przeciętnie 15—18 sztuk. Oczywiście zalesie- 
nia w tych warunkach chybiały celu, gdyż straty z uprawy wynosiły od 30 do 100%, a nawet ginęły całe tyczkowiny. | Przyczyny tak silnego zapędraczenia wiązały się z masowym od- słonięciem gleby leśnej przy dewastacji lasów w okresie wojennym, 
a nastennie wskutek gradacji strzvgoni choinówki i innych szkodni- ków (jak barczatka sosnówka, kornik drukarz). 

Wysoki i groźny stan zapędraczenia przetrwał do czasów wojny. Jednakże już w 1936 roku obserwowano w nadl. Rudawka zmniejszo- ną w stosunku do roku 1931 rójkę chrabąszcza. W latach powojen- 
nych obserwuje się w omawianych nadleśnictwach ogromny spadek stanu zapędraczenia gleb. 

| 
Tabelka umieszczona na str. 27, sporządzona na podstawie materia- 

łów udostępnionych mi przez Zakład Ochrony Lasu IBL w Warszawie 
podaje stan zapędraczenia stwierdzony w ostatnich latach w niektórych 
nadleśnictwach Puszczy Augustowskiej. 

Jakie przyczyny spowodowały tego rodzaju wysoce korzystne dla nas zjawisko? Obserwacje nad masowymi pojawami szkodliwych owa- dów dowiodły, że gradacje kończą się bardzo często nagłym wyginie- 
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ciem szkodników, Szczególnie znane są przykłady załamania się gra- 
dacji brudnicy mniszki wskutek opadnięcia przez krysztalice lub klę- 
ska gąsienic strzygoni choinówki spowodowana w Polsce w 1924 roku 
wybuchem epidemii wywołanej przez owadomórkę Empusa aulicae. 

  

  

  

Nadleśnictwo Rok Liczba dołów Liczba Srednio 
chrabąszcza na dół 

Czarna Hańcza 1954 15 3 0,20 

Maćkowa Ruda 1954 60 3 0,05 

Mikaszówka 1953 25 3 0,12 

т 1954 124 13 0,10 

Pomorze 1954 122 45 0,37 

Serwy 1952 23 — 0,00 

„ 1953 62 5 0,08 
,, 1954 19 2] 1,10 

Wigry 1952 6 l 0,16 

,, 1954 14 — 0,00         
Lata wojenne uniemożliwiły obserwacje zmian w populacji chra- 

bąszcza w Białostocczyźnie. Niemniej są jednak pewne dane mogące 

rzucić światło na omawiane zagadnienia. W roku 1934 zaobserwowa- 

no w nadl. Rudawka schorzenie pędraków wskutek porażenia ich przez 

grzyb Beauveria densa Pic. Jakkolwiek epidemia zmalała i nie spełni- 

ła nadziei na całkowite zlikwidowanie pędraczysk, to jednak przyczy- 
niła się do osłabienia rójki w roku 1930. Również w nadl. Porzeżyn 

(koło Brześcia n. Bugiem) obserwowano w 1934 r. martwe pędraki 

z grzybnią Beauveria densa Pic. Wiele z nich było zakażonych bak- 

teria Bacillus septicus insectorum Krass. Poza tym w Białowieży -znaj- 

dowano martwe chrabąszcze zarażone grzybami: Metarrhizium aniso- 

pliae, Spicaria farinosa, fumoso-rosa. | | | 

-_. Najprawdopodobniej były to główne (zwłaszcza Bacillus seplicus 
insectorum Krass.) czynniki, które zlikwidowały pedraka. © | 

Zmiany w masowym pojawie gatunków niewątpliwie powoduje 
wielki kompleks biotycznych i abiotycznych czynników, w szczegól- 

ności takich, jak pogoda, pożywienie, pasożyty 1 choroby. Wszystkie 
te czynniki są ściśle od siebie uzależnione 1 oddziaływują wzajemnie 

na siebie. W danym przypadku największą rolę odegrały jednak praw- 

dopodobnie czynniki chorobotwórcze, które musiały natrafić na wy- 

jątkowo sprzyjające warunki meteorologiczne. 

. 

teinhausa (10) 

Ascomycetes, Basidio- 

ące na chrabąszczu, 

Grzyby powodujące choroby owadów wg S 

grupują się w czterech klasach: Phycomycetes, . 

mycetes i Deuteromycetes. Gatunki pasożytuj 

a omówione niżej należą do Ascomycetes. nz 

Grzyby pasożytnicze rozwijają się na ciele owada lub dostają m 

do jego wnętrza przez przetchlinki lub inne otwory znajdujące Się n 

27



jego powierzchni. Zarodniki niektórych grzybów mają zdolność przyle- 

piania się do powierzchni ciała, a przenoszenie ich ułatwia stykanie 

się osobników zakażonych ze zdrowymi. Śmierć owada następuje naj- 
częściej bądź wskutek wrośnięcia grzybni do tkanek jego ciała, co 
pociąga za sobą zatkanie tchawek i mechaniczne uszkodzenia tkanek, 
bądź przez chemiczne oddziaływanie trujących substancji, bądź przez 
kombinacje obu tych możliwości. Choroba uzewnętrznia się zwykle po 
kilku dniach w postaci żółtych lub brunatnych plam na ciele. Pora- 
żone owady nie spełniają normalnie swych czynności fizjologicznych, 
co przejawia się np. w ilości składanych jaj, sposobie odżywiania się, 
które jest osłabione; ponadto owady tracą ruchliwość. Wkrótce prze- 
rośnięte grzybnią ciało mumifikuje się i zasycha, często na jego po- 
wierzchni ukazują się owocniki grzyba. Cechy te wyraźnie wskazują 
na przyczynę śmierci owada. | | | 

RODZAJ BEAUVERIA — KŁĘBCZAKI 

Najbardziej charakterystyczną cechą rodzaju jest zygzakowaty 

kształt strzępek zarodnikonośnych. Na strzępkach grzybni tworzą się 

flaszeczkowate otwory tzw. fialidy, z ich wierzchołków wyrastają cien- 

kie nici zwane steryrmami. Sterygma przybiera kształt zygzakowaty, 

a na wierzchołku jej załamań osadzone są konidia. 

BEAUVERIA DENSA PIC. (BOTRYTIS TENELLA SACC.) 

Pasożyt ten na chrabąszczu został opisany przez Giarda w 1892 r. 

jako Isaria densa. Chorujące owady wyróżniają się białą, watowatą 

grzybnia, występującą u imago szczególnie na odwłoku, na wachlarzy- 

kach różków, w miejscach połączenia głowy z tułowiem, wokół tarczki, 

w stawach nóg i na odwłoku. Na pędrakach występuje nalot grzybni 

podobnie jak u imagines, jest on tym intensywniejszy, im wilgotniej- 

sze jest otoczenie. Rzadzfej tworzy się na owadach kremowy lub żół- 

tawy nalot zarodników. | 

METARRHIZIUM ANISOPLIAE (METSCH.) SOROKIN 

Cechą systematyczną tego gatunku jest tworzenie się skupin za” 

rodników w silnie przylegaiących do siebie łańcuszkach. Łańcuszki 

zarodników osadzone są na strzępkach konidialnych podobnych nieco 

do Penicillium. Owady porażone przez Metarrhizium anisopliae odzna- 

czają się początkowo białym nalotem, który później zielenieje prze- 

chodząc stopniowo w kolor czarno-zielony. W ostatniej fazie rozwoju 

grzybnia na porażonych owadach przybiera kształt poduszeczkowa- 

tych ciemnozielonych wypukłości. ba 1 

SPICARIA (ISARIA) FARINOSA (DICKS.) FRON. - 

Jest to jeden z najbardziej znanych grzybów owadobójczych, wy” 

stępujący na owadach z różnych grup systematycznych, w stadiach 

larwalnych i poczwarkowych, rzadziej na postaciach doskonałych: 

Zarodniki powstają w łańcuszkach na wydłużonych i zaostrzonych 

fialidach flaszeczkowatego kształtu. Fialidy mogą występować na 
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strzępkach pojedynczo lub w zgrupowaniach na trzonkach konidial- 
nych na wzor Penicillium. Na porazonych owadach pasozyt wystepu- 
je w dwoch formach: koremialnej i bezkoremialnej. Forma koremialna 
tworzy się w warunkach odpowiednio wysokiej wilgotności otoczenia 
oraz grubej, mocnej chityny ciała żywiciela. Na owadach o miękkiej 
chitynie i przy małej wilgotności tworzy się forma bezkoremialna. 
Koremia mogą mieć kształt buławkowaty, drzewiasto rozgałęziony lub 
prosty. Zarówno mączysty nalot jak i koremia mogą mieć barwę białą, 
żółtawą, kremową, pomarańczową lub czerwoną. Barwa jest jakoby 
uzależniona od oświetlenia panującego podczas rozwoju: w ciemności 
tworzy się grzybnia biała, a w oświetleniu mniej lub więcej barwna. 

SPICARIA (ISARIA) FUMOSO-ROSA (WIZE) VASS. 

Na chrabąszczu tworzy się mączysty nalot o brudnoróżowym za- 
barwieniu. Występuje w formie koremialnej i bezkoremialnej, Grzyb 
ten ma charakter saprofita występującego na. okazach martwych, 
a sporadycznie wystąpić może jako pasożyt. Na marginesie warto 
zaznaczyć, że saprofityczne mikroorganizmy zaszczepione do tkanki 
żywiciela powodują jego śmierć, przebywając natomiast w przewodzie 
pokarmowym zachowują się nieszkodliwie. W Białowieży obserwowa- 
no również na Melolontha hippocastani w 1935 r. grzyba którego 
51em as z ko (9) określił jako Spicaria sp. Powierzchnia ciała 
chrabąszcza, szczególnie odwłok i głowa pokryte były ściśle przylega- 
jącym gładkim albo nieco odstającym i pajęczynowatym nalotem bia- 
łej grzybni. Gatunek ten jednak okazał się saprofitem. 

Bakterie powodujące epidemie u owadów skupiają się wg Stein- 
hausa w rzędzie Eubacteriales. Omawiane poniżej gatunki należą 
do rodzin: Bacillaceae (Bacillus), Micrococcaceae (Micrococcus), i Bac- 
teriaceae (Bacterium). Infekcja następuje najczęściej przez otwór gę- 
bowy (z pokarmem) lub odbytowy owada, a więc inaczej niż u grzy- 
bów, dla których wrotami infekcji jest przede wszystkim tkanka okry- 
wyjąca ciało. Najczęściej występuje następujący cykl infekcji: pokarm- 
-Otwór gębowy — otwór odbytowy —- pokarm.. itd. Bakterie po dostaniu 

się do ciała oddziaływują na nie chemicznie i mechanicznie powodując 
rozkład komórek, a w rezultacie śmierć organizmu. Zaatakowane owa- 
dy charakteryzują się mniejszą ruchliwością, zmniejszonym apetytem, 
a także wydalinami z otworu gębowego i odbytowego. Na ciele uka- 

zują się czarne plamy. Po śmierci ciało przybiera brązową lub czarną 

barwę, a wewnątrz miękkiej, wyschniętej i zmarszczonej powłoki chi- 

tynowej znajduje się rzadka często cuchnąca ciecz. 

| BACILLUS 
Charakterystyczną cechą gatunków tego rodzaju jest wytwarza- 

nie spor, które umożliwiają przetrwanie niekorzystnych warunków np. 

meteorologicznych. | 

| BACILLUS SEPTICUS INSECTORUM KRASS. 
BACILLUS TRACHEITIS (GRAPHITOSIS) KRASS. 

Obie wyróżnione przez Krassilszczyka Ś) w ane 

na pedrakach chrabaszcza. Pierwsza z nich stwierdzono na dużej | as 

Pedrakow уу Porzezynie. Wg Krassilszczy ka . га 
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(powodująca chorobę zwaną grafitozą) jest bardziej niebezpieczna od 
B. septicus insectorum, z którą razem występuje. Próby przeprowadzo- 

ne przez tego badacza wykazały, że samo umieszczenie larw zdro- 

"wych i chorych obok siebie nie powoduje choroby u zdrowych. Na- 
tomiast zakażenie larw grafitozą powoduje śmiertelność od 16 do 
100%/0. W 2—3 godzin po śmierci larwy wskutek gralitozy, bakterie 

zapełniają cały system krwionośny, w samych natomiast tkankach 
(z wyjątkiem tłuszczowej) bakterii się nie spotyka. Przetchlinki po 
śmierci larwy wypełnione są czarną mniej lub bardziej ziarnistą masą. 
Jeszcze w 20 godzin po śmierci patalogiczne procesy rozwijają się na- 
dal i nadal odbywa się odkładanie czarnej masy w przetchlinkach. 

Larwy zakażone Bacillus septicus insectorum wykazują brunatne 
zabarwienie całego ciała, z którego wydzielają się czarne półpłynne 
ekskrementy. 

Z innych gatunków tego rodzaju należy wymienić Bacillus hoplo- 
siernus Paill wyodrębnioną na pędraku chrabąszcza i uważaną za 

synonim Bacillus cereuc Pr. et. Fr. gatunek najbardziej pospolity 
w glebie, czesto go sie myli z Bacillus subitilis Cohn., żyjącą w po- 

dobnych warunkach. Trzeba tu zaznaczyć, że Steinhaus (10) 

wskazuje na prawdopodobieństwo szeregu synonimów w rodzaju 
Bacillus (i innych) co utrudnia porównywalność wyników badań prze- 
prowadzonych przez różnych uczonych. 

MICROCOCCUS NIGROFACIENS NORTHRUP 

Gatunek ten jest jednym z najlepiej poznanych czynników choro- 

botwórczych, występujących w Ameryce Płn. na larwach amerykan- 
skiego rodzaju Lachnosterna (rodz. żukowate). Być może, że gatunek 

ten występuje i w innych krajach. Podobne do niżej opisanych obja- 

wy spotykane są bardzo często i u nas na różnych pędrakach. Pora- 

żone pędraki odznaczają się czarnymi i błyszczącymi plamami na cie- 

le. Miejscem infekcji są przede wszystkim stawy nóg,..przetchlinki 

oraz segmenty miękkich części grzbietowych lub brzusznych ciała. Na- 
stępnie w miarę rozwoju choroby ciało czernieje lub przybiera kolor 
brązowy, co wskazuje na uprzednią obecność Bacillus septicus insec- 
torum, a w końcu rozkłada się choć owad przejawia jeszcze oznaki 
życia. 

Z. innych bakterii należy wymienić Bacterium melolonthae liquela- 

ciens występującą na pędrakach chrabąszcza. 

. * 

Wkrótce po wykryciu czynników chorobotwórczych u owadów 
powstała myśl świadomego ich wykorzystania jako skutecznego oręża 
w walce ze szkodnikami. Wspomnę tylko o niektórych związanych 
z tym próbach. W drugiej połowie ub. wieku Miecznikow 

i Krassilszcz yk w Rosji próbują wykorzystać niektóre 
grzyby (Metarrhizium anisopliae) i bakterie (Bacillus, septicus insec- 

forum, B. tracheitis) do walki z Anisoplia austriaca Hrbst. i chrabąsz- 

czem. Szczególnie znane stały się próby dokonane przez Giarda 
w 1891 ri Le Moulta w tym samym okresie we Francji ze 

zwalczaniem pędraka chrabąszcza na terenach rolnych zą pomocą 
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Beauveria densa’.W Stanach .Zjednoczonych Am. Płn. w ostatnich la- 
tach na szeroką skalę badano możliwość wykorżystania Bacillus popil- 
lae Dutky do walki z żukowatym Popillia japonica  Newm. W Polsce 
próby zarażenia chrabąszczy przez Beauveria densa Pic. były dokona- 
ne przed wojną przez Karpińskiego (2,3) na terenie Po- 
rzeżyna. Ponieważ zarażenia gleby w lesie w sposób jaki stosował 
Le Moult we Francji (na polach rozsypywano przed orką sztucz- 
nie wyhodowane i zmieszane z ziemią zarodniki) był nie do przyjęcia, 
Karpiński usiłował posłużyć się przy wprowadzaniu infekcji do 
gleby chrabąszczem (samicą) opylonym podczas rójki zarodnikami. Pro- 
by laboratoryjne były zadowalające, natomiast terenowe nie dały pod- 
stawy do wyciągnięcia dalej idących wniosków. 

* © 

Możliwość wykorzystania mikroorganizmów do walki ze szkodnika- 

mi na ogół zależy od kombinacji dwóch momentów rozsiedienia gospo- 

darza i sposobności do rozprzestrzeniania się czynnika chorobotwór- 

czego. Sama obecność grzybów lub bakterii (co możemy osiągnąć na 

drodze rozprzestrzeniania zakażonych owadów lub  rozpryskiwania, 

ew. rozpylania odpowiednio otrzymanych spor bakterii lub zarodni- 

ków grzybów) nie wystarcza do wywołania epidemii. Oibrzymią rolę 

przede wszystkim odgrywają panujące w tym czasie warunki meteo- 

rologiczne i glebowe. Każdemu organizmowi odpowiada pewne opti- 

mum temperatury i wilgotności. Dla grzybów i bakterii optimum tem- 

peratury mieści się przeważnie w granicach 25—30°С przy 90" wil- 

gotności. Grzyby są szczególnie wrażliwe na wszelkie odchylenia od 

optimum. Dlatego jakkolwiek wspomniane próby laboratoryjne biolo- 

gicznego zwalczania chrabąszcza za pomocą mikroorganizmów dawa- 

ły u wiekszości badaczy pozytywne rezultaty, to próby terenowe mialv 

wyniki zmienne, zależne od natrafienia na sprzyjające warunki STO- 

dowiska. Z drugiej strony i bakterie | grzyby spełniają olbrzymią ro 

w ogólnych stosunkach biocenotycznych, powodując wyginięcie о! 

brzymiej ilości nadmiernie rozmnożonych owadów. Drogami ich roz- 

przestrzeniania “sie są prądy powietrzne, woda, czynniki biotyczne, 

z których dominujące znaczenie ma wysokie zagęszczenie populacy) 

i aktywność gospodarza. W związku z tymi ogólnymi uwagami należy 

stwierdzić, że aby uzyskać konkretne 1 trwałe efekty w walce z c га- 

bąszczem za pomocą metody biologicznej konieczne jest poznanie za- 

leżności między szkodnikiem a jego wrogami. | 

Biorąc pod uwagę dotychczasowe próby i obserwacje terenowe wy- 

daje się, że najefektywniejsze mogą okazac się tu bakterie o znacza ją” 

ce się wysoką wirulentnością, a szczególnie ich gatunki wytwarzają 

spory (Bacillus,) umożliwiające im przetrwanie niekorzystnyc a 

ków. Warto zaznaczyć, że badania w tym kierunku są już prowa zone 

w kraju od szregu lat pod kierunkiem prot. Kapuścińskiego 

w Krakowie. | | 

Reasumując należy stwierdzić, że najważniejszą rolę м odpędra- 

czaniu gleb mają bakterie i wśród nich powinno się szukać skuteczne- 

go sprzymierzeńca w walce z pędrakiem. Drugą pozycję zajmują grzy- 
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by, które są bardziej wymagające i wrażliwe na warunki otoczenia. 
Powinno się też wykorzystać sprzyjające okoliczności okresu odpę- 
draczenia gleb przez wzmocnienie akcji zalesieniowej, zwłaszcza że dla 
Białostocczyzny rok 1956 jest rokiem rójkowym. 

Z Zakładu Ochrony Lasu 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego dnia 26 listopada 1955 r. 
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