
  

1968 SYLWAN Nr 5 
  

Zagadnienia ochrony lasu 
na Kongresie Międzynarodowej Unii 

Leśnych Organizacji Badawczych (IUFRO) w 1967 roku 

Проблемы защиты леса на Конгрессе Международной Унии Лесных Исследо- 

вательских Организации (ШЕКО) в 1967 году 

The problem of forest protection at the Congres of International 

Union of Forest Research Organisations in 1967 

We wrześniu 1967 r. odbył się w Monachium (NRF) Kongres Miedzy- 
narodowej Unii Leśnych Organizacji Badawczych, na którym wy- 

głoszone zostały referaty o różnorodnej tematyce dotyczącej leśnictwa 
przez autorów z 18 krajów Europy, 6 krajów Azji, 5 — Afryki i po 
2 z Ameryki Południowej, Ameryki Północnej i Australii. 

Zagadnienia ochrony lasu omawiane były w osobnej sekcji — 24, 
której przewodniczył prof. dr A. Biraghi z Włoch. Łącznie zgło- 
szono 82 referaty, spośród których 17 dotyczyło wyników badań nad 
mykoryzą drzew i krzewów leśnych, 29 omawiało zagadnienia paso- 
żytniczych grzybów oraz chorób pochodzenia grzybowego, 1 — po- 
święcony był wirusowym chorobom drzew, 5 — chorobom bakteryj- 
nym drzew, 6 — omawiało wpływ przemysłowych zanieczyszczeń po- 
wietrza na las, w 11 — ogłoszono wyniki badań nad zwalczaniem różnych 
gatunków szkodliwych owadów leśnych bądź prognozowaniem ich wy- 

stępowania, w 10 — omówiono metody zwalczania pożarów leśnych 

i sposoby zapobiegania ich powstawaniu. W pozostałych referatach 

przedstawiono wyniki badań nad zabezpieczeniem upraw leśnych 

i młodników przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę płową, 

nad wpływem nawożenia lasu na odporność drzew leśnych na cho- 

roby i szkodliwe owady itd. | 

W utworzonej osobno grupie roboczej przedstawiono 8 referatów 

dotyczących zagadnień związanych z selekcją różnych gatunków drzew 

leśnych odpornych na szkodliwe owady i choroby pochodzenia grzy- 

bowego. 
Do sekcji 24 zgłoszone zostały następujące ilości referatów z po- 

szczególnych krajów: USA — 15, Polska — 8, Kanada, Austria i NRF 

po 6, Anglia, Czechosłowacja, Francja i Włochy po 5, Holandia — 4, 

Australia i Szwecja po 3, Finlandia i Kenia po 2, oraz Belgia, Ghana, 

Dania, Indie, Irlandia, Nowa Zelandia i Szwajcaria po 1. 

W zgłoszonych referatach wiele miejsca poświęcono zagadnieniom 

interesującym także leśników polskich. Tak więc autorzy z Jugosławii, 

Włoch i Holandii zwracali uwagę na szybkie tempo rozprzestrzeniania 
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się grzyba Marssonina brunnea, występującego na różnych odmianach 
topól i wyrządzającego znaczne szkody w plantacjach i zadrzewieniach. 
(Obecność tego grzyba już wcześniej sygnalizowana była także z te- 
renów Polski). O chorobach bakteryjnych topól traktowały referaty 
z Francji i USA. Ponadto przedstawiono wyniki badań nad holender- 
ską chorobą wiązów z Holandii, nad pęcherzycą sosnową (Perider- 
mium pini) ze Szwecji, skrętakiem (Melampsora pinitorqua) we Wło- 
szech, wrośniakiem sosnowym (Phellinus pini) w Czechosłowacji. 

W bardzo interesującym referacie Risbetha omówiono metody 
walki z hubą korzeniową, stosowane w drzewostanach iglastych 
w Anglii. Ze względu na to, że grzyb ten rozprzestrzenia się w tam- 
tejszych warunkach przede wszystkim za pośrednictwem pniaków, na 
których następuje kiełkowanie zarodników, na terenie całego kraju 
obowiązuje zarządzenie dotyczące obowiązku smarowania pniaków za- 
rowno na zrębach, jak i w drzewostanach poddanych zabiegom pielęg- 
nacyjnym. Stosowany początkowo kreozot zastępowany jest w ostat- 
nich latach przez azotyn sodu (NaNQO;), przy czym zabiegi stosowane 
są nie tylko w lasach państwowych, ale i w lasach stanowiących wła- 
sność prywatną. Podobny sposób postępowania obowiązuje w Danii, 
gdzie stwierdzono, iż pniaki nie potraktowane niczym są mniej więcej 
3 razy częściej porażane przez hubę korzeniową, aniżeli pniaki zabez- 
pieczone preparatami chemicznymi. 

W Anglii zwraca się uwagę na możliwość uzyskania ras drzew od- 
pornych na porażenie przez hubę korzeniową. Badania wykazały, że 
pora i częstotliwość dokonywania cięć może wpływać na intensyw- 
ność zarażenia pniaków przez ten gatunek grzybów. W USA stwier- 
dzono, że kulminacja porażenia pniaków przez zarodniki huby korze- 
niowej przypada na południu tego kraju (Stan Georgia) na grudzień, 
a na północy (Stan Nowa Karolina) na październik, wobec czego wy- 
dane zostały zalecenia stosowania, w lasach narażonych na występowa- 
nie huby korzeniowej, cięć letnich i późno-wiosennych. 

Jak wynika z referatu Janćafika, na terenie Czechosłowacji 
w szkółkach i uprawach sosnowych zagrożonych przez osutkę (Lopho- 
dermium pinastri) zaprzestano dokonywania nieekonomicznego i mało 
efektvwnego opryskiwania cieczą bordoską zastępując ją innymi, bar- 
dzo skutecznymi fungicydami krajowej produkcji, bazującymi na siar- 
ce organicznej i pochodnych kwasu tioftalowego. 

W referacie poświęconym wpływom przemysłowych zanieczyszczeń 
powietrza na środowisko leśne Wentzel zwrócił uwagę na stały 
wzrost powierzchni zagrożonej przez gazy i dymy przemysłowe, głów- 
nie na terenach NRF, NRD, Polski, Czechosłowacji i Austrii. Szczegól- 
nie duże znaczenie mają związki siarki, których wychwytywanie jest 
bardzo trudne i niezmiernie kosztowne. W  referatach zgłoszonych 
przez autorów z Austrii i NRF wskazywano na możliwości uzyskania 
Tas świerka odpornych na działanie przemysłowych emisji. W NRF 
rozpoczęto już badania nad możliwością wegetatywnego rozmnażania 
okazów świerków uodpornionych na drodze szczepień. Jak dotąd nie 
stwierdzono istnienia indywidualnych większych różnic w odporności 
sosny pospolitej. Spośród iglastych gatunków drzew, za najbardziej 
rezystentne w odniesieniu do przemysłowych zanieczyszczeń powie- 
trza uznano sosnę czarną i świerk kłujący (Picea pungens), a spośród 
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drzew lisciastych — dab czerwony, topole, olsze, platan i jawor. Bada- 
nia holenderskie wykazały wyjątkowo dużą odporność jarzębiny. 

W interesującym referacie autorzy włoscy przedstawili wyniki ba- 
dań nad zwalczaniem krytoryjka olchowca na drodze sterylizacji sam- 
ców „promieniami x'. Dotychczas metodę tę na skalę doświadczalną 
stosowano w USA, Szwajcarii i we Włoszech, w odniesieniu do nastę- 
pujących gatunków szkodliwych owadów leśnych: smolika weymut- 
kowego (Pissodes strobi), korowódki (Thaumatopea pityocampa), brud- 
nicy nieparki i chrabąszcza majowego. Metoda ta ze względu na pełną 
selektywność rokuje duże nadzieje w ochronie roślin. 

W badaniach amerykańskich dużo uwagi poświęca się stosowaniu 
atraktantów do zwalczania korników. Vite i Pitman dokonali 
w swoim referacie podziału ważniejszych gatunków korników amery- 
kańskich na grupy, w zależności od sposobu ich reagowania na sub- 
stancje zapachowe. 

W jednym z referatów przedstawiono wyniki doświadczeń przepro- 
wadzonych w NRF nad biologicznym zwalczaniem zwójki zieloneczki. 
Podobnie jak w Czechosłowacji, ZSRR i NRD, uzyskano dobre wyniki 
stosując preparat bakteryjny zawierający Bacillus thuringiensis w roz- 
tworze wodnym. 

Mówiąc o prognozowaniu występowania szkodliwych owadów na 
Węgrzech, Tallós wykazał przydatność do tego celu pułapek 
świetlnych, które stosowane były w odniesieniu do następujących ga- 

tunków motyli: barczatki sosnówki, białki wierzbówki, prządki pierście- 

nicy, szczotecznicy szarawki, rudnicy kuprówki, pędzika przedzimka, 

zimowka ogołotniaka, brudnicy nieparki i brudnicy mniszki. 

O masowym występowaniu tego ostatniego szkodnika w Szwajcarii 

mówił Maksymow. Brudnica mniszka, która dotychczas nie miała 

żadnego znaczenia gospodarczego w tym kraju, w 1965 r. spowodo- 

wała prześwietlenie koron drzew na wysokościach 1 100—1 600 m npm, 

występując zarówno w drzewostanach jednogatunkowych, jak też 

w drzewostanach mieszanych, w skład których wchodziły: sosna po- 

spolita, świerk, jodła i modrzew. Na pow. 60 ha przeprowadzono 

zwalczanie tego szkodnika z helikopterów przy zastosowaniu prepara- 

tów kontaktowych. 

Zwraca uwagę fakt wzrostu zainteresowania zagadnieniami ochro- 

ny lasu przed szkodliwymi owadami i grzybami pasożytniczymi w kra- 

jach Afryki i Azji. W dwóch oddzielnych, obszernych referatach przed- 

stawiono wykazy najważniejszych chorób pochodzenia grzybowego, 

bakteryjnego i wirusowego, występujących w drzewostanach, szkół - 

kach leśnych i młodnikach, przy czym potraktowano osobno każdy 

z 30 krajów Afryki i 12 krajów Azji. 

Na obrady sekcji 24 zgłoszono referaty następujących autorów pol- 

skich: 
1) Witolda Koehlera — Zastosowanie kruszynka (Trichogramma sp.) 

w biologicznej metodzie ochrony lasu; | 

2) Tytusa Karlikowskiego — Ocena stosowania metody prognozowa- 

nia pożarów leśnych w latach 1965—1966; z 

3) Czesławy Kozłowskiej — Zagadnienie zdrowotności szybkorosną- 

cych gatunków drzew w Polsce; 
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4) Stefana Lukomskiego — Problemy chemicznej walki z chorobami 
lasu w Polsce; 

5) Henryka Ortosia — Ekologiczny aspekt badań nad chorobami lasu 
w Polsce; 

6) Romana Pachlewskiego — Studia nad Lactarius rufus i Rhisopogon 
luteolus grzybami mykoryzowymi sosny pospolitej w warunkach na- 
turalnych i czystych kultur; 

7) Zbigniewa Sierpińskiego — Wpływ przemysłowych zanieczyszczeń 
powietrza na dynamikę populacji niektórych szkodników pierwot- 
nych sosny; 

8) Ireny [warowskiej — Badania nad zwalczaniem grzybów korzenio- 
wych w Polsce. 
Referaty te opublikowane zostaną po polsku w „Pracach Instytutu 

Badawczego Leśnictwa". 

Zbigniew Sierpiński 
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