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Czterooczak Swierkowiec (Poligraphus polygraphus L.) 
w górskich drzewostanach opieńkowych 

Tlrojmnpag nyimcrbiń (Poligraphus polygraphus L.) B горных насаждениях, 

‚ пораженных юпенком 

The four-eyed spruce bark beetle (Poligraphus polygraphus L.) in montane forest 

stands attacked by the honey-fungus 

pomimo wieloletnich starań praktyków i naukowców wielu krajów 
nie udało się dotychczas opracować skutecznej metody zwalczania 

cpieńki miodowej. Wielkość szkód wyrządzanych przez tego grzyba spo- 
wodowała więc konieczność zmodyfikowania sposobu gospodarowania w za- 
infekowanych drzewostanach. Do problemu najwyższej rangi w dążeniu do 
zmniejszenia strat urosła konieczność stałego powstrzymywania masowego 
rozmnażania się szkodników owadzich. Okazało się bowiem, że wywołana 
przez opieńkę choroba w rzadkich tylko wypadkach przebiega do końca 
w sposób niezakłócony. Najczęściej zostaje ona przerwana atakiem szko- 
dnikow wtómmych, które dobijają osłabione drzewa, stając się czynnikiem 
decydującym ostatecznie o wydzielaniu się posuszu. Im wyższy jest stan 
ilościowy szkodników w drzewostanie, tym atak następuje przy niższym 
osłabieniu świerków. Skrócenie okresu życia drzewa jest zależne przy tym 
od fazy choroby w której drzewo zostało zaatakowane i wynosi kilka do 
kilkunastu lat. 

Charakterystyczną cechą drzewąstanów opieńkowych jest występowa- 
nie w nich oprócz najgroźniejszych szkodników świerka: kornika drukarza 
(Ips typographus L.), drukarczyka (Ips amitinus Eichh.) i rytownika po- 
spolitego (Pityogenes chalcographus L.), zwiększonych liczebnie populacji 
szkodników uważanych w drzewostanach zdrowych za gospodarczo mnie j 
ważne jak: bruzdkowca zachodniego (Pityopthorus pityographus Ratz.), po- 
lesiaka obramowanego (Hylurgops palliatus Gyll.), drzewozerka jednożen- 
nego (Dryocoetes autographus Ratz.), zakorka świerkowca (Hylastes cuni- 
cularius Eichl.), kurtka mniejszego (Molorchus minor L.), i ścig (Tetropium 
spp.). | 

Jednak najbardziej charakterystycznym dla drzewostanów opieńko- 
wych i odgrywającym w nich specyficzną rolę jest czterooczak świerkowiec 

_ (Poligraphus polygraphus L.), w innych warunkach towarzyszący zwykle 
kornikowi drukarzowi. Charakteryzuje go duże rozproszenie zasiedlanych 
w drzewostanie drzew. Atakuje tylko drzewa stojące, na leżące sadowiąc 
się bardzo sporadycznie. Zasiedla drzewa wszystkich klas grubości, opada- 
jąc niekiedy nawet gałęzie. Atakuje w równej mierze drzewa opanowane 
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i przygłuszone jak i tworzące zasadniczy drzewostan; cherlawe i te, które 
swoim zewnętrznym wyglądem nie zdradzają jeszcze rozwijającej się w ko- 
rzeniach choroby. Zasiedla rosnące w dużym zwarciu i wolno stojące. Opa- 
da i dobija drzewa samodzielnie lub w zespole z innymi szkodnikami. Jest 
szkodnikiem wybitnie wtórnym. Jeżeli może wybierać, to atakuje te drze- 
wa, których aktualna odporność fizjologiczna jest najmniejsza. Drzewa 
silniejsze zasiedlane są w tym czasie w znacznie mniejszym stopniu. Po- 
nieważ jednak jedną z cech drzewostanów opieńkowych jest duża liczba 
drzew znajdujących się w różnych fazach choroby (ryc. 1), którym odpo- 
wiada znaczne zróżnicowanie osłabienia, czterooczak zawsze znaleźć może 
drzewa najbardziej dogodne do zasiedlenia. 

Zdolność zasiedlenia drzew rosnących w dużym zwarciu i drzew niż- 
szych klas biologicznych określa szczególną rolę tego gatunku szkodnika 
w drzewostanach opieńkowych. 

W początkowej fazie choroby drzewostanu, gdy utrzymujące się jeszcze 
duże zwarcie skutecznie ogranicza zasiedlanie drzew i masowy rozród 
szkodników, cztercoczak świerkowiec jest pierwszym gatunkiem atakują- 
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Fot. 1. Świerki w różnych 
fazach choroby opieńkowej



cym osłabione świerki, dobijającym je i rozpoczynającym proces gwał- 
townego przerzedzania drzewostanu. Zjawisko to zadbserwować można 
w drzewostanach od ostatnich lat pierwszej klasy wieku aż do na jstarszych, 
ale najczęściej i szczególnie wyraźnie przebiega w nie pielęgnowanych 
zwartych drągowinach, w których zaczynają się ujawniać symptomy cho- 
roby opieńkowej. Możliwość zasiedlania drzew rosnących w zwarciu oraz 
drzew o mniejszych średnicach, brak efektywnego zwalczania szkodników 
wtórnych w drzewostanach młodszych niż pięćdziesięcioletnie, przy jedno- 
czesnych zaległościach hodowlano-pielęgnacyjnych w tych drzewostanach, 
oraz występowanie w nich opieńki doprowadziły do charakterystycznego 
właśnie dla zaopieńczonych drągowin świerkowych zwiększonego wystę- 
powania czterooczaka. Rola inicjatora rozrzedzenia zwarcia drzewostanu, 
jaką niewątpliwie odgrywa czterooczak, jest znacznie ważniejsza niż samo 
dobijanie chorych drzew, a stwarzanie warunków do atakowania tych 
drzewostanów przez inne, często groźniejsze niż on sam gatunki szkodni- 
ków powoduje w konsekwencji znacznie poważniejsze straty niż te, które 
czterooczak czyni w drzewostanach starszych, przerzedzonych, o zaawan- 
Sowanym przebiegu choroby. 

Ponieważ, jak już wspomniano, w młodszych niż pięćdziesięcioletnie 
drzewostanach świerkowych praktycznie nie prowadzi się zwalczania szko- 
dników wtornych, a w drzewostanach starszych zwalczanie to wymierzone 
jest głównie przeciwko kornikowi drukarzowi i drukarczykowi a „przy 
okazji” zwalczane są szkodniki towarzyszące tym gatunkom, czterooczak 
wymyka się i nie jest praktycznie zwalczany, tym bardziej że nie zasiedla 
wykładanych pułapek. Drzewa wydzielone przez tego szkodnika usuwane 
są najczęściej już jako posusz jałowy, gdyż dopiero wtedy stają się dobrze 
widoczne w drzewostanie. 

W ciągu okresu wegetacyjnego trudno rozpoznać zasiedlone przez 
czterooczaka drzewa. Niewielkie ilości brunatnych trocinek wysypujących 
się z otworów wejściowych nie stanowią dobrze widocznego objawu zasie- 
dlenia. Przebarwiająca się korona niewiele odbiega wyglądem od prześwie- 
tlonych żółtozielonych koron drzew zaopieńczonych, lecz nie zasiedlonych. 

Po wieloletnich obserwacjach stwierdzić można, że najlepszym okre- 
sem wyszukiwania czynnych drzew czterooczaka jest okres późnej jesieni 
1 początku zimy. 

Wylęgłe pod koniec lata chrząszcze atakują drzewa posiadające prze- 
świetloną koronę i szarozieloną barwę igliwia, sprawiającą na pierwszy 
rzut oka wrażenie zasuszonego. Już z pewnej odległości drzewa takie wy- 
różniają się od otaczających. Ostatecznym potwierdzeniem zasiedlenia 
wśród tak wstępnie „wyselekcjonowanych” drzew mogą być trocinki na 
strzale i obecność szkodnika w koronie drzewa. W okresie zimy bardzo 
pomocne przy wyszukiwaniu drzew zasiedlonych są ptaki, szczególnie dzię- - 
cioły, które w bardzo charakterystyczny sposób odbijają na zasiedlonych 
przez czterooczaka drzewach korę przez złuszczanie jej wierzchnich warstw 
i odsłanianie żerowisk leżących wewnątrz kory (ryc. 2). 

Wszystkie drzewa zasiedlone przez czterooczaka powinny być wycięte 
w okresie zimy. Kora powinna zostać spalona. 

Czynnikami ograniczającymi rozród czterooczaka są w drzewostanach 
zaopieńczonych oprócz wspomnianych ptaków również pasożytnicze i dra- 
pieżne owady. Wśród pasożytów największe znaczenie mają te gatunki, 
które mogą rozwijać się kosztem kilku różnych żywicieli, zwłaszcza najli- 
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czniej występujących gatunków korników. Są to w szczególności: Dendro- 

soter middendorfi Ratz. i Rhoptrocerus mirus (Walk). Z owadów drapie- 

żnych atakujących czterooczaka zaobserwowano kilka gatunków z rodziny 

kusakowatych (Staphylinidae) oraz skrycika szarego (Crypturgus cinereus 

Hrbst) i skrycika owłosionego (C. hispidulus Thoms.). | 

Czynnikiem ograniczającym występowanie czteroczaka, choć mającym 

bardzo lokalne znaczenie, są wirusy, bakterie i grzyby pasożytnicze. W wy- 
niku ataku tych organizmów likwidowane są pojedyncze osobniki, niekiedy 
rodzeństwo z jednego, rzadziej z większej liczby żerowisk. Obumieranie 
zaatakowanych osobników następuje najczęściej w stadium dużej larwy. 
Wydaje się, że pasożytnicze grzyby, wirusy i bakterie mają większe zna- 
czenie w ograniczaniu populacji czterooczaka w zaopieńczonych drzewo- 
stanach Bieszczad niż w Beskidach Zachodnich. Stwierdzono również prze- 
rastanie grzybni opieńki przez najniżej na strzale położone żerowiska owa- 
dów, w tym również i czterooczaka. Najczęściej następowało ono jednak 
już po opuszczeniu żerowisk przez owady, a przypadki unieruchamiania 
i zabijania larw przez grzybnię opieńki nie wydają się mieć większego zna- 
czenia. 

Fot. 2. Zerowisko czterooczaka 

świerkowca odsłonięte przez dzię- 

cioła przez złuszczenie wierzch- 

nich warstw kory  



Obserwacje wykonane na terenie Karpat wskazują, że w niektórych 
wypadkach czynnikiem ograniczającym może być w warunkach rozluźnio- 
nych drzewostanów opieńkowych przebieg pogody okresu zimowego. 

Na drzewach zasiedlonych jesienią, które w okresie zimy zostały oba- 
lone przez wiatr lub ścięte ij pozostawione do wiosny, pewna ilość najmłod- 
szych larw czterooczaka obumierała najprawdopodobniej na skutek me- 
chanicznego uszkodzenia w trakcie wielokrotnego zamarzania i rozmarza- 
nia nasyconej wodą kory leżących drzew. W niektórych wypadkach ilość 
martwych najmłodszych larw dochodziła do 40%. 
Pomimo działania wielu różnorodnych czynników ograniczających wy- 

stępowanie czterooczaka jego ilość w lesie nie tylko od wielu lat nie ulega 
zmniejszeniu, lecz stale — chociaż powoli — wzrasta. Dowodzi to dużej 
prężności biologicznej tego gatunku. 
"W związku z koniecznością maksymalnego ograniczania szybkości roz- 

luźniania zaopieńczonych drzewostanów świerkowych i dostosowania tem- 
pa ich ustępowania do potrzeb przebudowy, czterooczak świerkowiec po- 
winien podlegać bardziej niż dotąd energicznemu zwalczaniu, szczególnie 
na terenach pasożytniczego występowania opieńki miodowej. 

Z Zakładu Gospodarki 

Leśnej Rejonów Górskich 

Instytutu Badawczego Leśnictwa 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 23 września 1977 r. 

Краткое содержание 

В горных еловых насаждениях атакуемых юпенком (Armillaria mellea 

(Vahlex @иё) полиграф пушистый нашел хорошие условия для развития. Его пу- 

тубность для насаждений низших классов возраста заключается не только в выде- 

лении определенного количества сухостоя, а прежде всего в пиюнерской роли в с03- 

дании условий для нападения на эти насаждения других, часто более грозных чем 

юн сам, видов вредителей. Факторы ограничивающие появление полиграфа пушистого 

в ельниках пораженных юпенком, слишком слабые для заторможения медленного, 

HO постоянного увеличения его популяции. Поэтому в насаждениях пюраженных 

опенком полиграф пушистый должен уничтожаться бюлее энергично, чем д сих 

пор. 

Summary 

The four-eyed spruce bark beetle (Poligraphus polygraphus L.) has found good 

conditions for a development in mountain spruce stands attacked by the honey-fun- 

gus (Armillaria mellea (Vahl.) Quél.). Its injurjousness especially in younger age- 

-classes is not only resulting in mortality but first of all it provides conditioms for at- 

tack by other, often more dangerous species of secondary pests. The factors reducing 

numbers of the four-eyed spruce bark beetle in moutain spruce stands with the ho- 

ney-fungus are too weak to restrain a gradual but steady growth of its population. 

‘That is why the four-eyed spruce bark beetle shoul be fought more consistently than 

until now. 
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