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Szkodniki wtórne i techniczne 
przedplonowych drzewostanów sosny pospolitej 

- (Pinus silvestris L.) 

na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego 
w Krynicy 

Вторичные и технические вредители 
насаждени-пионеров OOOHBI OOBIKHOBEHHOA (Pinus silvestris L.) 

на территории Лесного Опытного Отделения в Кринице 

— 

Secondary and. technical pests of forecrop stands “of Scots pine (Pinus silvestris 

L.) on the area of the Experiment Forest at Krynica 

WSTEP I PRZEGLAD PISMIENNICTWA : 

Wz lesistóści naszego kraju w okresie ostatnich 30 lat uzyskano 

dzięki nowym zalesieniom, którym objęta znaczną część słabej ja- 
kości terenów rolniczych oraz nieużytków. Ze szczególnym nasileniem 
prace te prowadzone były w rejonach Śórskich, a zwłaszcza w Bieszcza- 
dach i Beskidach. Do zalesień użyto głównie sosny pospolitej, modrzewia 
i olszy szarej. Wprowadzenie właściwego składu gatunkowego odpowiada- 

jącego produkcyjnym - możliwościom siedlisk odłożono do czasu zmiany 
środowiskówych warunków tych powierzchni w kierunku sprzyjającym 
hodówli lasu z głównym udziałem jodły i buka.. г. NB 

"__ Na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy (do 1966 r. 
nadl. Krynica) zalesiono około 1500 ha: Powierzchnie z gatunkami przed- 
plonowymi leżą na terenach górskich na wysokości 500—750 m n.p.m. 
Zdecydowany udział powierzchniowy wśród wprowadzonych gatunków 
drzew zajmuje sosna pospolita, stanowiąca obecnie 17,5% powierzchni 
leśnej w typie lasu górskiego. Sosna pośpolita rosnąca w tych warunkach 
na nieodbowiednich siedliskach tworzy drzewostany szybko rosnące, sil- 
nie ugałęzione, ze zdolnością do tworzehia rozpieraczy i przerostów. Drze- 
wostany te łatwo ulegają klęsce śniegołomów, stwarzając dobre warunki 
dla rozrodu szkodliwych gatunków owadów (5, 6, 7, 9). 

 Magnuski (8) dokonując przeglądu literatury dotyczącej przebuś , 
dowy: drzewostanów wskazuje na. katastrofalne skutki.przyrodniczo nie- 

usprawiedliwionej' hodowli drzewostanów siedliskowo nieodpowiednich, 

Sinących od owadów, grzybów i czynników abiotycznych. Obniżenie zdol- 
ności regulacyjnych tych ekosystemów o uproszczonym obiegu materii 
powoduje wzrost liczebności gatunków fitofagów (10, 12). Niekorzystny 
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układ czynników zewnętrznych względem optymalnych dla danego ga- 
tunku drzewa pociąga za sobą powstanie predyspozycji chorobowej całe- 
go drzewostanu. 

Możliwością gwarantującą zasadniczą poprawę stanu zdrowotnego 
drzewostanów w warunkach górskich jest ich racjonalna przebudowa 
(2, 3, 4). 

Istniejące przedplonowe drzewostany sosnowe znajdują się obecnie 
w wieku, w którym występuje zwiększona ich predyspozycja na szkody 
ze strony czynników abiotycznych i biotycznych. Duże znacznie w pro- 
blemie zdrowotności lasów górskich mają badania nad ustaleniem składu 
gatunkowego szkodników wtórnych oraz powodowanego przez nie zagro- 
żenia drzewostanów przedplonowych. W dotychczasowym piśmiennictwie 
brak było informacji o roli i znaczeniu owadów szkodników wtórnych 
w przedplonowych drzewostanach sosnowych terenów górskich. 

Celem niniejszej pracy było: 

1. Określenie składu gatunkowego oraz stałości występowania szkod- 
ników wtórnych i technicznych przedplonowych sosnowych drzewosta- 
nów. 

2. Określenie pionowego rozmieszczenia oraz nasilenia opanowania 
drzew przez stwierdzone gatunki owadów. 

3. Poznanie głównych zespołów owadów szkodników wtórnych i tech- 
nicznych sosny charakterystycznych dla omawianych warunków. 

METODYKA BADAŃ 

Badania terenowe przeprowadzono w latach 1976—1978. Materiał ba- 
dawczy stanowiły Śniegołomy, śniegowały oraz martwe i obumarłe drze- 
wa scsny pospolitej w wieku 25—30 lat. Analizę występowania szkodni- 
ków wtórnych i technicznych przeprowadzono na 105 ściętych drzewach, 
które analizowano na całej długości w celu stwierdzenia ich zasiedlenia 
przez szkodliwe gatunki owadów. W tym celu strzały drzew korowano 
na */3 obwodu oraz na wybranych gałęziach reprezentujących całą długość 
korony. Następnie notowano żerowiska poszczególnych szkodliwych ga- 
tunków, zbierając znajdujące się w tych żerowiskach larwy oraz owady 
doskonałe. Z niektórych drzew pobierano wycinki drewna z czynnymi 
żerowiskami, które następnie umieszczano w hodowlach dla otrzymania 
postaci doskonałych. Uzyskane materiały pozwoliły na określenie stało- 
Sci występowania stwierdzonych gatunków szkodników na opanowanych 
drzewach. Nasilenie występowania gatunków owadów stwierdzonych 
podczas wykonywania analizy określano za pomocą 3-stopniowej skali 
zaproponowanej przez Sierpińskiego (11), wyróżniając występowa- 
hie roproszone, wzmożone i silne. Otrzymane dane o liczbie drzew za- 
siedlonych w poszczególnych stopniach nasilenia pozwoliły na określenie 
częstotliwości występowania stwierdzonych gatunków. Dla głównych 
gatunków szkodników występujących na strzale określono procent opa- 
nowania długości drzewa. Wyliczone wartości charakteryzowały wyrażo- 
ne w procentach odcinki strzał zasiedlonych przez określone gatunki 
szkodników. 
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WYNIKI BADAŃ 

W czasie przeprowadzonych badań stwierdzono występowanie 26 ga- 
tunków owadów. Jak wynika z tab. 1 wśród szkodników wtórnych do- 
minującymi gatunkami okazały się cetyniec większy (Tomicus piniperdu 
L.) oraz smolik sosnowiec (Pissodes pini L.). Cetyniec większy występo- 
wał na 64,8%, zaś smolik sosnowiec na 54,3% poddanych analizie drzew 
martwych. Z pozostałej grupy szkodników wtórnych badane drzewa czę- 
sto zasiedlały: polesiak obramowany (Hylurgops palliatus Gyll.), bruzd- 
kowiec zachodni (Pityophthorus pityographus Ratz.), rębacz pstry (Rha- 
gium inquisitor L.), które występowały odpowiednio na 37,1%, 26,7% 
i 22,9% analizowanych drzew. 

Najlicznej «występującym szkodnikiem technicznym był drwalnik pa- 
skowany (Trypodendron lineatum Oliv.), występujący na 20,9% podda- 
nych badaniom drzew. 

Przeprowadzone badania wykazały sporadyczne występowanie licz- 
nej grupy owadów szkodników wtórnych i technicznych sosny, takich 
jak smolik drągowinowiec (Pissodes piniphilus Hbst.), kornik ostrozębny 
(Ips acuminatus Gyll.), cetyniec mniejszy (Tomicus minor Hrtg.), rytow- 
nik dwuzebny (Pityogenes bidentatus Hrbst.), wykarczak sosnowiec (Crio- 
ephalus rusticus L.), koszulka sosnówka (Pogonochaerus fasciculats Deg.) 
które zasiedlały tylko od 1,9—6,7% analizowanych drzew martwych 
i obumierających. 

Na uwagę zasługuje natomiast stwierdzenie na badanym sosnowym 
materiale typowych szkodników świerka takich jak kornik drukarz (Ips 
typographus L.) i czterooczak świerkowiec (Polygraphus poligraphus 
L.). Podobne zjawisko stwierdzili Bałazy i Michalski (1) w drze- 
wostanach sosnowych Bieszczadów. Szczegółowe zestawienie wyników 
przedstawiono w tab. 1. | 

Dla stwierdzonych gatunków szkodników wtórnych i technicznych 
przeprowadzono określenie nasilenia występowania. Jak wynika z tab. 2 

aj występowania było silnie zróżnicowane dla poszczególnych ga- 
unków. 

Największy procent drzew zasiedlonych w stopniu silnym i wzmożo- 
nym stwierdzono w przypadku cetyńca większego, smolika sosnowca, ry- 
tlą pospolitego i kornika ostrozębnego. Pozostałe gatunki owadów na 
zdecydowanym procencie analizowanych drzew występowały w stopniu 
rozproszonym. | 

Analiza zebranych materiałów: pozwoliła na przeprowadzenie spo- 
strzeżeń co do pionowego zasiedlania drzew przez poszczególne gatunki 
owadów. Wyniki badań umożliwiły wyznaczenie odcinków strzały pre- 
ierowanej w sposób szczególny przez dany gatunek szkodnika. Dla ce- 
tyńca większego był to odcinek od 0,2 m od powierzchni ścięcia do 7,0 m 
przy 12-metrowej długości drzewa modelowego oraz pierśnicy 10,5 cm. 
Dla smolika sosnowca i polesiaka obramowanego od 0,0—6,0 m, drwal- 
nika paskowanego 0,0—8,0 m oraz bruzdkowca zachodniego 6,1—12,0 m. 
Szczegółowe zestawienie wyników przedstawiono na ryc. 1. | 

Dla najważniejszych gatunków owadów zasiedlających badane strzały 
sosny pospolitej określano częstotliwość pionowego zasiedlania (ryc. 2). 
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Tabela 1 

Stałość występowania szkodników wtórnych 

i technicznych sosny w drzewostanach 

  

  

LZD Krynica 

Gatunek owada Liczba zasiedlo- Stałość wystę- 

_ nych drzew 1 powania w % 

Tomicus piniperda L. 68 64,8 
Pissodes pini L. ИА 57 54,3 

Hylurgops palliatus Gyll. о 39 37,1 
Pityophthorus pityographus Ratz. 28 26,7 

Rhagium inquisitor L. * 24 ’ 22,9 
Trypodendron lineatum Oliv, 22 ° 20,9 
Tetropium castaneum L. 7 6,7 
Ips acuminatus Gyll. 7 6,7 
Siricidae 6 5,7 
Pityogenes bidentatus Hrbst. 6 5,1 
Callidium aeneum Deg. ` 5 4,8 
Criocephalus rusticus L. 4 3,8 
Hylobius abietis L. , 4 3,8 
Ips sexdentatus Boern. 4 3,8 
Elateroides dermestoides L. _ 4 3,8 
Pogonochaerus fascicilatus Deg. | 3 2,9 
Caenoptera minor L. ` 3 2,9 
Polygraphus poligraphus L. 3 * 2,9 
Pityogenes chólcographus L. 3 2,9, 
Dryocetes autographus Ratz. 3 2,9 
Leptura rubra L. | 2 1,9 
Asemum striatum L. 2. 1,9 
Pissodes piniphilus Hbst, 2 1,9 
Tomicus minor Hrtg. 2 1,9 
Ips typographus L. " . 2. . 2 1,9 , 
Antażtia quadripunctata L. | a =“ 1 0,9 

N 

1 Ogółem analizowano 105 drzew 

Cetyniec większy zasiedlał analizowane drzewa na odcinkach do 7,0 m 
długości licząc od powierzchni ścięcia. Najliczniej żerowiska tego gatun- 
ku stwierdzono do wysokości 4,0 m. W miarę przesuwania się ku wierz- 
chołkowi drzewa ilość drzew ze śladami uszkodzenia przez ten, gatunek 
malała i wynosiła w przedziale 4,0—5,0 m 25%, zaś na ostatnim odcinku 
występowania tego szkodnika tylko na 2,9% drzew. 7 

Przeprowadzone badania w zakresie częstotliwości pionowego zasie- 
dlania strzał przez smolika sosnowca wykazały, że gatunek tęn występo- 
wał na odcinku 0,0—10,0 m (najczęściej 0,0—6,0 m, w tym przedziale no- 
towano 57,9—75,4% drzew z jegó żerowiskami). W miarę wzrostu wyso- 
kości liczba drzew z uszkodzeniami tego gatunku malała i na wysokości 
3,1—10,0 m wynosiła 7,0%. Godne podkreślenia wydaje się występowanie 
żerowisk tego gatunku na cienkim materiale. Prowadzone hodowle labo- 
ratoryjne wykazały obecność tego gatunku w części wierzchołkowej 

3 ‘ 
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Tabela 2 

Nasilenie występowania szkodników wtórnych 

i technicznych na analizowanych drzewach 

sosny pospolitej w LZD Krynica 

Nasilenie występowania 

Gatunek owada | | 

  

rozproszone | wzmożone silne 

Tomicus piniperda | 20,6 35,3 44,1 
Pissodes pini 38,6 36,8 24,6 

Hylurgops palliatus 59,0 23,1 17,9 
Pityophthorus pityographus 60,8 32,1 7,1 

Rhagium inquisitor - 66,7 25,0 8,3 

Trypodendron lineatum 68,2 31,8 — 

Tetropium castaneum 71,4 28,6 — 

Ips acuminatus 42,8 28,6 28,6 

Sirididae. 100,0 — — 
Pityogenes bidentatus 83,3 16,7 — 
Callidium qeneum 100,0 — = 
Criocephalus: rusticus 75,0 25,0 -~ 
Hylobius abietis 75,0 25,0 — 

Ips sexdentatus | . 50,0. 25,0 25,0 
Elateroides dermestoides 25,0 25,0 | 50,0 
Pogonochaerus fasciculatus 100,0 = — 

_ Саепорйета питот ‘ 33,3 ° 66,7 — 
Polygraphus poligraphus 33,4 33,3 33,3 

‘Pityogenes chalcographus "100,0 — —" 
Dryocetes autographus 66,7 33,3 | — 
Leptura rubra . * 100,0 о — 
Asemum striatum | 1000 ” — — 
Pissodes piniphilus 100,0 , — — 
Tomicus minor z | | 100,0 т — 
Ips typographus — `` sg 100,0 — — 
Antaxia quadripunctata | 100,0 — — 

у . = Г 

strzały jak również na gałęziach o średnicy 2,5 cm. Obraz żerowania 
smolika sosnowego jak również pionowy zasięg występowania w sosno- . 
wych drzewostanach przedplonowych był bardzo zbliżony do zerowisk 
smolika drągowinowca. Chodniki: larwalne kończyły się kolebką poczwar- 
kową ukrytą całkowicie w drewnie na głębokości 0,5 cm. Postać dosko- 
nała opuszczała miejsce przepoczwarczenia odrębnym otworem. 

Rębacz pstry występował na odcinku 0,0—6,0 m, najczęściej do wy- 
sokości 3 mi. | Г: 

Bruzdkowiec zachodni zasiedlał drzewa na wysokości 6,1—12,0 m. 
Wraz ze wzrdstem wysokości na strzale wzrastała liczba brzypadków z ze- 
rowiskami tego gatunku. 

Z, pozostałych gatunków również drwalnik paskowany wykazywał 
zróżnicowanie w częstotliwości pionowego zasiedlania drzew. Zasiedlał 
drzewa na odsinku 0,0—8,0 m, najliczniej w przedziale 0,0—3,0 m, gdzie 

„г 
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Ryc, 1. Warstwowe rozmieszczenie szkodliwych gatunków owadów w przedplono- 

wych drzewostanach sosnowych na terenie LZD Krynica :1 — Tomicus piniperda, 

2 — Pissodes pini, 3 — Hylurgops palliatus, 4 — Trypodendron lineatum, 5 — 

Rhagium inquisitor, 6 — Ips sexdentatus, 7 — Siricidae, 8 — Ips typographus, 

9 — Elateroides dermestoides, 10 — Tetropium castaneum, 11 — Criocephalus rus- 

ticus, 12 — Asemum striatum, 13 — Hylobius abietis, 14 — Polygraphus poligraphus, 

15 — Callidium aeneum, 16 — Tomicus minor, 17 — Ips acuminatus, 18 — Pityo- 

phthorus pityographus 

|     
                  

notowano od 77,3—90,9% drzew z jego żerowiskami. Wraz ze wzrostem 
wysokości malał udział drzew zasiedlonych. Największe zagęszczenie po- 
pulacji tego szkodnika w dolnej części badanych drzew wynika z bardziej 
stabilnych warunków wilgotnościowych tej partii drzewa. 

Na podstawie przeprowadzonych badań nad składem gatunkowym 
owadów szkodników wtórnych sosny pospolitej w sztucznych drzewosta- 
nach w warunkach górskich można stwierdzić, że spośród znalezionych 
26 gatunków tylko cetyniec większy, smolik sosnowiec, bruzdkowiec za- 
chodni i drwalnik paskowany stanowią w tym terenie poważne niebez- 
pieczeństwo. W zdecydowanej większości przypadków pozostałe gatunki 
szkodników wtórnych występują jako gatunki towarzyszące, przyczynia- . 
jąc się jednak do przyspieszenia procesu zamierania drzew. Uzyskane 
wyniki wskazują, że w celu zahamowania procesu zamierania drzewosta- 
nów należy prowadzić metody zwalczania szkodnikw wtórnych dostoso- 
wane do biologii i ekologii cetyńca większego, smolika sosnowca i drwal- 
nika paskowanego. - | 
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Częstotliwość występowania 

  

-0 
1 - 20% 
21-40% 
41 - 60% 
61 - 80% 

> 80% 

Ryc. 2. Diagram częstotliwości pionowego zasiedlania strzał sosny pospolitej przez 

najważniejsze gatunki owadów szkodników wtórnych i technicznych 

Terminowo i w sposób prawidłowy prowadzona walka ze szkodnikami 
wtórnymi sosny w warunkach górskich dostosowana do biologii w.w. ga- 
tunków powinna przyczynić się do zmniejszenia tempa wydzielania się 
martwych drzew. 

WNIOSKI 

l. Najgroźniejszymi szkodnikami wtórnymi i technicznymi badanych 
drzewostanów przedplonowych sosny pospolitej w Leśnym Zakładzie Do- 
świadczalnym w Krynicy były: Tomicus piniperda L., Pissodes pini L., 
Pitycphthorus pityographus Ratz., Trypodendron lineatum Oliv. 

2. W przeplonowych drzewostanach sosnowych w warunkach gór- 
skich na analizowanych drzewach stwierdzono występowanie typowych 
szkodników świerka Ips typographus L. i Polygraphus poligraphus L. 

3. W celu poprawy stanu sanitarnego drzewostanów sosnowych ist- 
nieje pilna potrzeba usprawnienia metod zwalczania szkodników wtór- 
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nych i technicznych, dostosowanych do biologii i ekologii głównych ga- 
tunków. 

_' 4. Występującym w badanych drzewostanach sosnowych predyspo- 
zycjom chorobowym powodowanym przez czynniki abiotyczne i bio- 
tyczne można przeciwdziałać przez ich racjonalną przebudowę z uwzglę- 
dnieniem właściwego doboru drzew dąstosowanych do możliwości pro- 
dukcyjnych siedlisk. 
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A | Краткое содержание 

| В работе представлены результаты исследований проведенных в 1976—1978 го- 
дах вторичных и технических вредителей насаждений-пионеров. сосны обычновен- 
HOU (Pinus silverstriś L.) B горных условиях: 

Исследовательский материал представляли` мертвые и отмирающие деревья 
В возрасте 25—30 лет растущие на высоте 500—750 м. н.у.м. 

Проведенные исследования показали появление 26 видов насекомых из группы 
вторичных и технических вредителей (табл. 1). Самыми важными вторичными вре- 
дичелями для иоследуемых насаждений казались: Tomicus piniperda L., Pissodes 
pani gh.., Hylurgops palliatus Gyll., РИ ophthorus . pityographus Ratz u Rhagium 
inquisitor L. M3 группы технничеоких вредмтелей многочисленнее всего наблю- 

> 

jaca Trypodendron lineatum Oliv. Ha внимание заслуживает факт наличия Ha- 
исследуемом юооновом материале типичных вредителей ели — 10$ typographus L, 
u Polygraphus poligraphus L. 
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Полученные результаты показывают, что в целях торможения процесса отми- 
рания сосновых насаждений в типе горного леса следует вести борьбу с вторичны- | 
ми вредителями методами соответствующими биологии и экологии Тотисиз pini- 
perda, Pżssodes pini u Trypodendron lineatum. 

Summary 

The paper presents results of studies carried out during years 1976—1978 on 
secondary and technical pests of forecrop stands of Scots pine (Pinus silvestris L.) 
under mountain conditions. Study material provided dead and dying trees 25—30 
years old growing at the elevation of 500—750 m above sea level. . 

Studies disclosed the occurrence of 26 species of insects from the group of 
secondary and technical pests (table 1). Tomicus piniperda L., Pissodes pini L., 
Hylurgops palliatus Gyll., Pityophthorus pityographus Ratz., and Rhagium inquisitor 
L. appeared most important secondary pests of the stands studied. Trypodendron 
lineatum Oliv. was most numerous from the group of technical pests. The occurren- 
ce of typical spruce pests — Ips typographus and Polygraphus poligraphus L. in 
the pine material examined, merits attention. 

Results indicate that in order to inhibit the process of mortality in pine stands 
of the type of montane deciduous forest one should apply methods of the control 
of secondary pests adapted to biology and ecology of Tomicus piniperda, Pissodes 
pini, and Trypodendron lineatum. 
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Praca przyda się m. in. właści- 

cielom ogrodów przy domu, dział- 
kowiczom. , 

Omówionio w niej warzywa li- 

Ściowe, na przykład sałatę, cykorię 

salatowa, szpinak zwyczajny oraz 

nowozelandzki. 

Czytelnik znajdzie w książce 

informacje o znaczeniu gospodar- 

czym i wartości odżywczej każdego 

gatunku warzywa, jego Wwymaga- 

niach klimatyczno-glebowych i spo- 

sobach uprawy — w gruncie oraz 

pod osłonami (m. in. pod folią). 

Także omówiono choroby 

i szkodniki różnych warzyw oraz 

zasady ich zwalczania, jak również 

technikę zbioru, 
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