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Uwagi o chemicznej walce ze szkodnikami leśnymi 

W "nai rozwój i szerokie rozpowszechnienie metody chemicznej w ochronie 
„produkcji roślinnej budzi liczne zastrzeżenia i obawy, zwłaszcza w kołach przyrod- 

ników i miłośników natury. 
Obawy te znajdują wyraz w opiniach niekiedy dość gwałtownie potępiających sto- 

sowanie chemicznych środków ochrony. Stanowisko takie tłumaczy się podejściem do 
zagadnienia z emocjonalnego punktu widzenia. Lecz moment emocjonalny nie może 
być podstawą kształtowania opinii przyrodnika naukowca. 

Argumenty i zarzuty, pozornie słuszne, z reguły formułowane są w oparciu o założenie 
teoretyczne, bez gruntownego rozpoznania istoty zagadnienia, bez próby skonfrontowa- 
nia zajętego stanowiska z potrzebami praktyki. Stwarza to swoistą atmosferę pozornego 
konfliktu nauki z praktyką, atmosferę odstraszającą osoby związane w jakikolwiek 
sposób ze światem naukowym od „angażowania się* w zagadnienie metody chemicznej, 
grożąc oddaniem tego bez wątpienia niebezpiecznego i obosiecznego środka działania 
w niepowołane ręce. 

+ 

Wobec braku wszechstronnego, opartego na nowoczesnych metodach badawczych 
rozpoznania skutków masowego stosowania środków chemicznych w lesie wydaje się 
przede wszystkim konieczne uzasadnienie faktu podejmowania w ostatnich latach sto- 
sunkowo olbrzymich akcji walki chemicznej ze szkodnikami lasu. | 

Nie da się bowiem zaprzeczyć, że metoda chemiczna wypiera stopniowo inne sposoby 
ochrony lasu i to nie tylko u nas, lecz także w innych krajach, przy czym przodujące 
miejsce w zakresie unowocześnienia techniki zabiegów chemicznych przypada Związkowi 
Radzieckiemu. 

Już sam rozmiar i powszechność tego zjawiska świadczy o tym, że musi istnieć 
nie przypadkowa, lecz istotna jego przyczyna. Wobec wspomnianych na wstępie oko- 
liczności, wydaje się celowe obszerniejsze jej naświetlenie. 

Ponieważ przyczyna ta ma charakter złożony, przeto ujmę zagadnienie w potrójnym 
aspekcie: gospodarczym, przyrodniczym oraz społecznym. 

Wzgląd gospodarczy, aczkolwiek posiadający szczególną wagę, nie zajmie w niniej- 
szych rozważaniach wiele miejsca. Sytuacja jest, niestety, aż nadto jasna. Nie ulega 

howiem wątpliwości, że gdyby nie podjęta w r. 1948 walka chemiczna z osnują gwiaź- 
dzistą — należałoby wyrąbać zrębami zupełnymi 20—30 tysięcy ha drzewostanów. 
Gradacja barczatki sosnówki pochłonęłaby około 10 tys. ha drzewostanów. 

Zniszczenia wyrządzone przez brudnicę mniszkę w górskich świerczynach spowodo- 
wałyby odsłonięcie stoków górskich wraz z wynikającymi z tego konsekwencjami. 

Wystarczy wspomnieć klęskę strzygoni choinówki z lat 1922—24, której skutki 
dały się odczuć w gospodarce narodowej przez dziesiątki lat. 

W tej sytuacji sięgnięcie do ostatecznych środków ratowniczych było nie tylko 
celowe, lecz było wręcz konieczne. Zapożyczając porównania z medycyny, do której 
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praktyka ochrony lasu wykazuje pewne podobieństwo — walka chemiczna była we 
wspomnianych okolicznościach jedynym możliwym do zastosowania i skutecznym zabie- 
giem chirurgicznym. 

Podobnie jak amputacja kosztem utraty zakażonej części organizmu ratuje życie, 
tak zabieg chemiczny w lesie ratuje biocenozę jako całość za cenę naruszenia jej 
elementów. Takie lapidarne ujęcie kwestii potrzeby stosowania metody chemicznej jest 
wśród leśników szeroko rozpowszechnione. 

Leśnik obserwując i doceniając rozmiar zagrożenia zdaje sobie sprawę z bezwzględ- 
nej konieczności szybkiego, radykalnego ratunku. Nie dysponując naukowym rozpozna- 
niem rozmiaru, zasięgu i charakteru zjawisk wywołanych zastosowaniem chemicznego 
zwalczania, przewiduje on, z nakazu ostrożności, najgorsze konsekwencje. Taki właśnie 
punkt widzenia obowiązuje w naszej ochronie lasu: zabie g chemiczny stosuje 
się jedynie w obliczu najpoważniejszych, klęskowych strat 
gospodarczych. 

Jakkolwiek brak jest dotychczas, jak o tym wyżej wspomniano, podstaw do wszech- 
stronnej oceny skutków stosowania trucizny w lesie, to jednak doświadczenie z rozle- 
głych akcji chemicznych ostatnich lat pozwala na pewne podsumowanie dość licznych, 
choć raczej przygodnych spostrzeżeń i na wyciągnięcie z nich pewnych wniosków. Nie 
dadzą one wprawdzie wystarczającego oparcia dła sformułowania ostatecznego stano- 
wiska, jednak pozwolą na ramowe ujęcie zagadnienia. Kwestia tzw. szkód ubocznych, 
towarzyszących z reguły leśnym zabiegom chemicznych, a polegających na masowym 
zatruwaniu licznych komponentów biocenozy, jest w fachowej literaturze ochroniarsko- 
leśnej niejednokrotnie poruszana. | 

Opinie poszczególnych autorów są na ogół podzielone. Większość z nich wypowiada 
się za stosunkowo niewielkim rozmiarem strat, żaden zaś — nie reprezentuje poglądu 
o klęskowych następstwach zastosowania zabiegu dla biocenozy. Wszystkin niemal 
z tych wypowiedzi możnaby jednak postawić zarzut subiektywizmu, zważywszy, że nie 
opierają się one na metodycznych badaniach, lecz na fragmentarycznych obserwacjach. 

Stosunkowo obszerne studium przeprowadził Instytut Badawczy Leśnictwa w latach 
1948—50 w Nadleśnictwie Łobodno. Dotyczyło ono wyjątkowo drastycznego przypadku 
zastosowania silnie toksycznych, wysoko-procentowych arsenianów wapnia w walce 
z osnują gwiaździstą. 

Dotychczas podsumowano i przygotowano do druku wyniki badań nad wpływem 
opylania na faunę kręgowców, zasiedlających tereny objęte zabiegiem chemicznym !). 
Straty okazały się poważne. Wystarczy tu wspomnieć, że w opylanych drzewostanach 
padło, ogólnie biorąc, około 30/0 ptactwa. Znamienny jest fakt wybitnych różnic we 
wrażliwości poszczególnych gatunków ptaków. Pewne z nich wyginęły w roku opylania 
na terenach objętych zabiegiem niemal całkowicie, inne — mimo bodobnego składu 
1 sposobu pobierania pokarmu — ucierpiały nieznacznie. W miesiącach letnich, w okresie 
wędrówek młodych ptaków lub wywodzenia powtórnych lęgów wpływ opylania stał 

się mniej widoczny. Po roku zagęszczenie populacji ptactwa powróciło mniej więcej do 

sytuacji wyjściowej, co wyraziło się gęstym zasiedleniem skrzynek lęgowych. 

Wydaje się, że ubytek, spowodowany chemicznym zabiegiem, wykonanym na stosun- 

kowo niewielkim fragmencie obszaru, zasiedlanego przez dany gatunek ptaka — jest 

znikomy wobec strat, jakie normalnie ponosi on w krytycznych okresach wiosennych 

i jesiennych przelotów, względnie w porze zimowych chłodów i głodu. 

  

1) Ог А. Набег — Skutki opylania drzewostanów arsenianami na faunę kręgowców 
— w druku. 
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Należy tu podkreślić, że wybór ptaków, jako obiektu śledzenia skutków działania 
trucizny w biocenozie leśnej nie jest szczęśliwy. Duża ich ruchliwość i zdolność szyb- 
kiego przemieszczania się prędko zaciera ślady chwilowego rozrzedzenia ich populacji 
na danym terenie. 

Nadto — w odniesieniu do ptaków — dysponujemy pewnymi możliwościami osła- 
bienia zgubnego oddziaływania trucizny. Polegają one na profilaktycznym pozbawieniu 
ich lęgowisk na obszarach przewidzianych do zabiegu przez wcześniejsze zdjęcie skrzy- 
nek lęgowych oraz na przynęceniu ich w następnym roku po opylaniu przez masowe 
rozwieszenie skrzynek i dokarmianie w okresie zimy i wiosny. 

Z, możliwości tych częściowo korzysta się już obecnie w skali gospodarczej. Bardziej 
obiecująco, jeżeli chodzi o wyciągnięcie obszerniejszych wniosków, zapowiadałoby 
się studium nad wpływem opylania na faunę bezkręgowców. Niestety badania rozpo- 
częte w tym zakresie nie rozwinęły się pomyślnie wskutek pewnych przeszkód. 

Zanim nie uzyska się na tej drodze konkretnego materiału dowodowego, brak jest 
podstaw do kategorycznego twierdzenia, że uboczne skutki zabiegu chemicznego w lesie 
muszą być dla biocenozy absolutnie niekorzystne. 

Tak np. nie jest wykluczona możliwość, że gatunek lub gatunki entomofagiczne, 
pełniące w biocenozie rolę naturalnych regulatorów, mogą po doznaniu doraźnych strat 
wskutek działania trucizny i przejściowym rozrzedzeniu ich populacji stanąć wobec ko- 
rzystniejszych warunków rozrodu w przypadku zaistnienia w stosunkach cenotycznych 
zmian polegających na osłabieniu konkurencji ze strony innych gatunków lub silniej- 
szego ubytku naturalnych wrogów. Jest to oczywiście hipoteza nie poparta w tej chwili : 
faktami, teoretycznie jednak możliwość pewnych korzystnych zmian jest prawdopodobna, 
zwłaszcza jeśli się zważy, że sztuczne biocenozy o chwiejnej strukturze, cechuje stała 
tendencja do przerostu tych komponentów, które mogą zagrażać jej trwałości. 

O tym, że kompleks zjawisk następczych po zabiegu chemicznym nie jest groźny, 

przynajmniej w skali gospodarczej, świadczy fakt, że drzewostany doraźnie uratowane 

od zagłady, grożącej im ze strony występującego w gradacji szkodnika, zazwyczaj 

regenerują dobrze i nie wykazują stanów chorobowych, które by można wiązać przy- 

czynowo z przeprowadzonym zabiegiem chemicznym. 

Przy porównywaniu możliwych skutków stosowania metody chemicznej w rolnictwie 

lub sadownictwie z jednej strony, z drugiej zaś — w leśnictwie, często podkreśla się 
prawdopodobieństwo większych szkód w lesie z przyczyny bardziej złożonych tu sto- 

sunków biocenotycznych. Nie należy jednak zapominać, że leśna metoda chemiczna ma 
sobie tylko właściwą zaletę jednokrotnie wykonywanego zabiegu. Dzięki owej specyficz- 

nej cesze niepowtarzalności, można mówić o szkodach i zmianach doraźnych (nie wia- 

domo dotąd — przejściowych czy nieodwracalnych), nie można natomiast rozpatrywać 
zagadnienia w aspekcie „chemizacji środowiska, przynajmniej w tej skali, jaka jest 

właściwa dla warunków sadowniczo-rolnych, gdzie przy jednorocznym cyklu produk- 

cyjnym stosowanie trucizny odbywa się wielokrotnie na tych samych powierzchniach. 

Tak zatem wysoka szkodliwość zabiegów chemicznych w leśnictwie nie jest dotych- 

czas dowiedziona, podobnie zresztą jak nie jest dowiedziona ich nieszkodliwość. 

Wynikałaby z tego potrzeba rozwinięcia nad tym zagadnieniem intensywnych badań 

naukowych. 

Badania tego rodzaju cechuje, z przyrodniczego punktu widzenia, wysoka atrakcyj- 

ność. Zabieg chemiczny nadwątlając lub rwąc pewne więzi biocenotyczne i powodując 

przesunięcia w dynamicznym układzie stosunków wewnątrzbiocenotycznych, uwypukla 

charakter tych powiązań, daje możność urobienia poglądu na ich trwałość, na sposób 

ich powstawania i ich istotę. Na tle zbiorowisk, zubożałych przez przejściowe wypad- 
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nięcie niektórych elementów, pozostałe zarysowują się wyraziściej. Słowem — przy 
zabiegu chemicznym przyrodnik ma możność wejrzenia w głąb, podobnie jak anatom 
ma sposobność przeprowadzenia bezpośredniego studium przy chirurgicznym zabiegu 
lub sekcji. 

Dlatego też brak intensywnych badań naukowych nad zagadnieniem skutków walki 
chemicznej w lesie, badań odpowiednio zorganizowanych z zabezpieczeniem ich trwa- 
łości, jest nieodżałowanym przeoczeniem sposobności, która nie codzień się zdarza. 

Inaczej przedstawia się kwestia pilności tych badań z gospodarczego punktu widzenia. 
Z natury rzeczy jest zrozumiałe, że omawiane badania muszą mieć charakter długo- 

falowy i być organizowane w szerokich zespołach. Prześledzenie przebiegu procesów 
wywołanych wstrząsem działania trucizny wymaga wielu lat pracy. , 

Tymczasem szybkie postępy metody chemicznej ochrony roślin często dezaktualizują 
zagadnienie. | 

Przemysł produkuje coraz to nowe, coraz skuteczniejsze środki fitofarmaceutyczne, 
kładąc nacisk na selektywność ich działania. W praktyce dąży się do uselektywnienia 
techniki zabiegu. Skutki działania różnych preparatów, przy zastosowaniu różnych 
metod w różnych warunkach — są zupełnie nieporównywalne. Tak więc, zanim udało 
się rozwinąć w pełni badania nad działaniem wysokoprocentowych arsenianów wapnia, 
w praktyce zarzucono już ich stosowanie, zastępując je w pierwszym etapie średnio- 
procentowymi arsenianami wapnia, w drugim zaś — preparatami kontaktowymi. Mało 
selektywną metodę opyłów z samolotów ciężkich zastąpiono częściowo wprowadzeniem 
lekkich samolotów i motorów, dających możność uzyskania większej precyzji działania. 
Porę zwalczania osnui przesunięto na okres wcześniejszy poprzedzający masowy lot 
gąsieniczników i rączyc, pasożytujących na tym szkodniku. 

Istnieją uzasadnione wstępnymi doświadczeniami perspektywy przesunięcia terminu 
zwalczania osnui na porę jej rójki, przy zastosowaniu wysoce selektywnej metody na- 
tryskowych pierścieni toksycznych na pnie drzew. | 

Okoliczności powyższe stawiają pod znakiem zapytania praktyczną przydatność 
wyników wieloletnich badań nad działaniem preparatów od lat zarzuconych. Dla celów 
praktycznego rozpoznania rozmiaru szkód ubocznych wydaje się konieczne opracowanie 
metody uproszczonej, opartej na elementach wskaźnikowych i mającej cęchę porówny- 
walności. | | 

Ocena zabiegu chemicznego, przeprowadzona pod kątem widzenia szkód ubocznych, 
nie może ograniczać się do badań nad działaniem preparatu. Nie mniejszą wagę ma 
kwestia techniki wykonania, stwarzająca szerokie możliwości bezpiecznego operowania 
środkami nawet wysoce i powszechnie toksycznymi. 

Selektywizację metody, realizowaną na drodze usprawnienia techniki wykonania, 
osiąga się przez zwężenie działania do jednej, w miarę możliwości, niszy ekologicznej 
oraz przez przesunięcie terminów zabiegu w sposób, pozwalający skutecznie ugodzić 
szkodnika z jednoczesnym oszczędzeniem jego wrogów naturalnych. 

Zdawałoby się, że dążenie do pełnego uselektywnienia zabiegu ma widoki powo- 
dzenia jedynie w warunkach słabo nasyconych biocenoz plantacji i upraw sadowniczo- 
rolnych, natomiast w wysoce skomplikowanych stosunkach cenotycznych biocenozy 
leśnej cel ten jest zgoła nieosiągalny. 

Istotnie — selektywizacja leśnej metody chemicznej nie należy do zadań łatwych, 
jednak zarówno teoretycznie jak i praktycznie istnieją realne perspektywy uzyskania 
pełnego powodzenia. 

Jako przykład metody o wysokiej selektywności można przytoczyć zastrzyki, wpro- 
wadzające preparat pod korę żywych drzew, zaś jako wybitnie skuteczną, lecz absolutnie 
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nieselektywną metodę można wymienić zamgławianie za pomocą aerosoli — sposób 
szeroko propagowany, zwłaszcza w krajach kapitalistycznych Europy. Warto nadmienić 
że do tego sposobu ustosunkowaliśmy się, mimo atrakcyjnej jego „nowoczesności* 
sceptycznie właśnie z przyczyny szerokiego działania substancji toksycznej. 

Troska o selektywizację leśnej metody chemicznej znajduje wyraz w pracach Insty- 
tutu Badawczego Leśnictwa. Mamy do zanotowania pewne osiągnięcia w tym zakresie, 
jak opracowanie sposobu zastosowania preparatów kontaktowych w walce z osnują gwiaź- 
dzistą, co pozwala na eliminowanie arsenianów wapnia, silnie trujących dla organizmów 
stałocieplnych, jak przesunięcie terminów walki z barczatką na okres jesienny, rozpo- 
wszechnienie metody natryskowych pierścieni toksycznych, przeniesienie terenu walki ze 
szkodnikami wtórnymi z drzewostanów na śródleśne składnice surowca drzewnego itp. 

Rzecz zrozumiała, że warunkiem „sine qua non* podejmowania jakiejkolwiek walki 
chemicznej w lesie jest możliwie dokładne poznanie biologii i ekologii szkodnika. 

Daje to możność nie tylko skuteczniejszego, doraźnego jego wyniszczenia, lecz także 
świadomego spowodowania zmian w stosunkach liczbowych szkodnika do jego pasożytów. 

Ostatni z wymienionych faktów jest możliwy nie tylko teoretycznie, lecz jest dowie- 
dziony licznymi spostrzeżeniami z praktyki stosowania metody chemicznej. 

Dla przykładu przytoczę fakt, który wyraźnie zarysował się na tle prowadzonej 
obecnie akcji chemicznego zwalczania osnui i który miał ważkie następstwa gospo- 
darcze. | _ 

Osnuja gwiazdzista ma w literaturze entomologiczno-ochroniarskiej opinie szkodnika, 
wyróżniającego się ubóstwem wrogów naturalnych, zwłaszcza pasożytów z gromady 
owadów. Wieloletnie badania Instytutu Badawczego Leśnictwa potwierdziły ten pogląd. 
Z sętek analiz masowego materiału nie było nigdy przypadku wystąpienia pasożytów 
w larwach przekraczającego 10%. Tymczasem w roku 1951 analizy larw, pochodzących 
z terenów opylanych w r. 1950, wykazały występowanie pasożytów w larwach, sięgające 
30°%o. Tereny te były wskutek przeszkód atmosferycznych opylone słabo, śmiertelność 
larw osnui, wahająca się około 50%, uznana została za niewystarczającą i opylanie 
miało być powtórzone w r. 1951. Decyzja ta była, zdawało się, w pełni uzasadniona. 
Mimo bowiem częściowego przerzedzenia populacji osnui przez zabieg chemiczny oraz 
przez wspomnianą wyżej niebywale intensywną działalność pasożytów larw, rójka osnui 
była na tych terenach jeszcze tak silna, że niewkroczenie z walką chemiczną, zdawało 
się grozić zagładą drzewostanów. Wiosną 1951 r., kiedy gotowe do startu samoloty 
oczekiwały sygnału do rozpoczęcia akcji opylania, stwierdzono nieoczekiwanie na 
próbce jaj osnui pochodzących z nadl. Herby porażenie ich przez Trichogrammę prze- 
kraczające 90%/e. Pośpiesznie przeprowadzone rozpoznanie zmierzało do ustalenia na- 
stępujących faktów: 

, 

l) czy w danym przypadku chodzi o wyspowe, przestrzennie niewielkie gniazdo za- 
gęszczenia populacji tego pasożyta (co w przyrodzie zdarza się nader często), czy i o ile 

zasięg tego zjawiska jest rozleglejszy; 

2) na jakich terenach wystąpienie pasożyta jest wystarczające do likwidacji szkodnika; 

3) czy w areale masowego rozrodu Trichogrammy nie ma luk. 

Odpowiedź na te pytania musiała być udzielona w ciągu 3—4 dni. Zadanie było nowe, 
niezmiernie trudne i ryzykowne wobec stosunkowo olbrzymiego obszaru gradacji osnui 

(ca 40000 ha) oraz wobec braku metody rozpoznania występowania pasożyta jaj we 

wczesnej fazie ich porażenia. Zadanie to zostało wykonane przez Instytut Badawczy 
Leśnictwa. Rozpoznanie wykazało, że skuteczna działalność Trichogrammy obejmuje 
przestrzeń około. 5000 ha drzewostanów, które były 1—2-krotnie opylane, że wysokość 

spasożytowania waha się w granicach 75—90%, że lity w drzewostanach okolic Często- 
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chowy i Wielunia charakter zagęszczenia populacji Trichogrammy przechodzi w cha- 
rakter wyspowy w okolicach miejscowości Tworóg—Brynek, że wreszcie na południu 
1 południowym zachodzie, zwłasżcza w wielkich kompleksach Puszczy Niemodlińskiej, 
pasożyty nie odgrywają niemal żadnej roli, porażając około 2%o jaj osnui. 

Praktycznym efektem tego rozpoznania było niezwłoczne wyłączenie z akcji che- 
micznej wspomnianych terenów, co przyczyniło się do zaoszczędzenia wielkich sum 
pieniężnych i zachowania biocenozy lasu, w dalszej zaś perspektywie do wprowadzenia 
stałej obowiązkowej kontroli spasożytowania jaj, poprzedzającej zabieg chemiczny, 
wreszcie do poddania rewizji rozpowszechnionego poglądu, że zabieg chemiczny może 
być uznany za skuteczny dopiero przy śmiertelności szkodnika sięgającej 75—90'/o. 

W powyższym przykładzie zasługuje na szczególne podkreślenie fakt, że obszary 
wysokiego spasożytowania jaj osnui pokrywają się z terenami, na których zabieg był 
przeprowadzony dwukrotnie, uaktywnienie się zaś pasożyta zaznaczyło się wyspowo 
już w drzewostanach jednokrotnie opylonych. 

Korelacja ta jest wyraźna i zrozumiała. Populacja szkodnika uległa rozrzedzeniu, 
zaś pasożyt, zabezpieczony w okresie wykonywania zabiegu przed działaniem trucizny, 
rozwijał się bez przeszkód. Uzyskał on możność odegrania decydującej roli w ostatecznej 
likwidacji rozrodu szkodnika. 

Tak zatem opylanie w omawianym przypadku było nie tylko doraźnym zabiegiem 
chemicznym, lecz przybrało ono charakter walki biologiczno- 
chemicznej. Przytoczony fakt, znany zresztą od dość dawna z innych gradacji 
szkodników, otwiera przed metodą chemiczną rozległe horyzonty. W każdym przypadku 
zarysowującej się potrzeby wkroczenia z zabiegiem chemicznym powinna być gruntownie 
i wszechstronnie rozważona możliwość nie tylko oszczędzenia wrogów naturalnych szkod- 
nika, lecz wzmocnienia efektywności ich działania. 

Współczesna leśna metoda chemiczna musi być i staje się w istocie coraz bardziej 
metodą biologiczno - chemiczną. 

W starym, podręcznikowym ujęciu przyjęto dzielić metody ochrony lasu na trzy 
rodzaje: mechaniczne, chemiczne i biologiczne. | 

_ Nie wiadomo dlaczego metody mechaniczne zyskały sobie opinię zupełnie nieszkodli- 
wych dla biocenozy lasu, godzących w szkodnika w sposób selektywny. Kopano rowki 
szeliniakowe i często poprzestawano na ich wykopaniu. Ginęły w nich olbrzymie ilości 
biegaczy, żab, ropuch, jaszczurek, sorków itp. 

Młoda biocenoza upraw leśnych, mająca być posagiem odporności na dalsze lata 
życia drzewostanu, była dziesiątkowana niemiłosiernie. 

Wyłamywano pędy zwójkowe nie licząc się z faktem, że zwójka posiada stosunkowo 
olbrzymi zastęp gatunków pasożytów i niszczenie pędów bez rozpoznania spasożytowania 
może w istocie silniej godzić w pasożyty niż w jego żywiciela. 

Palono korę starych złomów, z których szkodniki wyleciały, pozostawały zaś w nich 
formy nieszkodliwe lub gospodarczo pożyteczne. 

Wśród mechanicznych sposobów ochrony lasu są oczywiście także celowe, skuteczne 
i nie powodujące szkód ubocznych. Większość z nich należy jednak do wysoce praco- 
chłonnych. Do czasów przedwojennych w ekonomiczno-społecznych warunkach Polski 
przedwrześniowej zabiegi te były łatwe do przeprowadzenia, w dobie dzisiejszej, przy 
wzrastającym tempie uprzemysłowienia kraju — stają się one coraz trudniejsze lub 
wręcz niewykonalne. 

W związku z tym w ochronie produkcji leśnej wytwarza się sytuacja swoistego kry- 
zysu, wymagająca gruntownej rewizji. Dotkliwie daje się ona odczuć obecnie, np. w za- 
kresie zapobiegania rozrodom szkodników wtórnych. Przestarzały zabieg korowania su- 
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rowca iglastego nie daje się w praktyce przeprowadzić w koniecznym rozmiarze i mimo 
rygorów oraz najwyższego wysiłku administracji leśnej wątpliwe jest, czy uda się na 
przyszłość opanować sytuację bez chwycenia się metody chemicznej, która zresztą, jak 
wspomniano, może być wysoce selektywna w warunkach śródleśnych składów surowca. 

Warto z kolei poświęcić nieco uwagi trzeciej grupie zabiegów ochronnych, wy- 
odrębnionych w podręcznikowym ujęciu w metodę biologiczną. Metodzie tej przypisuje 
się szczególne walory oczekując od niej, w nieokreślonej zresztą przyszłości, generalnego 
rozwiązania kwestii zdrowotności lasów. Jest ona zazwyczaj przeciwstawiana metodzie 
chemicznej, jako jedynie słuszna, postępowa i skuteczna. 

Autorzy podręczników ochrony lasu stają jednak w kłopotliwej sytuacji. 
Coz to jest bowiem owa leśna metoda biologiczna? Wzbogacenie składu gatunkowego | 

drzewostanów, ochrona ptactwa owadożernego, kolonizacja mrówek. Starsi autorzy wy- 
mieniali nadto wpęd świń lub drobiu. Wszystko to są co najwyżej półśrodki, bynajmniej 
nie zabezpieczające przed możliwością powstawania klęskowych rozrodów szkodników. 

Przypisywanie decydującego znaczenia w dynamice populacji szkodników jakiemuś 
jedynemu, wybranemu czynnikowi, np. ptactwu lub mrówkom jest zacieśnieniem hory- 
zontu, jest karykaturalną redukcją bogactwa związków cenotycznych w lesie do naj- 
prostszego dwuogniowego stosunku szkodnika i jego prześladowcy. Podobne uproszczenie, 
uzasadnione w pewnych przypadkach w ubogich biocenozach krótkosezonowych upraw 

sadowniczych lub rolnych, w warunkach złożonych biocenoz leśnych — jest zgoła 
niedorzeczne. 

Nadto następstwa owych zabiegów „walki biologicznej" są dotąd co najmniej równie 

niezbadane, jak następstwa stosowania środków chemicznych w lesie. Czy np. zagęszcze- 
nie populacji ptactwa w drzewostanie nie powoduje, przynajmniej w pewnych warun- 

kach, silniejszego wyniszczenia pasożytniczych i drapieżnych owadów niż roślinożernych, 

a wśród nich szkodników? Czy ofiarą ptactwa nie padają przede wszystkim egzemplarze 
szkodnika fizjologicznie osłabione lub porażone przez czynniki patogeniczne, a przeto — 

czy nie prowadzi to do korzystnej dla szkodnika selekcji i nie opóźnia rozwoju jego 

chorób epidemicznych? Czy wreszcie sztucznie przynęcone ptactwo, nadmiernie gęsto 

zasiedlając teren nie podlega degeneracji? 

Oto przykłady licznych wątpliwości związanych z leśną metodą biologiczną. 

Spostrzeżenia z codziennej praktyki bynajmniej nie upoważniają do ich bagatelizo- 
wania. Dla przykładu wystarczy przypomnieć, że liczne występowanie dzięciołów po- 

woduje wielkie szkody w stanie mrówki rudnicy, uważanej za „puklerz” lasu. Z drugiej 

strony liczna obecność mrówek powoduje zagęszczenie się populacji mszyc przy jedno- 

czesnym przerzedzeniu licznego zastępu naturalnych wrogów tych ostatnich. Wrogowie 

mszyc, przeważnie mało sprawni lecz liczebni i zazwyczaj polifagiczni drapieżcy, od- 

grywają znaczną rolę, jako tępiciele juwenilnych stadiów rozwojowych szkodników 
leśnych. Tak zatem świadome i celowe operowanie w walce ze szkodnikami elementami 
biocenozy zarysowuje się na obecnym etapie poznania raczej jako idea perspektywiczna, 

nie zaś jako konkretna, operatywna metoda. 

W świetle powyższych rozważań wydaje się jasne, że klasyfikowanie zabiegów ochro- 

ny lasu na „przestarzałe ' metody mechaniczne, „niebezpieczne ' chemiczne i „nowoczesne” 

biologiczne — nie znajduje uzasadnienia. Każda z tych metod jest ,„mechaniczna — 

skoro stosuje się ją szablonowo, lub staje się „biologiczna — jeżeli opiera się na rozpo- 

znaniu ekologii gatunku. 
Nowoczesną metodą ochrony lasu powinna być metoda ekologiczna, niezależnie od 

tego, jakie środki znajdują zastosowanie przy jej realizowaniu: mechaniczne, chemiczne, 

czy biologiczne. 
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