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I. WSTĘP 

ресет szkód powodowanych przez hubę korzeni w drzewostanach 
sosnowych młodszych klas wieku, powstałych w wyniku powojen- 

nych zalesień dawnych gruntów uprawnych „jest obecnie jednym z waż- 

niejszych zagadnień gospodarczych. Wynika to nie tylko z ograniczają- 
cego wpływu patogenu na intensyfikację produkcji leśnej, czy ze znacz- 
nego obszaru (ponad 1 mln ha) drzewostanów zagrożonych, lecz również 

ze współdziałania z innymi czynnikami szkodotwórczymi i inicjowania 
zjawisk negatywnych o charakterze chorób łańcuchowych. 

W dotychczasowych doniesieniach główną uwagę zwracano na straty 

na przyroście, skracanie kolei rębu, degradację gleby, obniżanie pro- 

dukcyjności siedlisk (1, 6, 11, 15). Jesienne huragany 1981 r., dokonując 

spustoszenia drzewostanów w północnej części kraju i ujawniając stan 

systemów korzeniowych, zweryfikowały również dotychczasowe wizual- 

ne oceny ich stanu zagrożenia ze strony huby korzeni. W niniejszej pracy 

przedstawiono próbę oceny strat spowodowanych przez wiatr w drze- 

wostanie sosnowym na gruncie porolnym, w którym przed 10 laty wy- 
konano cięcia pielęgnacyjne — trzebież schematyczną i selekcyjną. Opi- 
sany drzewostan znajdował się poza strefą zniszczeń katastrofalnych. 

II. OBIEKT I METODY BADAŃ 

Obserwacje i pomiary wykonano w 35-letnim drzewostanie sosnowym 
na gruncie porolnym na terenie nadl. Miłomłyn. Uprawa została założona 
w 1946 r. z sadzenia, zaś w r. 1971 wykonano cięcia pielęgnacyjne o róż- 
nej intensywności: trzebież selekcyjną średnią oraz trzebieże schematycz- 
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пе — - umiarkowaną, z usunięciem co 6 rzędu drzew, i silną: z usunię- . 
ciem co 4 rzędu drzew. Część drzewostanu pozostawiono jako kontrolną 
powierzchnię obserwacyjną wpływu cięć na rozwój drzewostanu. Należy 
zaznaczyć, iż w okresie wykonywania cięć nie obserwowano szkód po- 
wodowanych przez hubę korzeni, zaś drzewostan charakteryzowal się 
wyrównanym stopniem rozwoju drzew. | 

W roku 1980, gdy drzewostan był w wieku 35 lat, dokonano szcze- 
gółowej analizy powierzchni obserwacyjnych (w 4 powtórzeniach po 
0,1 ha) pod kątem liczebności drzew, ich pierśnicy i wysokości, odleg- 
łości między drzewami, rozmiarów luk, posuszu ostatniego roku i wy-. 
stępowania grzybów pasożytniczych. Wyniki tych badań są przedmiotem 
osobnej pracy (11, 12). 

Huragan, który pod koniec 1981 roku spowodował znaczne straty 
w północnej części Polski, wywarł również wpływ na analizowany drze- 
wostan. W roku 1982 policzono arzewa wywalone i złamane przez wiatr 
na poszczególnych powierzchniach, pomierzono masę drzew oraz wyko- 
nano analizę powiększania się luk. Obserwacjom i analizom laborato- 
ryjnym poddano systemy korzeniowe wywałów oceniając stopień uszko- 
dzenia korzeni w wyniku działalności patogenu. 

III. WYNIKI BADAŃ 

a. Analiza wartości hodowlanej drzewostanu 

W wyniku silnych wiatrów w 1981 r. uszkodzona została znaczna gru- 
pa drzew — od 2,2% do 6,8% początkowej liczby (tab. 1). Wywały kon- 
centrowały się. głównie na obrzeżu istniejących luk hubowych, stano- 
wiąc niemal 60% wszystkich uszkodzonych drzew (rye. 1). Wiatr powalił 
również znaczną liczbę drzew pozostających wewnątrz luk (co stanowi 
32% wywałów). Drzewa rosnące poza lukami, mające mniejsze prawdo- 
podobieństwo kontaktów o charakterze infekcji wtórnej oraz w. mniej- 
szym stopniu narażone na silne uderzenia wiatru, -były wywalone 
w mniejszym procencie (90 wywałów), a różnice w ich liczbie, zależnie 
od rodzaju cięć pielęgnacyjnych, były niewielkie (tab. 2). 

  

  

  

    

  
  

  

- | Tabela 1 

Analiza zmian liczby drzew 

na badanych powierzchniach (szt./0,4 ha) 

1981 r. 1982 r. 0% 
Rodzaj , Drze-! ...: ubytku 

zabiegu pielęgnacyjnego | | wa | PO | Wy- | Zło- | Po- | Drzewa | grzew 
żyw g| SUSZ wały | my | susz Żywe | 1981-—82 

Trzebież selekcyjna 604 22 10 2 A 591 2,2 

T. schematyczna co 6 rząd 518 -18 - 34 1 — 483 6,8 
T. schematyczna co 4 rząd = 40: 17 24 т 1 444 , 55 

Kontrola . 650 22 13 3. 7 ©: 627 35 
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1 Rozmieszczenie luk w drzewostanie sosnowym na gruncie porolnym, w któ- 

1 — trzebiez schematyczną z usunięciem co 6 rzędu, 2 — trzebiez 

-selekcyjna, 3 — trzebiez schematyczną z usunięciem co 4 rzędu, 4 — powierzchnia 

skontqolna; A — Stan do jesieni 1981 r., B — Rozmieszczenie wiatrowałów, wia- 

-trotomow i posuszu, C — Stan do jesieni 1982 r. 

Кис. 
"Tryqi wykonano: 
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Ryc. la. 
Legenda:   

o drzewa stojące wiatrołomy 

drzewa pozostające w lukach +e. posusz 1981 — 1982 r. 

6 © wiatrowały 
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. “ , Tabela 2 

Analiza liczebności wywałów | 

węg położenia w drzewostanie (szt.) 
  

Rodzaj Wnętrze 

          

  

  

  
  

  

Obrzeże | Wnętrze oO! 
zabiegu pielegnacyjnego drzewo- luki luki Razem 10 stanu 

Trzebież selekcyjna 3 12 10 25 20 

"TI. schematyczna co 6 rząd 3 28 9 40 32 
T. schematyczna co 4 rząd — 18 16 34 27 

Kontrola 5 15 5 25 21 

Razem 11 73 40 124 100 

0% 9 59 32 100 

Uzyskane wyniki wykazały wyższy stopień zagrożenia drzew na po- 
wierzchni z trzebieżą schematyczną co 6 rząd, niż wynikało to z poprzed- 
nich szacunków (11, 12). Ponad 30% wszystkich wywałów zanotowano na 
tej właśnie powierzchni — o ponad 10% więcej niż na powierzchni uzna- 
nej za najbardziej zagrożoną — z cięciem liniowym co 4 rząd. Na po- 
wierzchni z trzebieżą selekcyjną procent wywałów był analogiczny jak 
na powierzchni kontrolnej. 

Spowodowany tym ubytek masy sięgał 4—12 m?*/ha i tylko na po- 
wierzchni selekcyjnej był niższy niż w drzewostanie kontrolnym. Róż- 
nica w miąższości grubizny na powierzchni kontrolnej i powierzchni 
z cięciem liniowym co 4 rząd, w 35-letnim drzewostanie sosnowym, wy- 
nosiła blisko 70 m3/ha (tab. 3). 

-_ Wzrosła również liczba i powierzchnia luk, które powstały w wyniku 
działania pasożyta, wiatru i wykonanego przed 10 laty zabiegu. Wyniki 
podane w tab. 4 wskazują na silną redukcję powierzchni leśnej, szcze- 
gólnie wyraźną na powierzchniach trzebieży schematycznych. 

Najlepsze wskaźniki dotyczące liczebności drzew, ich miąższości, czyn- 
nika zadrzewienia, jak i rozmiaru lub hubowych uzyskano na powierzch- 
ni kontrolnej, zaś spośród wykonanych zabiegów pielęgnacyjnych trze- 
bież selekcyjna spowodowała najmniejsze zmiany wartości hodowlanej 
drzewostanu. 

b. Analiza makroskopowa i mikologiczna systemów korzeniowych 

Udostępnienie systemów korzeniowych wywróconych drzew bezpo- 
średniej obserwacji było okazją do przeprowadzenia analiz ich stanu sa- 
nitarnego i określenia typów rozwojowych. Na tej drodze możliwe było 
ustalenie związku między występowaniem patogenu a powstawaniem 
szkód powodowanych przez wiatr. 

Zjawiskiem charakterystycznym była silna redukcja systemów ko- 
rzeniowych w wyniku rozkładu drewna części korzeni. W korzeniach 
tych stwierdzono obecność grzybni Fomes annosus. Rozkład następował 
całym przekrojem korzeni w kierunku ich nasady, do grubości 2,0—4,0 cm 
(ryc. 2). Drewno części martwej było włókniste, z charakterystycznymi 
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Ryc. © System korzeniowy drzewa wywalonego na skraju luki — brak korzemi II 

1 III rzędu, rozłożonych przez hubę 

Fot. W. Romański 

cechami zgnilizny białej jamkowatej. Korzenie te nie spełniały funkcji 
mechanicznych wiązania drewna z podłożem; w tym stanie znajdowało 
sie 80° systemów korzeniowych wywróconych drzew. 

Postęp grzybni w kierunku szyi korzeniowej był w pewnych przypad- 
kach zahamowany w strefie silnego przeżywiczenia drewna; przeważnie 
w miejscach, gdzie grubość korzenia osiągała 4,0—6,0 cm (ryc. 3). 
W miejscach tych następowało zerwanie korzeni wskutek naprężeń me- 
chanicznych powstających przy silnym kołysaniu drzew — martwa część 
korzeni pozostawała w glebie. Powyżej strefy reakcji korzenie były 
fizjologicznie czynne, lecz silne skrócenie pozbawiło je zdolności mecha- 
nicznego utrzymywania drzewa w gruncie. 

Podkreślenia wymaga fakt, że wygląd zewnętrzny koron wywróco- 
nych drzew nie wykazywał odchylenia od normy dla całego drzewosta- 
nu — infekcje korzeni nie spowodowały widocznych zmian, które można 
byłoby przyjąć jako symptomy chorobowe. Dopiero wywrócenie drzew 
ujawniło zaawansowane niekiedy stadium choroby. 

Około 75% systemów korzeniowych było pozbawionych normalnie 
ukształtowanego i charakterystycznego dla sosny korzenia palowego. Te- 
go typu deformacje powstały prawdopodobnie w wyniku błędów sadze- 
nia. Większość korzeni bocznych I rzędu znajdowała się w warstwie do 
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ok. 40 cm. Częstym zjawiskiem były deformacje korzeni II i III rzędu, * 

polegające na zahamowaniu ieh wzrostu na długość i wytworzeniu licz- 

nych korzeni następnego rzędu, zgrupowanych w postaci „grzebieni” 

symetrycznie w płaszczyźnie przekroju podłużnego (ryc. 4). Utwory te, 

grubości 0,2—0,5 cm i długości 0,5—7,0 cm, pokryte były warstwą ko- 

rowiny luźno związaną z drewnem i nie miały charakteru związków mi- 

krozowych. Gdyby nie głębokość ich występowania (35—40 cm poniżej 

gruntu) można byłoby uznać je za deformacje korzeni powierzchniowych. 

Forma i budowa tych korzeni wskazywała na silne zredukowanie ich 

funkcji mechanicznych. 

  Г 4 

a ad Pa 

Ryc. 4 Deformacja korzeni II ź III rzędu na. głębokości ok. 40 cm 

Fot. R. Bownik 

IV. OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Postępowanie hodowlane w omawianym drzewostanie można wyra- 
zić następująco: założono jednogatunkową uprawę z sadzenia w gęstej 

więźbie na gruncie porolnym, przez okres 25 lat nie wykonywano żad- 
nych zabiegów pielęgnacyjnych, pierwsze cięcia przeprowadzono w spo- 
sób zalecany dla drzewostanów zdrowych na typowo leśnych glebach 
(15). Przy zagrożeniu ze strony huby korzeni wykonanie tak intensyw- 
nego rozrzedzenia drzewostanu (zwłaszcza usunięcie co 4 rzędu drzew) 
miało istotny wpływ na wygląd i wartość hodowlaną omawianych po- 
wierzchni. 
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a e ~ w 4 . Tabela 3 

к Zmiany miąższości grubizny drzew oraz zmiany zadrzewienia 

na badanych powierzchniach (ma3/ha) 
  

  

  

  

  

  

  
  

  

z r Zadrze- 
Miąższość . ee 

| Rodzaj Stra- | 45" | Różnica |__ Wienie 
zabiegu pielęgnacyjnego ta w 0 K-zabieg 

1981 | 1982 A | 1981 | 1982 
| 

Trzebież selekcyjna 187,2 183,1 41 77,4 27,6 0,61 0.60 

T. Schematyczna co 6 rząd 182,5 1702 123 232,0 40,5 060 055 

T. schematyczna co 4 rząd 1491 141,2 79 149,0 69,5 0,49 0,46 

Kontrola (K) 2160 210,7 53 100,0 — 0,82 0,80 

Tabela 4 

Powierzchnia luk w zależności od rodzaju 

cięcia pielęgnacyjnego (ma?/0,4 ha) 

| | Luki | Procent _  Во@та} Pow. | mow. 
cięcia pielęgnacyjnego w 1981 | 1981—82| w 1982 | leśna | luk 

Trzebiez selekcyjna 990 590 1580 2420 40 

T. schematyczna co 6 rząd | 1050 1800 2850 1150 71 

T. schematyczna co 4 rząd 1400 1000 2400 1600 60 

Kontrola 720 270 © 990 3010 25 

Stwierdzono, iz udostepnienie drzewostanu dla penetracji pasozytni- 

czej przez hubę korzeni nastąpiło poprzez pozostawienie na powierzchni 

dużej liczby świeżych pniaków. W okresie dziesięcioletniej ekspozycji 

pniaków nastąpiła ich kolonizacja, a przez kontakty korzeni i wytwarza- 

ne owocniki — rozprzestrzenianie pasożyta na sąsiednie drzewa (10). 

Spowodowało to dość gwałtowne opanowywanie całego drzewostanu i po- 

większanie się luk. 

Szczegółowe wyniki przedstawione w innych pracach (1, 2, 5) wska- 
zują, iż wykonanie intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych w drzewo- 

stanie sosnowym, zwłaszcza trzebieży schematycznych, powdouje wielo- 
kierunkowe negatywne zmiany jego wartości hodowlanej, a mianowicie: 
obniżenie liczebności drzew, zmniejszenie pola przekroju drzewostanu, 
zmniejszenie miąższości grubizny. W wyniku tych zmian w drzewosta- 
nie na gruncie porolnym obserwuje się obniżenie zadrzewienia, wzrost 
potencjału infekcyjnego i bazy rozrodczej patogenu, lukowatość drze- 
wostanu (6, 11, 12, 13). | 

Badania nad powstawaniem szkód śniegowych w drzewostanach, 
w których wykonywano analogiczne zabiegi pielęgnacyjne (5), wskazują, 
że silne naruszenie struktury drzewostanu przez wycinanie drzew po- 
woduje powstanie uszkodzeń proporcjonalnie do intensywności cięć; nie 
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bez znaczenia jest również rodzaj zabiegu. Przy schematycznym usunię- 
ciu rzędów, oprócz powstałych przypuszczalnie zakłóceń między rozwo- 
jem korony a wzmocnieniem strzały, występuje zjawisko ekscentrycz- 
ności korony w kierunku luki (2, 8). Zjawiska te, opisywane w drzewo- 
stanach zdrowych rosnących na glebach leśnych, w warunkach gleb po- 
rolnych są dodatkowo obciążone negatywnym oddziaływaniem patogenu 
na systemy korzeniowe (6). o 

Oddziaływanie to polega na redukcji systemów korzeniowych w wy- 
niku rozkładu drewna korzeni. Obok drzew zamierających w wyniku 
infekcji w drzewostanie pozostają drzewa o normalnym wyglądzie, któ- 
rych systemy korzeniowe są w różnym stopniu porażone. Wyraża się to 
obecnością grzybni w części korzenia, która jest martwa, oraz zachowa- 
niem zdolności przewodzenia w części pozostałej. Sytuacja taka może 
być określona jako pewien stan równowagi między progresją patogenu 
a zdolnościami hamowania infekcji przez gospodarza. Rolę obronną mo- 
gą spełniać strefy reakcji w postaci silnie przeżywiczonych odcinków 
korzeni. Stan taki u części drzew mógłby prawdopodobnie pozostać nie 
ujawniony, jeżeli pozostałe czynniki w układzie patogen — gospodarz 
— środowisko trwałyby nie zmienione. Sytuacje tego typu były opi- 
sywane na przykładzie upraw sosnowych porażonych przez Armillaria 
mellea (9). 

Obumieranie korzeni zmniejszyło ich zasięg, a tym samym masę gleby 
związanej z systemem korzeniowym — zwiększyło przez to podatność 
drzew na szkodotwórcze działanie wiatru (3, 4). 

Można przewidzieć również odwrotną kolejność występowania ana- 
lizowanych czynników szkodotwórczych: naruszenie przez wiatr syste- 
mów korzeniowych zdrowych drzew stojących i powstawanie uszkodeń 
w postaci obdarcia kory, naderwań, złamań itp. stwarza warunki wzrostu 

zagrożenia drzewostanu przez grzyby korzeniowe. W ten sposób powstają 
miejsca dostępne dla penetracji pasożytniczej (infekcja pierwotna), co 
stanowi kolejne ogniwo łańcucha chorobowego. Zjawisko takie w drze- 
wostanach świerkowych w Finlandii opisał Hintikka (7). 

Powstanie wiatrowałów w badanym obiekcie jest przykładem współ- 
działania biotycznych i abiotycznych czynników szkodotwórczych w łań- 
cuchowym procesie likwidacji drzewostanu. Materiały zebrane w tej pra- 
cy dotyczą wprawdzie jednego obiektu, leżącego poza strefą zniszczeń 
katastrofalnych, co nakazuje ostrożność w uogólnieniu zaobserwowanych 
zjawisk, jednak pozwoliły one zwrócić uwagę na istniejące zagrożenia 
1 wskazać mechanizm ich powstawania, który trudno jest przypisać wy- 
łącznie siłom przyrody. Opisane zjawiska wydają się być cząstką pewnej 
rzeczywistości. Postępująca depracjacja drzewostanów i nasilenie klęsk 
określanych jako żywiołowe nie jest bez związku z jednostronną, surow-' 
cową intensyfikacją produkcji, z silną, wymuszoną przez gospodarcze 
zabiegi, deformacją stosunków cenotycznych, z upraszczaniem struktu- 
ry lasu i eliminowaniem pośrednich ogniw ekosystemów, z propagowa- 
niem schematów postępowania (14, 15, 16). 
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Przyjmując taki punkt widzenia, interesująca byłaby szersza analiza 
przyczyn katastrofalnych szkód powodowanych przez wiatry w 1981 r. 
oraz trwającej od kilku lat klęskowej gradacji brudnicy mniszki. 

10. 

11. 

IŻ. 

13. 

14. 

15. 

Z Zakładu Ochrony Lasu 
Instytutu Badawczego Leśnictwa 
w Warszawie 
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В работе представлена попытка оценки потерь вызванных ветром в `сосновом. 
насаждении на постсельскохозяйственных почвах, на которых 10 лет тому назад были 
проведены рубки ухода — схематические и селекционные прореживания. В резуль- 
тате сильных ветров в 1981 г. было повреждено до 6,80) деревьев. 600/) из них иа- 
ходилось на окраинах прогалин с корневой губкой и 32% внутри прогалин. Свыше 
30%» ветровалов возникло на площади линейных рубок каждый 6 pan, Ha 100% больше, 
чем на площади с линейными рубками каждый 4 ряд, которые до сих пор считались 
нанболееподверженными угрозе. Потери ‘массы доходили до 4—12 мз/га и только 
на селекционной площади были меньше, чем на контрольной. Возросло количество 
и площадь прогалин, особенно в варнантах со схематическим прореживанием. 

Корневые системы поваленных деревьев показали сильную редукцию в результате 
разложения благодаря ЕКотез аппозиз. Разложение корней происходило в направле- 
ии их основания до тольщины 4 см; в таком состоянии находилось 80%, корневых 
систем поваленных деревьев. Внешний вид кров этих деревьев не симптонизировал 
изменений в корнях; визуальная оценка состояния здоровья насаждения проверке 
— только после поваления деревьев обнаружено развитие болезни. ' 

Summary , 

A trial of estimation of losses caused by wind in a pine stand on post-agri- 
cultural land, where tending-cuttings (line and selection thinnings) were carried 
out 10 years ago, is presented. Up to 6.8%) of trees was damaged by strong winds 
in 1981. 60°/, of damaged trees was on the adges of gaps due to Fomes annosus, 
32°) in these gaps. More than 30%) of wndfalls arose in areas where every 6th 
line of trees had been removed during the thinning, i.e. by 10% more than in 
areas where every 4th line had been removed, so far considered as the most thre- 
aiened. The volume loss amountćd to 4—12 m3/ha and only in the selection thinning 
area it was less than in the control area. Also the number and area of gaps incre- 
ased, especially in variants with line thinning. 

Exposed root systems of fallen trees schowed a strong reduction in result of rot 
by Fomes annosus. The rot of roots proceeded towards their base up to 4 cm 
thickness; 80% of root systems of fallen trees was in such a state. The appearance 
of the crowns did not suggest changes in the roots; the visual evaluation of the 
healthiness of the stand was verified — only the fall of trees revealed the real 
advance of the disease. 
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