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Stosowanie kompleksowo-ogniskowej metody biologicznej 
ochrony lasu w Polsce 

Применение комплексно-очагового метода биологической защиты лесов в Польше 

Application of the complex biological method of forest protection in Poland 

W „Sylwanie” nr 7 z 1968 r. prof. dr W. Koehler w artykule pt. 
„О założeniach kompleksowo-ogniskowej metody biologicznej 

ochrony lasu” omówił teoretyczne podstawy tej metody i podał ogólne 
zasady jej stosowania (5). Ze względu na szerokie zainteresowanie leśni- 
ków tą metodą oraz licznie podejmowane próby wdrażania jej do prak- 
tyki celowe wydaje się przypomnięnie niektórych podstawowych jej kon- 
cepcji i przeprowadzenie krótkiej analizy rezultatów dotychczasowych 
vrac terenowych w tym zakresie. 

Zasadniczym celem wykorzystywania metody kompleksowej jest pod- 
niesienie biologicznej odporności drzewostanów przez sztuczne zagęszcze- 
nie możliwie licznych, gospodarczo pozytywnych i energicznie działają- 
cych składników biocenozy leśnej. Stosowanie wielu zabiegów profilak- 
tycznych zmierza do stopniowego pogarszania warunków ekologicznych 
dla szkodników na drodze przekształcania drzewostanów stanowiących 
chroniczne, potencjalne ogniska ich gradacji na ośrodki wzmożonego opo- 
ru środowiska (6, 7). Konflikt pomiędzy ofiarą i drapieżcą lub żywicielem 

i pasożytem, będący przejawem walki o byt, jest przyczyną ciągłych wa- 
hań w nasileniu występowania roślinożerców i ich prześladowców a li- 
czebność i różnorodność istniejących w przyrodzie bioregulatorów wy- 
wiera dominujący wpływ na gęstość populacji szkodników i jest jednym 

z czynńików decydujących o aktywności i efektywności zespołu oporu 

środowiska (8, 9). | | 

Uwzględniając te założenia, pierwsze doświadczenie nad zastosowa- 

niem metody kompleksowej rozpoczął Zakład Ochrony Lasu IBL w 1957 r. 

"w nadleśnictwie Wola Grzymalina (OZLP Łódź). Obszar doświadczalny 

stanowiło niewielkie, około 7-hektarowe silne gniazdo gradacyjne osnui 

gwiaździstej (Acantholyda nemoralis Thoms), dobrze izolowane od roz- 

ległego areału występowania tego szkodnika na Slasku. W 55-letnim 

drzewostanie sosnowym, na siedlisku boru swiezego 1 suchego, bez pod- 

szytu, w chwili rozpoczecia obserwacji osnuja znajdowała się w fazie 

progradacji. Nasilenie jej występowania było bardzo wysokie; przecię- 

tnie 380, a maksymalnie ponad 1400 larw przelegiwało pod okapem je- 
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dnego drzewa. Liczebność szkodnika wielokrotnie przewyższała liczby 
krytyczne ustalone empirycznie dla drzewostanu w tej klasie wieku. 

Kompleks zastosowanych czynników stanowiły dziki, ptactwo owa- 
dożerne, mrówki, pasożyty jaj osnui, pasożytnicze nicienie oraz na części 
powierzchni doświadczalnej selektywne pierścienie natryskowe 1. 

W rezultacie wykładania roślinnej karmy zanęcano dziki uzyskując 
w pięcioletnim okresie łącznie około 6 tys. m? zbuchtowanej powierzchni 
gleby, w której redukcja larw osnui wynosiła prawie 70%. Zagęszcze- 
nie populacji ptactwa do 12 par zasiedlających sztuczne dziuple i skrzyn- 
ki lęgowe na powierzchni jednego ha uzyskano przez zapewnienie mu 
właściwych warunków bytowania i gniazdowania (3). W wyniku prze- 
prowadzonej akcji sztucznej kolonizacji mrówek znajduje się obecnie 
na powierzchni doświadczalnej 16 mrowisk mrówki ćmawej (Formica 
polyctena Fórst.), z których kilka osiąga wysokość 100 cm, a ich śre- 
dnica w nasadzie przekracza 200 cm. Cały obszar intensywnie penetro- 
wany jest przez tych drapieżców. 

Oprócz wymienionych zabiegów dwukrotnie introdukowano efekty- 
wnego pasożyta jaj osnui — kruszynka (Trichogramma embryophagum 
Htg.) pochodzącego z hodowli laboratoryjnych, a także pasożytnicze ni- 
cienie (Neoaplektana janickii Weis. et Koehler) hodowane w laborato- 
rium na pożywkach ziemniaczanych. Nadto podjęto próbę zmierzającą 
do przebudowy drzewostanu przez wprowadzenie podszytu, a w dwóch 
kilkuarowych lukach, na starannie przygotowanej i zasilanej glebie, two- 
rząc sztuczne remizy posadzono w dużym zagęszczeniu liczne gatunki 
drzew j krzewów liściastych. 

Na skutek stosowania wymienionych zabiegów zagrożenie drzewo- 
stanu w zmiennym nasileniu utrzymywało się do 1961 r., po czym liczeb- 
ność osnui stopniowo ale wyraźnie malała, a w chwili obecnej nie wy- 
kracza poza normalny jej stan w przeciętnych sośninach. Tak zatem su- 
maryczne działanie poszczególnych elementów metody kompleksowo- 
ogniskowej zahamowało dynamicznie rozwijającą się gradację osnui, a na- 
stępnie doprowadziło do jej likwidacji, zapewniając, według wszelkiego 
prawdopodobieństwa, trwałą odporność omawianego drzewostanu (2, 4). 

W rezultacie uzyskanych wyników omawianej próby i kilku nastę- 
pnych, Naczelny Zarząd Lasów Państwowych na podstawie dokumen- 
tacji IBL skierował w kwietniu 1968 r. do wszystkich ozlp zalecenie sto- 
pniowego wprowadzania do praktyki kompleksowo-ogniskowej metody 
ochrony lasu. W związku z tym w latach 1968—1970 prace w tym kie- 
runku podjęto w 148 drzewostanach, w 119 nadleśnictwach z 17 ozlp 

na łącznej powierzchni 1435 ha (tabela 1). 
Jak wynika ze sprawozdań złożonych w tej sprawie pod koniec 1970 r. 

stopień zaawansowania prac w poszczególnych nadleśnictwach był wiel- 
ce zróżnicowany. W niektórych jednostkach LP przystąpiono bardzo 

energicznie do wdrażania tej metody, wprowadzając w ciągu jednego 

roku kilka elementów kompleksu, w innych natomiast planowo rozło- 

żono prace na kilka kolejnych lat. Z wymienionej liczby kilka nadleś- 
  

1 Metoda kompleksowo-ogniskowa jest metodą profilaktyczną. Pierwszą próbę 
jej stosowania przeprowadzono doświadczalnie na terenie silnie zagrożonym przez 
osnuję, dlatego z konieczności zastosowano również (wyjątkowo) zabiegi pierścieni 

toksycznych, które zasadniczo nie wchodzą w skład omawianej metody. 
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Tabela 1 
Stosowanie kompleksowo ogniskowej metody biologicznej 

ochrony lasu w latach 1968—1970 
  

  
  

    
  

  

Liezba ~ Wielkosé powierzchni 

OZLP 
nadleś- powierz- ogółem remiz 

nictw chni ha ha 

1. Białystok 4 6 29,12 
2. Gdansk 8 8 81,14 0,79 
3. Katowice 3 3 15,81 

4. Kraków 2 3 30 0,10 
5. Lublin 2 2 20, 0,22 
6. Łódź 6 11 101,03 1,19 
7. Olsztyn 6 13 100 0,90 
8. Opole 10 17 183,99 0,91 
9. Poznań 9 9 112,70 0,52 

10. Przemyśl 1 1 10 
11. Radom 8 8 80 3 
12. Siedlce 2 2 20 0,16 
13. Szczecin 7 7 97,59 
14. Szczecinek 15 15 150 
15. Toruń 26 32 293 3,71 
16. Wrocław 3 3 30 0,30 
17. Zielona Góra 7 8 80 0,50 

Razem 119 148 1434,38 12,30 

nictw dokonało jedynie prac wstępnych, polegających na wyborze po- 

wierzchni i wywieszeniu skrzynek lęgowych dla ptactwa, natomiast inne 

czynności będą tam wykonywane w późniejszych terminach. 

W ostatnich kilku latach, w czasie licznych wyjazdów terenowych, 
miałem możność zapoznania się z wdrażaniem omawianej metody w nad- 

leśnictwach położonych w różnych częściach kraju i na tej podstawie 

mogę ocenić, że w większości przypadków stosowano kompleksowo-ogni- 

skową metodę ochrony lasu zgodnie z założeniami, przy czym szczegól- 

ną uwagę zwracano na następujące kierunki prac: 

l.Wybór powierzchni. Najwłaściwszym terenem stosowania 

omawianej metody są pierwotne ogniska gradacji szkodników pierwot- 

nych, w monolitycznych drzewostanach sosnowych, młodszych lub śred- 

nich klas wieku, na siedliskach boru suchego lub świeżego, znajdujących 

się w strefie najwyższego lub umiarkowanego zagrożenia. Realizację me- 

tody kompleksowej podejmuje się nie w czasie wzmożonego pojawu 

szkodnika, lecz bezpośrednio po zlikwidowaniu gradacji lub w okresie 

kiedy drzewostanowi nie zagrażają bezpośrednie szkody. W praktyce 

na ogół uwzględniano te momenty, jakkolwiek niekiedy o lokalizacji de- 

cydowały inne, mniej istotne, względy. „a | 

2 Zmiana środowiska. W celu urozmaicenia i wzbogacenia 

biocenozy na obszarze stosowania metody kompleksowej (najczęściej 

o powierzchni około 10 ha) wprowadzano podszyty oraz zakładano 1—2 

remizy (po 8—10 arów). Lokalizowano je w lukach drzewostanu prze- 

rzedzając go jeszcze bardziej do zwarcia 0,2—0,3. М а starannie przygo- 

towanej glebie, zwykle zasilanej kompostem lub próchnicą i nawozami 
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mineralnymi, sadzono w gęstej więźbie liczne gatunki drzew i krzewów 
liściastych. Aby zabezpieczyć remizy przed niszczeniem (zgryzanie przez 
gryzonie i zwierzynę płową) stosowano grodzenia bardzo zróżnicowane; 
od prymitywnych płotów z żerdzi na sosnowych lub dębowych słupach 
w jednych nadleśnictwach do siatki drucianej zamocowanej na betono- 
wych słupach i metalowych bram, w innych. Wydaje się, iż przy zakła- 
daniu remiz należałoby większą uwagę zwracać na wprowadzanie ga- 
tunków nektaro-, spadzio- i jagododajnych. 

  
e powierzchnie zalożone przed 196904 so —N, | 
O » » po 1./.1969r ° —... 

Ryc. 1. Rozmieszczenie powierzchni stosowania metody komplekso- 
wej ochrony lasu 

3. Zagęszczenie populacji ptactwa owadożerne- 
go. Zabiegi związane z ochroną ptactwa są w leśnictwie od dawna wyko- 
nywane i dlatego też ten element metody kompleksowej wykorzystywa- 
no powszechnie w szerokim zakresie a związane z tym czynności pole- 
gały na: 

a) wywieszaniu znacznej liczby skrzynek i dziupli lęgowych różnych 
typów (przeciętnie 10—15 sztuk na 1 ha), | 

b) stosowaniu intensywnego dokarmiania ptactwa zarówno w okresie 
jesienno-zimowym jak i wczesną wiosną w czasie przelotów, . 

c) umożliwieniu ptactwu stałego korzystania z większych zbiorników 
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wodnych przez budowe (bardzo chetnie wykorzystywanych przez nie) 
betonowych pojnikow, | | 

| d) zakładaniu na pniach kołnierzy lęgowych z sosnowych gałęzi (słu- 
żyły one ptakom za lęgowiska i schrony), 

e) wykładaniu stosów chrustu jako schronów i miejsc gniazdowania 
ptactwa a także drobnych gryzoni i niektórych stawonogów. 

4. Kolonizacja mrówek. W celu wykorzystania tych nadzwy- 
czaj efektywnych entomofagów na powierzchniach metody komplekso- 
wej przeprowadzono liczne akcje sztucznej kolonizacji. Z mrowisk two- 
rzących duże kolonie macierzyste pobierano odkłady do specjalnych po- 
jemników lub zwykłych worków jutowych i przewożono je na nowe 
miejsce. Często zabezpieczano uformowane kopce przed zniszczeniem na- 
stawkami z siatki drucianej. Niekiedy mrówki w nowo założonych odkła- 
dach dokarmiano cukrem, natomiast sporadycznie stosowano zasilanie 
ich poczwarkami. W wypadku słabego odkładu ta ostatnia czynność ma 
duży wpływ na losy rozwijającego się mrowiska i jakkolwiek z dużą 
ostrożnością, powinna być częściej stosowana. Na specjalne podkreślenie 
zasługuje konieczność natychmiastowego okrycia nowego odkładu na- 
stawką ochronną (1). | 

5 Próby zagęszczenia populacji nietoperzy. Na 
licznych powierzchniach podejmowano próby zagęszczenia populacji nie- 
toperzy przez wywieszanie specjalnych schronów przeznaczonych wy- 
łącznie dla tych bardzo pożytecznych ssaków. 

Po 3-letnim okresie wprowadzania do praktyki metody kompleksowej 
trudno jest ocenić uzyskane rezultaty i stwierdzić, czy oraz w jakim 
stopniu wpływa ona na podniesienie zdrowotności drzewostanów i pod- 
wyższenid stopnia ich odporności na wzmożony pojaw szkodliwych owa- 
dów. Podejmując jednak próbę dokonania oceny wprowadzenia poszcze- 
gólnych elementów omawianej metody do niewątpliwych efektów za- 
liczyć należy: 

A. Założenie remiz na łącznej powierzchni ponad 12 ha i wprowadze- 
nie podszytów na około 650 ha stworzyło podstawę do polepszenia bazy 
pokarmowej licznych pożytecznych gatunków drapieżnych i pasożytni- 
czych. Według wstępnej oceny Zakładu Ekologii PAN (prowadzącego ba- 
dania na terenie nadl. Duninów) w pobliżu dobrze rozwijających się od- 
kładów mrówczych i remiz zaobserwowano wyraźny wzrost liczebności 
owadów drapieżnych. , . 

B. Zabiegi zmierzające do poprawy warunków bytowania i gniazdo- 
wania ptactwa przeprowadzono w ponad 90 nadleśnictwach (dla przy- 
kładu: na 37 powierzchniach wywieszono łącznie 5235 skrzynek lego- 
wych, zbudowano ponad 40 pojników i około 100 karmników). W wielu 
drzewostanach stwierdzono wysoki procent zasiedlenia skrzynek (np. 
w nadl. Wola Grzymalina 85 i 71%, Jędrzejów 65%, Cisowa 52%). Do 
gatunków najczęściej występujących należały: sikory (Paridae), mucho-| 
łówka żałobna (Muscicapa hypoleuca) i szpaki (Sturnus vulgaris). 

C. Sztuczną kolonizację mrówek prowadzono łącznie w 34 nadle- 
śnictwach (na 16 powierzchniach wyłożono 225 odkładów). Na wielu po- 

wierzchniach odkłady bardzo dobrze się rozwijają (nadl. Wola Grzyma- 

lina, Duninów, Błogie, Kościerzyna i inne), a teren intensywnie penetro- 

wany jest przez mrówki. W nadleśnictwach Błogie, Nagórzyce pobierano 
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i przewożono całe mrowiska z terenów przeznaczonych pod zalewy wod- 
ne. 

D. Na szczególną uwagę zasługuje spostrzeżenie dotyczące znacznego 
zagęszczenia populacji nietoperzy na niektórych terenach metody komple- 
ksowej. Licznie spotykano je w skrzynkach lęgowych dla ptactwa a także 
w schronach dla nich przeznaczonych. W jesieni 1969 r. w nadl. Gniewko- 
wo w 61 skrzynkach stwierdzono łącznie 127 okazów, a w nadl. Wola 
Grzymalina w 43 skrzynkach 75 okazów (gacek wielkouch (Plecotus 
auritus), mroczek pozłocisty (Eptesicus nilsoni), karlik malutki (Pipistrel- 
lus pipistrellus) i borowiec wielki (Nyctalus noctula). 

O dużym zainteresowaniu metodą kompleksową świadczy włączenie 
się do prac badawczych na obszarach jej wdrażania wielu placówek na- 
ukowych w kraju (Instytuty i Zakłady Polskiej Akademii Nauk i Wyż- 
szych Uczelni) oraz podjęcie tego tematu w ramach koordynacji między- 
narodowej krajów RWPG. Nadto Polskie Towarzystwo Leśne ogłosiło 
konkurs na najbardziej prawidłowe i efektywne założenie powierzchni 
ogniskowo-kompleksowej metody ochrony lasu. 

Należy zatem sądzić, że szeroko podjęta akcja zmierzająca do stop- 
niowego przekształcenia i wzbogacenia środowisk sztucznych jednogatun- 
kowych drzewostanów w celu podniesienia biologicznej odporności na ma- 
sowe pojawy szkodliwych owadów przyczyni się do zwiększenia produk- 
tywności najuboższych siedlisk borowych. 
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Краткое содержание 

В 1968—1970 годах в Польше применялся комплексноочаговый метод биологи- 

ческой защиты леса в первичных очагах градации вредных насекомых, в 148 сосновых 

насаждениях, в условиях местопроизрастания бора свежего и сухого, расположенных 

на территории 119 надлесничеств, на общей площади 1435 га. 

К самым важным элементам комплекса относятся: а) разнообразие и обогащение 

биоценоза путём введения подлеска на общей площади 650 га и создание благоприят- 
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ных условий для закладки гнезд для птиц на площади 12 га; 6) уплотнение популяции 
птиц в 90 надлесничествах (на 37 площадях вывешено 5935 домиков для птиц, построено 
40 поилок и 100 кормушек; в) проведение колонизации муравьёв в 34 надлесничествах 
и перенесение 225 муравьиных отводков на 16 площадей; г) уплотнение популяции 
летучих мышей. 

Summary 

The complex biological method of forest protection has been used in Poland 
during years of 1968-1970 in primary centres of outbreaks of insect pests in 148 pine 
stands on the site of fresh and dry coniferous forest situated in 119 forest districts 
with the total area of 1.435 ha. 

More important elements of the complex included: a) increase in the diversity 
and enrichment of biocoenosis through the introduction of undergrowth on the total 
area of 650 ha as well as the establishment of shrub plantations on the area of 12 ha; 
b) increase in bird populations iin 80 forest districts (on 37 areas 5,235 breeding boxes 
were installed, 40 watering places and 100 feeding places were built); c) ant colo- 
nization was carried out in 34 forest districts and 225 layers were put on 16 areas; 
d) increase in bat population density. 

53


