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Wpływ zabiegów pielęgnacyjnych 
na zdrowotność lasów 

Влияние рубок ухода на здравосостояние лесов 

Impact of tending operations upon the health status of forests 

tan zdrowotny lasu uzależniony jest nie tylko od czynników abio- 
tycznych i biotycznych, ale i od różnorakich czynników antropo- 

genicznych, w tym także od działalności leśniika gospodarza. 
Na nasilenie występowania szkodliwych owadów leśnych oraz grzy- 

bów pasożytniczych, jak też oddziaływanie takich czynników jak okiść 
i wiatr, pewien wpływ wywierają m. in. zabiegi pielęgnacyjne. Niewła- 
ściwie lub w mieodpowiednim czasie przeprowadzone czyszczenia i trze- 
bieże, jak też powstanie zaległości w zakresie cięć pielęgnacyjnych i nie- 
wykonywanie ich w rozmiarze zgodnym z potrzebami hodowlanymi, 
przyczyniają się do pogorszenia stanu sanitarnego lasu przez zwiększone 

wydzielanie się posuszu przy udziale szkodników wtórnych, znajdują- 
cych tam dogodne warunki rozrodu. 

Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne, w tym także czyszczenia, stanowią 
domenę hodowcy. W poczynaniach swych nie może on jednak pomijać 
postulatów stawianych przez użytkownika (5), jak również przez hylo- 
patologa, czyli ochroniarza. Konieczność ścisłej kooperacji hodowli 
i ochrony uwydatnia się szczególnie przy pielęgnowaniu młodych drzewo- 
stanów. 

Niejednokrotnie cięcia pielęgnacyjne w młodnikach nie są w ogóle 
wykonywane, bądź też prowadzi się je w ograniczonych rozmiarach, po- 
zostawiając drewno drobnicowe w miejscach wyrobu. Znaczna część 
tego drewna opanowywana jest przez różne gatunki owadów leśnych, 
zwłaszczą przez wałczyka (Magdalis sp.), kozulkę kolcokrywkę (Pogono- 
chaerus fasciculata), kwietniczka czterokropkowego (Antaxia quadri- 
Punctata), rytownika dwuzebnego (Pityogenes bidentatus) i rytownika 
czterozębnego (P. quadridens), kitóre mogą później wyrządzać szkody 

w sąsiednich uprawach i młodnikach. 
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W zapobieganiu występowaniu zwójek sosnowych duże zńaćzenie ma 
utrzymanie zwarcia i wyrównanie wieku uprawy oraz jej wysokości. 
Drzewka wyraźnie górujące bardzo chętnie zasiedlają: zwójka sosnó- 
weczka (Rhyacionia buoliana) i zwójka odrośleczka (Blastethia turio- 

nella) oraz skośnik tuzinek (Ezxoteleia dodecella). Dlatego też pojawia- 
jące się w uprawie luki należy wypełniać jak najszybciej mocnymi sa- 
dzonkami (7). Drzewka powinny być ogławiane lub usuwane dla za- 
pobieżenia rozmnoży wymienionych gatunków szkodników. 

W drzewostanach sosnowych założonych na gruntach porolnych > 
wszystkie pniaki powstałe w wynilku cięć pielęgnacyjnych oraz ро 
drzewkach ściętych na pułapki i usuniętych śnięgo- i wiatrołomach bez- 
względnie powimno się zabezpieczać przed zakażeniem zarodnikami huby 
korzeni (Heterobasidion annosum) chemicznie lub biologicznie, 

Prawidłowo i we właściwym czasie prowadzone prace trzebieżowe 
poprawiają mie tylko jakość drzewostanów z punktu widzenia hodowli 
lasu, ale także polepszają ich stan sanitarny oraz przyczymiają się do 

redukcji populacji różnych gatunków owadów z grupy szkodników 
wtórnych. 

W czasie wykonywania trzebieży usuwane są z drzewostanów m. in. 

wszystkie drzewa martwe oraz chore, podatne na opanowanie przez 

grzyby pasożytnicze i szkodliwe owady. Uprzątanie tych drzew nie może 
podlegać dyskusji i dlatego też przy wykonywaniu jakiegokolwiek za- 

biegu pielęgnacyjnego powinny one być w pierwszej kolejności usuwane 
z drzewostanów. Niezbędne jest pamiętamie o tym, że w początkowej 

fazie wzmożenie rozrodu szkodnika jest stosunkowo mieznaczne i od- 
bywa się na drzewach silnie osłabionych, przy czym następuje stadium 

erupcyjne gradacji, w którym rozród wzmaga się gwałtownie, a za- 

atakowane zostają nie tylko słabsze, ale i zupełnie zdrowe drzewa. 

Wycinanie drzew majbardziej osłabionych przyczynia się do zmniej- 

szenia masy drewna posuszowego w mastępnych latach, co wpływa ko- 
rzystnie mie tylko na stan sanitarny lasu, ale też zmniejsza rozmiar 

szkód wynikających z deprecjacji surowca drzewnego ma pniu (6). 

W wielu nadleśnictwach poważny problem stanowią przerosty, o du- 
żych i szeroko ma boki rozpostartych koronach. Wycinanie ich w drzewo- 

stanach 30-letnich i starszych powoduje powstawanie luk. Usuwanie 

większej liczby takich wybujałych drzew doprowadza do silnego prze- 

rwania zwarcia drzewostanu i wystąpienia związanych z tym ujemnych 

skutków (18). Nadmierne przerzedzenie drzewostanów i przejaśnienie 
ich wnętrza może stworzyć dogodne warunki dla rozrodu owadów 

z grupy szkodników pierwotnych, takich jak boreczniki sosnowe (Di- 
prion spp.), strzygonia choinówika (Panolis flammea), osnuja gwiaździsta 
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(Acantholyda nemoralis) i inne, a w drzewostanach jodłowych — wyło- 

gowki jedlineczki (Choristoneura murinana). 

Jak twierdzi Orłoś (11), cięcia pielęgnacyjne powinny: by¢ wyko- 

rzystywane m. in. do walki z grzybami — pasożytami drzew. Należycie 

przeprowadzone mogą one zapewnić następujące korzyści: niszczenie 

źródeł zarazy przez terminowe usuwanie z lasu wszelkich osobników 

chorych i zamierających, silnie osłabionych, na których rozwijają się 

i owocują grzyby pasożytnicze; wzmocnienie pozostawionych w lesie 

drzew-zywicieli przez zwiększenie dostępu światła do ich koron i zmniej- 

szenie konkurencji korzeniowej; pogorszenie warunków rozwoju grzy- 

bów pasożytniczych przez: zwiększenie przewiewu i zmniejszenie wil- 

gotności, która jest najważniejszym wanunkiem rozwoju wszystkich 

grzybów. 

Właściwie, to te czynności należy wykonywać podczas cięć pielęgna- 

cyjnych. Wycięte chore drzewa powinny być jalx najszybciej usunięte 
z lasu, gdyż większość pasożytów owocuje dcpiero na martwym ży- 

wicielu. W przypadku pozostawienia tych drzew w drzewostanie cel 

zabiegów saniitarmych nie zostaje osiągnięty, bowiem pasożyt zaowocuje 
i rozsieje zarodniki przed usunięciem go z drzewostanu. 

Zdarzają się talkie sytuacje, kiedy pod pretekstem dokonywania trze- 

bieży pozyskiwane są w drzewostanach drzewa odpowiadające wymia- 

rami określonym, poszukiwanym sortymentom, natomiast drzewa wa- 
dliwe, silnie osłabiome, a nawet martwe i zasiedlone przez owady, po- 

zostawiane są w lesie, tworząc ogniska rozmnoży szkodników wtórnych. 

Szczególnie niebezpieczne i szkodliwe jest wykonywanie w lesie rćz- 

nych prac kosztem nabywcy, czyli tzw. „samcowyrób”. W tem sposób 

dewastuje się młogniki j drągowiny, następstwem czego jest pogarszanie 

się ich stanu zdrowotnego i wzmożony pojaw szkodników (2). Problem 

ten dostrzegał m. in. Mastyński (9) wykazując, że dążenie do wy- 

konania za wszelką cenę marzuconych planów sortymentcwych dopro- 
wadza do wyszukiwania zrębów pod kątem widzenia pozyskania sorty- 

mentów, przy jednoczesnym, nagminnym zaniechaniu czyszczeń i trze- 

bieży w młodnikach i nadmiernym plądrowniczym trzebieniu starszych 
drzewostanów. | 

Poszukiwanie dróg maksymalnego uproszczenia oraz zm echanizowa- 

nią cięć pielęgnacyjnych spowodowało wprowadzenie tzw. cięć linio- 

wych, zwanych także schematycznymi, które w praktyce polegają na 
usuwaniu wszystkich drzew w co szóstym, co czwartym lub co siódmym 

rzędzie (1). | 

Na uwagę zasługuje wyjaśnienie, że o ile w trzebieżach selekcyj- 

nych usuwa się najwięcej drzew opanowanych i o słabej żywotności, 

a także drzew. przygłuszonych, zamierających lub nawet martwych, to 
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cięcia liniowe redukują w podobny sposób wszystkie kategorie drzew 
znajdujących się w usuwanym rzędzie. 

Jak wykazały badamia, szczególnie niebezpieczne jest prowadzenie 
silnych cięć (usuwanie co czwartego rzędu drzew) w drzewostanach 
sosnowych zagrożonych przez hubę korzeni. Cięcia te mogą wpłynąć na 
znaczne osłabienie odporności tych drzew i przyspieszenie tempa ich 
obumierania (1). Z punktu widzenia hodowli lasu w drzewostanach prze- 
rzedzonych, złej jakości, zagrożonych przez szkodniki lub choroby, cięcia 
schematyczne mogą wręcz uniemożliwić wybór odpowiedniej - liczby 
drzew dorodnych (14). Cięcia te stwarzają szczególnie dogodne warunki 
do powstawania szkód od okiści i jak twierdzi Rudnicki (14), mogą 
przyspieszyć wyniszczenie drzewostanów lukowatych, założonych na nie- 
użytkach porolnych oraz przesądzać o znacznym zagrożeniu w pokoleniu 
następnym. 

W niektórych krajach przeprowadzane są próby użycia do -zabiegów 
pielęgnacyjnych środków chemicznych zwanych arborycydami. W RFN, 
w drzewostanach dębowych i bukowych, drzewa przeznaczone do usu- 
mięcia opryskiwane były preparatem tworzącym pierścienie emulsyjne 
o szerokości 25—50 cm. Substancje toksyczne przenikały do wnętrza 
drzew, 'w których rozprowadzane były wraz z sokami, powodując po- 
wolne zamieranie tkanek (19). Dolkonane obserwacje wykazały, że drzewa 
potraktowane preparatami — ulegając silnemu osłabieniu — zasiedlane 
były często przez różne gatunki szkodliwych owadów, zwłaszcza przez 
nieparka pospolitego (Anisandrus dispar) i zakorka bukowca (Taphro- 
rychus bicolor), ktére dotychczas na tamtym terenie wystepowaly jedy- 
nie sporadycznie. Na drzewach nie objętych zabiegiem mie stwierdzano 
obecności nawet pojedynczych wgryzień owadów (13). 

W 30-letnim drzewostanie sosny czarnej, w którym czyszczenia prze- 
prowadzone zostały przy użyciu preparatów chemicznych, obserwowano 
masowy pojaw smolnika drągowinowca (Pissodes piniphilus), który opa- 
nował ok. 60% drzew potraktowanych. 

W 1977 r. widziałem za granicą tyczkowimę sosnową, w której za- 

stosowano arborycydy w celu zlikwidowania drzew niepożądanych. 
Miejsca dokonanych siekierą nacięć opryskane zostały prejparatem che- 

micznym, który za pośrednictwem systemu korzeniowego rozprzestrze- 

niał się także па drzewa sąsiednie. Wiele z tych dnzew zamarło. Pozo- 
stawione w drzewostanie były już przeważnie opanowane przez różne 
gatunki kambiofagów i ksylofagów, jak np. cetyniec większy (Myelopht- 
lus piniperda), tycz cieśla (Acanthocinus aedilis), smolik drągowinowiec, 
a także — w mniejszych ilościach — rytownilk dwuzębny, smolikk sosno- 
wiec (Pissodes pinż), polesiak obramowany (Hylurgops palliatus) i drwal- 
nik paskowany (Trypodendron lineatum). 
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Ze względu na niebezpieczeństwo rozmnoży owadów drewno pozy- 

skane w czasie trzebieży powinno być jak najspieszniej usuwane z lasu. 

W wielu madleśnictwach drewno pozyskane w czasie cięć pielęgnacyj- 

nych i cięć sanitarnych przeznaczane jest na zrebki, a rozdrabnianie 

dokonywane jest przeważnie na drogach leśnych lub liniach oddziało- 

wych, w pobliżu miejsc wycięcia. Znane są, niestety, przypadki prze- 

legiwania w lesie znacznych mas drewna oczekującego na rębaki do 

roku następnego. Drewno takie, zasiedlone przez szkodniki wtórne, staje 

się z reguły bazą ich masowego rozrodu. 
Istnieje mylny pogląd, że do drzewostanów uszkodzonych żerem 

szkodników pierwotnych mależy wkraczać z energicznymi cięciami. To 

błędne i całkowicie mieuzasadnione przekonanie doprowadziło w prze- 

szłości do azlikwidowania regemerujących drzewostanów na znacznych 

powierzchniach w Puszczy Augustowskiej i Nadnoteckiej oraz w Borach 

Tucholskich (15). Podobne postępowanie może mieć miejsce także pod- 

czas obecnie trwającei gradacji brudnicy mniszki (Lymantria monacha). 

Po międzywojennej gradacji strzygoni choinówki energiczne wkroczenie 

z siekierą do drzewostanów prześwietlonych stworzyło trudne problemy 

odnowieniowe i spowodowało degradację siedlisk ma znacznych prze- 

strzeniach. Usuwaniie drzew ma: powierzchniach objętych gradacją przy- 

czyniło się do zagęszczenia populacji szkodników na pozostających na 

pniu osłabionych już poprzednimi żerami egzemplarzach, co w kon- 

sekwencji doprowadziło do zupełnego wyczerpania organizmu i wresz- 

cie — do jego śmierci. Dlatego też przez okres nie krótszy niż 2 lata 

po zlikwidowaniu gradacji zabiegi powinny być wykonywane wyłącznie 

pod lzątaem ochrony lasu i powinny polegać na częstych kontrolach 

i usuwaniu drzew martwych i opanowanych przez szkodniki wtorne. 

Podobnie należy postępować w drzewostanach znajdujących się w za- 

sięgu oddziaływania przemysłowych zanieczyszczeń powietrza. Dokomy- 

wanie rw takich drzewostanach trzebieży mogłoby przyczynić się do 

przedostawania się tam jeszcze większych ilości substancji toksycznych, 

dalszego osłabienia drzew, a 'w następnej kolejności — do masowego 

wydzielania się posuszu i tworzenia się luk, zwłaszcza na kierunku pa- 

nujących wiatrów. Dlatego też w regionach uprzemysłowionych należy 

skoncentrować uwagę nie na cięciach pielęgnacyjnych, a jedynie na 

cięciach sanitarnych, usuwając z dnzewostanów przede wszystkiim drzewa 

martwe i zasiedlone przez owady, mogące stanowić groźbę dla lasu. 

Nawet drzewa bardzo silnie osłabione powinny pozostać na pniu (12). 

Wstrzymanie się z trzebieżami oraz z cięciami liniowymi powinno 

być takze zalecane w drzewostanach sąsiadujących z pędraczyskami. 

W przypadku trwającej suszy w okresie rójki, samice chrabąszczy szu- 

kając dogodnych warunków do złożenia jaj wykonzystują drogi leśne, 
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linie oddziatowe, wizurki i przerzedzenia, i przenikają mimi w głąb lasu, 
gdzie składają jaja do gleby wilgotniejszej aniżeli na terenach otwartych 
i tym samym stwarzającej dogodmiejsze warunki przetrwania owada (17). 

Z przeprowadzonych rozważań wynika, że sposób, czas oraz inten- 
„sywmość cięć pielęgnacyjnych nieprawidłowo wykonanych wywierają, 
lub są w stanie wywierać, duży wpływ na zagęszczenie populacji i roz- 
przestrzenienie różnych gatunków grzybów pasożytniczych, a zwłaszcza 
huby korzemi, a także owadów z grupy szkodników nękających, pier- 
wotnych, wtórnych i — niekiedy — glebowych. 

Wyjątkowo miebezpieczne jest madmierne prześwietlenie drzewosta- 
nów oraz utworzenie luk ma skutek zbyt późnego usuwania przedrostów, 
czego można uniknąć zaczynając zabiegi pielęgnacyjne wcześnie, jeszcze 
w młodnikach, i powtarzając je w (krótkich odstępach czasu. 

Niezbędne jest pamiętanie o tym, że w drzewostanach chorych na 
skutek działania różnych czynników biotyc znych i abiotycznych powinno 
się prowadzić przede wszystkiim cięcia samitarne, polegające na usuwaniu 
drzew martwych. 

Wszelkie mieprawidłowości i opóźnienia oraz zaległości w zakresie 
wykonywania cięć pielęgnacyjnych odbijają się ma stanie zdrowotnym 
drzewostanów, na nasileniu wydzielania się posuszu oraz gęstości po- 
pulacji różnych gatunków szkodliwych owadów leśnych. 
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