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ANDRZEJ LEŚNIAK 

Z badań nad wpływem zawartości cukrów w igliwiu sosny 
pospolitej na liczebność gąsienic barczatki sosnówki 

(Dendrolimus pini L.) 

Из исследований влияния содержания сахара в хвое сосны обыкновенной 

на количество гусениц соснового коконопряда (репатойтии$ рии Г.) 

Studies on the effect of sugar content in needles of Scots pine upon numbers of 

Dendrolimus pini L. caterpillars 

WSTEP 

W ostatnich latach teorie dynamiki populacji owadów wzbogacone zo- 

stały nowym aspektem, zaczęto bowiem szeroko uwzględniać wpływ 
fizjologicznego stanu *"ośliny żywiciela na liczebność owadów fitotagicz- 

nych. Hipotezy Zwólfera (8)iRudniewa (4) podbudowane zostały 

licznymi pracami badawczymi przedstawiającymi konkretnie zależności 

pomiędzy różnymi składnikami chemicznymi igliwia a potencjałem bio- 

tycznym szkodliwych owadów. Między innymi w wielu pracach (3, 6, 7) 

podkreślano, że wysoki poziom zawartości cukrów w igliwiu sprzyja roz- 

wojowi owadów roślinożernych i w efekcie decyduje o wyższych liczeb- 

nościach tych owadów. Ustalono również (6), że przez nawożenie mineral- 

ne, szczególnie azotowe, można silnie redukować procentowy udział cu- 

krów w igliwiu. 

W niniejszej pracy podjęto próbę oceny przydatności pokarmowej dla 

barczatki sosnówki igliwia sosen należących do dwu klas biosocjalnych, 

a mianowicie rozpieraczy i przygłuszonych z uwzględnieniem stopnia 

uszkodzenia koron żerami gąsienic omawianego szkodnika i dwu termi- 

nów jego żerowania. Ustalenie ewentualnych różnic przydatności pokar- 

mowej igliwia sosen należących do odmiennych klas biosocjalnych pozwo- 

liłoby na wyjaśnienie silnego zróżnicowania zasiedlenia przez barczatkę 

drzew należących do tych klas. Zjawisko to stwierdzono w ramach tzw. 

osłony naukowej akcji chemicznego zwalczania tego szkodnika, na bardzo 
obszernym materiale. 

Zauważono znacznie wyższą liczebność gąsienic barczatki na rozpiera- 

czach niż na drzewach przygłuszonych. Różnica ta przekraczała zróżnico- 

wanie, jakie można by wytłumaczyć większą masą igliwia na rozpiera- 
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Tabela 1 
Zawartość cukrów w % suchej masy (SM) igliwia 
  

  

      
  

Nr Klasa bio- Zawartość cukrów ogółem w % SM 

drze-| (Grupa drzew socjalna I termin II termin 

wa | drzew 25. VI. 1969 r. 8. X. 1969 r. 

1 rozpie- 5,03 4,83 
2 racze 9,33 5,02 
3 5,60 4,70 
= 6,45 5,80 
5 Uszkodzone 5,72 5,01 s 
6 zerami 5,20 x — 5,55 5,01 х — 5,06 
1  barczatki przygłu- 4,95 4,20 
8 (ca 50%) szone 4,81 4,90 
9 5,32 5,03 

10 4,77 4,30 
11 5,92 5,85 s 
12 4,78 x — 5,08 4,70 X — 4,83 

13 rozpie- 0,00 9,20 
14 racze 0,07 5,00 
15 5,87 5,01 
16 5,26 - 5,18 
17 Nie uszkodzone 5,89 s 5,13 s 
18  żerami barczatki 6,57 x — 5,79 6,03 x — 5,26 

19 przygłu- 0,08 5,70 
20 szone 9,32 9,35 
21 5,38 5,20 
22 0,82 4,80 
23 5,36 5,40 s 
24 5,12 x — 5,36 4,70 x — 5,19 

x — średnia arytmetyczna 

czach. Jest to w pewnym sensie sprzeczne z ustalonymi poglądami, iż 
drzewa osłabione (do których należałoby zaliczyć drzewa przygłuszone) są 
znacznie silniej i chętniej atakowane przez owady szkodliwe. Wyjaśnienie 
tego problemu (jak wskazują niemetodyczne jeszcze obserwacje dotyczące 
również innych tzw. szkodników pierwotnych) może mieć znaczenie dla 
praktyki przez ustalenie właściwych sposobów hodowlanego prowadzenia 
drzewostanów sosnowych na terenach gradacyjnych przez stosowanie od- 
miennych metod cięć pielęgnacyjnych. 

Drugim zagadnieniem, raczej już teoretycznym, którego próbę wyja- 
śnienia podjęto w niniejszej pracy jest ustalenie, czy stopień zniszczenia 
aparatu asymilacyjnego żerami owadów powoduje zmiany w składzie. 
chemicznym pozostałego igliwia w kierunku niekorzystnym do dalszego 
przebiegu gradacji. Pogląd taki wyrażali Iliński (2)i Rudniew (4). 

METODYKA BADAŃ 

W celu uzyskania edpowiedzi na postawione we wstępie pytania przy- 
jęto następującą metodykę badań. W silnie uszkodzonym żerami bar- 
czatki sosnówki drzewostanie w nadl. Nowogród (Puszcza Kurpiowska) 
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wybrano 24 drzewa, w tym 12 rozpieraczy i 12 przygłuszonych, przy czym 
6 rozpieraczy i 6 drzew przygłuszonych miało igliwie obżarte w ok. 50%, 
natomiast pozostałe drzewa nie były w sposób widoczny uszkodzone żera- 
mi. Z drzew tych, po ich zanumerowaniu, pobrano próbki igliwia z dol- 
nych okółków charakteryzujących się większą stabilnością chemizmu 
igliwia. W próbkach oznaczono poziom zawartości cukrów metodą Lane- 
-Eynora. Próbki pobierano z drzew stojących w dwu terminach, 
a mianowicie: 25.VI i 8.X.1969 r., to jest bezpośrednio po zakończeniu, na 
tym terenie, żerów barczatki — wiosennego i jesiennego. 

WYNIKI BADAŃ 

1. Analiza wariancji wykazała, że wpływ terminów zbioru igliwia na 
zawartość w nim cukrów jest bardzo istotny z tym, że w pierwszym ter- 
minie zawartość cukrów ogólnie była wyższa niż w drugim. 

2. Zawartość cukrów dla grup drzew (uszkodzonych i nieuszkodzo- 
nych) bez uwzględnienia tych terminów nie różni się istotnie; nie stwier- 
dzono również istotnych różnic pomiędzy klasami drzew (rozpieracze 
1 przygiuszone), jak i współdziałania między grupami i klasami drzew. 

Tabela 2 
Analiza wariancji zawartości cukrów w igliwiu w zależności 

od klasy, rodzaju drzew i terminów pobierania próbek 
  

  

  

        
  

Liczba F 
| Suma . 

Źródło zmienności stopni| kwyadra- Średni teoret. swo- tow kwadrat | emp. 
body 0,95 0.99 

Rodzaje drzew 
(uszkodzone i nieuszkodzone) 1 0,8480 0,8480 2,55 4,35 8,10 
Klasy drzew 
(rozpieracze, przygłuszone) 1 1,0561 1,0561 3,17 4,35 8,10 
Współdziałanie 
(rodzaje X klasy) 1 0,0311 0,0311 <1 
błąd I 20 6,6647 0,3332 
całkowita 23 8,5999 
terminy + + 
współdziałanie 1 1,5914 1,5914 39,29 4,35 8,10 
terminy X rodzaje | . 
współdziałanie 1 0,0021 0,0021 <1 

terminy X klasy 5 
współdziałanie 1 0,2611 0,2611 6,45 4,35 8,10 

terminy X rodzaje X klasy 1 0,0120 0,0120 1 
blad II 20 0,8108 0,0405 
calkowita II 47 11,2773 

3. Szczegółowe porównanie średnich dla terminów i klas drzew wy- 
kazało, że zawartość cukrów w klasie drzew rozpieraczy jak i w klasie 
drzew przygłuszonych zależy bardzo istotnie lub istotnie od terminów 
pobierania próbek. Ponadto porównanie zawartości cukrów w pierwszym 
terminie wykazało, że zawartość ta u rozpieraczy jest bardzo istotnie wyż- 
sza w porównaniu z zawartością cukrów u drzew przygłuszonych. Takie 
samo porównanie w drugim terminie nie wykazało istotnych różnic. 
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4. Badanie współdziałań terminów i grup drzew jak i współdziałań 
terminów grup i klas nie wykazało istotnych zależności pomiędzy bada- 
nymi czynnikami. 

Interpretacja biologiczna przedstawionych wyników jest na obecnym 
etapie rozwoju fizjologii, zarówno poszczególnych jednostek systematycz- 
nych owadów jak i roślin drzewiastych bardzo utrudniona. 

Uzyskane wyniki zdają się wskazywać na to, że wielkości wahań po- 
ziomu cukrów w igliwiu badanych grup, uszkodzonych i nieuszkodzonych 
żerami, jak również klas biologicznych drzew (rozpieracze, przygłuszone), 
nie stanowiły dla żerujących gąsienic istotnej różnicy. | 

Odmienność wyników badań innych autorów może być spowodowana 
zarówno wpływem jednocześnie występujących, a nie badanych, innych 
czynników jak i wahaniami poziomu zawartości cukrów sięgającymi poza 
minimum wymagań danego owada. 

W wyniku przeprowadzonych badań nie stwierdzono, aby zmienna 11- 
czebność gąsienic barczatki sosnówki na różnych drzewach była związana 
ze zróżnicowaniem zawartości cukrów w igliwiu tych drzew. Nie stwier- 
dzono również, żeby silne żery gąsienic barczatki powodowały zmiany 
poziomu cukrów w pozostałym igliwiu. 

W związku z tym, nasuwa się pytanie dość zasadnicze, a mianowicie 
czy u roślin mogą istnieć całościowe reakcje immunijne? Problem ten 
istotny dla praktyki ochrony lasu jest przez specjalistów naświetlany róż- 
nie. Według Blackmana i Butlera (cyt. za Rubinem iArci- 
chowską) (5) brak centralnego układu krążenia wyklucza u roślin moż- 
liwość immunizacji całego organizmu. Podobnie wypowiada się Gaiman 
(1): „z góry można powiedzieć, że od organizmu roślinnego nie można 
oczekiwać reakcji całościowych podobnych do humoralnych reakcji immu- 
nijnych ! organizmu ludzkiego. Pogląd ten Gaiiman uzasadnia po- 
dobnie jak Blackman i Butler tym, że organizacja i koordynacja 
roślin są niższego rzędu z powodu braku centralnego układu krążenia. 
Jest to sprzeczne z wypowiedziami Ilińskiego, Rudniewa, Ru- 
binaiArcichowskie i ktorzy uwazaja, ze u roslin moze powsta- 
wać odporność nabyta. Ilińskii Rudniew w tym zjawisku, jak już 
wspomniano uprzednio, doszukiwali się przyczyn załamywania się gra- 
dacji szkodników fizjologicznych. Możliwe jest, że zwiększanie się odpor- 
ności drzew w trakcie przebiegu gradacji nie wynika z reakcji o charak- 
terze odpornościowym, lecz z innych przyczyn. 
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1 Odporność na skutek działania gruczołów wydzielania wewnętrznego. 
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Краткое содержание 

В результате проведенных исследований, автор констатирует, что изменчивость 
количества гусениц соснового коконопряда на разных деревьях не связана с различным 
содержанием сахара в хвое этих деревьев. Констатировалоюсь также что активные 
места питания гусениц коконопряда не вызывали изменения уровня сахара в остальной 
XBOe. 

Констатировалась статистически существенная разница уровня сахара в хвое сосны 
в период 25.УГ и 8.Х.1969 г. 

Summary 

As a result of carried out studies author did not confirm that a variable number 

of Dendrolimus pini caterpillars on various trees was related to the different sugar 

content in needles of these trees. It was neither found that heavy feeding of Dendro- 

limus caterpillars cause alterations in sugar level in the remaining foliage. 

A statistically significant difference in sugar level in pine needles was found 

between collection dates of June 25 and October 8, 1969. 
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