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i ksylofagów sosny w drzewostanach 
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Появление важнейших камбио- и ксилофагов сосны в насаждениях 

повреждённых ураганами 

Occurrence of more important cambio- and xylophages of pine in 

stands damaged by hurricanes 

I. WSTEP 

G pośród czynników abiotycznych powodujących szkody w drzewo- 
stanach huragany zasługują na szczególną uwagę. Te żywiołowe 

zjawiska atmosferyczne występują niemal w każdym kraju. Przyczyny 
powstawania huraganów mogą być różne; zależne bądź od panujących 
układów klimatycznych, bądź geograficznego charakteru nawiedzanych 
terenów. 

Zródłem żywiołu może być również zespół czynników związanych 
z długookresową działalnością człowieka, który w wyniku przekształ- 
cania naturalnych biocenoz w lasy zagospodarowane staje się często 
przyczyną nie zamierzonych klęsk, powodujących znaczne zniszczenia 
drzewostanów. 

Dominujące w naszym kraju drzewostany iglaste cierpią bardziej od 
szkód huraganowych aniżeli gatunki liściaste, które w zimowym okre- 
sie największego nasilenia burz nie są ulistnione 1 stawiają mniejszy 
Opór. . 

Wicher powoduje różnego typu uszkodzenia drzew i drzewostanów, 
zależnie od siły panującego wiatru i fizycznego stanu gleby. Mogą więc 
powstać wywroty, gdy cały pień z bryłą korzeniową zostaje wyrwany, 
albo złomy, gdy przy mocnym oparciu w glebie wicher przekroczy wy- 
trzymałość pni na zginanie; łamie strzały. Przy słabym działaniu wicher 
powoduje naderwanie korzeni lub trwałe pochylenie drzewa, 

W zależności od zasięgu spustoszeń mogą powstać pojedyncze, gru- 
powe lub powierzchniowe szkody. 

Wicher prowadzi do zakłóceń, a w niektórych przypadkach do roz- 
padu struktury lasu. 

40



W drzewostanach prześwietlonych na skutek szkód pohuraganowych 
zmienia się flora i fauna gleby, dochodzi do powstania silnych zachwasz- 
czeń i innych zmian. 

Powstałe po huraganach nowe obrzeża drzewostanów są punktem 
wyjściowym dla dalszych szkód. | 

Likwidacja następstw poklęskowych stanowi stale poważny problem 
organizacyjno-techniczny, wymagający natychmiastowej inwentaryzacji 
szkód i związanych z nimi zmian zadań planowych. 

Wobec stałych trudności w uzyskaniu potrzebnej siły roboczej i obo- 
wiązku dokonywania przez administrację lasów szeregu bieżących prac, 
istnieje stałe niebezpieczeństwo znacznych opóźnień w likwidacji uszko- 
dzonego materiału. Prowadzi to w konsekwencji do obniżenia jego war- 
tości użytkowej, a z punktu widzenia ochrony lasu sprzyja wzrostowi 
i rozmnoży szkodliwych owadów. | | 

II. CEL, METODYKA BADAŃ I MATERIAŁ 

W celu stwierdzenia wpływu powalonych, a nie usuniętych w odpo- 
wiednim terminie, drzew pohuraganowych na dynamikę rozwoju waż- 
niejszych gatunków szkodników wtórnych, przeprowadzono w okresach 
wegetacyjnych 1976—1977 entomologiczne badania na drewnie sosno- 
wym, pochodzącym z wiatrołomów z okresu 19/5—1976 r. 

Terenem badań były drzewostany od II do Vi VII klasy wieku, wy- 
brane w nadleśnictwach: Kup, Rudy Raciborskie, Rybnik (OZLP Kato- 
wice), Mielec (OZLP Kraków), Strzałowo (OZLP Olsztyn). Za obiekty 
przyjmowano całe oddziały lub pododdziały, w których miało miejsce 
powierzchniowe, gniazdowe i pojedyncze występowanie szkód. W obiek- 
tach tych wytypowano drzewa o następującej formie uszkodzeń: , 
wiatrowały — drzewa całkowicie wyrwane z ziemi lub częściowo trzy- 
mające się korzeniami, a nachylone do ziemi pod kątem mniejszym niż 
45 stopni, | 

wiatrołomy — drzewa o złamanej strzale na różnej wysokości lub od- 
łamanej koronie, 

drzewa pochylone — z częściowo naderwanym systemem korzeniowym, 
mające nachylenie do ziemi powyżej 45 stopni. Łącznie objęto analizą 

_90 drzew (po 10 w każdym obiekcie i klasie wieku). 
Na drzewach tych przeprowadzono analizę zasiedlenia ich przez 

szkodniki wtórne żerujące pod korą i w łyku (kambiofagi) i niszczące 
drewno (ksylofagi). Czynności te przeprowadzano po zakończeniu rójek 
przez poszczególne gatunki owadów. 

Ewidencję owadów przeprowadzano na całym obwodzie strzały i kil- 
ku grubszych gałęziach korony. W tym celu odcinano od karpy wywroty 
i złomy, Ścinano drzewa pochylone, okrzesywano je i korowano. Na oko- 
rowanej wierzchniej stronie strzały zaznaczano lubryką 1-metrowe sek- 
cje, po czym określano, przeliczano i rejestrowano ustalone na każdej 
sekcji liczby żerowisk poszczególnych gatunków. Następnie obracano 
dłużycę, korowano jej spodnią stronę i wykonywano analogiczne czyn- 
ności. Przeliczano żerowiska jak również otwory wejściowe w zależności 
od sposobu żerowania. Żerowiska trudne do rozpoznania określano na 
podstawie zbiorów porównawczych. | 
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Dla ustalenia podstawowych szkodników wtórnych zasiedlających 
drewno pohuraganowe zasadniczą rolę odgrywała gęstość ich populacji, 
którą określano przez wyliczenie średnich liczb — żerowisk (z 10 drzew) 
przypadających na 1 drzewo. W celu określenia nasilenia występowa- 
nia poszczególnych gatunków owadów przyjęto 4-stopniową skalę ge- 
stości ich populacji, wyróżniającą występowanie sporadyczne, słabe, śred- 
nie i silne (tab. 1). Na podstawie przyjętej skali opracowano zestawienie 
najliczniej występujących i najczęściej powtarzających się szkodników. 
zasiedlających drewno pohuraganowe w drzewostanach od II klasy 
wzwyż w jakich powstały szkody spowodowane przez huragan. Uzys- 
kane wyniki przedstawiano w tabelach 2 i 3. 

* 

Tabela ij 

Określanie nasilenia występowania 

szkodników wtórnych sosny na drzewach pohuraganowych 

(w starszych drzewostanach) 

  i a s 
Symbol Występowanie Srednia Negba erowisk 
  

1 sporadyczne 0— 20 

ej słabe 21—100 

3 Srednie 101—300 ` 

4 silne powyżej 300 

III. WYNIKI 

Na podstawie przebadanych materiałów pohuraganowych w wybra- 
nych obiektach badawczych zarejestrowano na sośnie 23 gatunki kambio- 
i ksylofagów. W tej liczbie gatunków, zarówno na wyrotach jak 1 zło- 
mach, dominował cetyniec większy. Poza nim ze szkodników zasługuja- 
cych na uwagę występowały: kornik ostrozębny, smolik sosnowiec, drwa- 
Inik paskowany, rytownik dwuzębny, cetyniec mniejszy, smolik drąvo- 
winowiec. Mniej licznie występowały: kornik sześciozębny, polesiak obra- 
mowany, przypłaszczek. granatek, żerdzianka sosnówka 1 wykarczak. 
Z pozostałych szkodników wymienić należy gatunki występujące spo- 
radycznie, a mianowicie: zakorek pospolity, korniczek ostrozębny, kor- 

"niczek brzegozębny (płaskorębny), rębacz pstry, ścigi, rytel pospolity, 
szczapówka, trzpienniki, szeliniak sosaowiec. Ewenementem było wysta- 
pienie na kilku uszkodzonych sosnach stojących w nadl. Rudy Racibor- 
skie i Rybnik kornika drukarza. 

Spośród 7 najliczniej występujących gatunków szkodników uznano 
cetyńca większego za szkodnika najważniejszego. Występował on na 
wszystkich drzewach poddanych analizie, jednakże jego liczebność była 

bardzo zróżnicowana; średnio od 310 żerowisk w nadl. Rybnik do 993 
żerowisk (na 1 drzewo) w nadl. Rudy Raciborskie. Tak znaczne różnice 
w intensywności zasiedlenia drzew przez cetyńca większego były powo- 
dowane różną wielkością zapasu szkodnika w drzewostanie przed hura- 
ganem. Mogło tu również wywrzeć wpływ silne zabagnienie terenu 
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Tabela 2 
Nasilenie występowania ważniejszych szkodników wtórnych sosny na wichrowałach 
  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

      
  

Nadleśnictwa 

Rudy Чо 
Кир Mielec | Raci- Rybnik | 3 

borskie nz 
wiek 

85 75 70 36 40 80 30 130 90 
Lp. Gatunek szkodnika a 

przeciętna pierśnica — cm 

28 27 27 19 25 26 16 27 23 

przeciętna wysokość — m 

23 23 19 14 15 22 12 25 23 

s Nasilenie występowania 

1 2 3 ' 415 !6! 7,| 8 | 9 | 10! 11 

1 Cetyniec większy 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
(Tomicus piniperda L.) 

2 Cetyniec mniejszy 2 2 2 1 2 2 2 2 3 
(T. minor Hart.) 

3 Kornik ostrozębny 3 4 3 2 3 3 2 2 2, 
(Ips acuminatus Gyll.) 

4 Kornik sześciozębny 1 До — 2 1 2 2 
(T. sexdentatus Boern.) 

5 Drwalnik paskowany a 3 4 2 2 3 2 2 2 
(Trypodendron lineatum Ol.) 

6 Kornik drukarz — — 1 — — 1 — — — 
(Ips typographus L.) 

7 Polesiak obramowany 2 — и l 2 
(Hylurgops palliatus Gyll.) 

8 Rytownik dwuzębny 3 3 3 2 3 3 2 2 2 

(Pityogenes bidentatus ` 
Hrbst.) 

9 Zakorek —- — 1 — — l — m = 
(Hyalstes sp.) 

10 Korniczek ostrozębny — —- 1 —  — 1 —  — — 
„(Orthotomicus suturalis Gyll.) 

11 Kornik brzegozębny — — 1 — — 1 <= — — 
(О. proximus Eichh.) 

12 Rębacz pstry — 2 M >» 1 2 
(Rhagium inquisitor L.) 

13 Tycz cieśla — — 2 1 2 2 1 2 1 
(Acanthocinus aedilis L.) 

14 Wykarczak — — — — — — — 2 — 
(Criocephalus rusticus L.) 

15  Żerdzianka sosnówka — 2 2 2 2 —- — 1 2 
(Monochamus galloprovincialis 

Ol.) 

16 Sciga 1 — 1 о 1 —— 
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| 
1 2 3 | 4 5 | 6 7 8 9 | 10 | 11 

| 

17 Rytel pospolity — — — — — — —- 1 1 
(Hylecoetus dermestoides L.) 

18 Szczapówka — — — — — — — 1 1 
(Asemum striatum L.) 

19 Smolik sosnowiec 3 4 4 2 2 4 2 4 3 
(Pissodes pini L.) 

20 Smolik dragowinowiec 2 4 2 | | 2 l 2 2 
(P. piniphilus Hrbst.) 

21 Szeliniak sosnowiec — 1 — — — — — 1 l 

(Hylobius abietis L.) | 

22 Przypłaszczek granatek — 2 i 1 2 О 
(Phaenops cyanea L.) 

23 Trzpiennik — = a ао masa 1 1 = | = 

Uwaga: skróty w rubrykach od 3—11 oznaczają nasilenie występowania: 4 — silne, 
3 — średnie, 2 — słabe, I — sporadyczne, — — nie zasiedlone. 

Tabela 3 

Nasilenie występowania ważniejszych szkodników wtórnych sosny 
na wichrołomach 

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

Nadleśnictwa 
| | 

R Rudy Ryb- Strza- 
Kup Кас Racib. nik | łowo 

wiek 

85 - 15 70 80 90 

Lp. Gatunek szkodnika przecietna piersnica — cm 

28 27 27 26 23 

przeciętna wysokość — m 

23 23 19 22 23 

, na odziomku 
nasilenie 
występowania w części wierzch. 

1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 

1 Cetyniec większy 4 4 3 3 3 

(Tomicus piniperda L.) 5 
_ _ — — 2 | 

2 Cetyniec mniejszy — — Z — — 

(Т. minor Hart.) z 3 > 2 9 

3 Kornik ostrozębny 3 3 za 3 = 

(Ips acuminatus Gyll.) 9 3 > 9 > 

4 Kornik sześciozębny — 2 — 1 — 

(I. sexdentatus Boern.) ——_ —_ a = _ 
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18 
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Drwalnik paskowany 
(Trypodendron lineatum Ol.) 

Kornik drukarz 
(Ips typographus L.) 

Polesiak obramowany 
(Hylurgops palliatus Gyll.) 

Rytownik dwuzebny 
(Pityogenes bidentatus Hrbst. 

Zakorek 

(Hylastes sp.) 

Korniczek ostrozebny 
(Orthotomicus suturalis СУП. 

Kornik brzegozebny 
(O. proximus Eichh.) 

Rębacz pstry 
(Rhagium inquisitor L.) 

Tycz cieśla 
(Acanthocinus aedilis L.) 

Wykarczak 
(Criocephalus rusticus L.) 

Zerdzianka sosnowka 
(Monochamus galloprovincia- 
lis Ol.) 

Sciga 
(Tetropium sp.) 

Rytel pospolity 
(Hylecoetus dermestoides L.) 

Szczapówka , 
(Asemum striątum Г..) 

Smolik sosnowiec 
(Pissodes pini L.) 

Smolik dragowinowiec 
(P. piniphilus Hrbst.) 

Szeliniak sosnowiec 

(Hylobius abietis L.) 

Przypłaszczek granatek 
(Phaenops cyanea L.) 

Trzepiennik 
(Sirex sp.) 
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w nadl. Rudy Raciborskie, przyspieszające wywalanie drzew i powsta- 
wanie nowych ognisk gradacyjnych. 

Zasiedlenie wywałów w stopniu silnym i średnim na terenach pod- 
mokłych miało miejsce również przez drwalnika paskowanego, którego 
liczebność w nadl. Rudy Raciborskie wynosiła średnio: 780 żerowisk, 
w nadl. Rybnik: 280, a w nadl. Mielec: 245 (na 1 drzewo). W nadl. Strza- 
łowo, na terenie o normalnej wilgotności gleby, choc o niewłaściwej hi- 
gienie drzewostanu, drwalnik paskowany zasiedlił powalone drzewa 
w stopniu słaby — średnio 60 żerowisk na drzewie. Trzecim szkodni- 
kiem z gatunków zasiedlających dolne partie strzał był smolik sosnowiec. 
który również zasiedlił drzewa w stopniu silnym i średnim. Liczba jego 
żerowisk na obwodzie drzewa wynosiła: 120 w nadl. Kup, od 300 do 360 
w nadl. Mielec, Rudy Raciborskie, Rybnik i 700 w nadl. Strzałowo. 

Ponieważ — jak wiadomo — poszczególne gatunki kambio- i ksylo- 
fagów przedkładają pewne, określone grubością kory strefy strzał, przeto 
zasięg występowania wymienionych szkodników uzależniony był od wie- 
ku powalonych drzew. W drzewostanach II klasy wieku (w nadl. Rvb- 
nik) największą gęstość zasiedlenia drzew przez cetyńca większeso 
stwierdzono do wysokości 5 m. W drzewostanach III klasy wieku (nadl. 
Rudy Raciborskie) zasięg występowania cetyńca większego i smolika sos- 
nowca stwierdzono do wysokości 9 m, a w drzewostanach IV klasy wie- 
ku (nadl. Mielec), V-klasy wieku (nadl. Kup), VII klasy wieku (nadl. 
Strzałowo) — do wysokości 14 m. Zasięg występowania drwalnika pas- 
kowanego wahał się w granicach od 3 m w nadl. Strzałowo do 15 m 
w nadal. Rudy Raciborskie i był wyrażnie uzależniony od warunków 
wilgotnościowych terenu, na którym znajdowały się powalone drzewa. 

W partiach strzał o gładkiej korze spadła wyraźnie częstotliwość wy- 
stępowania wymienionych gatunków, podczas gdy zwiększało się rów- 
nocześnie zasiedlenie przez te kambiofagi, które faworyzują drewno 
o cienkiej korze. Były tó: kornik ostrozębny, smolik drągowiec, cety- 
niec mniejszy, rytownik dwuzębny. Nalot tych gatunków rozprzestrze- 
niał się aż do strefy koron, a gęstość ich zasiedlania utrzymywała się 
przeważnie w stopniu średnim. 

IV. WNIOSKI 

1. Drzewa uszkodzone przez huragan, nie usunięte z lasu w odpo- 
wiednim terminie, przyczyniają się do masowego pojawu szkodników 
wtórnych, które rozprzestrzeniają się w najbliższych drzewostanach, 
gdzie atakują drzewa osłabione przez różne czynniki. Cetyńce wyrzą- 
dzają ponadto zniszczenia w koronach zdrowych drzewostanów, powo- 
dując straty na przyroście ich masy. 

2. Stwierdzono, iż dominującym gatunkiem o największym znaczeniu 
gospodarczym jest cetyniec większy, który może być gatunkiem wskaż- 
nikowym przy ocenie zagrożenia drzewostanów pohuraganowych przez 
szkodniki wtórne. Jako subdominanty wymienić należy kornika ostro- 
zębnego, smolika sosnowca, drwalnika paskowanego, rytownika dwuzęb- 
nego, cyteńca mniejszego i smolika drągowinowea. 
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Краткое содержание 

Целью работы было определение видового состава и ивеличенного появления 

камбио- и ксилофагов, заселяющих деревья уничтоженные ураганами, а потом вы- 

деление ломинирующих и субдомнинириющих видов, а также видов меньшего хо- 

зяйствонного значения. 

Исследовательские работы были проведены в 1976—1977 годах на территории 

5 надлесничеств. Анализы появления вредных насекомых проводились на всей пло- 

щади окоренных деревьев. Окорениые деревья делились (красной охрой) на 1-метро- 

вые секции и на каждой из них определялись, пересчитивались и регистрировались 

места питания отдельных видов насекомых. 

Плотность популяции отдельных вилов определялась, при вычислении (с 10 де- 

ревьев) среднего количества мест питания, приходящихся на 1 дерево. Потом, на 

основании принятой 4-степенной шкалы плотности популяции, выделяющей появление: 

1) спорадичное, 92) слабое, 3} среднее и 4) сильное, разработано сопоставление са- 

мых важных вторичных вредителей сосны заселяющих деревья поврежденные ура- 

ганами в насаждениях с И по УП класс возраста. 

На основании полученного матернала определено 23 вида вредителей. Самое 

большое значение имеет большой сосповый лубоед (Тотасиз piniperda). Большое 

значение HMeuLT: Ips acuminatus, Pissodes pini, Trypodendron lineatum, Pityogenes 

bidentatus, Tomicus minor, Pissodes piniphilus. 

Summary 
~ 

The work was aimed at ascertainment of the species composition and the in- 

tensity of occurrence of cambio- and xylopahages colonizing trees damaged by 

hurricanes, and then at determination of dominant and sub-dominant species as 

well as of species of less economic importance. 

Research work was carried out in the years 1976—1977 in 5 forest districts. 

Anńlyses of the occurrence of noxious insects were performed on the whole clr- 

cumference of barked trees. Barked trees were divided (with chalk) into 1 m long 

sections and on each of them the feeding grounds of individual insects were de- 

termined, counted and registered. 

The population density of individual species was determined by calculating 

(from 10 trees) the mean number of feeding grounds falling to one tree. Then, on 

the base of accepted 4-degre-scale of the population density, distinguishing spora- 

dical (1), weak (2), medium (3) and strong (4) occurrence, a list of more important 

secondary pests of pine colonizing trees damaged by hurricane in stands in age 

classes II to VII was compiled. 

On the base of gathered material, 23 pest species were determined. The larger 

pine-shoot beetle (Tomicus piniperda)’ is of greatest importance. Also following 

species are of great importance: Ips acuminatus, Pissodes pini, Trypodendron 

lineatum, Pityogenes bidentatus, Tomicus minor and Pissodes piniphilus. 

* 
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