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Szkodliwe owady występujące w uprawach 
i młodnikach niektórych północnoamerykańskich gatunków 

modrzewi, świerków i jodeł 
rosnących w Lasach Doświadczalnych SGGW-AR 

w Rogowie 

Вредные насекомые наблюдаемые 

в культурах и молодняках некоторых североамериканских видов лиственницы, елей 

и пихт растущих в Опылных Лесах Главнюй Школы Сельского Хюзяйства — 

Сельскохюзяйственной Академии в Рогове 

Noxious insects occurring in young plantations and thickets of certain 

North American species of larch, spruce, and fir growing in the Experiment Forest, 

Agricultural University of ź Warsaw, at Rogów 

W prowadzając obce gatunki drzew do naszych lasów powinno się brać 
pod uwagę również stopień ich zagrożenia przez rodzime szkodniki. 

zagadnienie to jest od lat przedmiotem badań prowadzonych w Lasach 
Doświadczalnych SGGW-AR w Rogowie, a dane odnośnie do szkodni- 
ków upraw i młodników kilkunastu gatunków drzew zostały już opubli- 
kowane (1, 2, 3, 4)’. 

1. CEL, OBIEKTY I METODYKA BADAN 

Celem badań było określenie stopnia nasilenia szkód powodowanych 
przez krajowe owady w uprawach i młodnikach: modrzewia amerykań- 
skiego (Larix laricina Koch.) i modrzewia zachodniego (L. occidentalis 
Nutt.) oraz świerków: Engelmanna (Picea engelmamii Engelm.), czarnego 

(P. mariana B.S.P.) i czerwonego (P. rubens Sarg.), jak też jodeł: won- 

nej (Abies amabilis Forb.), balsamicznej (A. balsamea Mill.), kalifornij- 

skiej (A. concolor Engelm.), Frasera (A. fraseri Poir.), olbrzymiej (4. 

grandis Loll.), górskiej (A. lasiocarpa Nutt.) i szlachetnej (A. procera 

Rehd.) w porównaniu ze szkodami wyrządzanymi przez te organizmy 

w uprawach i młodnikach modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.), 
świerka pospolitego (Picea abies Karst.) i jodły pospolitej (Abies alba L.). 

  

1 Badania te są częściowo prowadzone na zlecenie Departamentu Rolnictwa USA 

w ramach FG-PO-304. 
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Wymienione gatunki północnoamerykańskich modrzewi, świerków 
i jodeł wprowadzono sadzeniem na gniazdach i zrębach sony pospolitej 
na siedlisku lasu mieszanego. Obserwacjami objęto następujące obiekty 
w Arboretum: 

modrzew amerykański — kępy drzew (łączna powierzchnia około 
0,06 ha) sadzonych w latach 1956—1965; 

modrzew zachodni — 185 drzew w dwóch kępach, sadzonych w 1962 r. 
1 1970 r.; 

świerk Engelmanna — młodnik (0,06 ha) sadzony w 1961 r.; 
świerk czarny — 3 kępy (łączna powierzchnia ok. 0,06 ha) sadzone 

w latach 1955—1957; 
świerk czerwony — miodnik (0,05 ha) sadzony w 1962 r.; 
jodła wonna — kępa około 90 drzew sadzonych w 1961 r.; 
jodła balsamiczna — 4 młodniki (około 2025 drzew) sadzone w la- 

tach 1963 i 1967; 

jodła kalifornijska — drzewostany i młodniki (0,19 ha) sadzone w la- 
tach 1948, 1955 i 1959; | 

jodła Frasera — młodnik (0,09 ha) sadzony w 1965 r.; 
jodła olbrzymia — kępa 80 drzew sadzonych w 1948 r .oraz 8 kęp 

(łącznie około 0,35 ha) sadzonych w latach 1960—1963; 
jodła górska — 156 drzew (w dwóch kępach) sadzonych w 1961 r.; 
jodła szlachetna — kępa drzew sadzonych w 1955 r. oraz młodnik 

(0,15 ha) sadzony w 1967 r. 
Prowadzone sukcesywnie obserwacje polegały na dokładnych oglę- 

dzinach wszystkich drzewek — jeśli tworzyły one małe kępy, lub 
wszystkich drzewek w wybranych rzędach — w odniesieniu do więk- 
szych powierzchni. 

2. OMÓWIENIE WYNIKÓW 

W uprawach i młodnikach obu badanych gatunków modrzewi stwier- 
dzono uszkodzenia powodowane przez następujące owady: szeliniak so- 
snowiec (Hylobius abietis L.), szeliniak świerkowiec (H. pinastri Gyll.) 
zmiennik (Strophosomus sp.), krobik modrzewiowiec (Coleophora lari- 
cella H. B.), zwójka modrzewiówka (Laspeyresia zebeana Ratz.), Argy- 
resthia laevigatella H.B.N. i smrekun (Adelges laricis Vall.). 

Ostatnie 10-lecie cechuje masowy pojaw krobika modrzewiowca 
1 smrekuna na modrzewiu europejskim w lasach Rogowa. Szkodniki te 
tak samo licznie występują na modrzewiu amerykańskim i zachodnim. 
W podobnym stopniu jak modrzew europejski są one uszkadzane także 
przez pozostałe z wymienionych gatunków owadów. Tak więc zagro- 
żenie upraw i młodników modrzewia amerykańskiego i zachodniego przez 
rodzime owady niczym się nie różni od zagrożenia przez te szkodniki 
upraw i młodników modrzewia europejskiego. 

W uprawach i młodnikach kazdego z badanych gatunków świerków 
stwierdzono występowanie następujących owadów: szeliniak sosnowiec, 
szeliniak świerkowiec, zmiennik, bruzdkowiec zachodni (Pityophthorus 
pityopraphus Ratz.), zwójka okółkówka (Grapholita pactolona Zll.), zwój- 
ka gniazdówka (Epiblema tedella Clerk.), zawodnica świerkowa (Pristo- 
phora abietina Christ.), ochojnik (Sacchiphantes viridis Ratz.). 
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Na każdym z badanych gatunków świerków najliczniej występuje 
zwójka okółkówka. Kontrola przeprowadzona w 1977 r. wykazała, że 
szkodnik ten opanował w młodnikach świerka czerwonego, czarnego 
i Engelmanna kolejno 80, 57 i 46% drzewek. Jest to szkodnik nęka- 
jący, występujący w dużym nasileniu przez szereg lat w tych samych 
młodnikach. Dla przykładu można podać, że w 1974 r. procent opanowa- 
nych przez tego owada drzewek kształtował się podobnie jak w 1977 r. 

Zwójce okółkówce towarzyszy zawodnica świerkowa. Aczkolwiek wy- 
stępuje ona w każdym z badanych młodników, jednak jej liczebność 
zmienia się z roku na rok. Tak np. w 1974 r. uszkodziła ona bardzo silnie 
wierzchołkowe partie 60% drzewek w młodniku świerka czerwonego, 
podczas gdy w latach następnych jej żer obserwowano tylko na nielicz- 
nych drzewkach. Pozostałe spośród wymienionych gatunków owadów, 
z wyjątkiem szeliniaka, nie spowodowały szkód ze względu na spora- 
dyczne tylko występowanie. 

Te same gatunki owadów i w podobnym nasileniu występują w upra- 
wach świerka pospolitego. W młodnikach świerka pospolitego masowo: 
ochojnik i smrekun, czego nie obserwuje się w młodnikach omawianych 
świerków pochodzenia północnoamerykańskiego. 

W uprawach i młodnikach każdego z badanych gatunków  jodeł 
stwierdzono następujące gatunki owadów: szeliniak sosnowiec, szeliniak 
świerkowiec, zmiennik, bruzdkowiec zachodni, wgryzoń świerkowiec 
(Cryphalus abietis Ratz.), wgryzon jodłowiec (C. piceae Ratz.), obiałka jo- 
dłowa (Dreyfusia nordmannianae Eck.) i mszyca jodłowo-korowa (Drey- 

fusia piceae Ratz.). 

W latach 1975—1976 w Lasach Doświadczalnych licznie wystąpiła 

obiałka jodłowa. Umożliwiło to dokonanie porównania stopnia uszkodze- 

nia małodników różnych gatunków jodeł przez tego owada. Dokładną 

kontrolę przeprowadzono w drugiej połowie kwietnia 1977 r., poddając 

oględzinom wszystkie drzewka w wybranych rzędach. W każdym młod- 

niku kontrolowano co 3—4 rząd. Przyjęto następujące 3 grupy liczeb- 

ności występowania i stopnia nasilenia uszkodzen. 

Do grupy pierwszej zaliczano obiekty, w których nie stwierdzono 

śladów żerowania obiałki lub w których ślady te występowały spora- 

dycznie na pojedynczych drzewach. Tu należały młodniki jodeł: olbrzy- 

miej, szlachetnej i wonnej. 

Do grupy trzeciej zaliczono młodniki jodły balsamicznej, w których 

wianego szkodnika występowały powszechnie na licznych drzewach, ale 

wierzchołkowa część korony tych drzew nie została pozbawiona igliwia. 

Tu należały młodniki jodeł: kalifornijskiej, Frasera i górskiej, w których 

liczne ślady oblałki stwierdzono kolejno na 22, 45 i 66% drzew. 

D ogrupy trzeciej zaliczono młodniki jodły balsamicznej, w których 

stwierdzono bardzo liczne ślady żerowania omawianego szkodnika na 

wszystkich drzewach, a procent drzew, na których 3 ostatnie okółki 

zostały niemal całkowicie pozbawione igieł wahał się, zależnie od młod- 

nika w granicach 22—26%. 

Tak więc wydaje się, że najmniejszą podatność na ataki obiałki jodło- 

wej wykazywały jodły: olbrzymia, szlachetna i wonna, a największą po- 

datność jodła balsamiczna. Pośrednie miejsce zajmują jodły: kalifornij- 

ska, Frasera i górska. Oczywiście wniosek ten musi być jeszcze co naj- 
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mniej 3-krotnie sprawdzony w latach następnych masowych pojawów 

tego szkodnika. 
Do grupy pierwszej należałoby zaliczyć także uprawy i młodniki 

podły pospolitej. Jednak pełne porównanie stopnia zagrożenia przez 

obiałkę jodłową jodły pospolitej i jodeł północnoamerykańskiego po- 

chodzenia nie jest możliwe. Wynika to stąd, że jodła pospolita jest w La- 

sach Doświadczalnych wprowadzana głównie na małych gniazdach wy- 

ciętych w starym drzewostanie lub pod przerzedzonym okapem drzew 

starszych, a nie na otwartych zrębach, jak wymienione gatunki jodeł 

amerykańskiego pochodzenia. Znamienne jednak jest, że jodła pospolita 

rosnąca pod okapem starszego drzewostanu, jak i na gniazdach (zarówno 

przed usunięciem starszego drzewostanu, jak i w kilka lat po jego usu- 

nięciu) prawie nie została uszkodzona przez obiałkę. 

Pozostałe z wymienionych szkodników występowały w takim samym 

nasileniu w uprawach i młodnikach wszystkich północnoamerykańskich 

jodeł, jak i na jodle pospolitej. 
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Краткое содержание 

Цель!о исследований былю оравнение степени увеличения повреждений прино- 

симых отечественными насекомыми в культурах и молюдняках Гатлх ф1атста Косфр.., 

L. occidentalis Nutt., Picea engelmannii Engelm., P. mariana B.S.P., P. rubens Sarg., 

Abies amobilis Forb., A. balsamea Mill., A. concolor Engelm., A. fraseri Poir., 

A. grandis Го. А. 1азюсатра Мии. и А. ртосета Вера. с повреждениями приню- 

симыми этими насекомыми в культурах и молодняках Гамх decidua Mill., Picea 

abietis Karst. u Abies alba L. 
В результате установлено, что культуры и молодняки вышеназванных видов 

североамериканских лиственниц, ели и пихт также сильно подвергаются нападению 

названными в работе насекомыми как культуры и молодняки юточественного 
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NPOMCXOKĄIEHMA Larix decidua, Picea abies u Abies alba. Hekoropoe uckjiouenne 
IpeĄCTABJIAIOT 34606 Sacchiphantes viridis Ratz. u Adelges laricis Vall., moaBnatoiymeca 
в массовом порядке в молюдняках Picea abies, uTo He KOHCTATUPOBAJLOCHE B MOJOJHAKAX 
северю-американских €JIEM. VICKJIIOUEHUE MpPEĄCTABJIAET TAKOKE Dreyfusia nordmannia- 
пае Есп., которая многочисленнее всего наблюдалась в молодняках АШез balsamea, 
а меньше всего нападала на молодняки А. дтапа1$, А. ата и А. ртосета. 
Посредственные места занимали А. сопсОот, А. ]тазет и А. 1аязосатра. Меньше 

всех подвергались нападению также мюлодняки А. аа, однако, полное сравнение 

степени нападения на A. alba — О. потататлиатае с нападением на северо-аме- 

риканские пихты этого вредителя является невозмюжным. В лесах Рогова A. alba 

вводится главным образом под полог или в форме небольших гнезд в старших 

насажлениях, а не на открытых лесосеках, как названные породы американских 

IDAXT. 

Summary 

The purpose of studies was to compare the degree of the intensity of damage 

caused by native insects in young plantations and thickets of Larix laricina Koch., 

L. occidentalis Nutt., Picea engelmannii Engelm., P. mariana B.S.P., P. rubens Sarg., 

Abies amabilis Forb., A. balsamea Mill, A. concolor Engelm., A. fraseri Poir., 

A, grandis Loll., A. lasiocarpa Nutt., and A. procera Rehd. with damage caused 

by these pests in young plantations and thickets of Larix decidua Mill., Picea abies 

Karst., and Abies alba L. 

It was found that young plantations and thickets of the mentioned species 

of North American larches, spruces, and firs are to the same extent attacked by 

insects listed in the paper, as young plantations and thickets of native Larix de- 

cidua, Picea abies, and Abies alba. Sacchiphantes viridis Ratz. and Adelges laricis 

Vall. provide an exception here, because they occur in masses in thickets of Picea 

abies and were not found in thickets of North American spruces. Another exception 

provides also Dreyfusia nordmannianae Ech., which was most numerous in thickets 

of Abies balsamea and least numerous — in thickets of A. grandis, А. amabilis, 

and A. procera. A. concolor, A. fraseri, and A. lasiocarpa took an intermediate 

position. Least numerous invasion indicated also thickets of A, alba, but a com- 

plete comparison of tne degree of invasion of A. alba by D. nordmannianae with 

that of North American firs by this pest is not possible. A. alba is being intro- 

duced in forests of Rogów mainly under the canopy or in a form of small clumps 

in older stands and not on open clearcuts, as are the mentioned species of Ame- 

rican firs. 
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