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Obserwacje nad nasileniem uszkadzania przez owady, ssaki 
i pasozytnicze grzyby upraw sosny wydmowej (Pinus contorta 
var. murrayana Eng.), sosny wejmutki (P. strobus L) i sosny 
pospolitej (P. silvestris L) w Lasach Doświadczalnych SGGW 

w Rogowie 

Наблюдения за интенсивностью вреда причиняемого культурам сосны скручен- 
HOM Myppea (Pinus сощойа уаг. тиггауапа Епд.), сосны Веймутовой (Р. ${гоБи$ [..) 

и сосны обыкновенной (Р. $Пуе$Н1$ [.) насекомыми, млекопитающими и парази- 

тическими грибами в Опытных лесах Варшавской сельскохозяйственной ака- 

демии в Рогове 

Observations on the intensity of damage done by insects, mammals, and parasitic 

fungi in young plantations of lodgepole (Pinus contorta var. murrayana Eng.), eastern 

white (P. strobus L.), and Scots (P. silvestris L.) pines in Experimental Forest of the 

Agricultural University at Rogow 

pry podejmowaniu decyzji wprowadzania obcych gatunkow drzew 
do naszych lasów powinno się brać pod uwagę stopień podatności 

tych drzew na ataki rodzimych szkodników. Niestety, wiadomości z tej 
dziedziny są bardzo skąpe, a zawarte w piśmiennictwie dane (1, 2) ogra- 
niczają się raczej do rejestracji tych szkodników na introdukowanych 
gatunkach drzew. 

Pożyteczne więc wydaje się podjęcie długofalowych badań nie tylko 
nad fauną i florą szkodników rodzimych, które atakują wprowadzane do 
naszych lasów obce gatunki drzew, ale także nad stopniem zagrożenia 
drzew przez szkodniki w porównaniu z zagrożeniem drzew krajowych. 
Badanie takie powinny być prowadzone systematycznie w tych samych 
obiektach, i to w ciągu całego cyklu produkcyjnego, poczynając od 

upraw a kończąc na drzewostanach starszych. 

CEL, OBIEKTY I CZAS BADAN 

-_ Celem opisanych obserwacji było określenie stopnia nasilenia szkód 

powodowanych przez krajowe owady, ssaki i grzyby w uprawach sosny 

wydmowej i sosny wejmutki w porównaniu ze szkodami wywoływany- 

mi przez te organizmy w uprawach sosny pospolitej. o 

’ Systematyczne obserwacje prowadzono w uprawach doświadczal- 

hych, założonych głównie przez Zakład Hodowli Lasu IBL w Lasach 
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Doświadczalnych SGGW w Rogowie. Obiektami porównawczymi były 
gospodarcze uprawy sosny pospolitej, znajdujące się w bezpośrednim 
sąsiedztwie upraw sosny wydmowej i sosny wejmutki, a rosnące w ta- 
kich samych warunkach siedliskowych. Obserwacje prowadzono w za- 
sadzie w latach 1962—1966, a więc w odniesieniu do większości upraw 
w ciągu pierwszego 5-lecia ich istnienia. 

Znaczną liczbę spostrzeżeń uzyskano i w innych uprawach sosny 
wydmowej i sosny wejmutki, założonych w różnych rejonach. 

ZESTAWIENIE SZKODNIKÓW WEDŁUG GATUNKÓW DRZEW 

Sosna wydmowa (Pinus contiorta var. murrayana Eng.) 

Obiekty obserwacji: 1) uprawa założona w 1962 r. przez Zakiad Ho-. 
dowli Lasu IBL w Arboretum; bór mieszany świeży; teren równy; gleba: 
bielice wytworzone z utworów pyłowych na piaskach luźnych i słabo 
gliniastych; 2) uprawa założona w 1962 r. przez Zakład Hodowli Lasu 
IBL w oddz. 176i leśnictwa Głuchów; las mieszany; teren lekko falisty 

opada ku południowi; gleba: bielice wytworzone z piasków gliniastych 

pylastych na piaskach luźnych drobnych wodno-lodowcowych,; 3) upra- 

wa założona w 1963 r. przez Zakład Hodowli Lasu IBL w oddz. 128b 

leśnictwa Głuchów (uroczysko Gutkowice); bór suchy; teren lekko fali- 

sty; gleba: bielice wytworzone z piasków gliniastych na piaskach luż- 

nych. 

Owady: pędraki chrabąszcza majowego (Melolontha melolontha L.) 

i chrabąszcza kasztanowca (M. hippocastani F.), szeliniak sosnowiec (Fy- 
lobius abietis L.), smolik znaczony (Pissodes notatus F.), choinek szary 
(Brachyderes incanus L.), sieciech (Cneorrhinus plagiatus Schall.), 

zmiennik brudny (Strophosomus rufipes Steph.), zmiennik leszczynowieć 

(S. melanogrammus Forst.), cetyniec (Blastophagus sp.) — żer uzupeinia- 

jący, zwójka sosnóweczka (Rhyacionia buoliana Schiff.), zwojka $905“ 

nówka (Archips piceana L.), skośnik tuzinek (Exoteleia dodecelia L.), 

osnuja sadzonkowa (Acantholyda hieroglyphica Christ.), igłówka (The- 

codiplosis brachyntera Schwagr.). 

Ssaki: zgryzanie pędów przez sarny, uszkodzenia spowodowane wy” 

cieraniem poroża przez rogacze. 

Grzyby: opieńka miodowa (Armillaria mellea Vahl.), otocznica strzę” 

piasta (Thelephora laciniata Pers.). 

Sosna wejmutka (Pinus strobus L.) 

Obiekty obserwacji: 1) uprawa założona w 1959 r. w Arboretum; 
bór mieszany świeży; teren równy; gleba: bielice wytworzone z utwo” 
rów pyłowych na piaskach gliniastych; 2) uprawa założona w 1962 T. 

w Arboretum przez Zakład Hodowli Lasu IBL; las mieszany; teren rów" 
ny; gleba: bielice wytworzone z utworów pyłowych na glinie jek 

i średniej; 3) uprawa założona w 1962 r. przez Zakład Hodowli Lasu -. о. 
w oddz. 72d leśnictwa Strzelna; las mieszany; teren równy; gleba: m |. 
lice wytworzone z utworów pyłowych na piaskach luźnych i słabo GL 

niastych; 4) uprawa założona w 1962 r. przez Zakład Hodowli Lasu 9 
w oddz. 176i leśn. Głuchów; charakterystyka, jak przy P. contorta, p: * 
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Owady: pedraki chrabaszcza majowego i chrabaszcza kasztanowca, 
szeliniak sosnowiec, smolik znaczony, sieciech, zmienniki, zakorek (Hy- 
lastes sp.), zwójka sosnóweczka, skosnik tuzinek, osnuja sadzonkowa. 

Ssaki: zgryzanie pędów przez sarny, uszkodzenia spowodowane wy- 
cieraniem poroża przez rogacze, ogryzanie odziomkowych części strzał 
przez nornice. 

Grzyby: opieńka miodowa, obwar wejmutkowy (Cronarcium ribi- 
cola Dietr.).! 

W rownoletnich, sasiadujacych z wymienionymi obiektami uprawach 
sosny pospolitej stwierdzono uszkodzenia wywołane przez te same, wy- 
mienione szkodniki świata zwierzęcego. W uprawach tych występowała 
ponadto w dużym nasileniu osutka sosnowa (Lophodermium pinastri 
Chev.), natomiast nie stwierdzono w nich otocznicy strzępiastej i ob- 
waru. 

STOPIEŃ NASILENIA SZKÓD 

W wyniku porównania częstotliwości występowania uszkodzeń po- 
wodowanych przez owady, ssaki i grzyby w omawianych uprawach 
sosny w wieku do 5 lat, można sformułować następujące stwierdzenia. 

Uprawy sosny wydmowej i sosny wejmutki są w takim samym nasi- 
leniu uszkadzane przez pędraki chrabąszczy, szeliniaka, sieciecha 
i zmienniki jak uprawy sosny pospolitej. 

Uprawy sosny wydmowej są ponadto w takim samym stopniu jak 
sosna pospolita zagrożone przez choinka szarego, smolika znaczonego, 
zwójkę sosnóweczkę, zwójkę sosnówkę, skośnika i osnuję sadzonkową. 

W uprawie sosny wydmowej rosnącej w uroczysku Gutkowice, gdzie 
od lat występują masowo wymienione szkodniki, a zwłaszcza zwójki 

i skośnik, poszczególne drzewka zostały tak samo licznie opanowane 
przez te owady, jak sosna pospolita w sąsiadujących uprawach. 

Uprawy sosny wejmutki są bez porównania rzadziej atakowane przez 
zwójkę sosnóweczkę i skośnika tuzinka niż uprawy sosny wydmowej 

i sosny pospolitej. Nawet pojedyncze egzemplarze sosny pospolitej, po- 
sadzone przypadkowo na pasach z sosną wejmutką, zostały licznie zaata- 
kowane przez skośnika tuzinka i zwójkę sosnóweczkę, podczas gdy tuż 

obok rosnące drzewka sosny wejmutki nie zostały opanowane przez te 

owady w ogóle. Występowanie zwójek i skośnika w uprawach sosny 
wejmutki miało tylko sporadyczny charakter. Nie stwierdzono rowniez 
uszkodzeń sosny wejmutki przez choinka szarego, a żerowiska smolika 
znacznego były tu bardzo rzadkim zjawiskiem w porównaniu z upra- 

wami sosny pospolitej tego samego wieku. = | 

Wydaje się, że uprawy wejmutki są liczniej atakowane przez osnuję 

sadzonkową niż uprawy sosny pospolitej i sosny wydmowej. Uszko- 
dzenia spowodowane przez osnuję znajdowano najliczniej w uprawach 

wejmutki. Jednak, ogólnie rzecz biorąc, osnuja sadzonkowa występowała 

w zbyt małym nasileniu, by wniosek o większej podatności wejmutki na 

ataki tego owada był w pełni uzasadniony. Sprawa ta wymaga dalszych 

Obserwacji. imutki acznie częściej Uprawy sosny wydmowej i sosny wejmutki są znacznie 
uszkadzane przez sarny niż uprawy sosny pospolitej. Szczególnie dotkli- 
— m 

' Oznaczył doc. dr Jerzy Ważny. 
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we są szkody wywoływane wycieraniem poroża przez rogacze. Koniecz- 
ne jest grodzenie takich obiektów. 

Uprawa wejmutki, założona w 1959 r. w Arboretum, została bardzo: 
silnie przetrzebiona w latach 1963 i 1964 przez nornice. Poza wymie- 
nionym obiektem nie stwierdzono szkód wywołanych żerowaniem nor- 
nic w innych uprawach. 

Opieńka wystąpiła w takim samym nasileniu w uprawach sosny wyd- 
mowej i wejmutki, jak i w uprawach sosny pospolitej, Natomiast nie 
stwierdzono w nich występowania osutki, podczas gdy sosna pospolita 
została przez ten grzyb bardzo silnie zaatakowana. Okresem szczególnie 
licznego pojawu osutki były lata 1964 i 1965. Wiosną w 1965 r. niemal 
wszystkie uprawy sosny pospolitej były brunatne w wyniku opanowania 
przez omawianego pasożyta. Soczysta zieleń upraw sosny wydmowej 
i wejmutki wyraźnie kontrastowała w tym czasie z brunatną barwą 
sąsiednich upraw sosny pospolitej. 

W okresie późnego lata 1966 r. pojawiły się w uprawach wejmutki 

bardzo liczne wypady wśród drzewek, spowodowane działalnością 

obwaru wejmutkowego. Zjawisko to należy zaliczyć na niekorzyść wej. 
mutki w porównaniu z sosną pospolitą. . 

Tak więc, z punktu widzenia ochrony lasu, zaletą sosny wejmutki 

w porównaniu z sosną pospolitą jest odporność na osutkę, istotnie 

mniejsza podatność na ataki zwójek, skośnika tuzinka, choinka szarego 

i smolika znaczonego. Natomiast jej ujemną stroną jest wysoka podat- 

ność na obwar wejmutkowy. | ma № 
Zaletą sosny wydmowej w porównaniu z sosną pospolitą jest jedynie 

odporność na osutkę. s 
Do ujemnych stron sosny wejmutki i wydmowej należy znacznić 

silniejsze uszkadzanie upraw tych gatunków przez sarny w porównaniu 

z uprawami sosny pospolitej. | | 
Trzeba jednak zastrzec, że wymienione wnioski co do wad i zalet 

sosny wydmowej i sosny wejmutki w porównaniu z sosną pospolitą 

dotyczą niemal wyłącznie upraw w wieku do 9 lat. Obserwacje nad 

uszkadzaniem omówionych w pracy obiektów przez owady, ssaki 1 pa- 

sożytnicze grzyby będą nadal prowadzone. | | 

_ 7 Katedry Ochrony Lasu SGGW 

LITERATURA — 

1. Dominik J. — Obserwacje nad uszkadzaniem przez owady niektórych gatunkowe 

drzew obcego pochodzenia, rosnących w Lasach Doświadczalnych SGGW w Rog 

wie. „Folia Forestalia Polonica" 1966; seria A, z. 12. | ntorta 
2. Król J.,. Michalski J. — Zaobserwowane szkodniki owadzie Pinus Conia 

var. latifolia Engelm. w Polsce i ich niektóre pasożyty. „Folia Forestalia Polonice” 
1961; seria A, z. 6. 

Краткое содержание 

венной, Преимуществом сосны Веймутовой, в сравнении с сосной обыкно cTb 
as “ z O 

является GE устойчивость к шютте, несравненно меньшая чувствитель EO” 

к нападении листоверток, сосновой выемчатокрылой моли, ‚соснового коро 
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носика и точечной смолевки. Ее отрицательной стороной зато является высо- 
кая чувствительность к ржавчине коры сосны Веймутовой. 

Преимуществом сосны скрученной, в сравнении с сосной обыкновенной, явля- 
ется ее устойчивость к шютте. Ее нападают зато те же виды насекомых, с та- 
кой же интенсивностью, как и сосну обыкновенную. 

К отрицательным сторонам сосны Веймутовой и сосны скрученной принадле- 
жат значительно более сильные повреждения культур этих видов косулями, 
в сравнении с культурами сосны обыкновенной. Эти выводы были сделаны 

в результате наблюдений, проведенных в течение 5 первых лет существования 

культур приведенных сосновых пород. 
+ 

Summary 

An adwantage of the eastern white pine, when compared with Scots pine, presents its 
resistance against Lophodermium sp., seriously lower susceptibility to invasion by 
tortrices, Exoteleia dodecella, Brachyderes incanus, and Pissodes notatus. Its draw- 

_ back, on the other hand, is its high susceptibility to Cronartium ribicola. | 
The resistance against Lophodermium sp. presents an only advantage of lodgepole, 

when compared with Scots pine. On the other hand it is attacked by these same 
insect species and with the same intersity, as the Scots pine. 
Among negative features of eastern white and lodgepole pines there should be rec- 

koned the considerably more severe browsing on these species in young plantations 
by roe-deer, when compared with young plantations of Scots pine. Above conclusions 
are based on observations taken during 5 first yeares after the establishment of 
plantations with discussed species of pines. 
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