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MAREK SIEWNIAK 

Uszkadzanie sosny pospolitej (Pinus silvestris) 
przez czerwca korowinowca (Matsucoccus pini Green 1925; 

Margarodidae, Coccoidec) 

Повреждения COCHbI OObIKHOBeHHOH (Pinus silvestris) uepBelloM KapMHHOHOCHbIM 

(Matsucoccus pini Green 1925; Margarodidae, Coccoidea) 

Damage done to the Scots pine (Pinus silvestris) by Matsucoccus pini Green 1925 

(Margarodidae, Coccoidea) 

Spośród dotychczas poznanych 23 czerwców rodzaju Matsucoccus kilka 

uznanych zostało za bardzo poważne szkodniki różnych gatunków 

sosen w Stanach Zjednoczonych, Izraelu i Francji (1, 2, 8, 7). Niektóre 
z nich usiłuje się zwalczać chemicznie. 

Szkodliwość tych czerwców stwierdzana jest, w większości wypadków, 

tylko na podstawie obserwacji zdrowotności opadniętych drzewostanów, 

lub, znacznie rzadziej, na podstawie obserwacji sztucznie zasiedlonych 
drzewek lub gałązek w warunkach laboratoryjnych. 

Uwzględniając przy tym skomplikowaną problematykę tzw. chorób 
łańcuchowych, które w tych wypadkach z reguły wchodziły w rachubę, 

uzyskiwane na pośredniej drodze wyniki były nie dla wszystkich wystar- 

czająco przekonywające. Podobnie, poza kilkoma wyjątkami, brak jest 

histologicznych, przekonywających dowodów szkodliwości całej nadro- 

dziny Coccoidea. 

W 1967 r. stwierdzono niezwykle intensywne wystepowanie czerwca 

Matsucoccus pini w wielu drzewostanach sosnowych Polski, NRD i CSRS 

(13, 14, 15, 16). 

Czerwiec korowinowiec zyje w szczelinach korowiny na pniach star- 

szych sosen, przy czym występują charakterystyczne zmiany gęstości jego 

populacji na różnych wysokościach pnia, zależnie od stopnia uszkodzenia 

drzewa. Ogólnie można stwierdzić, że im drzewo jest silniej uszkodzone 

tym wyżej na pokrytej korowiną partii pnia znajduje się maksymalne 

zagrożenie jego populacji. Czerwiec korowinowiec należąc do filogenetycz- 

nie starej grupy Paleococcoidea oraz z powodu daleko idącej specjalizacji 

co do gospodarza i sposobu odżywiania, przypuszczalnie związany jest stale 

z Pinus silvestris. Przypuszczenie to podzielają również inni autorzy (3, 6, 

11). Na podstawie poznanego dotychczas geograficznego rozprzestrzenienia 

(ryc. 1) Matsucoccus pini wydaje się być szkodnikiem eurotermicznym, na- 
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tomiast co do gospodarza jak i miejsca ssania — wybitnym monotagiem 
i stenotopem. a | o 

Dojrzały samiec Matsucoccus pini ma bardzo małe rozmiary oraz jest 
niezdolny do pobierania pokarmu, co według Webera (17) jest charak- 
terystyczne dla skrajnego pasożytnictwa. Wydaje się, że bardzo zasobna 
baza pokarmowa, ukryty tryb życia, zdecydowane przystosowanie się do 
warunków otoczenia, wysoka specjalizacja w odżywianiu i silny potencjał 
rozrodczy walnie przyczyniły się do przetrwania tego gatunku. Na podsta- 
wie dotychczasowych wiadomości, można przypuszczać, że czerwiec 
korowinowiec może występować w Polsce i w NRD w całym areale roz- 
przestrzenienia sosny pospolitej. W Polsce, na podstawie jedynie wyryw- 
kowych obserwacji, stwierdzano na drzewach podobnie dużą liczebność 
występowania szkodnika jak i w NRD, gdzie już się mówi o poważnej 
gradacji czerwca korowinowcea. 

Oprócz makroskopowych zmian (14, 15), opanowane sosny wykazują 
bardzo istotne zmiany mikroskopowe, które w pełni tłumaczą dużą szko- 

O Matsucoccus pini Green 1925 
(obserwacje wlasne) 
Matsucoccus pini Green 1925 
(obserwacje obce 

Naturalny zasięg występowania 
sosny zwyczajnej w/q Rubnera   

Ryc. 1. Dotychczas wykryte stanowiska Matsucoccus pini Green 1925 
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dliwosé Matsucoccus pini oraz zezwalaja na zaliczenie go do grupy tzw. 
szkodników nękających. Larwa Matsucoccus pini musi przebić swą kłujką 
(rostrum) wszystkie warstwy korka. Dokonuje tego zarówno inter- jak 
i intracelularnie. Dalej — w partii łyka o silnie powiększonych komórkach 
miękiszowych — rostrum przechodzi przez komórki miękiszu intracelu- 

larnie; w jednej z takich komórek — na głębokości 0,4—1,0 mm — larwa 

ssie (ryc. 2). Małe wymiary rostrum powodują, że owad nie wywołuje 

większych uszkodzeń mechanicznych w komórkach przebitych lub wysy- 

sanych. Komórki te pozostają przy życiu podczas całego okresu odżywia- 

nia się czerwca (tj. w okresie larwalnym). Jest to podstawowy warunek 

dla transportu substancji pokar- 
mowych do wysysanej komórki 
i w obrębie tejże komórki. Jak 
wiadomo transport substancji po- 
karmowych z komórki do komórki 
odbywa się na drodze osmotycznej, 
w obrębie wysysanej komórki na 
drodze dyfuzji. Ten sam warunek 
jest więc konieczny dla pomyślne- 
go rozwoju larw. Kloft (8) wy- 
raża pogląd, że wysysana komór- 
ka, podobnie jak i sąsiednie ko- 
mórki parenchymy są stymulowa- 
ne przez enzymy znajdujące się we 
wstrzykiwanej przez czerwce Sli- 
nie. Znaczy to, że wprowadzane en- 
zymy stwarzają potrzebną różnicę 
ciśnienia osmotycznego. 

Komórka wysysana, wraz z ko- 
mórkami sąsiednimi, tworzą cha- 
rakterystyczne zgrubienie w kształ- 
cie grudki, o coraz wyraźniejszych 
oznakach hypertrofii. W zdrowym 
łyku stosunek świateł najmłod- 
szych komórek parenchymy do 
najstarszych wynosi około 1:10, 
natomiast stosunek świateł naj- Ryc.2. Przekrój łyka sosny wraz z rostrum 

młodszych komórek parenchymy Matsucoccus pini Green 1925 Pow. 70:1 

do komórek wyssanych wynosi 
około 1 :125, a do komórek sąsiednich 1 : 40. Wysysane komórki osiągają 

wielkość do 280 um. 

Po zakończeniu odżywiania się larw wysysana komórka staje się ośrod- 

kiem powstawania patenogenicznej peridermy. Wokół grudki wytwarza 

się miazga korkotwórcza i wskutek jej działania dochodzi do powstania 

skorkowanego tzw. wewnętrznego wydzielania peridermy, która dalej roz- 

rasta się we wszystkich kierunkach. W wyniku nagromadzenia się obok 

siebie kilku takich „wewnętrznych wydzielen peridermy”, łyko wykazuje 

strukturę gruzełkową. Po osiągnięciu przez rozrastające się „wewnętrzne 

wydzielenie peridermy' zewnętrznych warstw łyka można je zauważyć, 

po okorowaniu, w postaci wrzecionowatych brązowych plamek o pow. 
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około 20 mm*?. Plamki takie mogą się zrastać, przez co dochodzi do wy- 
twarzania się stosunkowo dużych nekrotycznych plam. 

Wytwarzanie patenogenicznych „wewnętrznych wydzieleń peridermy* 
można by uznać za swego rodzaju reakcję obronną drzewa. Jednak 
w wyniku nadmiernego rozrastania się takiej peridermy również w kie- 
runku miazgi dochodzi do uszkodzenia najmłodszych warstw łyka włącznie 
z przewodzącą tkanką sitową (ryc. 3). Ta przedwczesna niedrożność wiązki 
sitowej ma zasadnicze znaczenie w osłabianiu drzew. Jak wiadomo, wło- 
śniki sosny są tylko przez jeden rok zdolne do pobierania wody z solami 
mineralnymi, a niedożywienie systemu korzeniowego powoduje poważne 
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Ryc. 3. Przekrój poprzeczny łyka sosny 
uszkodzonego przez Matsucoccus pini Green 
1925. Uszkodzenie w stadium tzw. we- 
wnętrznego wydzielenia i początek tworze- 
nia się peridermu patenogenicznego, wokół 
którego wyraźne są objawy hypertrofii ko- 
mórek parenchymy. Wielkość naturalna 
peridermu patenogenicznego ok. 3X 1 mm 

  

zakłócenia fizjologiczne. Sosna, po- 
dobnie jak i inne gatunki należące 
do rodziny Coniferae, dysponuje 
nieznacznymi materiałami zapaso- 
wymi, wobec czego w wyniku 
uszkodzenia łyka dochodzi praw- 
dopodobnie do zakłócenia w oddy- 
chaniu pnia, na co sosna musi sil- 
nie reagować, gdyż należy do naj- 
intensywniej oddychających ga- 
tunków. Ponieważ przewodzenie 
asymilatów odbywa się prawie wy- 
łącznie wzdłuż pnia, możliwość 
oprowadzania asymilatów wokół 
uszkodzonych miejsc właściwie nie 
istnieje. Uszkodzenia stanowią za- 
tem zamknięty system, co wynika 
z sieciowego przebiegu szczelin ko- 
rowiny. 

W ten sposób czerwiec korowi- 
nowiec wpływa negatywnie na 
najważniejsze procesy życiowe za- 
chodzące wewnątrz pni drzew jak 
np. zakłócenie transportu asymila- 
tów (z poważnymi konsekwencja- 
mi dla całego drzewa), zmniejsze- 
nie możliwości magazynowania 
materiałów zapasowych przez ły- 
ko, zakłócenia w wymianie gazo- 
wej pnia itd. 

Najważniejsza jest oczywiście 
przedwczesna niedrożność tkanki 
sitowej, przy czym ważniejsze od 

absolutnej powierzchni uszkodzonego łyka wydaje się sieciowo-zamknięte 
rozmieszczenie uszkodzonej tkanki, które może stosunkowo szybko spo- 
wodować skutki podobne do pełnego okorowania. 

W wyniku badań stwierdzono, że opanowane drzewa wykazują w miej- 
scach maksymalnej liczebności czerwca do 35% uszkodzonego łyka. 
W przeliczeniu na całą powierzchnię części pnia pokrytej korowiną ilość 
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uszkodzonego łyka dochodzi do 20%. Ilość brązowych plamek dochodziła 
do 60 000 na jednym pniu. | 

Dane te należy traktować jako liczby minimalne, gdyż podczas badań 
nie można było ująć wyliczeniem uszkodzeń w stadium wewnętrznego 
wydzielania, a które oddziaływuje już na procesy fizjologiczne drzewa. 
Prawdopodobne jest również przeoczenie pewnej liczby, trudnych do zau- 
ważenia, brązowych plamek. 

Badania nad zależnościami zachodzącymi pomiędzy pasożytem i gospo- 
darzem wykazały stosunkowo wysoką „pierwotność' czerwca korowinow- 
ca. Może on występować na sosnach z trzema a nawet czterema rocznikami 
igieł oraz na sosnach o bardzo różnym stanie zdrowotnym (16). 

Permanentny charakter występowania tego szkodnika sprawia, że jest 
on w stanie wykorzystać wszelkie niekorzystne warunki środowiskowe, 

których w monokulturach sosnowych z reguły nie brak. Za taki moment, 
wyzwalający wielką gradację czerwca Matsucoccus feytaudi, we Francji 
przyjmuje się niekorzystne warunki klimatyczne (2, 7). 

Z obserwacji dokonanych w NRD przez autora oraz z literatury iran- 

cuskiej wynika, że Matsucoccus pini jest w stanie bez dodatkowych ujem- 

nych czynników doprowadzić drzewo do obumarcia. Tym niemniej 

często szkodniki wtórne dobijają drzewa silnie osłabione przez czerwca. 

Phaenops cynea, Myelophilus piniperda i inne spotyka się w drzewosta- 

nach terenów przemysłowych w Duebener Heide (NRD) jedynie na drze- 

wach należących, według biologicznej klasyfikacji JUFRO, do tendencji 

rozwojowych „d* i „e*. Podobnie jest we Francji (7), w Izraelu (5) 

i USA (1). 
Mimo licznych badań nad możliwymi przyczynami tzw. choroby łańcu- 

chowej obumierania sosny nie zdołano dotychczas znaleźć w pełni zado- 

walających odpowiedzi. Stwierdzone, w poszczególnych wypadkach, przy- 

czyny obumierania sosny są z reguły czasowo, terytorialnie lub ilościowo 

ograniczone w swym znaczeniu. Dotyczy to takich czynników niekorzy- 

stnych jak: warunki meteorologiczne, warunki glebowe (grunty porolne), 

huba korzeniowa, szkodniki wtórne itd. 

Dotychczasowe szeroko rozpowszechnione przypuszczenie, że obumie- 

ranie sosny powodują głównie czynniki abiotyczne, bazowało na stwier- 

dzeniu, że nie znajdowano na nich żadnych pasożytów. 

Stwierdzenie powszechnego występowania Matsucoccus pimi na osła- 

bionych sosnach i dowiedzenie jego szkodliwości czyni z niego jedno 

z ważniejszych ogniw w złożonym procesie obumierania sosny. 

W związku z koniecznością przebudowy drzewostanów sosnowych na 

rozległych terenach zagrożonych chronicznie przez działanie dymów fa- 

brycznych wyłania się pytanie: w jakim stopniu można by zmniejszyć 

wrażliwość sosny na dymy przez wyeliminowanie tak powszechnego szko- 

dnika, jakim jest czerwiec korowinowiec. Jest rzeczą wiadomą, że poprawa 

stanu zdrowotnego sosny, przez polepszenie warunków siedliskowych, 

może wybitnie zmniejszyć jej wrażliwość na przemysłowe zanieczyszczenie 

powietrza. 

Jak wiadomo, świerk pospolity wykazuje większą wrażliwość na dzia- 

łanie przemysłowych zanieczyszczeń powietrza niż sosna pospolita. Tym- 

czasem w drzewostanach sosnowo-świerkowych znajdujących się pod sil- 

nym wpływem imisji przemysłowych np. w województwie krakowskim 
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lub w niektórych kompleksach leśnych NRD (5) zaobserwowano, że świerki 
wykazują mniejsze uszkodzenia i znacznie lepiej regenerują aniżeli sosna. 
Jest wielce prawdopodobne, że fakt ten pozostaje w związku z dużym 
zagęszczeniem populacji czerwca korowinowca, który w znacznym stopniu 
przyczynia się do zwiększenia osłabienia sosny i jej szybszego zamierania. 

Kruschwitz (9) stwierdził, że sosny o najmniejszych koronach 
i o najmniejszych wymiarach dendrometrycznych wykazują najsilniejsze 
symptomy uszkodzeń dymowych. Między tymi wynikami a wynikami 
badań nad Matsucoccus pini zachodzi interesujące zgodność. Stwierdzono, 
że na drzewach o małych i ażurowych koronach — nie tylko zresztą na 
terenach przemysłowych — ma miejsce wyjątkowo silne zagęszczenie po- 
pulacji omawianego czerwca. Należy tutaj dodać, że szkodnik ten atakuje 
sosny zanim nastąpi przerzedzenie koron drzew. 

Interesująca jest również wybitna czasowa zgodność początku obumie- 
rania sosny, w wieku drągowiny, w prawie wszystkich wypadkach „łań- 
cuchowej choroby obumierania sosny, włącznie z obumieraniem na tere- 
nach przemysłowych, z momentem zaatakowania sosny przez Matsu- 
coccus pini. To znaczy, że zarówno na glebach porolnych, na terenach 
przemysłowych jak i na najsłabszych siedliskach, obumieranie sosny roz- 
poczyna się wraz z pojawieniem się na niej szkodliwych owadów, spośród 
których b. ważny jest Matsucoccus pini. Jest rzeczą oczywistą, że kom- 
pleksowe, negatywne oddziaływanie wielu czynników, takich jak imisje 
przemysłowe, niekorzystne warunki meteorologiczne, i hydrologiczne, 
a także występowanie czerwca korowinowca oraz innych szkodników sosny 
stwarza dogodne warunki do masowego występowania szkodników, przy 
czym terytorialnie i czasowo ilościowy udział tych wszystkich negatyw- 
nych czynników może być różny. Bezsprzecznie na terenach znajdujących 
się w zasięgu dymów o działaniu ostrym, dominujący wpływ mają 
imisje przemysłowe. Jednakże na terenach chronicznego ich oddziaływania 
znaczenie czerwca korowinowca jako szkodliwego czynnika jest na pewno 
istotne, chociaż dotychczas nie dostrzegane. Należy zwrócić jeszcze uwagę 
na to, że coraz powszechniejsze zabiegi melioracyjno-nawożeniowe osła- 
bionych drzewostanów sosnowych w celu zwiększenia ich zdrowotności 
mogą zwiększyć atrakcyjność tych drzewostanów dla czerwca korowinow- 
ca. Niezależnie od stwierdzonego i statystycznie udowodnionego sprzę- 
żenia zwrotnego pomiędzy zdrowotnością sosny a gęstością populacji 
czerwca korowinowca (15) liczni autorzy (4, 10, 12 i inni) podają, że na- 
wożenie azotowe roślin powoduje zagęszczenie populacji owadów ssących 
na nawożonych roślinach. 
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Краткое содержание 

Ма бисоссиз рии Сгееп является вредителем сосны обыкновенной, особенно сильно 

распространенным в насаждениях, находящихся в радиусе воздействия промышленных 

загрязнений. 

В местах, где насекомые высасывают соки образуются характерные утолщения, 

вызванные гипертрофией клеток. Эти утолщения видны во внешних слоях лыка в виде 

веретенообразных коричневых пятен, иногда значительной поверхности. Это вызывает 

нарушение транспорта ассимилятов, уменьшение возможностей накопления в лыке 

запасных материалов, ослабление деревьев, а в крайних случаях — их отмирание. 

Summary 

Matsucoccus pini Green is a pest of the Scots pine, particularly broadly spread in 

stands situated within the impact of industrial emissions. 

In spots of sucking the saps by insects there are formed characteristic swellings 

caused by cell hypertrophy. The swellings are visible in outer layers of phloem in 

a form of fusiform brown spots with sometimes large area. This results in a disturb- 

ance in the transportation of assimilates, impairment in possibilities of the storage of 

reserve materials by phloem, weakening of trees, and in extremal cases — in their 

dying off. 
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