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ZAGRO¯ENIE GÓRSKICH DRZEWOSTANÓW
ŒWIERKOWYCH W ZACHODNIEJ CZÊŒCI BESKIDÓW
ZE STRONY SZKODNIKÓW OWADZICH

THREAT TO NORWAY SPRUCE STANDS OF INSECT PESTS IN THE WESTERN
PART OF BESKIDY MOUNTAINS

Abstract. The changes in the phytosanitary status of the Norway spruce stands,
and the results of the spatial analysis of the spruce decline in the stands affected
by bark beetle outbreak in the western part of Carpathians in Poland, are
presented. During the last decade the spruce decline and related decomposition
of montane stands occurs in the Beskidy Mts., especially in Beskid Œl¹ski and
Beskid ¯ywiecki. The process is very intensive in the stands which have been
considered as relatively resistant in the late 1980-ties, whereas those ranked as
the most weakened are actually less affected by forest decline. The highest tree
mortality and related bark beetle population level occurs in the stands affected
by fungal root diseases in lower montane zone. The main bark beetle species,
characteristics of their occurrence and role in the stands, are described.
General forecast of the process development, and possible management
strategies, are discussed.
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1. WSTÊP

W roku 1994 opublikowana zosta³a rejonizacja zdrowotnoœci lasów górskich
RDLP Katowice (Capecki 1994), oparta w g³ównej mierze na danych o wydzie-
laniu siê posuszu œwierkowego w latach 1983–89. Na tej podstawie dokonano
podzia³u obszaru Beskidów na rejony o ró¿nej zdrowotnoœci, od okresowo nieznacz-
nie obni¿onej po trwale obni¿on¹, przyjmuj¹c leœnictwo za podstawow¹ jednostkê
terytorialn¹ u¿yt¹ do analiz. W kategorii zdrowotnoœci trwale obni¿onej znalaz³y
siê drzewostany po³o¿one w pó³nocnej czêœci Beskidu Œl¹skiego (Nadl. Bielsko
obr. Wapienica i Szczyrk, Nadl. Wêgierska Górka obr. Lipowa), mniej wiêcej po
masyw Skrzycznego. Obszar o trwale obni¿onej zdrowotnoœci drzewostanów
wyznacza³a w przybli¿eniu po³udniowa granica wystêpowania choroby opieñ-
kowej (ryc. 1): za wzglêdnie wolne od choroby uznano jedynie po³udniowe czêœci
Beskidu Œl¹skiego i ¯ywieckiego. Drzewostany w obszarze le¿¹cym na po³udnie
od tej granicy (a wiêc niemal wszystkie w Beskidzie ¯ywieckim) zaliczone zosta³y
do kategorii zdrowotnoœci okresowo obni¿onej w stopniu nieznacznym (ca³e Nadl.
Ujso³y, po³udniowa i czêœciowo pó³nocna czêœæ obr. Wêgierska Górka, a tak¿e
fragmenty Nadl. Wis³a) lub œrednim/silnym (Nadl. Wis³a, Ustroñ).

W drugiej po³owie lat 1990-tych w drzewostanach beskidzkich dosz³o do
g³êbokich negatywnych zmian, których widocznym skutkiem by³a dynamiczna
gradacja owadzich szkodników wtórnych oraz gwa³towny wzrost nasilenia
wydzielania siê posuszu œwierkowego, przybieraj¹cy w krañcowych przypadkach
postaæ przedwczesnego rozpadu ³¹cznych kompleksów leœnych. Celem niniejszej
pracy* jest przedstawienie dynamiki i przestrzennego rozk³adu tego zjawiska na
terenie Beskidu Œl¹skiego i ¯ywieckiego, roli owadów kambiofagicznych w jego
przebiegu oraz kierunków postêpowania ochronnego w zagro¿onych drzewosta-
nach œwierkowych.

2. METODYKA

Dynamikê wydzielania siê posuszu w ujêciu wieloletnim analizowano na pod-
stawie danych pochodz¹cych z wykazów zagro¿enia drzewostanów przez
szkodniki wtórne, corocznie sporz¹dzanych przez nadleœnictwa. W celu prze-
prowadzenia analizy dokonano uproszczonego podzia³u obszaru badañ na trzy
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*Opracowanie prezentowane podczas warsztatów poœwiêconych wystêpowaniu chorób korzeni i szkodników
owadzich w przebudowywanych drzewostanach œwierkowych Beskidu Œl¹skiego i ¯ywieckiego,
zorganizowanych przez Centrum Doskona³oœci „Proforest” przy IBL w Ustroniu-Jaszowcu w dniach
12–14.10.2003 r. Wykorzystano materia³y pochodz¹ce z realizacji tematów BLP-964 i BLP-988, finansowanych
przez Dyrekcjê Generaln¹ Lasów Pañstwowych.



czêœci: Beskid Œl¹ski (Nadl. Bielsko, Ustroñ, Wis³a oraz obr. Lipowa z Nadl.
Wêgierska Górka), Beskid ¯ywiecki (Nadl. Jeleœnia i Ujso³y) oraz – oddzielnie –
obr. Wêgierska Górka z Nadl. Wêgierska Górka, le¿¹cy na styku tych dwu obsza-
rów. Zestawiono dane o wielkoœci pozyskania posuszu czynnego oraz okreœlono
trend zmian dla poszczególnych obszarów w latach 1992–2003.

Do przeprowadzenia przestrzennej analizy dynamiki rozpadu drzewostanów
wykorzystano dane z baz Systemu Informatycznego Lasów Pañstwowych (SILP),
dotycz¹ce pozyskania drewna w ciêciach sanitarnych w rozbiciu na kategorie po-
suszu, wywrotów i z³omów (zasiedlone, opuszczone, nieokreœlone) z nadleœnictw
beskidzkich. Wykorzystano dane o pozyskaniu posuszu zasiedlonego (PZ), bêd¹ce
wyk³adnikiem nasilenia wystêpowania owadów kambiofagicznych (Capecki
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Ryc. 1. Pozyskanie œwierkowego posuszu czynnego w m3/ha w okresie styczeñ-sierpieñ 2003;
* zaznaczono po³udniow¹ granicê choroby opieñkowej z koñca lat osiemdziesi¹tych XX wieku
(Capecki 1994)
Fig. 1. Salvage of infested spruce trees (m/ha) in the period of January-August 2003; * southern limit
of root rot disease from late 80-ties of XX century is marked (Capecki 1994)



1994). Dane te, sprowadzone do wartoœci przypadaj¹cych na 1 ha, poddano wizu-
alizacji przy pomocy uproszczonej mapy numerycznej (wykonanej przez M.
Jachyma), uwzglêdniaj¹cej podzia³ powierzchniowy drzewostanów w skali
oddzia³ów (Grodzki 2001).

Charakterystykê jakoœciow¹ wystêpowania owadów kambiofagicznych
oparto na wynikach analiz entomologicznych, prowadzonych w wybranych
œwierczynach Nadleœnictwa Wêgierska Górka w latach 2000–2002. Analizy
prowadzono w czterech pó³metrowych sekcjach strza³: w odziomku (1,0–1,5 m od
poziomu œciêcia drzewa), w po³owie miêdzy odziomkiem a podstaw¹ korony, pod
koron¹ i w po³owie d³ugoœci korony, okreœlaj¹c liczbê ¿erowisk zasiedlaj¹cych je
owadów z poszczególnych gatunków, przeliczon¹ na powierzchniê 1 dm2 (Grodzki
1997).

3. WYNIKI

3.1. Charakterystyka przestrzenna zamierania œwierczyn

Proces rozpadu drzewostanów œwierkowych rozpocz¹³ siê na pocz¹tku lat
1990-tych na terenie obrêbu Wêgierska Górka w Nadl. Wêgierska Górka. Po okre-
sie wolnego narastania nasilenia wydzielania siê posuszu (przy wzglêdnie stabilnej
sytuacji w pozosta³ych obrêbach nadleœnictw beskidzkich), mniej wiêcej od 1996 r.
rozmiar ciêæ sanitarnych zacz¹³ rosn¹æ w tempie katastrofalnym, by w kulmina-
cyjnym roku 1999 osi¹gn¹æ w tym obrêbie ponad 103 tys. m3 (z czego ponad
76 tys. m3, czyli 74%, stanowi³ posusz zasiedlony przez owady), przy maksy-
malnych wartoœciach z innych obrêbów dochodz¹cych do ok. 27–28 tys. m3. W la-
tach 2000 i 2001 rozmiar ciêæ sanitarnych w obrêbie Wêgierska Górka uleg³ bardzo
znacznemu obni¿eniu, jednak do poziomu nadal znacznie przekraczaj¹cego pozys-
kanie u¿ytków sanitarnych w s¹siednich obszarach. Od 2002 r. rozmiar tych ciêæ
zacz¹³ ponownie narastaæ na ca³ym obszarze (ryc. 2). Niepe³ne dane z 2003 r.,
obejmuj¹ce okres 8 miesiêcy (do koñca sierpnia) œwiadcz¹ o bardzo szybkim
wzroœcie nasilenia wydzielania posuszu czynnego, widocznym zw³aszcza w Be-
skidzie ¯ywieckim.

Analiza przestrzenna przy pomocy uproszczonej mapy numerycznej obszaru
Beskidu Œl¹skiego i ¯ywieckiego, wykonanej z dok³adnoœci¹ do oddzia³u,
wskaza³a rejony koncentracji wydzielania siê posuszu zasiedlonego przez owady
(posusz zasiedlony PZ w SILP). W okresie piêciolecia 1997–2001 frekwencja
owadów kambiofagicznych by³a najwy¿sza w drzewostanach po³o¿onych w Be-
skidzie Œl¹skim: w masywie Skrzycznego, zarówno na stokach po³udniowych i
wschodnich (oba obrêby Nadl. Wêgierska Górka) jak i pó³nocnych (Nadl. Bielsko
obr. Szczyrk), na po³udniowych stokach Baraniej Góry, a tak¿e w pó³nocnej czêœci
Beskidu Œl¹skiego – na obszarze obr. Brenna w Nadl. Ustroñ. Do znacznego

38 W. Grodzki



wzrostu frekwencji tych owadów dosz³o te¿ w ni¿ej po³o¿onych œwierczynach Be-
skidu ¯ywieckiego (po³udniowo-wschodnia czêœæ obr. Wêgierska Górka, oba
obrêby Nadl. Ujso³y oraz po³udniowo-zachodnia czêœæ Nadl. Jeleœnia). W
kolejnych latach (2002, a zw³aszcza 2003) dosz³o do dalszej intensyfikacji
procesów rozpadu drzewostanów, czemu sprzyja³y zarówno warunki pogodowe
(szczególnie w sezonie wegetacyjnym 2003 r.), jak utrzymuj¹ce siê os³abienie
drzewostanów i rozbudowane liczebnie populacje owadów kambiofagicznych.
Wysoki poziom wydzielania siê posuszu zasiedlonego przez owady utrzyma³ siê w
wiêkszoœci obszarów ju¿ wczeœniej objêtych rozpadem, które jednak uleg³y
dalszemu rozszerzeniu, tak¿e w kierunku drzewostanów wy¿ej po³o¿onych –
zw³aszcza w Nadl. Ujso³y. Stosunkowo najmniejsze nasilenie wydzielania siê po-
suszu czynnego obserwowano w drzewostanach najwy¿ej po³o¿onych, z których
czêœæ (w Beskidzie Œl¹skim) uleg³a wylesieniu ju¿ w latach wczeœniejszych, zaœ
pozosta³e cechuj¹ siê mniejszym nasileniem chorób korzeni, zw³aszcza choroby
opieñkowej (ryc. 1). Dane z roku 2003 œwiadcz¹ jednak o katastrofalnym tempie
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Ryc. 2. Pozyskanie posuszu czynnego w poszczególnych rejonach zachodniej czêœci Karpat: w
Beskidzie Œl¹skim (Nadl. Bielsko, Ustroñ, Wis³a i obr. Lipowa z Nadl. Wêgierska Górka),
Beskidzie ¯ywieckim (Nadl. Jeleœnia i Ujso³y) oraz w obr. z Wêgierska Górka (Nadl Wêgierska
Górka) w latach 1992–2003 (dane z r. 2003 – do koñca sierpnia). Zaznaczono linie trendu dla
poszczególnych obszarów
Fig. 2. Volume of trees infested by bark beetles felled in particular regions of Western Carpathian
Mts: in Beskid Œl¹ski (Forest Inspectorates: Bielsko, Ustroñ, Wis³a and Wêgierska Górka part
Lipowa), in Beskid ¯ywiecki (Forest Inspectorates: Jeleœnia, Ujso³y, and remaining part of
Wêgierska Górka in the years 1992–2003 (in 2003 data till the end of August). Trend curves are
marked for individual areas
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zamierania drzewostanów œwierkowych, a jednoczeœnie wskazuj¹, ¿e mamy do
czynienia z gradacj¹ owadów kambiofagicznych o bardzo du¿ej dynamice. Znacz-
nemu rozszerzeniu uleg³ tak¿e obszar drzewostanów objêtych chorob¹ opieñkow¹
(ryc. 1), obejmuj¹cy obecnie œwierczyny w ni¿szych i œrednich po³o¿eniach
po³udniowej czêœci Beskidu Œl¹skiego (np. w masywie Baraniej Góry) a tak¿e Be-
skidu ¯ywieckiego (Lech 2003), uznane wczeœniej z wzglêdnie wolne od szkodli-
wego wystêpowania tego patogena (Capecki 1994). Tymczasem wzmo¿one
wystêpowanie owadów kambiofagicznych i zwi¹zane z nim zwiêkszone wydziela-
nie posuszu obserwowane jest obecnie zw³aszcza w drzewostanach dotkniêtych
chorobami korzeni œwierków. Procesy gwa³townego rozpadu stopniowo objê³y
zatem tak¿e drzewostany, uznane jeszcze kilkanaœcie lat wczeœniej za wzglêdnie
zdrowe.

3.2. Charakterystyka jakoœciowa zagro¿eñ ze strony szkodników owadzich

3.2.1. Drzewostany objête rozpadem i gradacjami szkodników wtórnych

Obserwacje nad wystêpowaniem owadów kambio- i ksylofagicznych zasied-
laj¹cych œwierki, ze szczególnym uwzglêdnieniem gatunków decyduj¹cych o
wydzielaniu siê drzew, prowadzono w Nadl. Wêgierska Górka, leœn. Sikorczane, w
drzewostanach objêtych gwa³townym rozpadem. Wyniki analiz z dwu drze-
wostanów, wyra¿one liczb¹ drzew, na których stwierdzono wystêpowanie posz-
czególnych gatunków w kolejnych sekcjach strza³, zestawiono w tabeli 1.

Ogó³em stwierdzono wystêpowanie 7 gatunków owadów, spoœród których 6
nale¿a³o do rodziny kornikowatych Scolytidae i 1 do rodziny ryjkowcowatych Cur-
culionidae. Oprócz wymienionych w tabeli, na analizowanych drzewach stwier-
dzono pojedyncze ¿erowiska larw Anthaxia sp. (Col., Buprestidae) oraz otwory
wylotowe trzpiennikowatych Siricidae, prawdopodobnie kruszela czarnego Xeris
spectrum L. Najczêœciej stwierdzanymi gatunkami by³y kornik drukarz Ips ty-
pographus (L.), kornik drukarczyk I. amitinus Eichh. i rytownik pospolity Pityo-
genes chalcographus L., tworz¹ce tzw. zespó³ kornika drukarza, decyduj¹cy o
wydzielaniu siê posuszu œwierkowego. Na drzewach przyg³uszonych o niewielkich
wymiarach wystêpowa³ oszczecik jasny Xylechinus pilosus Knoch., zasiedlaj¹cy
zwykle ten rodzaj materia³u lêgowego. Niektóre drzewa zasiedli³ drzewo¿erek jed-
no¿enny Dryocoetes autographus Ratz., gatunek o wybitnie wtórnym charakterze,
zwi¹zany (podobnie jak drwalnik paskowany Xyloterus lineatus Oliv.) ze w
œwierkami obumieraj¹cymi i martwymi, oferuj¹cymi materia³ o znacznym stopniu
uwilgotnienia.

Gatunki z zespo³u kornika drukarza wystêpowa³y na analizowanych drzewach
w ró¿nym nasileniu, jednak przeciêtny obraz zasiedlenia drzew by³ w zasadzie ty-
powy: dolne i œrodkowe partie strza³ zasiedla³ z regu³y kornik drukarz, œrodkowe
i górne – kornik drukarczyk i rytownik pospolity. Wyniki analiz zasiedlenia drzew,
wyra¿one zagêszczeniem ¿erowisk powy¿szych gatunków w czterech sekcjach
strza³, przedstawia ryc. 3.
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Drzewostany, w których przeprowadzono badania, cechowa³y siê odmienn¹
charakterystyk¹ pod wzglêdem nasilenia wydzielania posuszu. Drzewostan w
oddz. 175 znajdowa³ siê w fazie rozpadu: wskaŸnik wydzielania posuszu z 1 ha
powierzchni, zarówno wyra¿ony œredni¹ wieloletni¹ jak i wartoœci¹ maksymaln¹ z
ca³ego okresu, jest tu bardzo wysoki, œwiadcz¹c o katastrofalnym tempie zamiera-
nia drzew. Natomiast analogiczne wskaŸniki z oddz. 193 s¹ znacznie ni¿sze, co
wskazuje na wzglêdnie stabiln¹ sytuacjê w pierwszych latach okresu objêtego
analiz¹. Gwa³towny wzrost wskaŸników w 2002 r. (i prawdopodobnie w roku
2003) wskazuje natomiast na pogarszanie siê sytuacji i wchodzenie tak¿e tego drze-
wostanu w zasiêg gwa³townych procesów destrukcyjnych.

Obraz zasiedlenia drzew z obu obiektów jest ró¿ny. W oddz. 175b jest on
bardziej typowy, z dominacj¹ kornika drukarza i wystêpowaniem pozosta³ych ga-
tunków jako towarzysz¹cych, natomiast w oddz. 193h zaznacza siê podwy¿szona
frekwencja i gêstoœæ zasiedlenia przez rytownika pospolitego oraz (w mniejszym
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Tabela 1. Gatunki owadów kambio- i ksylofagicznych stwierdzone podczas analiz entomolo-
gicznych zasiedlonych œwierków w Nadleœnictwie Wêgierska Górka leœnictwie Sikorczane
w 2002 r.
Table 1. Species of bark beetles recorded during entomological analysis of infested spruce trees in
Wêgierska Górka Forest Inspectorate, Sikorczane Forestry, in 2002

Drzewostan
Stand I II

Oddzia³ (powierzchnia ha)
Compartment (area in ha) 175 (25,09) 193 (20,32)

Ciêcia sanitarne (m3) 1997–2003
Sanitary cuttings (m3) 1997–2003 3984 (158,8 m3/ha) 783 (38,6 m3/ha)

Posusz czynny w m3/ha/rok
Infested trees (m3/ha/year) 13,19 (5–22.5) 2,11 (0–9,7)

Max. wydzielanie posuszu w roku:
Max. tree mortality in the year: 1999 (33,7 m3/ha) 2002 (9,7 m3/ha)

Liczba analizowanych drzew
Number of analyzed trees 6 8

Gatunek:
Species

Liczba drzew zasiedlonych w sekcji*:
Number of trees infested in section*:

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Ips typographus (L.) 3 4 4 3 3 5 5 1

Ips amitinus Eichh. 1 0 2 4 1 2 4 5

Pityogenes chalcographus L. 0 2 4 4 6 6 4 5

Dryocoetes autographus Ratz. 2 0 0 0 0 0 0 0

Hylurgops palliatus (Gyll.) 1 0 1 0 0 0 0 0

Xylechinus pilosus (Knoch.) 1 0 1 0 0 0 0 0

Xyloterus lineatus (Oliv.) 1 0 0 0 1 1 0 0

Pissodes sp. 0 0 1 0 1 1 0 0

* S1 – odziomek, S2 – miêdzy odziomkiem a koron¹, S3 – pod koron¹, S4 – po³owa korony
* S1 – bottom, S2 – between bottom and crown, S3 – below crown, S4 – in crown



stopniu) kornika drukarczyka. Obraz zasiedlenia stwierdzony w oddz. 175 jest ty-
powy dla drzewostanów objêtych zaawansowanym procesem rozpadu, w których
zaznacza siê wysoka frekwencja kornika drukarza (producenta posuszu). Obraz ten
w oddz. 193 jest natomiast charakterystyczny dla drzewostanów jeszcze stosun-
kowo zwartych, gdzie obserwowana jest wy¿sza frekwencja owadów zwi¹zanych
ze stref¹ koron drzew, jak rytownik pospolity i kornik drukarczyk.
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drukarza w oddz. 175b (a) i 193h (b) leœn. Sikorczane (Nadl. Wêgierska Górka) w 2002 r.
Fig. 3. Average and maximal density of bark beetle galleries (Ips typographus complex) on spruce.
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3.2.2. Drzewostany po gradacji kornika drukarza

Obserwacje przeprowadzono w oddz. 26 leœn. Skrzyczne, w rozpadaj¹cym siê
drzewostanie œwierkowym ju¿ po kulminacji nasilenia wydzielania posuszu.
Wyniki analiz entomologicznych drzew pu³apkowych zestawiono w tabeli 2.

Na analizowanych drzewach stwierdzono wystêpowanie 3 gatunków,
tworz¹cych trzon zespo³u kornika drukarza. Uzyskane wyniki wskazuj¹ na wzrost
liczebnoœci populacji gatunków towarzysz¹cych kornikowi drukarzowi (kornika
drukarczyka i rytownika pospolitego), charakterystyczny dla drzewostanów po
kulminacji procesów rozpadu, w których by³o lub jest stosowane intensywne, se-
lektywne zwalczanie kornika drukarza.

4. DYSKUSJA

Wystêpowanie owadów kambiofagicznych na œwierku ma zawsze charakter
zespo³owy, co wynika z ich wymagañ mikrosiedliskowo-troficznych. W sk³ad
najwa¿niejszego zespo³u zasiedlaj¹cego œwierki, zwanego zespo³em kornika dru-
karza, wchodz¹: kornik drukarz, kornik drukarczyk i rytownik pospolity, a czasem
tak¿e czterooczak œwierkowiec Polygraphus poligraphus L. (Michalski i Mazur
1999).

Szkodliwoœæ owadów z zespolu kornika drukarza objawia sie najsilniej w li-
tych drzewostanach œwierkowych, zw³aszcza tych o obcym pochodzeniu,
rosn¹cych na niew³aœciwym siedlisku i posiadaj¹cych uproszczon¹ strukturê wie-
kow¹ i przestrzenn¹. Dotyczy to zarówno œwierczyn rosn¹cych na ni¿u kraju, jak i
drzewostanów górskich, zw³aszcza w Sudetach i zachodniej czeœci Karpat. Œwiad-
cz¹ o tym liczne gradacje, jakie mia³y miejsce w ci¹gu ostatnich dziesiêcioleci, a
tak¿e trudnoœci w ich opanowaniu oraz powsta³e w konsekwencji straty. Zespó³ ten
w formie typowej zwi¹zany jest g³ównie z ods³oniêtymi, nas³onecznionymi œcia-
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Tabela 2. Zasiedlenie (zagêszczenie ¿erowisk na 1 dm2) le¿¹cych drzew pu³apkowych przez kor-
niki w oddz. 26 leœn. Skrzyczne (Nadl. Wêgierska Górka) w 2000 roku
Table 2. Density of bark beetle infestation (galleries on l dm2) on lying trap logs (compartment 26,
Sikorczane Forestry, Wêgierska Gorka Forest Inspectorate) in 2000

Gatunek
Species

Sekcja strza³y*:
Section of stem*:

S1 S2 S3 S4

Ips typographus (L.) 0,03 0,19 0,20 0,09

Ips amitinus Eichh. 0,00 0,13 0,06 0,26

Pityogenes chalcographus L. 0,00 0,78 1,81 2,53

* S1 – odziomek, S2 – miêdzy odziomkiem a koron¹, S3 – pod koron¹, S4 – po³owa korony
* S1 – base of stem, S2 – between stem base and crown base, S3 – crown base, S4 – middle of the crown



nami drzewostanów lub œwierczynami o rozluŸnionym zwarciu, czêsto tak¿e usz-
kodzonymi przez czynniki abiotyczne (wiatr, okiœæ) i biotyczne (np. choroby
korzeni). Atakuje on drzewa ¿ywe, os³abione lub (w przypadku znacznej liczeb-
noœci populacji) zdrowe, powoduj¹c intensywne, grupowe wydzielanie siê posuszu
(Grodzki i in. 2003).

Mimo zdecydowanie dominujacej roli kornika drukarza, nie nale¿y lekcewa-
¿yæ pozosta³ych gatunków wchodz¹cych w sk³ad zespo³u. Jak wskazuj¹ obser-
wacje terenowe, w warunkach intensywnego zwalczania kornika drukarza
dochodziæ mo¿e, zw³aszcza w fazie retrogradacji, do wzrostu liczebnoœci populacji
pozosta³ych gatunków nale¿¹cych do zespo³u. Jest to skutek jednoczesnego
dzia³ania kilku czynników: rozrzedzenia populacji kornika drukarza wskutek in-
tensywnych zabiegów obejmuj¹cych g³ównie ten gatunek (selektywne pu³apki
feromonowe, wywóz i korowanie grubszych partii strza³) oraz okresowej poprawy
bazy pokarmowej drobniejszych gatunków, zwi¹zanych z cieñszym materia³em lê-
gowym (ga³êzie, wierzcho³ki, cieñsze drzewa stoj¹ce itp.). W ostatnich latach
sytuacja taka obserwowana by³a w wielu rejonach gór, w tym tak¿e lokalnie w Be-
skidzie Œl¹skim i ¯ywieckim.

Kornik drukarczyk jest wa¿nym kambiofagiem œwierka pospolitego w Europie
œrodkowej. W sprzyjaj¹cych warunkach troficznych wykazuje podobne jak ry-
townik pospolity (choæ s³absze) sk³onnoœci do szybkiego zwiêkszania liczebnoœci
populacji (Kní�ek 2001, Grodzki 2002), skutkuj¹cego wzrostem znaczenia w drze-
wostanach. Ograniczanie jego liczebnoœci jest trudne i polega g³ównie na
stosowaniu klasycznych metod wymierzonych w zespó³ gatunków – usuwaniu
drzew zasiedlonych i wyk³adaniu pu³apek klasycznych.

Rytownik pospolity spotykany jest w drzewostanach wszystkich klas wieku i
wszystkich stref wysokoœciowych a¿ po górn¹ granicê lasu. Jest to gatunek ekspan-
sywny, wykazuj¹cy sk³onnoœci do masowych wyst¹pieñ, zw³aszcza w sprzy-
jaj¹cych warunkach troficznych (nagromadzenie cieñszego materia³u lêgowego), a
tak¿e w okresach retrogradacji kornika drukarza, co wczeœniej obserwowano w
Sudetach Zachodnich i Bieszczadach, w drzewostanach o zbli¿onym charakterze
(Grodzki 1995, 1997). Wystêpuje zarówno w litych œwierczynach, jak i w drze-
wostanach mieszanych z przewag¹ lub udzia³em œwierka, a tak¿e w m³odnikach i
dr¹gowinach œwierkowych. Mo¿e rozwijaæ siê w œwie¿ych wywrotach i z³omach
oraz w drobnowymiarowych œwie¿ych pozosta³oœciach zrêbowych. Zasiedla
zwykle cieñsze partie strza³ i ga³êzie w koronach, gdzie wystêpuje wspólnie z kor-
nikiem drukarczykiem. Posiada jednak du¿¹ zdolnoœæ do wspó³wystêpowania z
kornikiem drukarzem, bowiem obecnoœæ ¿erowisk rytownika nie wp³ywa na gês-
toœæ wystêpowania drukarza i vice versa; w warunkach znacznego zagêszczenia
populacji mo¿e zasiedlaæ starsze œwierki tak¿e w ni¿szych partiach strza³, bêd¹c sa-
modzielnym producentem posuszu (Grodzki 1997). Zwalczanie polega na
zachowywaniu zasad higieny lasu i stosowaniu klasycznych metod ochronnych
(usuwanie posuszu czynnego, pu³apki klasyczne), wspomaganych u¿yciem synte-
tycznych feromonów (Grodzki 2003).

44 W. Grodzki



Spoœród owadów z rodzaju Polygraphus najwiêksze znaczenie ma cztero-
oczak œwierkowiec P. poligraphus, wystêpuj¹cy szczególnie w drzewostanach
os³abionych przez choroby korzeni – zgniliznê opieñkow¹ i hubê korzeni lub czyn-
niki abiotyczne, z uwagi na specyficzne wymagania troficzne i zwi¹zan¹ z nimi
znaczn¹ wybiórczoœæ dotycz¹c¹ atakowanych, os³abionych drzew wewn¹trz drze-
wostanów (Kisielowski 1978; Witrylak 1993; Grodzki i Kosibowicz 1993).
Ograniczanie liczebnoœci czterooczaka mo¿liwe jest wy³¹cznie poprzez stosowanie
klasycznych metod ochrony drzewostanów przed szkodnikami wtórnymi.

Proces rozpadu œwierczyn i zwi¹zane z nim zadania ochronne generuj¹ nowe
potrzeby badawcze zwi¹zane z opracowaniem i wprowadzeniem do praktyki leœnej
metod biotechnologicznych (biopreparaty przeciw patogenom korzeni oraz sub-
stancje infochemiczne – atraktanty i antyatraktanty – dzia³aj¹ce na najwa¿niejsze
gatunki kambiofagów).

5. PROGNOZA I POSTÊPOWANIE OCHRONNE

Kornik drukarz wykazuje sk³onnoœci do zmiany charakteru szkodliwoœci z
wtórnej (w warunkach wzglêdnej równowagi) w pierwotn¹ (w warunkach zachwiania
mechanizmów regulacyjnych w nastêpstwie os³abienia drzew i/lub nag³ego
wzrostu liczebnoœci populacji owadów) (Christiansen 1989, Christiansen i in.
1987). Taka sytuacja ma obecnie miejsce w œwierczynach beskidzkich, na skutek
zadzia³ania obu wy¿ej wymienionych czynników. W warunkach dynamicznej
gradacji tego szkodnika dochodzi do powstawania zmian w obrazie zagro¿enia
œwierków, zw³aszcza zaœ (szczególnie w okresie retrogradacji) lokalnego i ok-
resowego wzrostu nasilenia wystêpowania owadów, które w typowym zespole kor-
nika drukarza odgrywaj¹ rolê gatunków towarzysz¹cych – kornika drukarczyka i
rytownika pospolitego (Grodzki 1997, 2002). W obecnie zarysowanej sytuacji wy-
daje siê, ¿e dalszy rozpad drzewostanów, tak¿e tych jeszcze wzglêdnie odpornych,
jest nieunikniony. Wynika to z silnej, wielokierunkowej presji rozbudowanych
liczebnie populacji owadów kambiofagicznych na drzewostany znajduj¹ce siê w
stanie znacznego os³abienia. W tych warunkach mo¿liwe jest jedynie zmniejszanie
intensywnoœci gradacji i kontrolowanie, a w³aœciwie – hamowanie tempa rozpadu
drzewostanów, poprzez stosowanie kompleksowych metod ochrony lasu przed
szkodnikami wtórnymi.

W stosunku do kornika drukarza, rytownika pospolitego, kornika drukarczyka
i czterooczaka œwierkowca, najefektywniejsz¹ metod¹ zwalczania pozostaje termi-
nowe wyznaczanie i usuwanie (korowanie) drzew zasiedlonych, z zachowaniem
maksimum higieny prac zrêbowych. Efektywnoœæ tych zabiegów mo¿na zwiêkszaæ
stosuj¹c na szersz¹ skalê le¿¹ce drzewa pu³apkowe z syntetycznymi feromonami
(Grodzki 2003) lub bez oraz pu³apki feromonowe, wed³ug znanych zasad (Grodzki
i in. 2003).
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6. WNIOSKI

1. Dalszy wzrost intensywnoœci wydzielania posuszu œwierkowego w
drzewostanach zachodniej czêœci Beskidów jest wysoce prawdopodobny. Proces
mo¿e obj¹æ tak¿e dalsze drzewostany œwierkowe, zw³aszcza os³abione œwierczyny
w œrodkowej czêœci Karpat.

2. Decyduj¹cym dla przebiegu i skutków tego procesu bêdzie wp³yw wa-
runków pogodowych w kolejnych sezonach wegetacyjnych.

3. Postêpuj¹cy rozpad drzewostanów bêdzie dotyczy³ zw³aszcza
œwierczyn w ni¿szych po³o¿eniach górskich, opanowanych przez patogeny
korzeni. Czynnikiem ostatecznie determinuj¹cym tempo tego rozpadu s¹ owady
kambiofagiczne, g³ównie – kornik drukarz i gatunki towarzysz¹ce.

4. Konieczne jest spowalnianie tempa rozpadu drzewostanów metodami
aktywnej ochrony lasu, a tak¿e podejmowanie wyprzedzaj¹cych dzia³añ ho-
dowlanych w zamieraj¹cych œwierczynach.

Autor pragnie serdecznie podziêkowaæ pracownikom nadleœnictw: Bielsko, Jeleœnia,
Ujso³y, Wêgierska Górka i Wis³a za udostêpnienie danych prezentowanych w niniejszym
opracowaniu, a tak¿e Panu dr. in¿. Marcinowi Jachymowi, który wykona³ podk³ad
wykorzystanej w nim mapy numerycznej.

Praca zosta³a z³o¿ona 15.01.2004 i przyjêta przez komitet Redakcyjny 19.03.04 r.

THREAT TO NORWAY SPRUCE STANDS OF INSECT PESTS IN WESTERN PART
OF BESKIDY MOUNTAINS

Summary

A rapid decline of spruce stands, resulting in fast increase of salvage cuttings, has occurred
in Beskid Œl¹ski and Beskid ¯ywiecki Mts. since 1996. The decline began in the stands of
Wêgierska Górka Forest Inspectorate, in an area lying between Beskid Œl¹ski and Beskid
¯ywiecki Mts, then spread to neighboring areas. Since 2002 a new increase in the intensity of the
decline process was recorded throughout the entire area (Fig. 2), particularly in Beskid
¯ywiecki. Among the trees felled for phytosanitary reasons, those infested by bark beetles domi-
nated, especially in stands affected by root rot disease in low altitudes of Beskid Œl¹ski and
¯ywiecki. The size of phytosanitary felling was relatively the lowest in stands on highest alti-
tudes, in the areas previously deforested (in Beskid Œl¹ski), or in stands less affected by root dis-
eases (Fig. 1).
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In comparison to the status described in 1980-ties the area of highest threat of fungal patho-
gens and bark beetles has moved southwards, to the stands that were relatively healthy and less
threatened before, including higher located stands (Fig. 1). The bark beetles – Ips typographus
and accompanying species – actually determine the process of decomposition in spruce stands. I.
typographus dominates in the bark beetle complex occurring in the stands being in culmination
phase of decline, while other species like I. amitinus and Pityogenes chalcographus increase in
abundance after the culmination of I. typographus outbreak (tab. 1,2, fig. 3).

It is likely that the spruce decline process will continue in the Beskidy Mts, and can develop
eastwards to the spruce stands affected by root diseases. It is necessary to mitigate this process to
enable the implementation of effective silvicultural methods. Research leading to the improve-
ment of forest protection methods in mountain spruce stands is necessary, particularly that lead-
ing to the implementation of biotechnological methods.
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