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Wstêp

S³owacja nale¿y do krajów o najwiêkszej
lesistoœci w Europie. Lasy zajmuj¹ tu obszar
prawie 2 milionów ha, co stanowi niemal
41% powierzchni kraju, przy czym udzia³
œwierka wynosi oko³o 27%.

W ostatnim okresie stan zdrowotny lasów
górskich uleg³ wyraŸnemu pogorszeniu,
g³ównie wskutek rozleg³ych zjawisk klêsko-
wych. W najwiêkszym stopniu dotyczy to
lasów zajmuj¹cych piêtra roœlinne 6 (œwier-
kowo-bukowo-jod³owe) i 7 (œwierkowe), usz-
kodzonych w wyniku dzia³ania mikroorganiz-
mów patogenicznych. Widoczne objawy
chorobowe – przebarwienie (¿ó³kniêcie) or-
ganów asymilacyjnych, a nastêpnie zamiera-
nie koron drzew – wystêpuj¹ przede wszyst-
kim w œwierczynach. Dotychczasowe obser-
wacje wskazuj¹, ¿e w tym przypadku istotn¹
rolê w zamieraniu drzew odgrywaj¹ grzyby
paso¿ytnicze i rozk³adaj¹ce drewno, a tak¿e
grzyby wywo³uj¹ce tracheomykozy.

Do najwa¿niejszych chorób œwierka i
jod³y zaliczamy zgnilizny korzeni i strza³
drzew. W nastêpstwie ich destrukcyjnego
dla drewna rozwoju nastêpuje pogorszenie
jakoœci najcenniejszych sortymentów drzew-
nych, obni¿enie statycznej stabilnoœci drze-
wostanów oraz zamieranie silnie zaatakow-
anych drzew. W hierarchii czynników po-
woduj¹cych szkody w drzewostanach doj-
rza³ych choroby te zajmuj¹ miejsce tu¿ za
szkodnikami wtórnymi oraz zanieczyszcze-
niami przemys³owymi, w ka¿dym przy-
padku maj¹c wa¿n¹ pozycjê w zespole czyn-

ników sprawczych. Patogenami drzew
iglastych, g³ównie œwierka, wa¿nymi z
ekonomicznego punktu widzenia, s¹ opieñki
Armillaria sp., zw³aszcza Armillaria ostoyae
(Romagn.) Herink. Zagra¿a ona œwierkom
przede wszystkim na kwaœnych siedliskach,
gdzie staje siê wybitnie silnym paso¿ytem.

W procesie przedwczesnego rozpadu
œwierczyn wa¿n¹ rolê odgrywa, oprócz opie-
niek, korzeniowiec wieloletni Heteroba-
sidion annosum (Fr.: Fr.) Bref. Korzeniow-
iec, podobnie jak opieñki, mo¿e infekowaæ
zarówno drzewa niezranione, a jedynie
os³abione fizjologicznie (np. wskutek suszy,
zmian kwasowoœci gleby), jak i œwierki usz-
kodzone mechanicznie, np. przez
zwierzynê, mróz czy prace œcinkowe.
Najwa¿niejszym gatunkiem atakuj¹cym tak
uszkodzone œwierki jest skórnik krwawi¹cy
Stereum sanguinolentum (Alb. et Schw.:
Fr.) Fr.

Zamieranie m³odników œwierkowych

Obecny proces zamierania m³odników
œwierkowych na S³owacji powodowany jest
przez szeroki kompleks czynników abiotyc-
znych i biotycznych, które w wielu wy-
padkach dzia³aj¹ synergicznie. Wzrost nasi-
lenia wystêpowania organizmów patogenic-
znych w obszarach, gdzie ma miejsce zam-
ieranie m³odników (Kysúce, Orawa, Ma-
gura Spiska, Spisz), wskazuje, ¿e obecnoœæ
patogenów grzybowych w sposób istotny
przyspiesza przedwczesn¹ œmieræ drze-
wostanów. Do najwa¿niejszych grup czyn-
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ników wp³ywaj¹cych na ten stan nale¿¹ pa-
togeny korzeni, zw³aszcza opieñka A. os-
toyae oraz choroby tracheomykotyczne.
Sprawcy tracheomykoz, atakuj¹c system
przewodz¹cy gospodarza, stwarzaj¹ sobie w
ten sposób mo¿liwoœæ systematycznego i
d³ugotrwa³ego negatywnego wp³ywu na
drzewo, przy czym same objawy choroby
mog¹ pojawiæ siê dopiero po pewnym cza-
sie. Sprawcami tracheomykoz s¹ przed-
stawiciele rodzaju Ophiostoma i ich stadia
konidialne nale¿¹ce do kilku rodzajów
(Brunchorstia pinea (Karst.) Hohn. i Verti-
cillium alboatrum Reinke et Berth.).

Niewystarczaj¹ce zaopatrzenie igie³ w
wodê i substancje od¿ywcze niezbêdne do
fotosyntezy powoduje obni¿enie iloœci wy-
tworzonych asymilatów, co wywo³uje tak¿e
reakcjê systemów korzeniowych drzew. W
warunkach niewystarczaj¹cego dop³ywu
energii korzenie maj¹ obni¿on¹ zdolnoœæ
obrony przed presj¹ patogenów korzenio-
wych, zw³aszcza opieñki A. ostoyae. Obja-
wami takiego mechanizmu zamierania
œwierków s¹ ¿ó³kniêcie igie³, obni¿enie
przyrostu, a wkrótce potem – przerzedzenie
korony. Os³abione drzewa s¹ w tym stanie
czêsto atakowane przez owady kambio-
fagiczne, lub te¿ uszkadzane przez wiatr.

W wiêkszoœci przypadków grzyby tra-
cheomykotyczne znajduj¹ siê w tkankach
przewodz¹cych przez d³ugi czas, wystê-

puj¹c w formie naturalnej jako endofity, nie
powoduj¹ce widocznych problemów zdrowot-
nych drzewa. W warunkach jego os³abienia
zwiêkszaj¹ jednak swoj¹ aktywnoœæ, a roz-
rastaj¹c siê, kolonizuj¹ tkanki przewodz¹ce.
Po przekroczeniu pewnej granicy tolerancji
dochodzi do uszkadzenia poszczególnych
komórek i organów drzewa, co objawia siê
zewnêtrznymi symptomami uszkodzenia.

Istotnym zjawiskiem z ostatnich lat staje
siê ¿ó³kniêcie œwierczyn, które w niektórych
rejonach wykazuje coroczny wzrost intensy-
wnoœci. Chodzi tu zw³aszcza o rejon Niskich i
Wysokich Tatr, Orawy, Kysúc i Spiszu.
Zjawisko to, o ró¿nej intensywnoœci, wystê-
puje w drzewostanach wszystkich klas wieku i
na ró¿nych stanowiskach.

Najwa¿niejsze choroby grzybowe
drzewostanów przedrêbnych i rêbnych

Podobna sytuacja (jak w m³odnikach)
ma miejsce tak¿e w starszych œwierczynach,
w których w okresie ostatniego dziesiêciole-
cia dosz³o do nasilenia choroby, maj¹cej
czêsto formê ostr¹. Œwierki, zakwalifikowa-
ne na podstawie objawów zewnêtrznych do
typowego posuszu czynnego, nie zawsze s¹
rzeczywiœcie zasiedlone przez owady kam-
biofagiczne. Okreœlenie przyczyn takiego
zamierania drzew jest samo w sobie trudne,
jako ¿e czêsto brak na nich widocznych
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Ryc. 1. Obszary najsilniejszego wystêpowania choroby opieñkowej (Armillaria sp.) na S³owacji



oznak zasiedlenia. W wiêkszoœci wypad-
ków ma miejsce oddzia³ywanie kilku czyn-
ników, przy czym nie zawsze musz¹ byæ
wœród nich obecne patogeny grzybowe. W
drzewostanach œrednich klas wieku oraz
rêbnych najczêœciej obserwujemy wystêpo-
wanie opieñki A. ostoyae oraz korzeniowca
wieloletniego H. annosum. Uszkodzone
przez nie drzewostany znajduj¹ siê
zw³aszcza w rejonie Kysúc i Orawy, Podta-
trza, Spisza i Niskich Tatr (ryc. 1). W
nastêpstwie intensywnego oddzia³ywania
grzybów paso¿ytniczych i rozk³adaj¹cych
drewno dochodzi do przedwczesnego roz-
padu œwierczyn ju¿ w wieku 40–50 lat.
Wymienione patogeny grzybowe infekuj¹
szczególnie drzewa uszkodzone mechanic-
znie (przez prace œcinkowe, zwierzynê i
inne), ale tak¿e os³abione fizjologicznie
(wskutek suszy, zmiany pH itp.). Spoœród
paso¿ytów zwi¹zanych ze zranieniami najc-
zêœciej wystêpuj¹ grzyby: Stereum sangui-
nolentum oraz Fomitopsis pinicola (Sw.: Fr.
P. Karst). Trend nasilenia wystêpowania
grzybów paso¿ytniczych i rozk³adaj¹cych
drewno w latach 1990–2002 na S³owacji
przedstawia rycina 2.

Ze wzglêdu na znaczny obszar drzewo-
stanów, zw³aszcza œwierkowych, uszkodzo-
nych przez grzyby paso¿ytnicze i rozk³adaj¹ce
drewno, w partiach najsilniej dotkniêtych
tymi chorobami wykonano analizy wystê-
powania zgnilizny. Ogólnie mo¿na stwier-
dziæ, ¿e nasilenie tego zjawiska w niektórych
rejonach S³owacji jest wysokie. Wyniki

analiz wykonanych w rejonie Wysokich
Tatr i Kysúc wskazuj¹, ¿e niektóre gatunki
grzybów paso¿ytniczych i rozk³adaj¹cych
drewno odgrywaj¹ istotn¹ rolê w procesie
os³abienia i przedwczesnego zamierania
dr¹gowin œwierkowych.

Na obszarze Kysúc (tab. 1) stwierdzono
obecnoœæ opieñki œrednio na niemal 50%
badanych drzew i pniaków. Najczêœciej (do
66%) wystêpowa³a na pniakach, podczas
gdy jej frekwencja na drzewach stoj¹cych
by³a ponad trzykrotnie ni¿sza (20%). Wy-
nika z tego, ¿e niemal 2/3 drzew usuniêtych
w poprzednich latach by³o opanowane przez
opieñki. Mimo ¿e trudno jest z du¿¹ dok³ad-
noœci¹ okreœliæ pierwotn¹ przyczynê tak
wysokiej mi¹¿szoœci zaatakowanych drzew,
przedstawione liczby dowodz¹, ¿e opieñki
odgrywaj¹ w tym rejonie istotn¹ rolê w przed-
wczesnym rozpadzie œwierczyn. Obecnoœæ
opieniek stwierdzono na wszystkich anali-
zowanych powierzchniach, przy czym
najsilniej wystêpowa³y one na powierzchni-
ach w Leœn. Ošèadnica oddz. 228 (70%)
oraz Leœn. Èadca, LO Èadeèka oddz. 434b
(63%). Na pozosta³ych powierzchniach
frekwencja ta waha³a siê w zakresie
37–45%.

Huba korzeni stwierdzana by³a na 53%
wszystkich badanych drzew i pniaków. Naj-
czêœciej stwierdzano j¹ na pniakach (niemal
60%), nieco rzadziej (44%) na drzewach
stoj¹cych. Najintensywniej opanowane
przez hubê korzeni drzewostany wystêpuj¹
w Leœn. Osèadnica i Èadca, gdzie udzia³
drzew pora¿onych dochodzi³ do 70–73%.

Leœne Prace Badawcze, 2004, 1 137

tys. m3

100

80

60

40

20

0

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9
9

3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9
9

6

1
9
9

7

1
9
9

8

1
9
9

9

2
0

0
1

2
0

0
1

2
0

0
2

Ryc. 2. Nasilenie wystêpowa-
nia grzybów paso¿ytniczych
i rozk³adaj¹cych drewno (Ar-
millaria sp., Heterobasidion
annosum i inne) w latach
1990–2002 (wed³ug formu-
larzy L116)



Udzia³ ten by³ najmniejszy w rejonie
Rieènicy (13%) i Starej Bystricy (45%).

Równie niekorzystna sytuacja panuje w
Wysokich Tatrach, szczególnie w rejonie
Kotliny Tatrzañskiej, gdzie w ostatnim dzie-
siêcioleciu dosz³o do wzrostu os³abienia i
zamierania drzewostanów œwierkowych. W
tym terenie dokonano oceny 250 drzew (90
stoj¹cych i 160 pniaków) pod wzglêdem
wystêpowania zgnilizny korzeni (tab. 2).

Najsilniej zaatakowane przez opieñki s¹
drzewostany w rejonie Ke�marských �¾a -
bov i Šarpanca. W drzewostanach tych
udzia³ drzew zaatakowanych przez pato-

gena wynosi 63–70%, a udzia³ pniaków ze
œladami patogena dochodzi do 90–95%.
Frekwencja opieniek na drzewach stoj¹cych
jest, w porównaniu z pniakami, ni¿sza
(59%). Ogólnie jednak udzia³ drzew pora¿o-
nych przez opieñki jest wysoki.

Obecnoœæ huby korzeni stwierdzono na
63% ocenianych drzew i pniaków. Najsil-
niej zaatakowane s¹ drzewostany w rejonie
Šarpanca, gdzie do 75% drzew jest zainfe-
kowanych. Najni¿szy ich udzia³ (61%)
stwierdzono w rejonie Ke�marských �¾a -
bov. Nasilenie wystêpowania huby korzeni
w drzewostanach mo¿na oceniaæ jako bar-
dzo wysokie.
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Tabela 1. Ocena wystêpowania zgnilizny korzeni na strza³ach i pniakach na poszczególnych po-
wierzchniach w rejonie Kysúc

Powierzchnia Liczba
drzew (szt.)

Opieñki
Armillaria sp.

Huba korzeni
Heterobasidion annosum

obecna nieobecna obecna nieobecna

(szt.) (%) (szt.) (%) (szt.) (%) (szt.) (%)

Leœn.
Osèadnica
oddz.228

Drzewa stoj¹ce 20 9 45 11 55 11 55 9 45

Pniaki 20 19 95 1 5 17 85 3 15

Razem 40 28 70 12 30 28 70 12 30

Leœn. Èadca Drzewa stoj¹ce 10 1 10 9 90 6 60 4 40

Pniaki 20 18 90 2 10 15 75 5 25

Razem 30 19 63 11 37 21 70 9 30

Leœn.
Osèadnica
oddz. 249

Drzewa stoj¹ce 10 2 20 8 80 4 40 6 60

Pniaki 30 14 47 16 53 25 83 5 17

Razem 40 16 40 24 60 29 73 11 27

PSDL Stara
Bystrica

Drzewa stoj¹ce 10 3 30 7 70 6 60 4 40

Pniaki 20 5 25 15 75 8 40 12 60

Razem 30 8 27 22 73 14 47 16 53

FKM Rieè-
nica

Drzewa stoj¹ce 20 0 0 20 100 5 25 15 75

Pniaki 20 18 90 2 10 0 0 20 100

Razem 40 18 45 22 55 5 13 35 87

ZVNL Stará
Bystrica

Drzewa stoj¹ce 10 2 20 8 80 3 30 7 70

Pniaki 10 5 50 5 50 6 60 4 40

Razem 20 7 45 13 64 9 45 11 55

Razem
Kysúce

Drzewa stoj¹ce 80 17 21 63 79 35 44 45 56

Pniaki 120 79 66 41 34 71 59 49 41

Razem 200 96 48 104 52 106 53 94 47



Przyjêty schemat postêpowania ochron-
nego obejmuje dzia³ania profilaktyczne i
ograniczaj¹ce rozszerzanie siê choroby. W
ramach profilaktyki wszystkie zabiegi go-
spodarcze analizuje siê ze wzglêdu na ich
wp³yw na rozwój opieñki.

W terenach zagro¿onych ogranicza siê
odnowienia œwierkiem, wprowadzaj¹c w
zamian gatunki liœciaste. Podczas zabiegów
pielêgnacyjnych usuwa siê z drzewostanów
egzemplarze pora¿one przez opieñki ³¹cznie
z systemem korzeniowym, a w przypadku
silnego opanowania przez chorobê skraca
okres odnowienia. W trakcie tych zabiegów
minimalizuje siê uszkadzanie gleby i ranie-
nie drzew, a zranienia powsta³e na nabie-

gach korzeniowych – zabezpiecza. Stosuje
siê nawo¿enie dolistne w celu podniesienia
aktywnoœci fizjologicznej drzew.

Ograniczanie choroby na poziomie drze-
wostanów jest z praktycznego punktu wi-
dzenia trudne. Pojedyncze drzewa o wyso-
kiej jakoœci mo¿na traktowaæ fumigantami
chemicznymi lub biopreparatami, obni¿a-
j¹cymi poziom infekcji. Fumiganty lub bio-
preparaty aplikuje siê wokó³ podstawy pni
lub do do³ów powsta³ych po usuniêciu
drzew z korzeniami. Skutecznoœæ takich
zabiegów jest jednak bardzo niska, zatem
preferuje siê profilaktykê.
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Tabela 2. Ocena wystêpowania zgnilizny korzeni na strza³ach i pniakach na poszczególnych po-
wierzchniach w rejonie Wysokich Tatr

Powierzchnia Liczba
drzew
(szt.)

Opieñki
Armillaria sp.

Huba korzeni
Heterobasidion annosum

obecna nieobecna obecna nieobecna

(szt.) (%) (szt.) (%) (szt.) (%) (szt.) (%)

ML
Spiš. Belá
Šarpanec

Drzewa stoj¹ce 20 9 45 11 55 13 65 7 35

Pniaki 20 19 95 1 5 17 85 3 15

Razem 40 28 70 12 30 30 75 10 25

ML Spiš.
Belá Limba

Drzewa stoj¹ce 10 1 10 9 90 4 40 6 60

Pniaki 20 18 90 2 10 15 75 5 25

Razem 30 19 63 11 37 19 63 11 37

ML Spiš.
Belá Hájovòa

Drzewa stoj¹ce 10 2 20 8 80 3 30 7 70

Pniaki 20 4 20 16 80 15 75 5 25

Razem 30 6 20 24 80 18 60 12 40

TANAP
Ke�marske
�¾aby

Drzewa stoj¹ce 50 28 56 22 44 19 38 31 62

Pniaki 100 67 67 33 33 72 72 28 28

Razem 150 95 63 55 37 91 61 59 39

Razem
Wysokie
Tatry

Drzewa stoj¹ce 90 40 44 50 56 39 43 51 57

Pniaki 160 108 67 52 33 119 74 41 26

Razem 250 148 59 102 41 158 63 92 37


