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Wprowadzenie 

Aw ten to kolejne opracowanie z cyklu prezentującego wykorzystanie kryteriów 

fitopatologicznych w ocenie stanu zdrowotnego lasu. Część pierwsza ("Sylwan" nr 

3/1996) dotyczyła założeń, zakresu i możliwości wykorzystania proponowanych 

wskaźników fitopatologicznych, przede wszystkim związanych z analizą pniaków pozo- 

stających na powierzchni jako uzupełnienia monitoringu biologicznego lasów. W części 

drugiej ("Sylwan" nr 1/1997), na podstawie analizy zmienności pierśnic drzew i stopnia 

zasiedlenia pniaków przez grzyby wykazano małą reprezentatywność poletka SPO moni- 

toringu biologicznego pod względem wielu cech i parametrów określających stan zdrowot- 

ny drzewostanów i zaproponowano rozszerzenie obserwacji do czterech poletek. W części 

trzeciej ('Sylwan" nr 7/1997) opisano drzewostany reprezentujące 23 nadleśnictwa zlokali- 

zowane na transekcie depozytu skażeń lasów przez dwutlenek siarki i tlenki azotu, porów- 

nując ich stan zdrowotny i zagrożenia na podstawie wartości proponowanych wskaźników 

monitoringu fitopatologicznego. Wykazano, że analiza wzajemnych relacji między liczbą 

drzew i pniaków pozostających na powierzchni oraz ich wiekiem i stopniem zasiedlenia 

przez grzyby, może być wartościowym źródłem informacji z zakresu hodowli, ochrony i 

ekologii lasu. Informacja ta może być wykorzystana zarówno przy podejmowaniu lub 

korygowaniu określonych działań w drzewostanach gospodarczych, jak również w inwe- 

ntaryzacji i monitoringu stanu lasów [5]. 

Prezentowane opracowanie jest próbą określenia stanu zdrowotnego lasów w skali kraju, 

na przykładzie analizy wartości wybranych wskaźników monitoringu fitopatologicznego 

w drzewostanach gospodarczych w układzie przestrzennym krain przyrodniczo-leśnych. 
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Zakres oceny 

W 1998 roku, w ramach monitoringu fitopatologicznego drzewostanów gospodarczych 

przeprowadzono lustrację terenową łącznie na 142 powierzchniach monitoringu biologi- 

cznego w stałych punktach obserwacyjnych (SPO) II rzędu [6]. Pomiary i ocenę meryto- 

ryczną wykonali przeszkoleni specjaliści z Zespołów Ochrony Lasu, zgodnie z opracowaną 

metodyką, dotyczącą sposobu zakładania powierzchni, oceny i pomiaru badanych cech i 

parametrów oraz sposobu rejestrowania zbieranych informacji [4]. W obrębie powierzchni 

SPO wytyczono kołowe poletko centralne o promieniu 7,3 m oraz o azymutach 0°, 120° i 
240”. Trzy podobne dodatkowe satelickie poletka, których parametry środkowe umiejsco- 

wiono w odległości 36,6 m od środka poletka centralnego. Na podstawie pomiarów i ocen 

wybranych cech drzew i pniaków obliczono wartości wskaźników monitoringu fitopato- 

logicznego, wśród nich przedstawione w niniejszej pracy: 

Z] zasiedlenia pniaków przez patogeny systemów korzeniowych (WP — procentowy 

udział pniaków z patogenami w ogólnej liczbie pniaków), 

zasiedlenia pniaków przez grzyby saprotroficzne (WS — procentowy udział pnia- 

ków z saprofitami w ogólnej liczbie pniaków), 
О 

CJ] eksponencji pniaków (EP) (stosunek liczby pniaków z patogenami do liczby 

pniaków nie zasiedlonych przez grzyby), 

о dominacji grzybów saprotroficznych w drzewostanie (WD — stosunek liczby 

pniaków z saprofitami do liczby pniaków z patogenami). 

Na losowo wybranych powierzchniach pracownicy Zakładu Fitopatologii Leśnej IBL 

przeprowadzili ponadto weryfikację poprawności dokonanych pomiarów, wykazując wy- 
soką dokładność i wiarygodność ocen. 

TABELA | 
Występowanie pniaków i łączna powierzchnia inwentaryzacji w układzie krain przyrodniczo-leśnych 

  

Kraina przyrodniczo-leśna Liczba pniaków Pow. inwent. 

łącznie na I ha zasiedl. bez [ha] 

p.grzyby grzybów 

  

I Bałtycka 365 294,8 185 180 1,238 

II Mazursko-Podlaska 310 366,9 84 226 0,845 

III Wielkopolsko-Pomorska 360 244,4 185 175 1,473 

IV Mazowiecko-Podlaska 384 399,2 129 255 0,962 

V Śląska 351 349,6 157 194 1,004 

VI Małopolska 723 429,8 340 383 1,682 

VII Sudecka 289 540,2 73 216 0,535 

VIII Karpacka 718 703,3 349 369 1,021 

Łącznie 3500 399,5 1502 1998 ma 8.76 "sa 
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Badania terenowe wykonano na 535 poletkach usytuowanych we wszystkich krainach 

przyrodniczo-leśnych. Łączna powierzchnia lustrowanych poletek wyniosła 8,76 ha i 

zawierała się w przedziale 0,535 ha w Krainie Sudeckiej do 1,682 ha w Krainie Małopol- 

skiej i była proporcjonalna do powierzchni leśnej poszczególnych krain. Stwierdzić jed- 

nakże należy, że liczba poletek i wynikająca stąd liczba zinwentaryzowanych pniaków na 

powierzchniach SPO była dalece niewystarczająca — wynosiła od 289 pniaków w Krainie 

Sudeckiej do 723 pniaków w Krainie Małopolskiej (łącznie oceniano 3500 w całym kraju 

(tabela 1). 

Wyniki 

Obecność patogenów korzeni w pniakach 

Wyniki odnoszące się do obecności patogenów korzeni przedstawia tabela 2. W drzewo- 

stanach powyżej 40 lat opieńki najliczniej notowano w południowej części kraju — głównie 

w Krainie Karpackiej (gdzie w 110 pniakach stwierdzono grzyby z rodzaju Armillaria). W 

pozostałych krainach udział pniaków z opieńkami był wielokrotnie niższy — zasiedlone 

pniaki najrzadziej były stwierdzane na powierzchniach zlokalizowanych na terenie Krainy 
Bałtyckiej i Mazowiecko-Podlaskiej. Występowanie huby korzeni stwierdzono głównie w 

drzewostanach krain nizinnych, w Sudetach i Karpatach było ono natomiast sporadyczne. 

Najliczniej patogen Heterobasidion annosum stwierdzany był na poletkach reprezentują- 

cych Krainę Małopolską i Śląską. Łączne rozpowszechnienie patogenów, wyrażone 

wskaźnikiem P/ha największe było w Krainie Karpackiej (112,6 pniaka z patogenami na 1 

TABELA 2 
Ocena zasiedlenia przez patogeny pniaków znajdujących się na poletkach pomiarowych SPO II rzędu 

  

  

Kraina przyrodniczo-leśna A. H.a. Łącznie P/ha WP [%] 

I Bałtycka 3 23 26 21,0 7,12 

II Mazursko-Podlaska 18 20 38 45,0 12,26 

III Wielkopolsko-Pomorska 15 29 44 29,9 12,22 

IV Mazowiecko-Podlaska 8 28 36 37,4 9,38 

V Śląska 13 50 63 62,7 17,95 

VI Małopolska 37 70 107 63,6 14,80 

VII Sudecka 23 2 25 46,7 8,65 

VIII Karpacka 110 5 115 112,6 16,02 

Łącznie 1998 227 227 454 51,8 12,97 

Łącznie 1997* 40,2 9,94 

  

*dane na podstawie pracy Wawrzoniaka i in., 1998 (6) 

A. — Armillaria spp., 
HU a. — Heterobasidion aanosum, 

- wskaźnik rozpowszechnienia patogenów (liczba pniaków z patogenami na I ha), 

skaźnik zasiedlenia pniaków przez patogeny (procentowy udział pniaków z patogenami w ogólnej liczbie 

v). 
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ha), na co największy wpływ miało występowanie pniaków zasiedlonych przez grzyby z 

rodzaju Armillaria. W pozostałych krainach przyrodniczo-leśnych rozpowszechnienie 

patogenów było znacznie mniejsze — wskaźnik P/ha zawierał się w przedziale 21,0-63,6 

pniaka z patogenami na 1 ha. Wyniki te potwierdzają wieloletnie obserwacje wskazujące 
na opieńkową zgniliznę korzeni, jako jeden z głównych czynników szkodotwórczych w 

lasach Polski Południowej (Beskid Śląski, Beskid Wysoki). Wskaźnik zasiedlenia pniaków 

przez patogeny (WP), odzwierciedlający procentowy udział pniaków z patogenami w 

ogólnej liczbie pniaków, wykazywał znacznie mniejsze zróżnicowanie pomiędzy poszcze- 

gólnymi krainami — zawierał się w przedziale 7,12-17,95%. Do krain o relatywnie wysokich 
wartościach tego wskaźnika zaliczyć należy Krainy: Sląską (17,95%), Karpacką (16,02%) 
i Małopolską (14,80%), zaś o mniejszych — Krainy Mazowiecko-Podlaska, Sudecka i 
Bałtycka — o wartościach WP nie przekraczających 10%. 

Omawiając wyniki dotyczące występowania patogenów należy stwierdzić, że w 1998 roku 
nastąpił wyraźny wzrost przeciętnej dla całego kraju wartości wskaźników P/ha i WP 
względem roku poprzedniego (odpowiednio z 40,2 na 51,8 pniaków z patogenami na I ha 
1 z9,94 na 12,97%) (tab. 2). Może to oznaczać, że w środowisku leśnym wzrasta potencjał 
infekcyjny patogenów korzeni, co w przyszłości skutkować może wzrostem rozmiaru 
szkód wyrządzanych przez tę grupę grzybów. 

Występowanie grzybów saprotroficznych 

Dane dotyczące występowania grzybów saprotroficznych przedstawiono w tabeli 3. Sto- 
pień zasiedlenia ocenianych pniaków przez Phlebiopsis gigantea uznać należy za niewielki 
— grzyb ten stwierdzono jedynie na 86 pniakach spośród 3500 przebadanych. Odnosi się to 
zwłaszcza do drzewostanów gospodarczych zlokalizowanych na terenie Krainy Sudeckiej 
oraz Krainy Mazursko-Podlaskiej i Karpackiej. Najczęściej P. gigantea była natomiast 
stwierdzana na pniakach w Krainie Małopolskiej i Mazowiecko-Podlaskiej. Najliczniej 
spotykaną grupą grzybów kolonizujących pniaki były saprotrofy, sklasyfikowane jako 
"Inne saprotrofy". Stwierdzono je ponad dwukrotnie częściej, niż łącznie hubę korzeni i 
opieńki oraz ponad 1 1-krotnie częściej niż P. gigantea. Wśród krain o największej częstości 
występowania tej kategorii grzybów wymienić należy Krainy: Karpacką i Małopolską 
(odpowiednio 233 i 197 pniaków). Najrzadziej tę grupę grzybów odnotowywano natomiast 
w Krainach: Mazursko-Podlaskiej i Sudeckiej (odpowiednio 45 i 48 skolonizowanych 
pniaków). Łączne występowanie saprotrofów, wyrażone wartościami wskaźników rozpo- 
wszechnienia (S/ha) i zasiedlenia pniaków (WS) w większości krain było na zbliżonym 
poziomie (Średnie dla całego kraju wynosiły odpowiednio 119,6 pniaków z saprotrofami 
na I hai 29,9 %). Jedynie w Krainie Karpackiej odnotowano większą względem średniej 
wartość wskaźnika S/ha — 229,2 zaś w Krainie Mazursko-Podlaskiej wartość niższą — 54,4 
pniaki z saprotrofami na hektarze. W przypadku wskaźnika WS wartość znacznie większą 
od średniej odnotowano dla Krainy Bałtyckiej (43,56%), zaś wartości mniejsze dla Krainy 
Mazursko-Podlaskiej i Krainy Sudeckiej (odpowiednio 14,84 i 16,61 %). W porównaniu do 
roku 1997 średnie wartości wskaźników dla całego kraju nie uległy istotnym zmianom. 
Odnotowano ich niewielki wzrost, z 118,2 do 119,6 pniaków z saprotrofami na I ha w 
przypadku wskaźnika S/ha oraz z 29,24 do 29,94% w przypadku wskaźnika WS. 
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TABELA 3 

Ocena zasiedlenia przez grzyby saprotroficzne pniaków znajdujących się na poletkach pomiarowych SPO 

  

  

II rzędu 

Jednostka odniesienia P.g. Inne sap. Łącznie S/ha WS [%] 

I Bałtycka 13 146 159 128,4 43,56 

I Mazursko-Podlaska l 45 46 54,4 14,84 

NI Wielkopolsko-Pomorska 12 129 141 95,7 39,17 

IV Mazowiecko-Podlaska 18 75 93 96,7 24,22 

V Śląska 5 89 94 93,6 26,78 

VI Małopolska 36 — 197 233 138,5 32,23 

VII Sudecka 0 48 48 89,7 16,61 

VIII Karpacka 1 233 234 229,2 32,59 

Łącznie 1998 86 962 1046 119,6 29,94 

Łącznie 1997* 118,2 29,24 
  

*dane na podstawie pracy Wawrzoniaka i in., 1998 (6) 
P.g. — Phlebiopsis gigantea 
Inne sap. — inne grzyby saprotroficzne 
S/ha — wskaźnik rozpowszechnienia grzybów saprotroficznych (liczba pniaków z saprobami na 1 ha), 
WS — wskaźnik zasiedlenia pniaków przez grzyby saprotroficzne (procentowy udział pniaków z saprotrofami 
w ogólnej liczbie pniaków). TABELA 4 

Wskaźniki monitoringu fitopatologicznego 

  

  

Kraina p-1 Pn/ha WG [%] Wiek** Rozł.** WD EP [%] 

I Bałtycka 295 50,68 2,22 2,19 6,12 14,44 

II Mazursko-Podlaska 367 27,10 2,78 2,61 1,21 16,81 

III Wielk.-Pomorska 244 51,39 2,36 2,33 3,20 25,14 

TV Mzowiecko-Podlaska 399 33,59 2,46 2,46 2,58 14,12 

V Śląska 350 44,73 2,56 2,31 1,49 32,47 

VI Małopolska 430 47,03 2,41 2,31 2,18 27,94 

VII Sudecka 540 25,26 2,49 2,30 1,92 11,57 

VIII Karpacka 703 48,61 2,64 2,23 2,03 31,17 

Łącznie 1998 400 42,91 2,49 2,33 2,31 22,72 

Łącznie 1997* 404 39,15 2,48 2,24 2,94 16,35 

  

*dane na podstawie pracy Wawrzoniaka i in., 1998 (6) 

** ocena wg metodyki podanej przez Sierotę i Lecha 1998, 1999 [4, 5] 

Pn/ha — liczba pniaków na I ha 
WG — wskaźnik zasiedlenia pniaków przez grzyby (udział pniaków zasiedlonych przez grzyby w ogólnej liczbie 

pniaków) 
Wiek — wskaźnik wieku pniaków (Średnia ważona) 

Rozł. — wskaźnik rozłożenia pniaków (Średnia ważona) 

WD — wskażnik dominacji grzybów saprotroficznych (stosunek liczby pniaków zasiedlonych przez saprotrofy do 

liczby pniaków z patogenami) ma | | | 

EP — wskaźnik eksponencji pniaków (stosunek liczby pniaków z patogenami do liczby pniaków nie zasiedlonych 

przez grzyby) 
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Najliczniejszą grupę stanowiły jednak pniaki nie zasiedlone przez grzyby (1998 pniaków 

na 3500 badanych). Notowano je w drzewostanach gospodarczych Krain: Małopolskiej, 

Karpackiej i Mazowiecko-Podlaskiej (tab. 4). 

Wskaźniki monitoringu fitopatologicznego 

Wartości pozostałych wskaźników, stosowanych w monitoringu fitopatologicznym zawie- 

ra tabela 4. Dostarczają one istotnych informacji o drzewostanie z hodowlanego i ekologi- 

cznego punktu widzenia. Uzupełniają również informacje o stanie lasu i występujących w 

nim zagrożeniach ze strony chorób korzeni. 

Dane dotyczące liczby pniaków występujących na powierzchni jednego ha (wskaźnik 

Pn/ha) wskazują na zróżnicowane użytkowanie przedrębne drzewostanów gospodarczych 

na terenie poszczególnych krain. Największe wartości tego parametru cechowały drzewo- 

stany na terenie Krainy Karpackiej (703 pniaków/ha), najmniejszą zaś drzewostany na 

terenie Krainy Wielkopolsko-Pomorskiej (244 pniaków/ha). W stosunku do roku poprze- 

dniego przeciętna dla całego kraju liczba pniaków na hektarze zmieniła się nieznacznie (z 

404 na 400). Pomiędzy krainami przyrodniczo-leśnymi różnice w stopniu zasiedlenia 

pniaków przez grzyby nie były duże — wartości wskaźnika WG mieściły się w granicach 

25,26% (Kraina Sudecka) — 51,39% (Kraina Wielkopolsko-Pomorska). W skali całego 

kraju nastąpił nieznaczny wzrost wartości wskaźnika WG — z 39,15% w roku 1997 do 

42,91% w roku 1998. Wartości wskaźników wieku i rozłożenia pniaków w krainach nie 

były znacząco zróżnicowane. Zawierały się one w przedziałach, odpowiednio: 2,22-2,78 1 

2,19-2,61. Wartości przeciętne dla całego kraju (odpowiednio 2,49 i 2,33) były zbliżone do 

wartości z roku poprzedniego. 

Większe zróżnicowanie między krainami występowało natomiast w przypadku wskaźnika 

dominacji saprotrofów (WD) i wskaźnika eksponencji pniaków (EP). Przewaga pniaków 

skolonizowanych przez grzyby saprotroficzne nad pniakami zasiedlonymi przez patogeny 

była największa w Krainie Bałtyckiej (WD = 6,12), najmniejsza zaś w Krainach: Wielko- 

polsko-Pomorskiej, Śląskiej i Sudeckiej (WD = odpowiednio 1,21, 1,49 i 1,92). Stosunek 

liczby pniaków z patogenami do pniaków nie zasiedlonych przez grzyby wykazywał 

największe wartości w Krainach: Śląskiej i Karpackiej (EP= odpowiednio 32,47 i131,17%), 
najmniejsze zaś w Krainie Sudeckiej EP = 11,57). W porównaniu z rokiem poprzednim, w 

1998 wartości średnie dla całego kraju obydwu wskaźników pogorszyły się — wartość 

wskaźnika WD zmniejszyła się z 2,94 do 2,31 zaś wskaźnika EP wzrosła z 16,35 do 22,72%. 

Oznacza to przyrost potencjału infekcyjnego patogenów, którego nie równoważy odpo- 
wiedni wzrost liczebności grzybów saprotroficznych. 

Ocena zmian stanu zdrowotnego drzewostanów 

Badania monitoringu fitopatologicznego przeprowadzone w 1998 roku wykazały wyraźny, 

względem roku 1997, wzrost wielkości potencjału infekcyjnego patogenów. Wyrażało się 

to wzrostem rozpowszechnienia patogenów (wskaźnik P/ha) z 40,2 do 51,8 pniaków na I 

ha oraz częstszym zasiedlaniem pniaków przez patogeny (wzrost średniej z 9,94 do 

12,97%). Wartości te wskazują na narastającą ekspansję patogenów korzeni i mogą być 
symptomem wzrostu zagrożenia chorobowego drzewostanów gospodarczych ze strony tej 

grupy grzybów. Wniosek ten jest tym bardziej prawdopodobny, że jak wykazały wykonane 
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obserwacje, stan ilościowy grzybów saprotroficznych w 1998 roku nie uległ zmianie 

względem roku 1997. Średnie dla Polski wartości wskaźników rozpowszechnienia sapro- 
trofów (S/ha) i zasiedlenia przez nie pniaków w kolejnych latach były niemal identyczne. 

W efekcie pogorszeniu uległa relacja patogeny — saprotrofy, czego wyrazem było obniżenie 
w 1998 roku, względem roku 1997, średniej wartości wskaźnika dominacji saprotrofów (z 

2,94 na 2,31). O ekspansji patogenów świadczy również wzrost w ostatnim roku o blisko 

połowę średniej wartości wskaźnika eksponencji pniaków. Jednakże o rzeczywistej wymo- 

wie liczb i potwierdzeniu obserwowanego trendu świadczyć dopiero może występowanie 

wzmożonego zamierania drzew w roku następnym. 

Przeprowadzone badania i analizy wskazują, że lasy gospodarcze w krainach przyrodni- 

czo-leśnych cechuje zróżnicowanie zagrożenia ze strony patogenów korzeni. O zagrożeniu 

wysokim mówić można w odniesieniu do Krainy Karpackiej, której lasy charakteryzuje 

duże rozpowszechnienie patogenów oraz mniejsza od przeciętnej dla kraju dominacja 

pożytecznych grzybów saprotroficznych wśród grzybów zasiedlających systemy korzenio- 

we (WD = 2,03). Podobnie małe wartości wskaźnika WD występują również w Krainie 

Mazursko-Podlaskiej, Śląskiej i Sudeckiej, jednakże w ich przypadku wynika to nie ze 

znacznego rozpowszechnienia patogenów, ale ograniczonego rozpowszechnienia grzybów 

saprotroficznych. Szczególnie korzystnym stanem zdrowotnym, w świetle osiągniętych 

wyników, cechują się drzewostany gospodarcze zlokalizowane w Krainie Bałtyckiej, dla 

których wskaźnik rozpowszechnienia patogenów osiągnął wartość najniższą wśród wszy- 

stkich krain przyrodniczo-leśnych (P/ha= 21,0), zaś wskaźnik rozpowszechnienia grzybów 

saprotroficznych wartość relatywnie wysoką (S/ha = 128,4). Oznacza to, że w drzewosta- 

nach tej krainy pniaki są w nieznacznym stopniu zasiedlone przez grzyby chorobotwórcze, 

przez co w ocenianym okresie nie stanowią one źródła zagrożenia dla stanu lasu. 

Z Zakładu Fitopatologii Leśnej 

Instytutu Badawczego Leśnictwa 

Podziękowanie 

Praca niniejsza powstała na podstawie danych zebranych w ramach monitoringu 

fitopatologicznego lasów gospodarczych. Program ten jest realizowany dzięki 

współpracy IBL z Zespołami Ochrony Lasu, których pracownicy w ubiegłych latach 

wykonywali lustrację terenową powierzchni obserwacyjnych. Autorzy pragną niniejszym 

wyrazić im za to serdeczne podziękowania. 
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Summary 

Phytopathological monitoring in managed forests 

IV. Assessment of health conditions in forests in 1998 by natural forest provinces 

In 1998 the phytopathological monitoring research covered 142 areas in Poland (524 plots 

under review), inventorying 3500 stumps altogether. In the result of observations and 

measurements carried out it was stated that an increase occurred as related to the preceding 

year in threats to managed stands from root pathogens. This was expressed in changes of 

the value of indices under study, characterising distribution, degree of colonisation of 

stumps with pathogens and saprophytic fungi, and quantitative relations between those 

groups of fungi. The Kraina Karpacka region should be specified among regions of Poland 

with especially high potential threat to managed stands from the side of root pathogens. 

Conversely, the lowest level of that threat was specific for forests of the Kraina Bałtycka 

region in 1998. 
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