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IGNACY KORCZYNSKI 

Wpływ biologicznych pasów 

przeciwpożarowych na stopień uszkodzenia 

upraw sosnowych przez foliofagiczne 

chrząszcze z rodziny ryjkowcowatych 

(Curculionidae) 

Effect of biological fire protection belts on the damage degree in pine 

cultivations by foliophagous cockchafers of Curculionidae family 

tris needless damaged by Brachyderes incanus and 
Abstract. It was found that the number of Pinus sylves 

f the cultivation bordering with Betula pendula young 
Strophosomacapitatum was the greatest in the margin zone 0 

stands creating biological fire protection belts. 
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Wstep 

W nauce o ochronie lasu od dawna powszechny byt poglad, ze prawdopodobieństwo 

masowego wystąpienia owadów uszkadzających drzewa można znacznie zmniej” 

szyć lub nawet wykluczyć, przez większe zróżnicowanie biocenoz leśnych (Schwerdtfeger 

1941). Znalazło to wyraz między innymi w postulatach odpowiedniego kształtowania 

składu gatunkowego, struktury wiekowej i rozmieszczenia przestrzennego drzewostanów. 

Jednakże na najsłabszych siedliskach, gdzie często dochodziło do masowych wystąpień 

szkodliwych owadów, możliwości zróżnicowania składu gatunkowego drzewostanów były 

bardzo ograniczone. Liczne próby wprowadzania podszytów kończyły się niepowodze- 

niem, a drzewa i krzewy, które przetrwały charakteryzowały się słabym rozwojem co 

zmniejszało możliwości ich wpływu na środowisko. Badania wykazały, że gatunki domie- 

szkowe wprowadzone na zbyt ubogie, niewłaściwe dla nich siedliska nie mają istotnego 

znaczenia biocenotycznego (Szujecki 1980). Nieco lepszy rozwój można zapewnić różnym 

gatunkom drzew i krzewów, wprowadzanym W ramach ogniskowo-kompleksowej metody 

ochrony lasu na małe, ogrodzone poletka (Burzyński 1979). Jednakże nieduża wielkość 
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remiz może być jedną z przyczyn trudności w wykazaniu ich efektywności (Korczyński i 
inni 2000). 

W praktyce najczęściej jedynym gatunkiem drzewa, który na dużej powierzchni stanowi 

trwałą, zgodną z bardzo słabym siedliskiem domieszkę w drzewostanach sosnowych jest 

brzoza brodawkowata. Jest ona uważana za cenny gatunek biocenotyczny na ubogich 
siedliskach (Głowacki 1951). Przedstawione wyniki badań są przyczynkiem do poznania 

roli brzozy w biocenozie leśnej kształtowanej przez zabiegi gospodarcze. 

Metodyka 

W 1992r. w położonym w Puszczy Noteckiej Nadleśnictwie Potrzebowice spaliło się ponad 
5 tysięcy ha drzewostanów sosnowych. W czasie zalesienia pożarzyska utworzono po obu 
stronach wybranych linii oddziałowych brzozowe pasy przeciwpożarowe o łącznej szero- 
kości około 130 m. Już jesienią 1996 r. w niektórych miejscach upraw sosnowych, blisko 
pasów brzóz, pojawiły się liczne uszkodzenia igieł sosny spowodowane przez choinka i w 
mniejszym stopniu przez zmiennika. 

Dokładniejsze obserwacje, mające na celu określenie wpływu pasów brzóz na liczebność 
uszkodzonych igieł wykonano jesienią 1997 r. W tym terminie sosny miały wysokość około 
50 cm, a brzozy 2-3 m. Procent igieł uszkodzonych przez choinka i zmiennika określono 
w sześciu oddziałach, w odległości 0, 10, 20, 40, 80 m od brzozowych pasów przeciwpo- 
żarowych. Obserwacje powtórzono jesienią 1998 r. 

Wyniki 
Jesienią 1997 r. dużo uszkodzonych igieł stwierdzono tylko w strefie upraw szerokości 
kilkunastu metrów, przylegającej do pasów brzóz (nawet do 100 % uszkodzonych igieł). 
Jednocześnie w odległości 80 m od pasów i większej, procent uszkodzonych igieł na ogół 
nie przekraczał 5% (ryc.). Liczba uszkodzonych igieł zmniejszyła się stopniowo wraz ze 
zwiększeniem się odległości od pasów przeciwpożarowych, nawet w odległości powyżej 
40 m. W odległości do kilku metrów od brzóz z pewnością duże znaczenie dla wielkości 
uszkodzeń miało osłabienie sosny w wyniku konkurencji o światło, wodę i pokarm. W odległości około 40 m od brzóz przyczyną różnic w wielkości żerów były prawdopodobnie 
inne czynniki. 

W 1998 r. nastąpiło dość gwałtowne zwiększenie liczby igieł uszkodzonych we wszystkich badanych odległościach od pasów przeciwpożarowych. Przy czym w rządku sosen przyle- gającym do pasa liczba uszkodzonych igieł zwiększyła się w stosunku do 1997 średnio tylko o 12% (osiągnęła 83%), a w odległości 80 m zwiększyła się średnio prawie o 1000% (osiągnęła 54%). W wielu miejscach upraw, oddalonych ponad 100 m od pasów brzóz procent igieł na najwyższym okółku, uszkodzonych przez choinka i zmiennika, wynosił ponad 60%. Na powierzchni kilku tysięcy ha zaczęła się gradacja. 
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RYC. Liczba igieł sosny uszkodzonych przez choinka i zmiennika w zależności od odległości od pasa brzóz 
FIG. Number of pine needles damaged by Brachyderes incanus and Strophosoma capitatum depending 

on the distance from the birch belt 

Podsumowanie 

Z wykonanych badań wynika, że brzozy wprowadzone w formie szerokich pasów prze- 

ciwpożarowych były czynnikiem znacznie zwiększającym stopień uszkodzenia drzewek 

sosny przez choinka i zmiennika. Przy czym w dalszej odległości od brzóz niż kilkanaście 

metrów drzewka sosny prawdopodobnie nie mogły być osłabione fizjologicznie z powodu 

konkurencji z brzozami. Zatem jedną z przyczyn stwierdzonego zjawiska może być 

rozmieszczenie populacji foliofagicznych chrząszczy w uprawach. 

M Można przypuszczać, że brzozowe pasy przeciwpożarowe były dla części popu- 

lacji choinka w pewnym stopniu barierą, która powodowała strefowe zmiany 

zagęszczenia jego populacji. Należy zaznaczyć, że barierą taką nie był drzewostan 

sosnowy w wieku około 70 lat, graniczący z zaatakowanymi uprawami, gdyż 

liczba uszkodzonych przez ryjkowce igieł sosny w uprawach nie wykazywała 

zależności od odległości od starszego drzewostanu (Korczyński, Zander 1999). 

Przy tym choinek masowo występował w brzegowej strefie starszego sosnowego 

drzewostanu, a do 50 m od upraw było w nim uszkodzonych około 40% igieł 

(Korczyński w druku). 
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Ш Otrzymane wyniki sugerują, że sąsiadujące ze sobą drzewostany różniące się 

składem gatunkowym mogą w dość szerokiej strefie granicznej wpływać na siebie 

niekorzystnie. Niemniej wykazano (Kocjan 1998), że brzoza wprowadzona do 

upraw drobnokępowo może w fazie młodnika wpływać pozytywnie na przyrost 

sosny na wysokość. 

Ш Przedstawione obserwacje mogą być przydatne w praktyce, gdyż ułatwiają wyty- 

powanie miejsc kontroli drzewek w celu wczesnego wykrycia pojawu choinka i 

zmiennika. Wskazują też, w których częściach upraw i młodników sosnowych 

drzewka są najbardziej narażone na zamieranie w wyniku ich żerów. 

Katedra Entomologii Leśnej 
Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego 

Ul. Wojska Polskiego 71 C, 60-625 Poznań 
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Summary 

Effect of biological fire protection belts on the damage degree in pine cultivations 

by foliophagous cockchafers of Curculionidae family 

In great-area pine cultinations, biological fire protection birch belts, 130 m wide, were 
introduced. It was found that the birches increased the number of needles damaged in 

the pine cultivations by foliophagous cockchafers Brachyderes incanus and Strophoso- 

ma capitatum. The range of negative influence of the neighbouring birches exceeded 
even 40 m. In the period of observation, the pines were 0,5 m high, and the birches had 

a height of 2-3 m. 
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