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Ochrona lasu w problematyce IURFO i FAO 

Охрана леса в проблематике ИЮФРО и ФАО 

Forest protection in problem area of IUFRO and FAO 

| onieczność uintensywnienia produkcyjności lasów i zwiększenia ilości 

surowca drzewnego, na które zapotrzebowanie stale wzrasta, przy- 

czyniły się do zainteresowania szkodnikami i chorobami drzew leśnych. 

Zagadnieniom tym poświęcona była m. in. Druga Światowa Narada 

Techniczna, która odbyła się w roku 1975 w New Delhi pod protektoratem 

Narodów Zjednoczonych, przy współudziale Organizacji ds. Rolnictwa 

i Wyżywienia (FAO) i Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Ba- 

dawczych (IUFRO). 
Po raz pierwszy zagadnienia chrony lasów dyskutowane były w tak 

szerokim gronie specjalistów w roku 1964 w Oksfordzie, gdzie pod adre- 

sem FAO zgłoszono m. in. propozycje tworzenia regionalnych laborato- 

riów badawczych w celu prowadzenia studiów nad szkodnikami i choro- 

bami lasów dla tych krajów, w których istnieje podobna problematyka. 

a gdzie dotychczas tego rodzaju prace nie były wykonywane. Placówki 

te mogłyby być finansowo wspomagane przez międzynarodowe organi- 

zacje, a w przypadku umów dwustronnych — przez rządy zainteresowa- 

nych państw. | 
W New Delhi dyskusja dotyczyła zagadnień mających charakter mię- 

dzynarodowy. Podkreślano w niej znaczenie współpracy międzynarodo- 

wej w celu umniejszenia rozmiaru zagrożenia przez szkodniki i choroby 

w lasach oraz zmniejszenia deprecjacji produktów 1 wyrobów drzewnych. 

ZAGROŻENIE LASÓW PRZEZ SZKODNIKI I CHOROBY 

W ciągu ostatnich kilkunastu lat zwiększyło się w świecie zagrożenie 

lasów przez szkodniki i choroby. W krajach rozwiniętych sprawcy wy- 

- rządzanych szkód są znani, podczas gdy w krajach rozwijających się nie 

zawsze wiadomo jakie gatunki szkodników lub patogenów powodują po- 

wstawanie zniszczeń i jak wielki jest ich zasięg. Uznano za konieczne 

opracowanie wykazów szkodliwych owadów leśnych i patogenów, przy 

współudziale grup roboczych pod egidą IUFRO. | 
Niektóre gatunki szkodników i patogenów występują na rozległych 

obszarach leśnych i przekraczających granice państw. Uzyskanie pozy- 
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tywnych wyników ich zwalczania możę nastąpić jedynie w przypadku | 
współpracy międzynarodowej. Zgromadzenie uznało za konieczne zwięk- 
szenie wysiłków nad tymi zagadnieniami poprzez współpracę dwustronną 
lub też — przez tworzenia liczniejszych grup regionalnych. 

Stwierdzane zmiany układu warunków klimatycznych wywierają 
wpływ m. in. na wzrost drzew leśnych oraz stwarzają dogodne warunki 
dla liczniejszych pojawów w lasach szkodników i chorób dotychczas tam 
nie znanych. Służbom ochrony lasu zalecono zwracanie baczniejszej uwagi 
na zasygnalizowane tu zjawiska, śledzenie ich przebiegu oraz ewentualne 
przedsięwzięcie odpowiednich środków zaradczych. 

Większość specjalistów z zakresu entomologii leśnej i fitopatologii mie- 
szka i pracuje w krajach rozwiniętych, podczas gdy w krajach rozwijają- 
cych się odczuwany jest dotkliwy ich brak. Że względu na wprowadzanie 
na tereny leśne tych krajów nowych, szybko rosnących gatunków drzew, 
jak też z powodu rozwijającego się dynamicznie handlu drewnem i wyro- 
bami drzewnymi, a co za tym idzie możliwości rozprzestrzeniania się 
szkodników na nowe tereny, zaleca się kształcenie specjalistów entomo- | 
logów i fitopatologów leśnych dla potrzeb krajów rozwijających się. 

USTAWODAWSTWO W ZAKRESIE 
POLITYKI ŚRODOWISKA I PESTYCYDÓW 

W związku z niekorzystnym wpływem jaki na produkcyjność lasu wy- 
wierają patogeny i owady leśne zachodzi konieczność zwiększenia wysi!- 
ków badawczych w celu wytworzenia pestycydów bezpiecznych dla śro- 
dowiska przyrodniczego, a jednocześnie pozwalających na zapobieganie 
 szkodom. Zgromadzenie zachęcało do prowadzenia wspólnych badań i wy- 
miany doświadczeń wśród zainteresowanych krajów w celu uzyskania jak 
najlepszych efektów. 

Ze względu na powszechność stosowania pestycydów zalecono uinten- 
sywnienie badań nad ich oddziaływaniem ubocznym w ekosystemach 
leśnych, zwłaszcza w okresach długoterminowych. Uznańo za konieczne 
dołożenie starań nad uzyskiwaniem preparatów działających selektywnie, 
w miarę możliwości tylko na wybrane gatunki szkodników tak, ażeby 
organizmy pożyteczne ponosiły przy tym jak najmniejsze straty. Zalecano 
wymianę informacji na ten temat. 

Jak wiadomo, zmniejszenie zużycia pestycydów może nastąpić w przy- 
padku wykorzystania do walki ze szkodnikami różnych pożytecznych or- 
ganizmów entomopatogennych. Zgromadzenie uznało za celowe wystą- 
pienie z apelem pod adresem FAO, IUFRO i innych organizacji między” 
narodowych o pełne rozeznanie w tym zakresie i dokonanie rejestracji 
pożytecznych elementów oporu środowiska. | 

_'. Ze względu na istniejące nadal ryzyko stosowania pestycydów, a zwła- 
szcza insektycydów, zwrócona została uwaga na konieczność stosowania 
ich tylko w sytuacjach koniecznych i szczególnie ostrożnego ich wyko” 
rzystywania w krajach rozwijających się. Poradto zgłoszony został apel 
o opracowanie systemu koordynacji międzynarodowej i wzajemne infor- 
mowanie się o stosowanych insektycydach oraz ich wpływie nie tylko 
na szkodniki, ale i na człowieka, a także na naturalne środowisko przy” 

l 
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rodnicze, jak również — współdziałanie z państwowymi i prywatnymi 
zakładami przemysłowymi w zakresie badań nad pestycydami, sposobami 

ich stosowania, skutecznością działania i ubocznym wpływem na śro- 
dowisko. 

ZALECENIA Z ZAKRESU KWARANTANNY 

Uintensywnienie międzynarodowego handlu drewnem i wyrobami 
stwarza duże niebezpieczeństwo zawleczenia różnych szkodników i pato- 
genów do nowych środowisk. W związku z tym zachodzi konieczność zwię- 
kszenia uwagi na zagadnienia kwarantanny, a więc na wykorżystanie 
znanych metod wykrywania potencjalnych szkodników i patogenów oraz 
sygnalizowanie i ostrzeganie o zauważonych pojawach. 

Zgromadzenie zaleciło sporządzenie listy kwarantannowej oraz opra- 
cowanie zaleceń dotyczących sposobów postępowania zapobiegawczego, 
zwłaszcza przy wywozie siewek i sadzonek oraz wyrobów z drewna. Do 
prac tych powinny się włączyć różne organizacje międzynarodowe, m. in. 
w celu opracowania zaleceń standardowych w zakresie kwarantanny 
roślin. Drewno przywóżone do innych krajów, jak też opakowania z drew- 
na, powinny być zabezpieczane przed szkodnikami i grzybami. 

Jak wiadomo, ze względów ekonomicznych zaleca się introdukcj 
szybko rosnących gatunków drzew do nowych środowisk. Najbezpieczniej- 
sze jest wykonywanie tych zadań przez przekazywanie lub przesyłanie 
nasion. W przypadku handlu siewkami i sadzonkami należałoby uprzednio 
dokonywać odpowiednich zabiegów kwarantannowych, po uprzednim peł- 
nym rozpoznaniu dokonywanym przez specjalistów z zakresu entomologii 
i fitopatologii. 

Że względu na to, że patogeny i szkodniki drzew leśnych różnią się 
zazwyczaj bardzo od patogenów i szkodników roślin rolniczych, zgroma- 
dzenie uznało za konieczne zwracanie uwagi służbom kwarantannowvym na 
konieczność doskonalenia znajomości zagadnień kwarantannowych w od- 
niesieniu do objętego handlem materiału leśnego. Przeprowadzanie za- 
biegów kwarantannowych uzależnione jest od zagrożenia przez szkodniki 
i patogeny. Na te sprawy powinny zwracać uwagę zarówno czynniki ad- 
ministracyjne jak i organizacje handlowe. 

NASTĘPSTWA SZKÓD WYRZĄDZANYCH W LASACH 
PRZEZ EMISJE PRZEMYSŁOWE 

Industrializacja oraz wzrost zużycia paliw kopalnych w dużym stop- 
niu przyczyniają się do powstawania znacznych szkód w lasach i pokrew- 
nych ekosystemach. Określanie następstw działania emisji przemysłowych 
natrafia na poważne przeszkody. Ze względu na wzrost industrializacji 
Ww krajach rozwijających się zaleca się przeprowadzanie tam badań nad 
wpływem przemysłu na las, przy czym — o ile to jest możliwe — roz- 
poczynanie badań powinno następować przed uruchomieniem zakładów 
przemysłowych, dla uchwycenia sytuacji wyjściowych. 

W badaniach nad wpływem przemysłowych zanieczyszczeń powietrza 
ha las konieczny jest współudział specjalistów różnych dyscyplin, w tym 
także entomologów i patologów, w celu zbadania odporności różnych ga- 
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tunków drzew ra ataki ze strony owadów i występowanie grzybów pasożyt- 

niczych. Niezbędne jest również prowadzenie badań fizjologicznych, bio- 

chemicznych i dendrometrycznych, uwzględnianie zmian ciśnienia osmo- 

tycznego, zmniejszanie żywotności nasion itd. Pożądane jest włączanie 

do tych badań przedstawicieli wielu dyscyplin wiedzy, wchodzących 

w skład różnych grup roboczych IUFRO. 

Przemysł musi być zorientowany co do charakteru i rozmiaru wyrzą- 

dzanych szkód w lesie i w środowisku przyrodniczym. Niezbędne jest 

uzyskiwanie od przemysłu odszkodowań za wyrządzane straty i przezna- 

czanie ich m. in. na badania nad wpływem przemysłu na las. 

BIODEGRADACJA DREWNA NA SKŁADNICACH 

Zarówno z punktu widzenia ekonomicznego jak i socjalnego niezbędne 

jest przedłużenie czasu trwania wartości użytkowej drewna. Dlatego też 

zaleca się uintensywnienie badań nad czynnikami powodującymi zniszcze- 

nie i rozkład drewna, w tym także nad znajomością ich przynależności 

systematycznej, biologią i ekologią oraz charakterem i wielkością wyrzą- 

dzanych szkód. Niezbędne 'jest doskonalenie metod pozwalających na za- 

pobieganie powstawaniu szkód, jak tęż metod zwalczania szkodników 

i patogenów składowanego drewna. 

Zgromadzenie zwróciło uwagę na konieczność prowadzenia szkoleń 

dla uzyskania specjalistów w omawianym zakresie, zwłaszcza w krajach 

tropikalnych i podzwrotnikowych. Kursy szkoleniowe mogłyby być pro- 

wadzone przez regionalne instytuty badawcze. Postulowano m. in. opra- 

cowanie skutecznych metod zapobiegających niszczeniu bambusa, który 

w wielu krajach rozwijających się jest ważnym surowcem dla przemysłu 

papierniczego. 
\ 
| 

WYKRYWANIE I PROGNOZOWANIE SZKODNIKÓW 

. ORAZ CHORÓB LASU 

Efektywność zwalczania szkodników i chorób lasu uzależniona jest 

przede wszystkim od odpowiednio wczesnego ich ujawnienia oraz oceny 

nasilenia ich występowania. Służące do tego celu metody postępowania 

w krajach rozwiniętych nie mogą być stosowane w krajach rozwijających 

się m. in. z przyczyn ekonomicznych i technologicznych. Należy dążyć 

do tego, ażeby w krająch rozwijających się doświadczeni entomolodzy 

i fitopatolodzy mogli ściśle współpracować z leśnikami — terenowymi 

pracownikami technicznymi. 

Zgromadzenie zaapelowało do FAO i IUFRO o zapewnienie funduszów 

na organizowanie szkoleń dla technicznej służby leśnej w celu umożliwie- 

nia jej wykrywania szkodników i chorób oraz oceny przewidywanych 
szkód | 

Zalecono zwracanie szczególnej uwagi ną drzewostany popożarowe, 

w których na skutek fizjologicznego osłabienia drzew łatwo dochodzi do 

gradacji szkodliwych owadów oraz powstawania różnych chorób. | 
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"OCENA SZKÓD WYRZĄDZANYCH W LESIE 
PRZEZ OWADY I CHOROBY 

Z gospodarczego punktu widzenia niezbędna jest umiejętność przewi- 
dywaniaą wielkości szkód jakie mogą wyrządzać szkodniki i choroby, a tak- 
że ocena ich priorytetu. Od tego powinno być uzależnione dalsze postę- 
powanie zapobiegawcze. Uznano za celowe podejmowanie badań w celu 
przewidywania wielkości wyrządzanych szkód oraz opracowanie odpo- 
wiednich metod postępowania zapobiegawczego. Uwzględniać przy tvm 
należałoby w pierwszej kolejności te gatunki owadów, które mogą sta- 
nowić przedmiot zainteresowań zarówno w krajach rozwiniętych jak 
iw krajach rozwijających się. Oceny szkód powinny być dokonywane 
we wszystkich krajach, przy czym należałoby tu uwzględniać zarówno 
szkody dokonywane w lesie jak i w wyrobach drzewnych. 

PRZEWIDYWANIE ZMIAN ZASIĘGU I ROZMIARU SZKÓD 
POWODOWANYCH PRZEZ SZKODNIKI I CHOROBY 

Umiejętność przewidywania zmian. gęstości populacji szkodników 
owadów leśnych oraz wielkości wyrządzanych przez nie szkód ma pod- 
stawowe znaczenie przy planowaniu zabiegów ochronnych. Uznano za 
słuszne przeprowadzanie szczegółowych badań w odniesieniu do kilku 
najważniejszych gatunków szkodników i patogenów w celu ewentualnego 
opracowania modeli przewidywanych zmian, także w odniesieniu do po- 
pulacji gatunków podobnych. Przy przeprowadzaniu tych badań należa- 
łoby także uwzględniać najważniejsze gatunki szkodników i chorób wy- 
stępujących w krajach tropikalnych. Badania te powinny być koordyno- 
wane przez odpowiednie grupy robocze IUFRO. 

Studia nad dynamiką populacji i biologią owadów powinny mieć cha- 
rakter długotrwały. Zgromadzenie uznało za słuszne i konieczne podej- 
mowanie m. in. badań nad wpływem pokarmu na dynamikę populacji 
szkodliwych owadów leśnych. 

STOSOWANIE METOD HODOWLANYCH I GENETYCZNYCH 

DO OGRANICZANIA SZKÓD ZE STRONY OWADÓW I CHORÓB 

Odpowiedni dobór terenów przeznaczonych do zakładania plantacji 
_ leśnych, przy uwzględnianiu czynników ekologicznych, jest w stanie przy- 

czynić się do zmniejszenia zagrożenia przez szkodniki i choroby lasu. 
Uznano za słuszne utworzenie w IUFRO grupy roboczej zajmującej się 

. doborem obszarów dla potencjalnej introdukcji drzew o dużym znaczeniu 
|. ekonomicznym. Zwrócona została uwaga na to, ażeby w pierwszej kolej- 

’ ości wyjaśniać zjawiska związane z naturalną zmiennością genetyczną 
_. Oslągalną u drzew leśnych wykazujących odporność w stosunku do szkod- 
ników i chorób. Drzewa te powinny być wprowadzane najpierw na po- 

. Wierzchniach doświadczalnych. Przedmiotem specjalnego zainteresowania 
adaczy powinny być rokujące nadzieję, wyselekcjonowane egzemplarze, 

W celu wprowadzenia ich następnie w dużych ilościach i sprawdzenia 
_ odporności. 
i 1    
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U licznych .klonów drzew introdukcja nowych gatunków szkodników 
i patogenów spowodowała załamanie się odporności w stosunku do nie- 
których owadów i czynników chorobotwórczych. Nie powinno to jednak 
odstraszać badaczy i zniechęcać do prowadzenia dalszych prac doświad- 
czalnych w odniesieniu do nowych klonów. | 

Prawidłowa ocena potencjalnego zagrożenia lasu przez szkodliwe owa- 
dy i patogeny jest utrudniona ze względu na luki w znajomości biologii, 
ekologii i znaczenia gospodarczego tych gatunków. Dlatego też konieczne 
jest prowadzenie badań szeroko zakrojonych w celu poznania m. in. pra- 
widłowości ekologicznych rządzących układami: szkodnik — roślina ży- 
wicielska — środowisko. 

WYKORZYSTANIE DRAPIEŻCÓW, PASOŻYTÓW I PATOGENÓW 

DO WALKI ZE SZKODLIWYMI OWADAMI 

W celu zmniejszenia ilości pestycydów używanych do walki ze szkod- 
nikami oraz ograniczenia niepożądanych skutków ubocznych jako na- 

stępstw ich stosowania zaleca się poświęcenie większej uwagi zintegro- 

wanym metodom zwalczania, które powinny być stosowane w przyszłości 

w ekosystemach leśnych. W walce tej duże znaczenie mogą mieć mikro- 

organizmy. Uznano za słuszne kształcenie większej liczby specjalistów 
z dziedziny patologii owadów 'i mikrobiologicznego ich zwalczania. Do- 
tychczas zwalczaniem mikrobiologicznym objęte były przede wszystkim 
owady z rzędów motyli i błonkoskrzydłych. Zgromadzenie uznało za ko- 
nieczne objęcie badaniami innych grup owadów, w tym także szkodni- 
ków technicznych drewna. W przypadku tworzenia regionalnych labora- 

toriów w strefie lasów tropikalnych podejmowałyby one podstawowe 

badania nad owadami — entomofagicznymi pasożytami i drapieżcami oraz 

nad patogenami owadów, a w następnej kolejności prowadzona byłaby 

wymiana uzyskanych doświadczeń i materiałów. 

BIOLOGICZNA WALKA Z OWADAMI 

Nadal powinny być prowadzone badania nad chorobotwórczymi mi- 
kroorganizmami występującymi na szkodnikach drzew leśnych w celu 

poznania możliwości ich ewentualnego stosowania i wykorzystywania 
w walce biologicznej. Badania nad biologicznym zwalczaniem chorób 
drzew leśnych koncentrują się głównie na antagonistach i patogenach 
grzybowych. W badaniach przyszłych wydaje się słuszne zwrócenie więk- 
szej uwagi na organizmy niegrzybowe, a także uwzględnianie zagadnienia 
immunizacji za pomocą gatunków niepatogennych, jak też wyjątkowo 
wirulentnych szczepów patogenów. | | 

ZWALCZANIE SZKODLIWYCH OWADÓW I CHORÓB 
ZA POMOCĄ SKŁADNIKÓW ŚRODOWISKOWYCH I TOKSYCZNYCH 

W stosunku do szkodników najlepsze wyniki powinno dać stosowanie 

metody zintegrowanej. Ponieważ technika tej metody nie została jeszcze 
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' dotychczas wystarczająco poznana i opracowana, najbardziej skuteczną 
metodą jest nadal stosowanie pestycydów. W związku z tym uznano та 
słuszne zorganizowanie w IUFRO odpowiedniej grupy roboczej zajmującej 
się badaniami nad zastosowaniem w ochronie lasu feromonów i regula- 
torów wzrostu, które mogą być używane zarówno do celów prognostycz- ' 
nych jak i do bezpośredniego zwalczania. Wiadomo, że stosowane na dużą 
skalę zabiegi chemiczne są w stanie zlikwidować różne poważne choroby 
lasu. Jak wykazały badania, uzyskiwanie dobrych efektów zwalczania 
huby korzeni i innych grzybów pasożytniczych środkami chemicznymi 
jest możliwe jedynie w przypadku bardzo dokładnej znajomości epide- 
miologii sprawców chorób i przy stosowaniu najnowocześniejszej techno- 
logii. Daje to nadzieję znalezienia i opracowania skutecznych metod walki 
także z innymi chorobami drzew. Zgromadzenie zaleciło uintensywnienie 
badań w odniesieniu do czynników patogenicznych wykazujących tenden- 
cje do występowania na rozległych obszarach, badania fizjologii porażenia 
i stosowania nowoczesnych technologii. 

A | ZINTEGROWANE METODY ZWALCZANIA 

SZKODNIKÓW I CHORÓB LASU 

Zintegrowane zwalczanie szkodliwych owadów leśnych stanowi kom- 
pleks długoterminowych zabiegów i przedsięwzięć, które przekraczają 
możliwości poznawcze poszczególnych badaczy, a nawet pojedynczych 
ośrodków naukowych. Dlatego też pod adresem IUFRO i FAO zgroma- 
dzenie skierowało apel o prowadzenie badań na wybranych modelowych 
gatunkach najważniejszych szkodników leśnych w różnych regionach 
świata oraz stosowanie systemów analitycznych i modelowych. Zalecenie 
to dotyczy zarówno tematów badawczych już prowadzonych jak też tema- 
tów przewidzianych do podjęcia, zwłaszcza na obszarach tropikalnych. 

SZKODNIKI I CHOROBY DRZEW SZYBKO ROSNĄCYCH 

"W KRAJACH ROZWIJAJĄCYCH SIĘ 

Wprowadzanie gatunków drzew do nowych tropikalnych obszarów jest 
często utrudnione na skutek braku grzybów mikoryzowych, które trzeba 
"wprowadzać sztucznie. Ze względu na niebezpieczeństwo związane z uży- 
ciem gleby i ściółki podczas szczepienia gleby i wprowadz. nia grzybów 
mikoryzowych zaleca się podejmowanie odpowiednich badań w tym kie- 

runku przy poparciu IUFRO i w ramach prac podległych tej organizacji 
grup roboczych. | 

SZKODNIKI I CHOROBY DRZEW 

W LASACH MIEJSKICH, WYPOCZYNKOWYCH I OCHRONNYCH 

Na terenach zurbanizowanych zadrzewienia i parki, jak też lasy miej- 

skie, znajdują się zazwyczaj pod wpływem czynników odmiennych od 

tych, jakie istnieją w lasach zagospodarowanych. Inne są też tam aspekty 

Ilmotywy przeprowadzania zabiegów ochronnych W związku z tym prze- 
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Чю7опа została sugestia opracowania programów badawczych w celu przy- 
gotowania i wykorzystania metod zwalczania możliwych do wykonywania 
w specjalnych warunkach środowiskowych, jakie: stanowią tereny za- 
ludnione. 

TOSKONALENIE EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA ORAZ METOD INFORMACJI 
W ZAKRESIE OCHRONY LASU 

Uznano za niezbędne uintensywnienie kształcenia specjalistów z za- 
kresu entomologii i fitopatologii, zwłaszcza w krajach rozwijających się, 

Zagadnieniem tym powinno się zająć IUFRO w celu zorganizowania stu- 

diów i szkoleń z zakresu hylopatologii. Zwrócona została także uwaga na 

konieczność doskonalenia sposobów wzajemnego kontaktowania się: 

j wzajemnego informowania specjalistów oraz powiadamiania władz 

zwierzchnich administracyjnych o sytuacji w zakresie zagrożenia lasów 

przez szkodniki i choroby drzew o konieczności stosowania środków 

zaradczych. 

| x | 

Zagadnieniom ochrony lasu wiele uwagi poświęcą Międzynarodowa 

Unia Leśnych Organizacji Badawczych (IUFRO). W jej ramach organi- 

zacyjnych istnieje dział S2 pn. „Hodowla i ochrona lasu”. Wchodzą tam 

grupy robocze zajmujące się zagadnieniami odporności genetycznej drzew 

w odniesieniu do owadów i chorób. , 

Grupa robocza (S.2.05) zajmuje się zagadnieniami patologii. W skład 

jej wchodzą sekcje zajmujące się badaniami nad zgnilizną korzeni 

i pni drzew iglastych, choroby raka — Scleroderris, zwalczaniem biolo- 

gicznym, chorobami igieł, jemiołą, chorobami wiązów itd. 

W grupie roboczej S2.07 pn. „Entomologia” prowadzone są badania 

w sekcjach roboczych zajmujących się m. in. szkodnikami szyszek i na- 

sion, zintegrowanymi metodami walki z owadami z rodzaju Hypsiphyla 

i szeliniakiem, a także kornikami, jak również dynamiką populacji szko- 

dliwych owadów leśnych itd. 
Szkody powodowane przez kręgowce stanowią przedmiot badań 

w osobnej grupie (52.08), podobnie jak wpływ przemysłu na las (52.09) 

i ochrona przeciwpożarowa lasu (S1.09). Zagadnieniami ochrony drewna 

zajmuje się grupa robocza S5.03, w skład której wchodzą sekcje: ochrona 

surowca drzewnego i wyrobów drzewnych, ochrona drewna na składowi- 

skach, zabezpieczanie drewna przed ogniem i biologiczny rozkład drewna. 

W pracach kilku spośród tych grup i sekcji roboczych IUFRO aktywny 
udział biorą także polscy naukowcy reprezentujący różne dyscypliny wie- 

dzy leśnej i prezentujący wyniki swoich badań na różnych międzynaro” 

dowych sympozjach, konferencjach i naradach. | 
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