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W Wielkopolsce po drugiej wojnie światowej działało (i przeważnie jeszcze dzia

ła) niemało ośrodków naukowych zajmujęcych się w mniejszym lub większym zakresie 

fitopatologię leśnę. Sę tom.in . Zakład Chorób Roślin przy Katedrze Botaniki Ogól

nej i Fitopatologii na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego (do 

1954 r.) , Zakład (od 1954 r.), a następnie (od 1960 r.) Katedra Fitopatologii Leś

nej (WSR) Akademii Rolniczej w Poznaniu i jej Stacja Doświadczalna w Doświadczal
nym Nadleśnictwie Zielonka, istniejęca od 1960 r., Stacja Doświadczalna Katedry 

Ochrony Lasu w Siemianicach przy Doświadczalnym Nadleśnictwie Laski (do około 

1965 r.), Laboratorium Podstawowych Problemów Leśnictwa i Drzewnictwa przy Zakła

dzie Biologii Rolnej i Leśnej PAN w Poznaniu (od 19BO r . ) i Instytut Den~rologii 

PAN w Kórniku, gdzie w 1980 r . powstał Zakład Odporności Drzew. Trzeba także wy

mienić Instytut Technologii Drewna w Poznaniu z jego Zakładem Konserwacji Drewna 

i Wyrobów Drzewnych , oraz Katedrę Chemicznej Technologii Drewna na Wydziale· Tech

nologii Drewna AR w Poznaniu (gdyż fitopatologia leśna to nie tylko nauka o cho

robach drzew leśnych, ale także nauka o biologicznym rozkładzie drewna w lesie i 
poza nim). W niniejszym opracowaniu bardziej szczegółowo omówiony jednak zostanie 

dorobek Zakładu Chorób Roślin i Katedry Fitopatologii Leśnej AR, a także Stacji 

Doświadczalnej Katedry Ochrony Lasu AR. Były to bowiem ośrodki, w których tematy

ka badawcza, dotyczęca fitopatologii leśnej, oddziaływała na inne ośrodki naukowe 

na terenie Wielkopolski i całego kraju. Było to zasługę pierwszego kierownika Ka
tedry Botaniki Ogólnej i Fitopatologii Uniwersytetu Poznańskiego - prof . dra Bo

lesława Namysłowskiego ; a przede wszystkim jego ucznia, prof . dra Karola Zaleskie

go. 

Wkrótce po wyzwoleniu, w 1947 r . , nakładem Państwowej Szkoły Ogrodnictwa w Po

znaniu, wznowiono pierwszę część przedwojennego skryptu K. Zaleskiego pt. "Choro

by Roślin (Fitopatologia)", a wkrótce potem, w 1953 r., opracowanę wspólnie z 

S. Alwinem, drugę część tego skryptu zatytułowanę 11Środki i technika walki z cho-
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rabami roślin", wspartę wnet serię barwnych tablic chorób drzew leśnych, opracowa

nę przez M. i K. Mańków w porozumieniu z K. Zaleskim. Z kolei z inicjatywy K. Za

leskiego i przy udziale zespołu fitopatologów leśnych i rolnych, kierowanego przez 

K. Mańkę, zostały przełożone na język polski - najpierw ogólnofitopatologiczne 

dzieło E. Gaumanna pt. ,,Pflanzliche Infektionslehre [18], a wkrótce po nim - dru

gi tom podręcznika M. Klinkowskiego pt. ,,Pflanzliche Virologie" [26]. Zaczęły się 

również ukazywać własne, oryginalne opracowania skryptowe lub podręcznikowe, za

inaugurowane pozycję pt. ,,Biologiczne podstawy chorób roślin" i skryptem pt. ,,Fi

topatologia leśna" [26, 37], który rozrósł się niebawem do pierwszego w Polsce 

podręcznika akademickiego pod tym samym tytułem. Jak dotychczas ukazały się trzy 

wydania tego podręcznika [40, 56, 62], z których pierwsze zostało wyróżnione na

grodę pierwszego stopnia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Równocześ

nie w Katedrze Fitopatologii Leśnej opracowano kilka mniejszych pozycji podręcz

nikowych, m.in. o chorobach drzew i krzewów parkowych [39] i o chorobach drzew i 

krzewów owocowych [38]. Należy wspomnieć także o zamieszczonych w podręczniku pt. 

„Botanika dla Wyższych Szkól Rolniczych" (pod redakcję K. Steckiego) opracowaniach 

dotyczęcych glonów, grzybów i porostów, który to podręcznik został wyróżniony zes

polowę nagrodę drugiego stopnia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Powojenny poznański dorobek naukowo-badawczy w dziedzinie fitopatologii leś

nej można podzielić na osięgnięcia w ramach fitopatologii ogólnej i fitopatologii 

szczegółowej. 

Jednym z cenniejszych osięgnięć w ramach fitopatologii ogólnej, o szczególnym 

znaczeniu dla symptomatologii i epidemiologii, jest opracowanie nowej metody ba

dania chorób drzew w drzewostanach i zadrzewieniach [33- 35, 62]. Sprowadza 

się ona do przyjęcia odpowiedniej, jednolitej skali porażenia poszczególnych drzew, 

następnie okresowego powtarzania za pomocę tej skali oceny stopnia porażenia tych 

samych drzew w badanej grupie, i w·końcu do wyrażenia oceny w postaci zestawień 

liczbowych lub wykresów. Istota tej metody polega na wykorzystaniu okoliczności, 

że w odpowiednio dużej populacji drzew i w tym samym czasie występuję zwykle drze

wa o różnym stopniu porażenia chorobę (od zdrowych, poprzez słabo, średnio, sil

nie i bardzo silnie porażone, do zamarłych). Pozwala to na ustalenie przeciętnego 

okresu trwania choroby na jednym drzewie, w czasie wielokrotnie krótszym od rze

czywistego jej trwania. Metoda ułatwia też zauważenie pierwszych faz epidemii, 

określenie tempa rozwoju choroby, a tym samym także zorganizowanie możliwie wczes

nych zabiegów ochronnych. Metodę tę zastosowano w Laboratorium Podstawowych Prob

lemów Leśnictwa i Drzewnictwa PAN w badaniach nad przebiegiem epidemii zamierania 

pędów sosny (Gremmeniella abietina). 

Niemniej ważnym □sięgnięciem w dziedzinie fitopatologii ogólnej jest też opra

cowanie metody badania wpływu środowiska leśnego na występowanie chorób drzew leś-
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nych, przy wykorzystaniu strukturalnego i funkcjonalnego (w stosunku do określo

nych patogenów) zróżnicowania zbiorowisk grzybów. Wymagało tom.in. udoskonalenia 

technik izolowania grzybów (i ewentualnie innych mikroorganizmów) z różnych częś

ci środowiska, np. z gleby, ryzosfery, ściółki itp. [25, 45, 52, 66, 70a, 72, 74 , 

82, 92], oraz stworzenia możliwości oceniania całych zbiorowisk z punktu widzenia 

ich wpływu na patogen [42, 43, 52, 66, 68, 82]. W końcu powstała tzw. metoda sze

regów biotycznych, początkowo dość prosta [42, 66], z czasem udoskonalona (21, 46, 

49, 52, 55, 82]. Do ważniejszych prac opartych na tej metodzie i stanowiących za

razem sprawdzian jej przydatności, należę prace związane z badaniami nad opieńkę 

miodowę [46, 48], hubę korzeni [6, 31, 99], zgorzelę siewek [21, 22, 79, BO, 82] i 

hubę sosny [1] . 

Metoda szeregów biotycznych pozwala wyrazić wpływ środowiska zewnętrznego na 

określony patogen za pomocą jednej liczby - dodatniej, ujemnej, lub też równej ze

ru. Nazwa metody pochodzi stęd, że zbiorowiska grzybów (mikroorganizmów) wyraża

jęce dane środowisko, można ułożyć w szeregi gatunków (szczepów), wywierajęcych 

jednakowy wpływ na określone patogeny, pomimo zróżnicowania ich przynależności sy

stematycznej. Jeżeli szczepy, wchodzęce w skład określonego szeregu, nazwiemy 

„składnikami", wtedy można powiedzieć, że szeregi szczepów, na które rozpada się 

dane zbiorowisko, mogę być ubogie w składniki. Bogactwo zaś składników poszczegól
nych szeregów, łęcznie z wielkościę i kierunkiem działania tych składników na pa

togeny, decyduję o ich biotycznej funkcji . Opierajęc się na szeregach biotycznych 

wykonano w Polsce kilkadziesięt prac m.in. doktorskich i habilitacyjnych. Metoda 

ta została zaprezentowana także na światowym kongresie leśnictwa, który odbył się 

w 1972 r. w Buenos Aires [55]. 

Jako pewnego rodzaju podstawę przyszłych badań w zakresie fitopatologii leś

nej (i innych działów ochrony lasu) w Wielkopolsce, można uznać opracowanie pt. 

ulasy Wielkopolski a ich zdrowotność", zamieszczone w numerze 2/3 Kroniki Wielko

polski z 1982 r . , wykonane w Laboratorium Podstawowych Problemów Leśnictwa i 

Drzewnictwa PAN. 

lrzeba też wspomnieć o pracach zwięzanych z etiologię rozkładu drewna, a miano

wicie o pracachS. Domańskiego, pochodzęcych z okresu kiedy był on kierownikiem te

renowego laboratorium IBL w Jeziorach, a potem pracownikiem naukowym AR w Pozna

niu (Stacja Terenowa w Siemianicach), a więc do około 1965 r. Sę to zarówno opra
cowania ściśle fitopatologiczne, jak np. badania nad opieńkę miodowę w Wielkopol

skim Parku Narodowym, ogłoszone w Pracach IBL w 1953 r. jak też inne, głównie mi

kologiczne, zwięzane z charakterystycznymi kompelsami leśnymi, zwłaszcza z Bia

łowieskim Parkiem Narodowym, lasami mazurskimi, sudeckimi, bieszczadzkimi i ze 

Świętokrzyskim Parkiem Narodowym (11-17]. Obejmuję one bardzo liczne gatunki i for

my grzybów należęcych do rzędów Aphyllophorales i Agaricales (rzadziej), rozkła-
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dających drewno żywych i martwyc.h drzew w lesie. Prace te znalazły odbicie m. in . 

w wielu opracowaniach książkowych , wysoko cenionych w kraju i za granicą . 

Należy także wyróżnić działalność badawczą (ważną m.in . z punktu widzenia fi

topatologii leśnej) J. i R. Pachlewskich nad mikoryzami drzew leśnych, prowadzoną 

w Pracowni Mikrobiologii Leśnej IBL w Jeziorach, w latach pięćdziesiątych do sie

demdziesiątych. Warto tu przytoczyć cenne badania J. Pachlewskiej nad syntezami 

mikoryzowymi sosny [97] i pracę R. Pachlewskiego [96] o hodowli grzybów mikoryzo

wych na drzewach leśnych w czystych kulturach. Inne b8dania nad mikoryzami drzew 

leśnych prowadził S. Kowalski z Katedry Fitopatologii Leśnej AR w Poznaniu, zaj

mujęcy się zwłaszcza wpływem grzybów mikoryzowych na odporność drzew leśnych na 

choroby, np. na hubę korzeni [31]. Wykazał on również doświadczalnie, jako pierwszy 

w świecie, dawno zakładaną możliwość tworzenia się mikoryzy Pinus sylvestris i Fo

mes annosus [27]. Zajmował się też z powodzeniem badaniem syntez mikoryzowych sos

ny zwyczajnej z grzybem Mycelium radicis atrovirens i z szeregiem innych grzybów 

mikoryzowych [28, 29]. Kierownicy Katedry Fitopatologii Leśnej AR w Poznaniu (wcześ

niej Zakładu Chorób Roślin na Wydziale Rolniczym, a potem Katedry Fitopatologii 

na Wydziale Ogrodniczym), wiele uwagi poświęcili ogólnej nauce o chorobach roślin. 

I tak K. Zaleski dawał temu wyraz,m.in. poprzez ukierunkowanie swych .magistrantów 

w badaniach mikologiczno-fitopatologicznych, uwzględniajęcych szeroką skalę wa

runków ekologicznych lasów polskich, aczkolwiek badania te obejmowały początkowo 

tylko grzyby makroskopowe [103-105]. Pótniej, zainteresowania tego typu więzały 

się coraz bardziej z grzybami mikroskopowymi, bytującymi w środowisku rośliny-gos

podarza. Wskazuję na to choćby prace poświęcone mikoflorze korzeni [43, 72, 92, 

94] i inne prace mikologiczne, prowadzące stopniowo do opracowania metody szere

gów biotycznych [20, 73, 68 i in .]. Metoda ta zwiększyła zainteresowanie naukow

ców biologiczną ochronę roślin przed chorobami [53, 58 i in.], zwłaszcza przed 

grzybem Mycelium radicis atrovirens [28, 41 i in.] . Nowego opracowania wymagały 

tak ważne zagadnienia jak odporność roślin na choroby [51, 57] czy problem poten

cjału inokulacyjnego patogenu [54] . Zwrócono też uwagę na konieczność uporządko

wania słownictwa fitopatologicznego [18, 26, 32, 62 i in .] , m.in . w zakresie fi

topatologii leśnej. Warto jeszcze wspomnieć o tak ogólnych opracowaniach jak opis 

działalności naukowej K. Zaleskiego [59], analiza osiągnięć fitopatologii leśnej 

w Polsce (dla potrzeb II Kongresu Nauki Polskiaj) [61, 84], rozważania o systemie 

zasad fitopatologii dla praktycznej ochrony rośliny przed chorobami [63] oraz stu

dia nad koncepcją integrowanej ochrony lasu przed chorobami [62]. 

Wśród badań w zakresie szczegółowej fitopatologii leśnej wiele poświęconych 

było chorobom sosny zwyczajnej , a zwłaszcza zgorzeli siewek sosny i chorób , jej 

igieł, hubie korzeni i opieńce miodowej ( występujęcej również na świerku), a tak

że hubie sosny i zamieraniu pędów sosny . Mniej było prac badawczych nad chorobami 
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świerka i drzew liściastych (z wyjętkiem dość intensywnie badanych chorób wię

zu) . 
Badania nad zgorzelę siewek drzew leśnych łęczę się w znacznej mierze z bada

niami nad zdrowotnościę nasion, której poświęcono, jeszcze przed ostatnię wojnę 

światowę, dwie interesujęce prace. Pierwszę z nich opublikował L. Garbowski z byd

goskiego oddziału PINGW, [17a], druga, wykonana w 1939 r. przez Zaleskiego i Siera

kowskiego [107], nie doczekała się jeszcze opublikowania (jej maszynopis znajduje 

się w Katedrze Fitopatologii AR w Poznaniu). Autorzy dowiedli w niej m.in. (jako 

pierwsi), że nasiona sosny zwyczajnej o ciemnej C11czarnej") łupince wypuszczają 

więcej zdrowych kiełków i sę mniej porażone przez grzyby zgorzelowe niż nasiona o 
jasnej (,,białej") łupince . Zjawisko to było później badane i potwierdzone także 

przez innych autorów. 

W 1963 r. ukazała się praca M. Gierczak o zgorzeli siewek sosny i modrzewia, 

występujęcej w warunkach wysiewu nasion na tych samych kwaterach przez wiele lat 

[19]. Okazało się, że zagrożenie zgorzelę znacznie wzrastało nie tylko z powodu 

zwiększania się z biegiem lat zasiedlenia gleby przez grzyby chorobotwórcze, (co 

znano już przedtem), lecz także z powodu równoczesnego zwiększania się dominacji 

groźniejszych patogenów. W następnej pracy poświęconej zgorzeli siewek (tym razem 

tylko na sośnie zwyczajnej) [21] została, po raz pierwszy dla tej choroby, za

stosowana metoda szeregów biotycznych. Praca ta wykazałam.in., że w warunkach pol

skich groźnym dla siewek sosny może być także grzyb Rhizoctonia solani. M. -Gier

czak w swojej pracy habilitacyjnej poświęconej badaniom zbiorowiska grzybów glebo

wych i ściółkowych w Puszczy Bukowej pod Szczecinem (m.in., z punktu widzenia wpły

wu tych zbiorowisk na grzyb zgorzelowy Fusarium oxysporum), potwierdziła przydat

ność metody szeregów biotycznych do badań nad zgorzelę siewek drzew leśnych [22]. 
Zgorzeli siewek dotyczyła także praca Mańki i Kowalskiego [52], w wyniku ktq

rej pewnemu udoskonaleniu uległa skala oceny stosunków biotycznych, zachodzących 

w kulturach dwugrzybowych (patogen - składnik.zbiorowiska grzybów), stosowanej w 

metodzie szeregów biotycznych. Metoda ta została także wykorzystana w pewnym ty

pie badań nad zgorzelę siewek, dotyczącym zjawiska zamierania samosiewów cisa w 
Wierzchlesie [79, BOJ, na których wzorował się później w znacznej mierze S. Kowal

ski, badajęc podobne zjawisko w drze"°'ostanach jodłowych. Badania w Wieszchlesie 

wykazały, że bezpośrednię przyczynę zamierania nalotu cisowego był grzyb zgarze-
łowy Cylindrocarpon destructans, po zajęciu przez niego miejsca (na korzeniach 

siew2k cisa) po grzybie korzeniowym Mycelium radicis atrovirens. 

Badania nad możliwości. ę ochrony siewek przed zgorzelę obejmowały dwa kierun

ki: chemiczny i biologiczny . Pierwszy z nich był słabo realizowany [78, 107], na

tomiast większę uwagę zwrócono na badania nad ochronę biologicznę. Opracowano 

biopreparat w postaci trocin sosnowych przerośniętych grzybem Mycelium radicis 
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atrovirens, którego równoczesny wysiew z nasionami sosny zabezpieczał siewki przed 

porażeniem przez grzyb Fusarium oxysporum [77, 87] . Dalsze prace w tym zakresie 

zmierzaję do stworzenia warunków produkcji tzw. wieloskładnikowych preparatów bio

logicznych, przystosowanych do działania w zróżnicowanych warunkach glebowych w 
szkółkach leśnych [101]. Do najgroźniejszych grzybów zgorzelowych sosny występu

jęcych na ternie Wielkopolski należę Fusaria (głównie Fusarium oxysporum), Rhizoc

tonia solani i Cylindrocarpon destructans [23, 76] . Zgodnie z teorię o potencja

le inokulacyjnym [54], jeśli w glebie występuje więcej niż jeden patogen, to ata

kujęcym siewki jest ten, któremu warunki środowiska glebowego sprzyjaję najbar

dziej. Może się to wyrażać,m . in. proporcję grzybów patogenicznych do grzybów sa

profitycznych w środowisku glebowym. I tak w badaniach [67] stwierdzono, że w ko

rzeniach zdrowo wyględajęcych siewek sosny zwyczajnej proporcja ta wynosiła oko

ło 1:1, podczas gdy w korzeniach siewek chorych 3:1 . 

Prace nad zgorzelę siewek wymagały niekiedy badań metodycznych, dotyczęcych 

zróżnicowania technik izolowania grzybów zgorzelowych [75] np . Fusarium oxysporum 

i Rhizoctonia solani. 

W szkółkach leśnych i młodych uprawach sosny zwyczajnej wa żnę gospodarczo cho

robę bywa także, powodowany przez grzyby z rodzaju Lophodermium, przedwczesny opad 

igliwia (osutka sosny). Prowadzęcy badania nad tę chorobę Zaleski i Łukomski[l06], 

oraz Chwaliń~ki [2-10] i C. Kozłowska (z ośrodka warszawskiego), obserwowali na 

obszarze całego kraju okresy wyrzutu askospor grzyba Lophodermium pinastri. Oka

zało się, że w Polsce zaznaczaję się dwa okresy obfitego wyrzutu askospor - wio

senny i letnio-jesienny, oraz szereg słabszych wyrzutów, choć także groźnych, dla 

młodych sosen. Zarówno jednak szczytowe pod względem nasilenia , jak i pozostałe 

wyrzuty askospor, nie łęczę się ściśle z określonymi terminami, ponieważ zależę 

one w znacznym stopniu od ogólnego przebiegu pogody jak i mikroklimatu leśnego, 

wynikajęcego,m . in. z aktualnego stanu zagospodarowania lasu . Utrudnia to oczywiś

cie podejmowanie skutecznych zabiegów ochrony przed osutkę sosny. Z myślę o przez

wyciężeniu tych praktycznych trudności, wynikajęcych z omówionych badań Chwaliń

skiego, wykonano szereg dalszych badań, jak np. nad chemicznę ochronę przed osut

kę sosny [70], czy nad wykorzystaniem do tego celu obserwacji fenologicznych [BJ. 
Ujemnę stronę dotychczasowych badań (także w Wielkopolsce) nad ostukę sosny było 

błędne mniemanie, że jedynym sprawcę tej choroby jest grzyb Lophodermium pinastri . 

Tymczasem wyniki ostatnich badań dowiodły, że grzybów tych jest więcej, oraz że 

niektóre z nich, np. Lophodermium seditiosum, mogę być znacznie groźniejsze niż 

Lophodermium pinastri . 

Od osutki sosny, o której była mowa dotychczas, a która ostatnio nazywana by

wa wiosennę osutkę sosny, należy odróżnić przedwczesne opadanie igieł sosny w wie

ku około 6 do kilkunastu lat, nazywane coraz częściej jesiennę osutkę sosny. Opa-
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danie porażonego igliwia odbywa się w tym przypadku nie wiosnę lecz jesienię. Z 

prac Katedry Fitopatologii Leśnej wynika, że przyczynę jesiennej osutki sosny mo

gę być różne grzyby, jak np. Sclerophoma pythiophila, Lophodermium pinastri, Co

niothyrium fuckelii i in . [88, 91], a według innych autorów· także grzyb Cycloneus

ma minus. Etiologia tej choroby jest więc jeszcze niewyjaśniona. Przypuszcza się 

jednak, nie bez podstaw, że czynnikiem wywołujęcym tę chorobę może być stresowe 

działanie nadmiaru so2 w powietrzu. 

Opieńka miodowa (Armillaria mellea) i huba korzeni (Heterobasidion annosum = 

Fames annosus) badane były dotychczas w Wielkopolsce głównie przez Katedrę Fito

patologii Leśnej AR w Poznaniu . W pracy K. Mańki [34] dotyczęcej epidemii opieńki 

miodowej w drzewostanach świerkowych Beskidu Małego (pierwszej tego typu pracy w 

Katedrze), opracowano nawę metodę badania przebiegu epidemii w populacjach drzew 

leśnych, a także badano biologię i fizjologię patogenu (A. mellea) i atrakcyjność 

korzeni świerka i jodły jako bazy pokarmowej patogenu. W pracy tej zwrócono też 

uwagę (po raz pierwszy w świecie) na zachowanie się A. mellea, występujęcegona ko

rzeniach świerka, w stosunku do grzyba Mycelium radicis atrovirens, który stał 

się celem licznych dalszych badań [41, 42, 46, 48, 49, 77, 79, 80, 92, 94 i in.]. 
Stwierdzono m.in., że jeden ze szczepów tego grzyba sprzyja wytwarzaniu ryzomorf 

przez opieńkę miodowę, co oznacza rozszerzenie skali ekologicznej występowania te

go patogenu oraz wzrost jego aktywności . 

Mniej więcej w tym samym czasie Domański badał przyczyny powstawania posuszu 

w drzewostanach sosnowych Wielkopolskiego Parku Narodowego [12], stwierdzajęc m.in. 

że po przekroczeniu pewnej granicy wieku, sosny przejawiały zwiększonę podatność 

na opieńkę miodowę. Autor udowodnił także, że podszyty liściaste w drzewostanach 

sosnowych, w przypadku ich wycinania, mogę (wskutek silnego opanowania pniaków 

przez A. mellea) sprzyjać porażeniu sosen przez opieńkę. 

Kolejna praca nad opieńkę miodowę, wykonana w Katedrze Fitopatologii Leśnej, 

dotyczyła szczepowego zróżnicowania tego grzyba [44], zwłaszcza w zakresie jego 

chorobotwórczości . Opisano m.in . szczep apatogeniczny i szczep patogeniczny, z 

uwzględnieniem różnic między cechami rozwojowymi i morfologicznymi. Występowanie 

w środowisku glebowym drzewostanów różnych szczepów opieńki miodowej, nasunęło 

przypuszczenie, że może się to więzać z jakościowym zróżnicowaniem tych środowisk . 

Przypuszczenie to starano się sprawdzić w kilku dalszych pracach [46, 48, 491 po

przedzonych zresztę wcześniejszymi badaniami [42, 68]. W pracach tych zastosowano 

z powodzeniem metodę szeregów biotycznych, dzięki której można było m.in . wyka

zać, że w przypadku dwóch drzewostanów świerkowych tego samego wieku, lecz ros

nęcych w różnych siedliskach (pierwszy był silnie porażony przez opieńkę miodowę, 

drugi zaś zdrowy), gleba pierwszego drzewostanu zawierała zbiorowisko g~zybów sa

profitycznych bardziej sprzyjajęce (pięciokrotnie) aktywności opieńki miodowej, 
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aniżeli zbiorowisko grzybów saprofitycznych, zasiedlajęce glebę w drugim drzewo

stanie. 
Niemało prac badawczych Katedry Fitopatologii Leśnej dotyczyło huby korzeni w 

drzewostanach sosnowych [46, 49, 64, 88-90, 99, 100]. Prace te zgromadziły wiele 

materiału obserwacyjnego, przydatnego w ochronie drzewostanów, zalecajęcego nie

kiedy łęczenie zabiegów przeciwko hubie korzeni z zabiegami przeciwko zamieraniu 

pędów sosny zwyczajnej (Grenmeniella abietina), co zresztę stanowi dobry przykład 

tzw. ochrony kompleksowej [64]. 

Badania nad hubę korzeni przeprowadzone przez S. Kowalskiego [27-31]udowodni

ły możliwość tworzenia zwięzków mikoryzowych grzyba H. annosum z korzeniami sosny 

zwyczajnej [27], jak też wykazały zdolność niektórych szczepów grzyba Mycelium ra

dicis atrovirens do tworzenia ektomikoryz z sosnę zwyczajnę [28], podobnie zresz

tę jak zdolność innych, już dawniej znanych, grzybów mikoryzowych do tworzenia 

zwięzków z sosnę [29]. Autor badał także powięzania między zbiorowiskami grzybów 

leśnego środowiska glebowego (w dwóch drzewostanach sosnowych, na silnie zróżni

cowanych siedliskach) a patogenicznę aktywnościę H. annosum [30, 31], oraz wpływ 

poszczególnych grzybów mikoryzowych na H. annosum. Znacznę wartość maję też bada
nia analityczne nad gatunkowym składem komponentów grzybowych ektomikoryz sosny. 

Pozostaję jeszcze do omówienia badania and hubę sosny (Phellinus pini) i wy

stępujęcym na brzozie (także jako saprofit na drewnie innych gatunków drzew liś

ciastych) grzybem Inonotus obliquus, oraz nad holenderskę chorobę, więzu (Cerato

cystis ulmi) . 

Badania nad hubę sosny zapoczętkował jeszcze przed drugę wojnę światowę Zale

ski, którego prace zostały zreferowane w podręczniku Mańki [62]. W okresie powojennym 

kontynuowano prace nad zewnętrznymi objawami porażenia sosny przez grzyb Phellinus 

pini [69], a zwłaszcza nad możliwościami wykrywania porażenia metodę akustycznę, 

co tylko w części dało zadowalajęce wyniki. Mikoflorę sęków (tylców) sosny, wpły

wajęcę na zakażenie drzewa przez Phellinus pini, badała Burkot-Klonowa [l], stwier

dzajęc, że dla ograniczenia infekcji tym patogenem, najwłaściwszym okresem pod

krzesywania sosny byłaby jesień, gdyż w tym czasie opór mikoflory, zasiedlajęcej 

powierzchnię sęków, bywa największy. Autorka wykazała także, że jednym z rezerwua

rów grzyba Discula brunneo-tingens - sprawcy brunatnienia bielu sosny - mogę być 

sęki sosny, a zwłaszcza ich część wystajęca ponad powierzchnię strzały, jak i gór

na partia części wrośniętej. 
Badania nad holenderskę chorobę więzu [33, 35] dotyczyły epidemicznego jej wy

stępowania w Wielkopolsce. 

W poważnym przeględzie badań w zakresie fitopatologii leśnej okresu powojen
nego; w regionie poznańskim, uwzględniono głównie dorobek Akademii Rolniczej w 

Poznaniu (cytujęc co najwyżej 50% prac). Dorobek innych placówek badawczych, do-
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tyczęcy chorób drzew leśnych, doczekał się osobnych przeglądów a przyszłość poka

że , na ile jest on ważki i pożyteczny . Warto natomiast, na końcu niniejszego opra

cowania przeglądowego, zastanowić się krótko nad tym, w jakim kierunku winny zmie

rzać badania fitopatologów leśnych w najbliższej już przyszłości, i to nie tylko 

w Wielkopolsce. Odpowiedź na to pytanie zdaje się wynikać z faktu, że zaintereso

wania fitopatologów leśnych w Polsce , jąk i w całej Europie, skupiają się głów

nie wokół następujących zagadnień: 1. epidemie chorób drzew w drzewostanach sos

nowych, świerkowych, jodłowych, dębowych i bukowych; 2. pojawianie się nowych cho

rób drzew w powyższych drzewostanach ; 3 . ujmowanie zarówno zdrowych jak i chorych 
drzewostanów (lasów) w kategoriach ekosystemowych i ich ochrona przed chorobami 

według koncepcji integrowanej ochrony lasu. 
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K. MaHbKa 

HCCJIE)J.OBAHMH no JIECHO:M 4\HTOTTATOJIOfHH B BEJihKOTTOJibCKE 

P e 3 10 M e 

Kaq,e,1tpa JieCHO~ ~HTOnaTOJIOrHH CeJibCKOX03HllCTBeHHOtt aKa,ll.eMHK B 
IT03H8HH ĆWJia opraHH3OBaHa B 1954 r. H3 PYKOBO,ll.HMOro npo~. ,!t-pOM 
K. 3aJieCKHM 0TĄeJia 6oJie3Hett pacTeHHtt. B&KĄY Toro, ąTo HenocpeĄCTBeH
HO nocJie OKoaąaHHJI BTOpO~ MHpoaott BOttH~ o~y~aJicrr OCTp~tt Ąe~HUHT no
co6Htt ,ltJIR CTY.ll.8HTOB, BO3HHKJia He06XO,ll.HMOCTb paapa6OTKH aayąHblMH pa-
6oTHHK8MH Kaipe,ll.pbl, Hap.RĄY C HX HayąHO-,ll.H,ll.8KTKąecKott ,ll.eRT8JibHOCTbIO, 
BpeMeHHbIX pa3MHO~aeM'~X yąe6HKKOB. BcKope nORBHJIKCb MamHHOITKCH~e JieK
UHH M. np. K. 3aJieCKoro H K. 3aJieCKOro H c. AJibBHHa no oO~e~ ~HTona
TOJIOrHH, nepeBOĄ TpyĄa 3. rottMaHHa no HH~eKUHOHH~M 6oJie3HffM pacTe
HKtt, a T8Kl1Ce nepeBOĄ yąe6HHKB M. KJIHHKOBCKOro no BHpycH~M 6OJI83HHM 
pacTeHHtt. B O6JiaCTH Jiecaott ~HTOnaTOJ!OrHH ITORBHJICCH MamHHOnHCHbltt'M:ftCT 
TeKCT JI8KUHtt K. MaHbKH, KOTOpbltt noase 6~JI H3Ą8H B BK,ll.e KHH~KH O38-
rJiaBJieHHOtt uJleCHBR (pHTOTTaTOJ!OrJrn: 11 • 

HayąHO-HCCJie,ll.OBBTeJibCKYJO ,ll.eRTeJ!bHOCTb Ka~eĄpbl JI8CHOtt ~HTOITaTOJIO
rHH MOllCHO pa3,lteJIHTb Ha OÓl!l,YJO H no,ll.pOCiHyIO. K nepaott npHHB,ll.JiellCaT MeTO
,ll.HąecKHe pa6OTbl B O6.JiaCTH HCCJI8,ll.0B8HHtt no BJIHRHHIO JieCHOtt cpe,ll.hl, oco
CieHHO JieCHO~ noąabl, Ha CioJie3HH ĄepeBbeB. B HX pe3yJibTBTe 661JIH pa3pa
CioTaH~ MeTOĄhl To H83o ĆHOTHąeCKHX pH,!tOB OCHOBaHH~X Ha Bhl,lteJieHH~ CO
oOmecTB rpH6oa H3 onpeĄeJieHHhlX ąacTett JiecHott cpeĄ~, (noĄCTHJIKa, pH-
3oc<pepa H T. n.) HB onpe,ll.eJieHHH ~YHKUHM 3THX coo6mecTB no OTHOme
HH~ K OTĄeJibHWM BH.li.SM ~HTOnaT• reHH~X rpHĆOBo 

B o6JiaCTH no,1tpo6Hott JieCHOtt ~HTOnaTOJIOrHH Ha nepBhl~ nJiaH B~,ll.BHra
~TCR HCCJieĄOB8HHH no 6oJie3HJIM COCH~, T8KHM KaK rHHJib ceHHUeB, Bece
Hee mIOTTe COCHhl, KOpHeBaR ry6Ka, oneHOK (TaK~e y eJIH), OTMHpaHHe no
CieroB H ryCiKa COCHhl, a TaKllCe HeKOTOp~e CioJie3HH ~HCTB8HHblX ĄepeBbeB, 
TaKHe KaK roJIJIBHĄCKaR ĆOJie3Hb BR3a, H 6epe3OB~tt ąHp. 
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K. Mańka 

INVESTIGATIDNS ON THE FOREST PATHOLOGY IN THE WIELKOPOLSKA REGION 

S u m m a r y 

The Chair of Forest Pathology, Agricultural University of Poznań, budded out 
in 1954 from the farmer Chair of Plant Pathology directed by Prof . Dr. K. Zaleski. 
In view of an acute deficiency, close after the World War II, of teaching equip
ment for students, the scientific Chair s staff of the Chair prepared same provi
sional manuals containing lectures of K. Zaleski and of K. Zaleski and S. Alwin 
on generał plant pathology, as well as translated the work of E. G~umann on in
fectious plant diseases. Similarly they translated into Polish the volume II. of 
Klinkowski's handbook on viral plant diseases. Afterwards K. Mańka published his 
manuał entitled "Forest Phytopathology". 

The research activity of the Chair of Forest Pathology can be divided into 
two parts . To the first belong methodical investigations on the influence of the 
forest environments, particularly of forest soils, on tree diseases. Dn this 
basis the so-called biotic series method has been elaborated. This method con
sists in isolation of colTITiunities of fungi from definite parts of the forest envi-
ronment (litter, rhizosphere, etc.) and in determination of functions of these 
fundal colTITiunities in relation to particular phytopathogenic fungi. 

The second part of investigations was connected mainly with pine diseases 
(damping off caused by Fusarium oxysporum and Rhizoctonia solani, spring and au
tumn needlecast caused by Lophodermium spp, Sclerophoma pythiophila etc . , rots 
caused by Heterobasidion annosum, Armillaria mellea, Phellinus pini; recently 
greater interest arouse about investigations on the Grerrrneniella abietina disease 
of pine) . Also same investigations on diseases of decidous trees (Dutch elm dis
ease, birch clinker etc.) have been dane. 


