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Abstract. Armillaria root rot, one of the most dangerous diseases in our forest, is 
caused in Poland mainly by Armillaria ostoyae, especially severe in young Scots 
pine stands, established after broadleaved stands or with participation of 
broadleaved species. The process of tree dying to A. ostoyae was permanent in all 
the observation plots.

WSTÆP
Opieñkowa zgnilizna korzeni drzew jest jednà z najgroêniejszych chorób 

systemów korzeniowych, gùównie w umiarkowanej i podzwrotnikowej strefie 
klimatycznej [Kile i in. 1991, Mañka 2004]. Grzyby rodzaju Armillaria dokonujà 
infekcji za pomocà ryzomorf. O ich moýliwoúciach infekcyjnych decyduje miædzy 
innymi úrodowisko, w którym bytujà, oraz stopieñ podatnoúci drzewa na infekcjæ. 
Spoúród czynników úrodowiska naleýy wymieniã dostæpnoúã bazy pokarmowej, 
odczyn gleby, wilgotnoúã gleby, zawartoúã tlenu i dwutlenku wægla w glebie, 
temperaturæ gleby oraz towarzyszàce mikroorganizmy. Pniaki po usuniætym 
drzewostanie sà bazà pokarmowà w saprotroficznym stadium rozwoju grzyba, a 
iloúã i jakoúã tej bazy w zasadniczy sposób wpùywa na agresywnoúã opieñki w fazie 
pasoýytniczej [Zycha 1970]. Celem pracy byùo przeprowadzenie monitoringu 
chorób infekcyjnych na przykùadzie wybranych 4 - 5 letnich upraw sosnowych, jak 
równieý wpùywu wystæpowania choroby na wielkoúã przyrostu drzewek na 
wysokoúã.

MATERIAÙY I METODY
Powierzchnie obserwacyjne zaùoýono w Nadleúnictwie Dwukoùy (RDLP 

Olsztyn), lustracji powierzchni dokonano jesienià 2009 i wiosna 2010. 
Charakterystykæ powierzchni obserwacyjnych zawiera tabela 1. Na 
powierzchniach obserwacyjnych dokonano oglædzin drzew zdrowych, drzew 
uszkodzonych przez zwierzynæ, drzew zamierajàcych, drzew zamarùych z igliwiem 
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i drzew zamarùych bez igliwia, nierozùoýonych pniaków oraz luk. Wszystkie 
obserwowane cechy zostaùy policzone i odnotowane. Dodatkowo w na kaýdej 
powierzchni obserwacyjnej losowo wybrano po 100 drzew, na których pomierzono 
wysokoúci przyrostów rocznych pædu gùównego oraz wysokoúã caùego drzewa. Dla 
porównania úrednich wysokoúci oraz úrednich przyrostów drzew wybrano 
powierzchniæ kontrolnà w wydzieleniu 306a, która cechowaùa siæ duýà 
zdrowotnoúcià drzew (brak poraýenia ze strony chorób infekcyjnych).

WYNIKI
Na powierzchniach obserwacyjnych stwierdzono szkody od jednego 

patogena, a mianowicie od opieñki ciemnej [Armillaria ostoyae (Romgn.) Herink]. 

W rezultacie przeprowadzonych prac stwierdzono wystæpowanie licznych luk, 
zamarùych drzew oraz uszkodzeñ. W sumie na wszystkich powierzchniach ùàcznie, 
doliczono siæ 4700 sztuk drzew wypadùych. Najwiæcej drzew tzw. uszkodzonych 
byùo na powierzchni 47d (23%). Jednak w kaýdym wydzieleniu moýna zauwaýyã 
duýy odsetek drzew z uszkodzeniami, úrednio 21%. Wyniki zawarto w tabeli 2. Na 
rycinie 1 przedstawiono úrednie wysokoúci drzew na powierzchniach 
obserwacyjnych. Porównujàc úrednià wysokoúã drzewek na powierzchniach 
badawczych ze úrednià wysokoúcià drzewek w wydzieleniu 306a (powierzchnia 
bez widocznych objawów wystæpowania chorób infekcyjnych), rysuje siæ wyraêna 
niekorzystna dla badanych powierzchni róýnica wynoszàca odpowiednio dla 
oddziaùów:

- 47d – 16,87cm (8,2%),
- 37d – 45,20cm (21,9),
- 31d – 44,83cm (21,7%),
- 31c – 61,61cm (29,8%).

Podobnie sytuacja przedstawia siæ ze úrednimi przyrostami rocznymi na wysokoúã 
(Rycina 2) i wynoszàca odpowiednio dla przyrostu I, II i III (róýnica):

- 47d – 7,27cm (11,8%); 6,78cm (14,3%); 2,84cm (8,2%),
- 37d – 11,36cm (18,5%); 3,84cm (8,1%); 5,48cm (15,9%),

Tab. 1. Charakterystyka powierzchni obserwacyjnych

�ród³o: Badania w³asne.
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Tab. 2. Wyniki lustracji na powierzchniach obserwacyjnych

�ród³o: Badania w³asne.

Ryc. 1. Œrednie wysokoœci drzew  na powierzchniach obserwacyjnych
�ród³o: Badania w³asne.
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Ryc. 2. Œrednie przyrosty drzew na wysokoœæ na powierzchniach obserwacyjnych
�ród³o: Badania w³asne.

- 31d – 10,66cm (17,4%); 3,44cm (7,2%); 5,43cm (16,1%),
- 31 c – 15,05cm (24,5%); 10,36cm (21,8%); 10,55cm (30,6%).

Powyýsze wyniki jednoznacznie úwiadczà o negatywnym wpùywie opieñki na 
wzrost drzewek a w rezultacie zmniejszenie przyrostu biomasy, co w przyszùoúci 
zaowocuje zmniejszeniem zasobnoúci masy drzewnej i obniýeniem iloúci 
sortymentów cennych. 

PODSUMOWANIE
Instrukcja Ochrony Lasu w § 184, dotyczàcym oceny zagroýenia upraw, 

mùodników i dràgowin przez patogeny korzeni – opieniek powodujàcych 
opieñkowà zgniliznæ korzeni, mówi, ýe skala zagroýenia upraw, mùodników i 
dràgowin do 20 lat jest nastæpujàca: „ gdy udziaù drzew martwych i / lub z objawami 
choroby oraz wypadów (miejsc po usuniætych drzewach z powodu chorób korzeni) 
wynosi od 11 - 30% - wystæpuje zagroýenie silne”. W 2009r. wystæpowanie 
grzybowych chorób infekcyjnych zostaùo zarejestrowane na ùàcznej powierzchni 
411,5 tys. ha. Na pierwszym miejscu z 38% udziaùem w powierzchni szkód zajmuje 
huba korzeniowa, pomimo zmniejszenia siæ powierzchni areaùu wzglædem roku 
2008 o 26,5 tys. ha. Zmniejszenie szkód dotyczy powierzchni drzewostanów 
starszych klas wieku. Powierzchnia wystæpowania szkód w drzewostanach do 20lat 
wyniosùa ùàcznie 59 091ha i byùa wiæksza od ubiegùorocznej o ok. 11,7 tys. ha. 
Najwiækszy udziaù w zagroýonej powierzchni stanowiùy niezmiennie choroby 
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korzeni – opieñkowa zgnilizna korzeni i huba korzeni. Jedno z czoùowych miejsc 
zwiàzane z wystæpowaniem chorób korzeni zajmuje Regionalna Dyrekcja Lasów 
Pañstwowych w Olsztynie, jak równieý z areaùem zagroýenia wynoszàcym powyýej 
15 tys. ha. Wyniki przedstawione w podsumowaniu prac badawczych na wybranych 
powierzchniach Nadleúnictwa Dwukoùy, które jest jednostkà organizacyjnà RDLP 
Olsztyn, w peùni potwierdzajà silne wystæpowanie huby korzeniowej i zagroýeñ 
wynikajàcych z obecnoúci patogena.

Czynnikami, które w istotny sposób wpùywajà na rozwój choroby sà: duýa, 
bo 51% powierzchnia drzewostanów zaùoýonych na gruntach porolnych, skùad 
gatunkowy drzewostanów, w którym sosna ma udziaù blisko 80%. Nie mniejsze 
znaczenie ma wiek drzewostanów w nadleúnictwie – wynoszàcy úrednio 48 lat, jak 
równieý 13% udziaù drzewostanów w wieku do 20 lat. Niekorzystnym elementem 
jest duýe rozdrobnienie kompleksów leúnych, których w nadleúnictwie jest 822. 
Dodatkowo sà one przedzielane oraz stykajà siæ z lasami prywatnych wùasnoúci, 
zajmujàcymi w granicach administracyjnych Nadleúnictwa Dwukoùy powierzchniæ 
13 043 ha.
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SRESZCZENIE
W latach 2009-2010 monitorowano wystæpowanie Armillaria ostayaew uprawach 

sosnowych, na czterech powierzchniach badawczych w Nadleúnictwie Dwukoùy. Na 
wszystkich powierzchniach obserwacyjnych stwierdzono duýe zagroýenie ze strony 
opieñki. Liczba wypadùych drzew ksztaùtowaùa siæ od 19 do 23%.

SUMMARY
In 2009-2010 general condition and infestation of young Pinus sylvestris trees by Armillria 
ostayea were monitored in four plantations.  In all the subcompartments trees died from 
Armillaria ostoyae attack. The number of dead trees developed from 19 to 23%.
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