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Problemy ochrony lasów 
Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej 

Проблемы охраны лесов в Чехословацкой Социалистической Республике 

_ Problems of forest protection in the Czechoslovak Socialist Republic 

WSTEP 

Gian zagrożenia, a szczególnie stan sanitarny lasów położonych na te- 
renach krajów bezpośrednio sąsiadujących z Polską, ze zrozumiałych 

względów budzi zainteresowanie leśników odpowiadających za produkcję 
leśną i zabezpieczenie trwałości jej użytkowania. Potrzeba wzajemnej in- 
iormacji i koordynowania działalności jest szczególnie istotna w dziedzinie 
ochrony lasu, gdzie różnego rodzaju czynniki szkodotwórcze obejmują je- 
dnocześnie rozległe obszary leśne, podzielone granicami państwowymi. Mo- 
żliwość wymiany informacji prognostycznych, dotyczących przewidywa- 
nego stanu zagrożenia ma dla podejmowanych akcji zwalczania szczególne 
znaczenie. W wymienionym kontekście przedstawiony stan sanitarny i pro- 
blemy ochrony lasów Czechosłowacji obejmują przede wszystkim zagadnie- 
nia pokrewne na terenie Polski, szczególnie w górach i terenach przygra- 
nicznych. Ze względu na specyfikę w organizacji państwowej przedstawiono 
odrębnie problematykę występującą w Czeskiej Socjalistycznej Republice 
i Słowackiej Socjalistycznej Republice. Do opracowania wykorzystano uzy- 
skane materiały i informacje oraz obserwacje przeprowadzone w czasie 
pobytu naukowego w ĆSRS. 

I. PROBLEMATYKA OCHRONY LASU 

W CZESKIEJ SOCJALISTYCZNEJ REPUBLICE 

1. Ogólna charakterystyka lasów 

Na ogólną powierzchnię kraju wynoszącą 7.890 tys. ha lasy zajmują 
2.605 tys. ha, czyli 33%. W składzie gatunkowym lasów drzewa iglaste sta- 
nowią 84%, liściaste 16%. Z gatunków iglastych najliczniej występuje 
świerk — 59%, następnie sosna — 20%, jodła — 3% i modrzew — 2%. 
Z gatunków liściastych dąb 1 buk stanowią 5%, a resztę inne gatunki 

liściaste. 
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Z dokonanego przeglądu lasów wynika, że głównymi czynnikami szko- 
dotwórczymi na terenie CSR są te, które powodują szkody w świerczynach, 
iw mniejszym stopniu w sośninach. Z gatunków liściastych najbardziej 
zagrożony jest dąb. W latach 1965—1970 pozyskano w ĆSR 54.880 tys. m3 
drewna, z czego 34 0 stanowił surowiec pozyskany w ramach użytków przy- 
godnych. 

2. Biotyczne czynniki szkodotwórcze 

o. Szkodniki pierwotne 

Spośród szkodników pierwotnych świerka występujących w ĆSR w la- 
tach 1965—1969 stwierdzono w Rudawach wskaźnicę modrzewianeczkę 
(Zeiraphera diniana Gn.), która w formie gradacji wystąpiła na łącznej po- 
wierzchni około 10 tys. ha. Silne żery oraz żery zupełne tego szkodnika, 
szczególnie w połączeniu ze szkodliwym oddziaływaniem przemysłu, bardzo 
ujemnie wpływały na stan zdrowotny świerkowych drzewostanów. Po prze- 
prowadzonych samolotowych zabiegach chemicznych, jak również w wy- 
niku wysokiego spasożytowania jaj oraz niekorzystnego wpływu warunków 
atmosierycznych w okresie rozwoju gąsienic w 1967 r., gradacja szkodnika 
zakończyła się w 1970 r. | 

Dalszym gatunkiem, który masowo wystąpił w drzewostanach świer- 
kowych w południowo-zachodnich Morawach w latach 1964—1968, była 
brudnica mniszka (Ocneria monacha L.). Wystąpiła ona na łącznej powierz- 
chni 2,5 tys. ha. Po zabiegu chemicznym gradacja szkodnika załamała się. 

Od roku 1968 trwa w świerkowych drzewostanach wszystkich klas 
wieku masowy pojaw zawodnicy świerkowej (Lygaeonematus abietinus 
Christ.), która tylko w roku 1970 wykazana została z powierzchni około 
4 tys. ha. W latach 1970 i 1971 zwalczono tego szkodnika w stadium lar- 
walnym na powierzchni około 1 tys. ha. Od prawie 10 lat drzewostany 
świerkowe w północnych Morawach i Beskidach są w każdym roku uszka- 
dzane silnym żerem osnujki świerkowej (Cephalcia abietis L.) na powierz- 
chni około 3 tys. ha. Przeprowadzone zabiegi chemiczne przy użyciu prepa- 
ratów na bazie DDT i HCH przeciwko owadom doskonałym szkodnika nie 
były dostatecznie skuteczne. 

Szkodniki pierwotne sosny, jodły i modrzewia nie występowały w osta- 
tnich latach w CSR masowo i nie powodowały większych szkód. 

W drzewostanach dębowych od szeregu lat średnie 1 silne żery, a nawet. 
żery zupełne powoduje zwójka zieloneczka (Tortria viridana L.). Do jej 
szkodliwej działalności dołącza się piędzik przedzimek (Operophthera bru- 
mata L.). W ostatnich latach zmniejsza się w CSR powierzchnia drzewosta- 
nów liściastych objętych chemicznymi zabiegami. W 1965 r. przeprowa- 
dzono np. zabieg na powierzchni około 3,5 tys. ha, mimo że masowy pojaw 
stwierdzono na powierzchni 5,5 tys. ha. W 1970 r. nie przeprowadzono 
w ogóle zabiegu, pomimo że zagrożona powierzchnia wynosiła około 2 tys. 
ha. Decydują o tym względy ekonomiczne, z jednej strony straty spowo- 
dowane żerem, z drugiej wielkość nakładów na akcje zwalczania. Jeżeli 
nakłady przewyższają straty powodowane żerem, a ponadto zabieg chemicz- 
ny powoduje poważne zakłócenia w stosunkach biocenotycznych, rezygnuje 
się z jego przeprowadzenia. 

Dość poważne szkody w sosnowych i świerkowych uprawach powoduje 
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szeliniak sosnowiec (Hylobius abietis L.), szczególnie licznie występujący 
na powierzchniach po zlikwidowanych wiatrołomach i śniegołomach. Po- 
mimo przeprowadzanych akcji chemicznego zwalczania od 1965 r. coroczne 
jego występowanie stwierdza się na powierzchni od 1 do 1,5 tys. ha. 

W czasie przeprowadzonych akcji zwalczania szkodników pierwotnych 
używane były samoloty dokonujące zabiegu zimnymi aerosolami na bazie 
DDT i HCH. W związku z wycofaniem z produkcji preparatów DDT, ze 
względu na ich szkodliwość dla środowiska, przeprowadzane są próby z pre- 
paratami organofosforowymi. 

b. Szkodniki wtorne i techniczne 

W drzewostanach swierkowych uszkadzanych przez czynniki abiotyczne 
powstaje stala grozba gradacji kornika drukarza (Ips typographus L.). W la- 
tach 1965—1970 pozyskano łącznie 1.303 tys. m* drewna świerkowego opa- 
nowanego przez kornika drukarza i inne towarzyszące mu szkodniki wtórne. 

W górskich drzewostanach iglastych, gdzie istnieją trudności z wywo- 
zem dużych ilości surowca nagromadzonych w miejscach działania czynni- 
ków abiotycznych, co roku powtarza się masowy pojaw drwalnika pasko- 
wanego (Irypodendron lineatum Oliv.). Ma to miejsce szczególnie w świer- 
czynach górskich w Rudawach, Karkonoszach, Górach Orlickich, w Szu- 
mawie, w Wysokim i Niskim Jesioniku. W latach 1965—1970 drwalnik pa- 
skowany opanował 615 tys. m», z czego chemicznie potraktowano około 
300 tys. m. 

W drzewostanach sosnowych w ostatnich latach ciągle obserwuje się 
wzrost ilościowy cetyńca większego (Tomicus Blastophagus piniperda L.), 
powodującego szkody nie tylko w postaci wydzielania się posuszu, ale rów- 
nież osłabienia drzewostanów na skutek żeru uzupełniającego i regenera- 
cyjnego w koronach. 

c. Grzyby pasożytnicze 

W drzewostanach iglastych największe szkody powoduje opieńka mio- 
dowa (Armillariella mellea Karst.) oraz korzeniowiec wieloletni (Heteroba- 
sidiom annosus Bref.). Pierwszy spośród wymienionych gatunków grzy- 
bów występuje w drzewostanach wszystkich klas wieku, drugi natomiast 
głównie w drzewostanach starszych. Ostatnio korzeniowiec wieloletni sy- 
gnalizowany jest już w drzewostanach III klasy wieku. Oba wymienione 
gatunki grzybów często uzupełniają się w swej szkodliwej działalności. Od 
1965 r. corocznie pozyskuje się 115 tys. m* surowca wydzielonego skutkiem 
działalności opieńki. 

W ostatnich latach na terenie całej ĆSR obserwuje się klęskowe za- 
mieranie drzewostanów świerkowych. Przyczyna tego nie jest dotychczas 
dokładnie poznana. Prawdopodobnie chodzi tu o kompleksowe szkodliwe 
działanie czynników biotycznych i abiotycznych. W zakresie tym prowadzo- 
ne są szczegółowe badania przez specjalistów. 

Od wielu lat w drzewostanach i zadrzewieniach wiązowych duże szkody 
powoduje grafioza (Ceratocystis ulmi (Schwarz) Moreau). Od 1965 r.w wy- 
niku działania grafiozy pozyskano w ĆSR 13 tys. m* drewna wiązowego. 

W uprawach i szkółkach sosnowych poważne szkody powoduje osutka 

(Lophodermium pinastri (Schrad.) Chev.). Zniszczeniu ulega przeciętnie 
około 12 mln sadzonek rocznie. 
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Siewki buka niszczone są natomiast przez grzyba zgorzelowego (Phyto- 
phtora cactorum Schroet.). Szczególne nasilenie szkód wystąpiło w 1965 r., 
kiedy zginęło około 29 mln sztuk siewek buka. W latach 1970 i 1971 wystą- 

pił nieurodzaj nasion buka i dlatego choroba ta wystąpiła tylko sporadycz- 
nie. 

d. Szkody powodowane przez norniki 

W ostatnich latach w szczególnym nasileniu wystąpiły szkody w upra- 

wach i szkółkach powodowane przez nornika burego (Microtus agrestis L.), 

karczownika ziemnowodnego (Arvicola terrestis L.) i nornika zwyczajnego 

(Microtus arvalis Pall.). Do ich zwalczania przydatny okazał się importowa- 

ny z NRF preparat Arrex E. 

e. Zwalczanie chwastów 

Na skutek chronicznego braku robotników do ochrony upraw przed 

zachwaszczeniem oraz do przygotowania gleby pod zalesienia w coraz więk- 

szym zakresie stosuje się środki chemiczne — herbicydy. W ostatnich latach 

przy pracach odnowieniowych zabiegiem tym obejmuje się około 1 tys. ha 

rocznie. | 

3. Abiotyczne czynniki szkodotwórcze 

a. Szkody powodowane przez wiatr i okiść 

Szkody powodowane przez te czynniki abiotyczne mają w ĆSR dość 

długą historię. W okresie np. 1800—1960 na Szumawie było 99 wichur, 

które spowodowały powstanie złomów i wywrotów о masie ponad 

3.300 tys. m$. W tym czasie było dziewięć wielkich klęsk, które spowodo- 

wały wyłamanie drzew o masie przekraczającej każdorazowo 100 tys. m$. 

W 19 wypadkach rozmiar szkód przekraczał 50 tys. m3 złomów i wywrotów. 

W Rudawach w ciągu 120 lat było 60 podobnych wichur. W latach 1960— 

1970 w całej CSR wiatr spowodował szkody sięgające 7600 tys. m*. Następ- 

stwem działania okiści było powstanie złomów i wywrotów o masie dodat- 

kowej 5800 tys. m3. Łączna masa użytków przygodnych na terenach klęsko- 

wych wyniosła 18.450 tys. m3, tj. 34% całkowitego pozyskania w wymie- 

nionym okresie. Szkody te stanowią w ostatnim okresie bardzo istotny czyn- 

nik, wpływający w zasadniczy sposób na organizację i planowanie prac 

w leśnictwie oraz na rozmiar zabiegów ochronnych. 

b. Szkodliwa działalność przemysłu 

Szybki rozwój przemysłu powoduje coraz większe szkody w środowisku 

przyrodniczym. Oblicza się, że w ĆSR w ciągu roku opada np. około 80 mln 

ton dwutlenku węgla (w świecie około 75 mld), 2,3 mln ton dwutlenku siarki 

(w świecie 75 mln ton), 250 tys. ton siarkowodoru, 2,3 tys. ton siarczku 

węgla, 3 mln ton pyłów opadających bezpośrednio na ziemię i 4585 tys. ton 

z opadami deszczu. Pyły cementowe wynoszą około 250 tys. ton rocznie. 

Według danych z końca 1970 r. szkodliwym wpływem przemysłu było 

uszkodzonych około 300 tys. ha lasów, w których w okresie 1965—1970 usu- 

nięto 1186 tys. m3 posuszu iglastego. Rocznie straty dokonywane w lesie 

przez przemysł oceniane są na około 400 mln koron. 
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Na terenie Rudaw i Średnich Gór Czeskich występują wpływy północ- 
nego zagłębia węgla brunatnego. Uszkodzona powierzchnia dzewostanów 
wynosi tu 75 tys. ha, w tym 60 tys. ha w stopniu silnym. Spala się tu rocz- 
nie ponad 13 mln ton węgla brunatnego, co powoduje opad 570 tys. ton py- 
łów i 600 tys. ton dwutlenku siarki rocznie. 

Lasy Beskidów znajdują się w zasięgu aglomeracji ostrawskiej. Powo- 
duje ona uszkadzanie 15 tys. ha drzewostanów w związku z emisją 800 tys. 
ton pyłów i 250 tys. ton dwutlenku siarki rocznie. Aglomeracja ta swoim 
zasięgiem obejmuje również drzewostany na terenie Polski południowej. 
Około 2 tys. ha drzewostanów znajdujących się w Górach Izerskich pozo- 
staje w zasięgu emisji polskiej elektrowni w Turoszowie i Niemieckiej Re- 
publiki Demokratycznej w Hirschfelde. Także w Górach Orlickich zagro- 
żonych jest wpływem emisji elektrowni około 1 tys. ha drzewostanu. 

Podane przykładowo aglomeracje przemysłowe, położone w pobliżu gra- 
nicy z Polską, nie wyczerpują całej listy zakładów przemysłowych CSR, 
których szkodliwy wpływ na drzewostany w ostatnim okresie nasila się 
coraz bardziej, przekraczając w wielu wypadkach granice państwowe. 

П. PROBLEMATYKA OCHRONY LASU 

W SŁOWACKIEJ SOCJALISTYCZNEJ REPUBLICE 

1. Ogólna charakterystyka lasów 

Na ogólną powierzchnię kraju wynoszącą 4.898.138 ha przypada 
1.847.831 ha powierzchni leśnej, co stanowi 37%. Roczna produkcja masy 
drzewnej według danych z 1.1.1971 r. wynosiła 4921 tys. m”. Skład gatun- 
kowy drzewostanów obecny i projektowany obrazuje podane niżej zesta- 
wienie: 

  

  

Gatunek drzew Obecny Projektowany 
udział % udział % 

Świerk 25,99 16,22 
Jodła 6,23 11,96 

Sosna 6,77 9,16 

Modrzew 1,36 2,69 

Inne iglaste 0,99 1,92 

Razem iglaste 41,34 41,91 

Dąb 11,66 17,61 

Buk 30,07 29,00 

Grab 6,19 1,38 

Lipa 0,20 2,39 

Jawor 1,06 3,60 

Inne liściaste 9,48 4,51 

Razem liściaste 08,66 58,09 
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Średnie klasy wieku lasów Słowacji charakteryzują się znacznym udzia- 
łem świerka i małym jodły, buka oraz innych gatunków liściastych. W drze- 
wostanach pierwszej klasy wieku bardzo charakterystyczny jest duży udział 
sosny, dwukrotnie wyższy niż jodły. Jodła znajduje się w bardzo niekorzy- 
stnej sytuacji, pomimo że stale podkreśla się konieczność zwiększenia jej 
udziału. Gatunki iglaste prowadzone są w formie monokultur, bądź też 
drzewostanów mieszanych z przewagą jednego, czy dwóch gatunków igla- 
stych. Drzewostany średnich klas dorastają obecnie do tzw. krytycznego 
wieku, kiedy z uwagi na dysproporcje pomiędzy grubością a wysokością na- 
leży oczekiwać wzrostu użytków przygodnych, powodowanych przez czyn- 
niki abiotyczne oraz działalnością niektórych szkodliwych owadów. Struk- 
tura drzewostanów nosi na sobie wyraźne wpływy poprzedniego systemu 
gospodarstwa prowadzonego zrębami czystymi. Stosowane w ostatnim 
20-leciu zabiegi ednowieniowe w drzewostanach do tego nie przygotowa- 
nych spowodowały wzrost użytków przygodnych. Ilość ich w ostatnim 
10-leciu waha się pomiędzy 25 a 75% ogólnego pozyskania, średnio wynosi 
35%. W okresie 1961—1970 r. wynosiły one 1468 tys. m rocznie. W rów- 
nowiekowych i jednopiętrowych drzewostanach powstają korzystne wa- 
runki dla aktywizacji patogennych organizmów i szkodników. Narastaniu 
szkód sprzyja mała stabilność drzewostanów wyrosłych w dużym zwarciu. 

2. Biotyczne czynniki szkodotwórcze 

a. Szkodniki pierwotne 

Od kilku lat w drzewostanach jodłowych obserwuje się zagęszczanie 
populacji wyłogówki jedlineczki (Choristoneura murinana Hb.) będącej jed- 
nym z ważnym ogniw w procesie zamierania drzewostanów jodłowych. 
W ciągu ostatnich 25 lat nękające żery tego szkodnika obejmowały łączną 
powierzchnię ponad 60 tys. ha drzewostanów jodłowych. W licznych wy- 
padkach po wieloletniej gradacji wyłogówki jedlineczki pozostawały jedy- 
nie fragmenty pięknych drzewostanów jodłowych starszych klas wieku, 
tworzące charakterystyczne „,„firanki”. W terenie górzystym przeprowadza- 
ne akcje zwalczania były mało skuteczne. W drzewostanach opanowanych 
przez wyłogówkę jedlineczkę zaobserwowano działanie różnych czynników 
biotycznych i abiotycznych. Do zamierania drzewostanów przyczyniły się 
także nagłe zmiany warunków ekologicznych jodły, powodowane silnymi 
zabiegami trzebieżowymi, na co jodła jest szczególnie wrażliwa. 

W drzewostanach dębowych narasta natomiast gradacja brudnicy nie- 
parki (Ocneria dispar L.). Gatunek ten ze względu na dużą dynamikę roz- 
rodu stanowi poważne niebezpieczeństwo w wielu dąbrowach, tym bardziej, 
że dołączają się do niego inne gatunki szkodników. 

Do zwalczania gąsienic brudnicy nieparki zastosowano ostatnio hormon 
młodzieńczy (JH). Jego praktyczne znaczenie polega na tym, że potrakto- 
wane nim gąsienice nie mogą dokończyć swego rozwoju i przejść w sta- 
dium poczwarki, skutkiem czego giną. Nie ulegają zniszczeniu przy tym 
owady pasożytnicze znajdujące się w ciele potraktowanych preparatem go- 
spodarzy. Nawet lokalne potraktowanie ciała gąsienicy preparatem również 
powoduje poważne zakłócenia w metamorfozie, bowiem część ciała pozo- 
staje w stadium gąsienicy, podczas gdy w pozostałym zachodzą dalsze prze- 
miany w kierunku stadium poczwarki. 
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b. Szkodniki wtórne 

Występujące od szeregu lat poważne szkody powodowane w drzewo- 
stanach przez wiatr, okiść, a zwłaszcza potężna klęska wiatrołomowa, która 
tylko w 1971 roku spowodowała straty wynoszące np. w okolicy Bańskiej 
Bystrzycy około 830 tys. m”, a w Tatrzańskim Parku Narodowym 178 tys. 
m”, sprawiły, ze bardzo poważnym problemem staje się permanentne ma- 
sowe występowanie szkodników wtórnych świerka, zwłaszcza kornika dru- 
karza (Ips typographus L.). Stale wysoki stan populacji tego gatunku, przy 
odpowiednio dużej bazie pokarmowej i sprzyjających warunkach klima- 
tycznych, powoduje szybkie narastanie jego gradacji. Sprzyja temu brak 
odpowiedniej ilości rąk do pracy i nienadążanie ze zwalczaniem mecha- 
nicznym. Chemiczne natomiast zwalczanie nie zawsze daje pełny skutek. 
Dlatego problem ten znajduje się w centrum uwagi specjalistów poszuku- 
jących nowych metod zwalczania szkodników wtórnych. Prowadzone inten- 
sywne badania nad ekologią kornika drukarza mają na celu bardziej efek- 
tywne wykładanie drzew pułapkowych (pułapki odgałęzione i przykryte ga- 
łęziami i in.). Również znajomość sumy efektywnych temperatur w okresie 
wiosny pomaga w terminowym wykładaniu pułapek. Przy sumie maksy- 
malnych dziennych temperatur wynoszącej 145 w warunkach okolic Hroń- 
ca rozpoczynała się wiosenna rójka kornika drukarza. Wykładanie II serii 
pułapek przeprowadzano przy sumie 180—280 (5). Opracowanie sztucz- 
nych pułapek (olfiaktometry) z zastosowaniem atraktantów wabiących roją- 
ce się chrząszcze (5), zastosowanie drzew pułapkowych nasyconych specjal- 
nym preparatem z grupy herbicydów (Silvisar 510) służy również unowo- 
cześnieniu metod zwalczania tego groźnego szkodnika. 

c. Szkody czynione przez zwierzynę 

Poważny problem na terenie Słowacji stanowią szkody wyrządzane 
przez zwierzynę. Tylko w okresie zimy 1970/71 na skutek ogryzania uszko- 
dzonych zostało 11,3 tys. ha upraw i młodników (pow. zredukowana 
1389 ha), natomiast spałowanie wystąpiło na powierzchni 7653 ha, co sta- 
nowi 374 ha powierzchni zredukowanej. Na 1 tys. ha powierzchni leśnej 
przypadają w Słowacji 23 jelenie. Stan pojemności łowisk jest przekroczo- 
ny o 7,9 tys. jednostek przeliczonych na jelenie. W 1969 r. szkody od spało- 
wania wynosiły 14,5 mln koron, a od zgryzania ponad 12 mln koron. Cał- 
kowita suma szkód w 1971 r. wyniosła 16,8 mln koron. Razem z nakładami 
na zabezpieczenie przed szkodami wydatkowano 46,35 mln koron, co na 
1 szt. jelenia wynosi 1190 koron rocznie. 

d. Choroby grzybowe 

Choroby grzybowe wywierają istotny wpływ na stan zdrowotny drze- 
wostanów Słowacji. Uszkodzenia mechaniczne występujące na świerku spo- 
wodowały zgniliznę pni dochodzącą w niektórych miejscowościach do 80% 
drzew. U gatunków iglastych główną rolę odgrywa opieńka i korzeniowiec 
wieloletni. 

Przy badaniu np. opieńki miodowej (1, 2) stwierdzono w Słowacji wy- 

stępowanie 5 ras biologicznych, różniących się między innymi związkami 

z rośliną żywicielską. Te związki, od mikoryzy, przez saprofityzm, przecho- 
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dzą do pasożytnictwa. Podobnie korzeniowiec wieloletni wytwarza różne 
rasy. 

Badania H eś ko (2) wykazały, że szereg gatunków runa leśnego i krze- 
wów, np. bzy: Sambucus nigra i Sambucus racemosa, zawieraja fitoncydy 
hamujące rozwój wymienionych chorób grzybowych, co uzasadnia koniecz- 
ność ich wprowadzania do zagrożonych drzewostanów. 

Przy stosowaniu różnych preparatów grzybobójczych najlepsze wyniki 
uzyskano stosując przeciwko opieńce i korzeniowcowi wieloletniemu 3% 
kwas ortoborowy H;BO,. Preparat ten okazał się w 100% skuteczny i po 
upływie dwóch lat brak było owocników opieńki w terenach, gdzie go za- 
stosowano, w przeciwieństwie do powierzchni kontrolnych. 

Poza opieńką i korzeniowcem wieloletnim choroby pochodzenia grzybo- 
wego wystąpiły również na gatunkach liściastych. Szczególnie duże szkody 

występują w drzewostanach bukowych. Drzewa są tam bardzo często ra- 
nione przy pracach zrębowych i transportowych, a także uszkadzane przez 
zwierzynę leśną i bydło domowe wypasane w lesie. Miejscami ilość pni 
z otwartymi ranami dochodziła do nieomal 50%, a z otwartymi guzami do 
ponad 11%. Uszkodzenia te stały się miejscami infekcji grzybów pasożyt- 
niczych powodujących schorzenia drzew. 

Wprowadzenie do produkcji leśnej na szerszą skalę gatunków szybkoro- 
snących, głównie topól i wierzb, spowodowało jednocześnie konieczność 
opracowania metod zabezpieczania tej produkcji zagrożonej ze strony. 

szkodliwych grzybów i owadów (3). 

3. Abiotyczne czynniki szkodotwórcze 

a. Wiatr i okiść 

W latach 1961—1969 pozyskano w Słowacji około 9,6 mln m* drewna 
pochodzącego z wiatrołomów i ponad 3 mln m$ śniegołomów. W 10-leciu 
1961—1970 przeciętne roczne użytki przygodne wynosiły 1468 tys. m. 
W 1971 r. ta przeciętna masa roczna została przekroczona i wyniosła 
1527 tys. m3, w tym szkody od wiatrów wynosiły 77,31%, okiść 22,5% 
i sadź 0,19%. 

Największa klęska wiatrołomowa powstała w listopadzie 1964 r. Maksy- 
malne szybkości wiatru wynosiły wtedy 160 km/godz., przy zasadniczym 
kierunku północno-zachodnim, zgodnym z ogólnym kierunkiem wiatrów 
panujących wtedy na terenie gór i pogórza południowej Polski. W wyniku 
tej klęski pozyskano w latach 1956—1966 ponad 5 mln m$ drewna, w czym 
4,9 mln m? stanowiły gatunki iglaste. 

Szkody powodowane przez abiotyczne czynniki szkodotwórcze stanowią 
jeden z głównych problemów ochrony lasów Słowacji. 

b. Szkody przemysłowe 

Na podstawie dotychczasowych danych ocenia się, iż na terenie Słowacji 
27 tys. ha drzewostanów znajduje się w zasięgu działania szkodliwych prze- 
mysłowych emisji. Z tego na 13,2 tys. ha występuje dwutlenek siarki (SO;) 
oraz pyły, na 11 tys. ha związki fluorowe (F), dwutlenek siarki (SO,) oraz 
pyły, na 2,8 tys. ha związki magnezu (Mg) oraz pyły cementowe. Tylko 
w okolicy miejscowości Żar w powietrze uchodzi rocznie 1,3 tys. ton.flu- 
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oru i jego połączeń, w związku z czym jest tam zagrożonych ponad 10 tys. ha drzewostanów, głównie jodły, która na tego rodzaju emisje jest szcze- gólnie wrażliwa. 
Ponadto elektrownia w Novakach (koło Nitry) emituje corocznie 29 tys. ton pyłów z zawartością 150 ton arsenu. Do środowiska biologicznego do- stają się przy tym bardzo toksyczne związki. 

WNIOSKI 

1. Czynniki szkodotwórcze występujące w drzewostanach ĆSRS i wpły- 
wające na ich stan zdrowotny są w wielu wypadkach zbliżone do tych, któ- re kształtują stan sanitarny drzewostanów na terenie Polski, szczególnie 
w warunkach górskich. Występujące różnice wynikają z odrębności klima- 
tycznej, ukształtowania terenu, składu gatunkowego drzewostanów i go- 
spodarczej działalności człowieka. 

2. Bardzo zbliżona sytuacja istnieje w zakresie zagrożenia drzewosta- 
nów przez takie czynniki abiotyczne jak wiatr, okiść, niektóre choroby grzy- 
bowe (opieńka, korzeniowiec wieloletni i inne), szkodniki wtórne i tech- 
niczne drzew iglastych, szkodliwe oddziaływanie przemysłu. W tych dzie- 
dzinach wymiana informacji międzynarodowej, szczególnie w odniesieniu 
do terenów przygranicznych, ma poważne znaczenie praktyczne przy likwi- 
dacji zagrożeń i podejmowaniu metod profilaktycznych. 

3. Szczególną uwagę należy zwrócić na te szkodliwe owady i grzyby, 
które odgrywają ważną rolę na terenie CSRS, a dotychczas nie stanowiły 
większego problemu gospodarczego w drzewostanach górskich i podgórskich 
naszego kraju. Istnieje bowiem zawsze potencjalna możliwość rozszerzenia 
zasięgu ich występowania. 

4. Wyniki prac badawczych z zakresu ochrony lasu, szczególnie no- 
wych metod zwalczania szkodników pierwotnych i wtórnych, chorób erzv- 
bowych i innych czynników szkodotwórczych prowadzone na terenie CSRS, 
mogą znaleźć zastosowanie, przy odpowiedniej adaptacji, w warunkach 
naszego kraju. 
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