1969.

SYLWAN

ZENON

Nr

CAPECKI

Próba charakterystyki zdrowotności
7

Опыт

характеристики

Tentative

characteristics

12

здравосостояния

of the

health

lasów Bułgarii
лесов

status

в

Болгарии

of forests

in

Bulgaria

р

rzy końcu 1968 r., dzięki wspópracy Bułgarskiej Akademii Nauk Rolniczych i Polskiej Akademii Nauk, autor miał możność zapoznać się
z zagadnieniami ochrony lasu w Bułgarii, odwiedzając Instytut Leśny,
Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Leśnego w Sofii, wiele terenowych
placówek badawczych administracyjnych i obiektów leśnych. Dokonane

spostrzeżenia

stanowiły

podstawę

do

scharakteryzowania

czytelnikowi

polskiemu stanu zdrowotności drzewostanów podobnych do naszych, lecz
rozwijających się w odmiennych warunkach historycznych i klimatycz-

nych.

7 Lasy Ludowej

Republiki Bułgarii wskazują dobitnie, że wpływ

historii

nie ogranicza się do narodu ale ma ogromne znaczenie również dla szaty

roślinnej.

Trwająca

pięć

wieków

pujący po niej okres gospodarki

(1396—1878)

obszarniczej

niewola

turecka

doprowadziły

i nastę-

do całkowi-

tego lub częściowego zniszczenia i zniekształcenia lasu oraz erozji na
setkach tysięcy hektarów ziemi. Zniszczeniom przeciwstawia się naturalne pochodzenie i skład większości lasów oraz prowadzona po wojnie

wielka akcja ich rekonstrukcji.
Lasy naturalne Bułgarii to przede

różnogatunkowe

wszystkim

lasy

liściaste, rosnące na terenach niższych oraz lasy bukowe na terenach
wyższych. Lasy liściaste zajmują najdłuższe pasmo górskie, Starą Płaninę, oraz tereny położone na południu (Rodopy Zachodnie), południo-

wym

wschodzie

(Strandża)

i na

zachodzie

(wzniesienia

zachód

na

od

Maricy), gdzie otaczają ze wszystkich stron lasy iglaste rosnące w wyższych położeniach w pasmach Rodopy, Riła i Pirin (ryc. 1). Osobny ro-

dzaj stanowią drzewostany
w okresie powojennym.

W
niące

W

młodsze,

wymienionych trzech rodzajach
się stanem zdrowotności.

głównie
lasów

iglaste,

można

DRZEWOSTANY

LIŚCIASTE

lasy dębowe

i mieszane

skład ich wchodzą

założone
5

wyróżnić

z udziałem

sztucznie
5

grupy

róż-

rozmaitych

gatunków liściastych rosnące w tzw. dolnej strefie leśno-roślinnej (600—
1300 m npm) oraz lasy bukowe. Pierwsze bardzo silnie zniszczone, zmienione zostały w znacznej części na lasy odroślowe a w najsilniej zalud-
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Ryc.

nionych

okolicach

zespoły

krzewiaste

1. Główne

tworzą

pasma

górskie

wielogatunkowe,

powstałe

w

następstwie

Bułgarii

często

pozbawione

długotrwałych

zwarcia,

wypasów 1.

Pomimo stopniowego ograniczenia wypasu w lasach, w miarę racionalizacji hodowli zwierząt domowych, problem ten istnieje nadal jako zło
konieczne, obejmując jeszcze przeszło połowę lasów i w sposób widoczny utrudniając w kolicach gęściej zaludnionych ich odbudowę.
,
Z. wypasem wiąże się zagadnienie pożarów. Liczba ich uległa w ostat-

nim

dwudziestoleciu

znacznemu

w 1945 r. objęła 7503 ha, zaś
tylko 819 ha (2). Pomimo tego w

rnicznych

Bułgarii,

pożary

zmniejszeniu:

powierzchnia

pożarzysk

średnia roczna z lat 1950—1965
już
warunkach klimatycznych oraz ekono-

stanowią

nadal

poważne

niebezpieczeństwo

zwłaszcza w drzewostanach odroślowych, na które przeciętnie przypada więcej niż połowa pożarów.
Znaczne przerzedzenie drzewostanów przy częstych, długotrwaiących
okresach suszy charakterystycznych dla klimatu Bułgarii powoduje, że

powszechny

wpływ

na

zdrowotność

lasów

liściastych

mają

owady

nisz-

czące aparat asymilacyjny, szczególnie brudnica nieparka (Ocneria dispar
I..), prządka pierścienica (Malacosoma neustria L.), piędzik przedzimek
(Operophtera brumata L.) i zimowek ogołotniak (Hibernia defoliaria L.),

wreszcie

zwójka

zieloneczka

(Tortrix

viridana).

W

okresie

powojennym

szkodniki te są praktycznie nieustannie w stanie gradacji. W szczytowych jej fazach w 1956 r. powierzchnia opanowana przez brudnicę nieparkę wynosiła ponad 585000 ha, a przez prządkę pierścienicę, ponad

114000

ha. Wzorując

się na wysoce

jącym metodę chemiczną
od dawna prowadzi się

intensywnym

i powszechnie

stosu-

gospodarstwie sadowniczym, również w lasach
zwalczanie chemiczne. W 1956 r. objęło ono

1 Licznie występujący tutaj szkodnik, Coraebus bifasciatus Ol. (Coleoptera, Buprestiidae), którego larwy żerują w rdzeniu gałęzi powoduje usychanie wierzchołków
drzew, co nadaje tym drzewostanom charakterystyczny wygląd.
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powierzchnię ponad ćwierć miliona hektarów,
lotów

111000

ha. Mimo

doraźnych

w tym przy użyciu samo-

sukcesów

nie mogło

to wpłynąć

ha-

mująco na powstawanie gradacji w przyszłości, czego dowodem była nowa
gradacja, która objęła w 1966 r. ponad 364000 ha. Ciekawe, że tym

razem nie towarzyszyła nieparce prządka pierścienica, natomiast wzrastające
nasilenie występowania
miernikowców
prawie
równocześnie
osiągnęło kulminację obejmując w 1967 r. powierzchnię 71 000 ha. O ile
obecnie obserwuje się spadek powierzchni występowania miernikowców
i brudnicy nieparki, to jednak nic nie wróży załamywania się gradacji
zwójki zieloneczki, obejmującej powierzchnię znacznie przekraczającą
100 000 ha. Słaby spadek zagrożenia obserwowany w 1968 r. jest przypuszczalnie okresową fluktuacją, spotykaną w gradacji tego szkodnika.
Nie jest możliwe prowadzenie walki chemicznej obejmującej wszystkie tereny występowania szkodników. Podejmowano ją więc w drzewo-

stanach najbardziej wartościowych pod względem hodowlanym i technicznym, w lasach uzdrowiskowych wybrzeża czarnomorskiego, wokół dużych
takich

komunikacyjnych

szlaków

osiedli i wzdłuż

przesłanek

powierzchnia

zwalczania

Ustalona

(10).

1967 r.

w

na

podstawie

wyniosła

około

100 000 ha (1). Obecnie coraz częściej myśli się o uzupełnieniu walki chemicznej zabiegami profilaktycznymi i walką biologiczną, do czego bardzo
dogodne środowiska stanowią dębowe drzewostany. Warunkiem stosowania

gwarantujących

tych sposobów, w rozmiarach

powodzenie jest ustalenie

drzewostanów szczególnie predysponowanych do powstawania gradacji.
występowania
zależnością
nad
badania
w Bułgarii
Przeprowadzone
szkodników od typów lasu (8) wykazały znaczne różnice pod tym względem, co stwarza podstawy do stosowania profilaktyki, a w razie potrzeby
użycia selektywnie działających biopreparatów w pierwotnych centrach
gradacyjnych.
Większość drzewostanów dębowych, odroślowych stanowi obiekt me-

todycznej

wostanów

czesnej
sądzić,

przebudowy

pochodzących

w

kierunku

z nasion.

wyhodowania

Duże

rozmiary

drzewostanów
odporności
naturalnej
że lasy te powinny stosunkowo szybko

polepszenia

zdrowotności.

swej

Część

się do takiej przebudowy, jest usuwana

rekonstrukcji.
Pochodzące

z nasion

drzewostany

na

ich

tej akcji,

przy

drze-

równo-

pozwalają
dębowych,
zmierzać w kierunku

odroslowych,

lasów

miejsce

nie

nadająca

zrębami czystymi w ramach tzw.

|
dębowe

wschodniej

części

Starej

Płaniny oraz Strandży wyraźnie wyróżniają się dobrym stanem stanowiąc
orzedmiot zainteresowania zarówno praktyków, jak i naukowców. Warto

jednak wspomnieć, że na tych właśnie terenach sprzyjają bardzo rozwojowi szkodników warunki klimatyczne. Wyraźnie zaznacza się występo-

wanie szkodników

wtórnych

powodujących

wydzielanie się posuszu oraz

niszczących drewno. Występowaniu tych szkodników sprzyjają szkody
mrozowe, którym we wschodniej części Starej Płaniny ulega zarówno dąb

jak i buk.

Lasy bukowe obejmują ok. 17% powierzchni leśnej i w większości
|
składają się z buka zwyczajnego (Fagus silvatica L.), zajmującego znaczne
powierzchnie w tzw. środkowej strefie leśno-roślinnej, sięgającej do ok.
1700 m npm. Tylko we wschodniej części Starej Płaniny i w Strandży
występuje

strefy

buk

wschodni

leśno-roślinnej.

(Fagus

Pod

orientalis

względem

Lipsky) w

rozmieszczenia,

obrębie

dolnej

występowania
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szkodników i warunków zdrowotności, lasy te są podobne do buczyn
polskich. Są wysoce odporne na działanie czynników chorobotwórczych,
tylko czasem w górach

ulegają okiści. Ze szkodników

owadzich

znaczenie

mają tylko szkodniki wtórne. W górach skład ich jest uboższy z przewagą
owadów rozwijających się w drewnie świeżym zaś na terenach niższych
tak liczba, jak i rozmaitość gatunkowa szkodników jest większa. W drzewostanach

patach,

górskich szkodniki drewna występują mniej

natomiast

w

Strandży

i

wschodniej

Starej

szkodników są znacznie bogatsze niż w buczynach
nie niż w Polsce, w buczynach górskich pomimo

jest zdrowe
stępowanie

i białe, natomiast

zgnilizny

w drzewostanach

rdzeniowej

jest

bardzo

licznie niż w Kar-

Płaninie

zespoły

pomorskich. Przeciwostrych zim, drewno

buka

częste.

wschodniego
Tłumaczy

się

wy-

to

dobrymi na terenach przymorskich warunkami do rozwoju grzybów (ciepłota i wilgotność).
Część drzewostanów bukowych uległa zmianie w drzewostany odroślowe,

bądź

wprost

w

zarośla, które

objęte

Dobre warunki do rozwoju szkodników
części Starej Płaniny i Strandży, powodują,

interesujący obiekt do badań

kilku gatunków

nad

są programem

rekonstrukcji.

wtórnych,
we
że drzewostany

entomocenozą

dębu. Dr Stojan Złatanow

obu

gatunków

wschodniej
te stanowią
buka

oraz

ze Stacji Instytutu

Leś-

nego w Burgas, zarejestrował tu ok. 240 gatunków szkodników dębu,
w tym również szkodników wtórnych, które mogą odgrywać rolę gospo-

darczą. W
poza

czasie mego

typowymi

Leiopus

dla

nebulosus

krótkiego

dębu

pobytu

szkodnikami

L., Trypodendron

występowanie w drewnie dębu
spotykanego w Polsce gatunku

na tych

wtórnymi

terenach
jak

sp. i Xyleborus

stwierdziłem,

Plagionotus

sp., również

węgierskiego (Quercus conferta
Xiphydria longicollis (Geoffr.).

sp.,

liczne

Kit.) nieМа buku

spotyka się częściej i liczniej niż Polsce, takie gatunki jak Chrysobothris
affinis F., Plagionotus arcuatus L., Saperda scalaris L., Leiopus nebulosus L., Taphrorychus bicolor Hbst., oraz Platypus cylindrus F.
DRZEWOSTANY

IGLASTE

Naturalne lasy iglaste, stanowią ok. 18% powierzchni

Są to najpiękniejsze

i najwięcej

produkujące

drzewostany

drzewostanów.
Bułgarii.

Wy-

stępują w środkowej strefie leśno-roślinnej w postaci różnowiekowych
drzewostanów bukowo-jodłowo-świerkowych, jednowiekowych drzewo-

stanów sosnowych oraz w górnej strefie leśno-roślinnej, dochodzącej do
ok. 2200 m npm. w postaci drzewostanów świerkowo-sosnowych , wyżej

jednogatunkowych świerkowych i wreszcie jednogatunkowych lub mieszanych ze świerkiem i sosną zwyczajną, drzewostanów sosny rumelijskiej (Pinus peuce Griseb.). Najwyżej położoną strefę roślinną
kosodrzewina i jałowiec halny (Juniperus nana Willd.), sięgająca
do 2500 m npm.

stanowi
od 2100

Wszystkie te lasy nie uniknęły mniejszego lub większego zniekształcenia. W pobliżu strefy lasów bukowych ilość jodły uległa znacznemu
ograniczeniu tak, że np. we wschodnich Rodopach i Starej Płaninie obecnie występuje ona tylko pojedynczo. Również świerk w Starej Płaninie
został w wielu miejscach całkowicie wyrugowany przez buka. Na przykład w okolicy Petrochanu,

gdzie stare drzewostany

złożone są wyłącznie

z buka, w czasie prac ziemnych wydobyto pień świerka o dług. ok. 30 m.
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Obecnie zmierza się tutaj
do rekonstrukcji drzewostanów
iglastych
kosztem usuwanych wąskimi smugami drzewostanów bukowych. Zakładane uprawy rozwijają się dobrze, jedynie tam gdzie słabnie działanie
bocznej osłony, obserwuje się miejscami silne występowanie ochojniaka

szyszniaka

(Cnaphalodes

strobilobius

który

Kltb.),

hamuje

wzrost

drze-

uprawy
w
wprowadzony
sprzyja
szkodnika
Występowaniu
wek.
modrzew.
Drzewostany bukowo-jodłowo-świerkowe
i wyżej
położone
czyste

świerczyny cechują się znaczną odpornością. Szkody od okiści nie wystę-

pują zupełnie, zaś szkody od wiatru są rzadkie (1958 r. Witosza, 1965 r.
Pirin i Riła). Ich charakter jest typowy dla drzewostanów naturalnych:
powstają zwykle w formie gniazd lub pasów wzdłuż drogi huraganu,
którego siła miejscami przewyższała maksymalną odporność drzewostanów. Skład gatunkowy szkodników jest tu podobny jak u nas. Opieńka
miodowa występuje tylko w charakterze roztocza, nie opanowując żywych drzew. Duże znaczenie ma wrośniak korzeniowy (Formes annosus
Fr.) atakujący sosnę, a szczególnie świerk. Opanowanie dochodzi lokalnie
do 50% drzew. Wrośniaka traktuje się wyłącznie jako szkodnika drewna,
wydaje się jednak, że nie bez znaczenia jest jego rola osłabiająca, zwłaszcza drzewa w starym wieku. Następstwem tego jest dobijanie pojedynczych świerków, przez ścigi (Tetropium sp.) i kornika drukarza. Ten
ostatni rozmnaża się licznie w następstwie szkód od wiatrów, atakując

optymalny
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Drzewostany dębowe

Orzewostany bukowe, świerkowe i mieszane
Orzewostany sosnowe naturalne
Uprawy i mtodniki w górach
Uprawy i mtodniki w potoz eniach niższych

2. Schematyczne

przedstawienie

nego

lasów

tendencji

bułgarskich.

rozwoju

Oryg.

stanu

zdrowot-

potem drzewa stojące. Tak np. w położonym w Pirin rezerwacie Parangalica usunięto w 1967 r. 2000 m3 drzew kornikowych. Dowodzi to możliwości gradacji kornika drukarza także w drzewostanach naturalnych.

Na świerku występują ponadto: drwalnik paskowany (Trypodendron lineatum Ol.) polesiaki (Hylurgops sp.) i trzpiennikowate (Siricidae); na jodle:
smolnik jodłowiec (Pissodes piceae I1l.), wgryzonie (Cryphalus sp.) i rytel

pospolity (Hylecoetus dermestoides L.). W II piętrze spotyka się często
jodły opadnięte przez miotlicę jodły (Melampsorella caryophyllacearum
ochr.)

w

Zupełnie

odosobnione

naturalnych

wyłogówki

starodrzewiach

jedlineczki

Odmienny

zwyczajnej,
znajdująca

jest

350-hektarowe

jodłowych

(Choristoneura

charakter

ma

murinana

zdrowotność

stanowiących ok. 6%
optymalne warunki
na

rozprzestrzeniona

okolic

jest licznie

ognisko

Kostenec

występowania

(Góry

Hb.).

górskich

drzewostanów

Riła)

sosny

ogólnej powierzchni leśnej. Sosna
wysokościach
1300—1400
m npm

pomiędzy

1000—2000

m, często na siedli-

skach właściwych dla świerka, gdzie wkroczyła w ślad za wyniszczającymi pożarami. Mimo dobrego odnawiania się naturalnego na tych wy-

sokościach, ulega ona okiści. Ofiarą szkód padają zwłaszcza nie pielęgno-

wane

młodniki

klimatu

oraz

drzewostany

śródziemnomorskiego

w

Rodopach,

częstym

gdzie

zjawiskiem

wskutek

jest

wpływów

mokry

śnieg.

Rzadziej występują szkody od wiatrów, powstające zwykle po stopnieniu
śniegu i opadach rozmiękczających glebę. Ogromne szkody poczynił np.
huragan majowy w 1961 r., który zniszczył las na powierzchni 3000 ha.

wyłamując i wywalając ok. 600 000 m$ drewna. Szkody te powodują silne

rozmnażanie się kornika ostrozębnego (Ips acuminatus Gyll.), który odgrywa znacznie większą rolę niż cetyniec większy (Tomicus piniperda L.).
huraganem w Rodopach zmian warunków
Konsekwencją wywołanych
środowiska było masowe rozmnożenie się szeliniaka (Hylobius abietis
Htg.), który dotychczas nie miał w Bułgarii większego znaczenia (4).

sosnowych i świerkowych użytych do zalesienia
jedynym następstwem zmiany warunków ekolo-

Szkody w sadzonkach
wiatrołomsik nie były
gicznych. Uprawy

są atakowane

przez opieńkę a następnie

szkodniki wtórne. Spotkałem występowanie
notatus

F.),

i wałczyka

rytownika

(Magdalis

sp.). Panująca

sprzyja rozwijaniu się,
sosnowego (Melampsora

w

1968

r. miało

w

dwuzębnego

zwłaszcza
pinitorqua

Rodopach

na

dcbijane

smolika znaczonego

Pityogenes

tych

bidentatus

wysokościach

przez

(Pissodes

Hbst.)

wilgotność

w bardziej dżdżyste lata, skrętaka
Rostr.. Występowanie
tego grzyba

niespotykane

nasilenie.

Bardzo

licznie

Interesujące

byłoby

stwier-

w 1968 r. wystąpiła tu także igłówka sosnowa (Thecodiplosis braehyntera
Schwaegr.) oraz szkody grzybowe, powodujące odginanie się nie skróco-

nych

igieł w dół,

dzenie czy szkody,

żółknięcie
które

i odpadanie !.

objęły w

1967

r. prawie

1500

ha

i rozszerzyły

1 Ciekawe jest porównanie wyglądu uszkodzeń powodowanych przez igłówkę
w różnych warunkach klimatycznych: w Bułgarii szpilki są silnie skrócone i odgięte oraz bardzo zgrubiałe, u nas na Śląsku — skrócenie, a zwłaszcza odgięcie

wreszcie szpilki kososłabsze, a larwy są mniejsze,
i zgrubienie jest znacznie
drzewiny (Pinus montana Mill.) z Sudetów, gdzie igłówka wystąpiła w 1968 r., nie

wykazują w ogóle ani skrócenia ani zgrubienia, a tylko brunatnieją i odpadają,
przy czym kolebka larwy całkowicie mieści się w normalnie wykształconej nasadzie
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szpilki.

się w 1968 r., łączą się z pojawem grzyba Cenangium abietis Duby. Jak
wspomniałem, w Bułgarii panują bardzo dogodne warunki termiczne do

rozwoju

grzybów

pasożytniczych.

W

niżej

położonych

terenach

czynnik

hamujący stanowią okresy suszy, jednak przy każdym niewielkim nawet
zwiększeniu opadów
ponad
normę,
następuje natychmiastowy wzrost
aktywności szkodników grzybowych, czego przykładem jest okresowe
silne występowanie osutki sosnowej, skrętaka sosnowego, mączniaka dę-

bowego, grzybów

zgorzelowych i innych.

Mniejsze powierzchnie
drzewostanów
naturalnych
tworzy
sosna
czarna zwłaszcza we wschodnich Rodopach i Pirinie, zajmując najwyższe
części dolnej strefy leśno-roślinnej. Optymalne warunki znajduje na
glebach wapiennych stoków południowych i płd-wschodnich na wysokościach 700—100)0 m npm choć dochodzi nawet do 2200 m. Drzewostany
te, mające pierwotnie drugie piętro dębowe lub bukowe, obecnie są najczęściej jednogatunkowe i jednowiekowe. Wydaje się, że zniszczenie
domieszek liściastych przez wypasy, znacznie osłabiło ich naturalną
licznego występowania poważnego
możliwości
stwarzając
odporność
Schiff.).
pityocampa
(Thaumatopoea
sosnówki
korowódki
szkodnika,
Drzewostany sosny czarnej stanowią bazę nasienną dla rekonstrukcji.

naturalnych

Spośród

iglastych,

lasów

drzewostany

sosnowe

wyróż-

niają się stosunkowo niższą zdrowotnością; padają ofiarą szkód i mają
największy zastęp szkodników. W większej części tych lasów brak jest
wprawdzie głównej przyczyny stanu dyspozycji chorobowej: niezgodności
składu gatunkowego i pochodzenia drzewostanów z warunkami siedliulega w nich jednak
biocenotycznego
skowymi, stan zrównoważenia

okresowo

poważnym

Szkodniki,

zaburzeniom.

w normalnych

warunkach

nie uwidaczniające szkodliwej działalności, lecz w następstwie sprzyjających okoliczności, niezwłocznie się autkywniają powodując od razu poważne straty gospodarcze. Atakowanie przez szkodniki upraw 1 szkodników na powierzchniach wyłamanych przez huragan, przy słabym tylko
występowaniu szkodników pierwotnych w starszych drzewostanach, nasuwa obawy, że młode pokolenie lasów będzie mniej odporne od drzewostanów macierzystych.
UPRAWY

I MŁODNIKI

Jak wspomniałem, okres powojenny cechuje się w bułgarskim gospodarstwie leśnym dążeniem do odbudowy i przebudowy zniszczonych i nitego są imponujące osiąskoproduktywnych drzewostanów. Wynikiem
gnięcia w dziedzinie odnowień. Jeżeli w czasie od wyzwolenia z niewoli
tureckiej do końca II wojny światowej średnia odnawiana powierzchnia
wynosiła rocznie ok. 1800 ha, to już w latach 1945—1952 przekroczyła
9000

ha

a w

latach

1953—1962

osiągnęła

ok.

51000

ha.

Coraz

większy

udział w uprawach mają gatunki iglaste: w 1907 r. stosunek iglastych do
liściastych był jak 1:1 a już w 1962 r. wynosił więcej niż 3:1 (łącznie
zalesieniach typowo
itp.). W
z plantacjami topoli, orzecha, kasztana
leśnych główną rolę z gatunków liściastych odgrywa dąb (w 1962 r. —

14%),

a z iglastych sosna zwyczajna

(7%) i daglezja (1%).
W

zabiegi

większej

części tych procesów,

odnowieniowe

uwzględniają

(33 hb), sosna
zwanych

szybkość

czarna

w Bułgarii

(27%),

świerk

|

rekonstrukcją,

rozwoju wprowadzanych
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gatunków iglastych oraz wzrastające zapotrzebowanie na drewno iglaste.

Zabiegi te można podzielić na dwie grupy. Jedna dotyczy wprowadzania
na miejsce drzewostanów bukowych (głównie w Starej Płaninie) gatun-

ków iglastych właściwych dla obszarów górskich jak świerka, jodły,
daglezji oraz sosny zwyczajnej i rumelijskiej.
Gatunki te zwłaszcza
świerk i jodła na pewno lub najprawdopodobniej na tych miejscach występowały,

zanim

ustąpiły

nie należy spodziewać

stanów

oraz

ich

sosny zwyczajnej

ekspansywnemu

bukowi.

W

przyszłości

więc

się większych zaburzeń we wzroście tych drzewo-

zdrowotności.

i rumelijskiej

Ogranicza

na terenach

się natomiast

optymalnego

wprowadzanie

rozwoju

buka

gdyż istniejące już drzewostany w II i na początku III klasy wieku nie
wykazują dobrego wzrostu, w przeciwieństwie do pochodzących z okresu
przedwojennego drągowin świerkowych.

Druga grupa zabiegów rekonstrukcyjnych dotyczy wprowadzania na
miejsce całkowicie negatywnych drzewostanów dębowych lub w terenach
wylesionych i zerodowanych sosny zwyczajnej i sosny czarnej. Masowe
wprowadzanie tych gatunków (w 1962 r. łącznie 60% ogólnej powierzchni
zalesień) stanowi zagadnienie wyraźnie wyodrębniające się w gospodarce
leśnej Bułgarii i przypomina
okres zakładania u nas czystych kultur
sosnowych na nizinach a świerkowych w górach. Ponieważ proces inten-

sywnego odnawiania trwa już od wielu lat, obecnie uprawy i młodniki
sosnowe stanowią w Bułgarii częsty element krajobrazu. Najczęściej wykazują one dobry wzrost i duże przyrosty, co zachęca do kontynuowania
wybranego kierunku. Równocześnie jednak tu i ówdzie pojawiają się
symptomy chorobowe, które nasuwają przypuszczenie o potrzebie ulepszenia procesu przebudowy. W uprawach i młodnikach występują lokalnie szkodniki owadzie

szeliniak

sosnowiec

dotychczas rzadko

i smolik

znaczony.

w

Bułgarii

Występowanie

od 1962 r. w miarę rosnącego użytkowania

spotykane

ich

jak

rozszerza

np.

się

lasów iglastych i powstawania

rozległych zrębów. Od 1958 r. powoli lecz stale powiększają obszar
występowania boreczniki: sosnowy (Diprion pini L.) i rudy (Neodiprion
sertifer Geoffr.). Szkodnikami również rejestrowanymi od 1958 г. są
zwójki, szczególnie zwójka sosnóweczka (Ryacionia buolianan Schiff.),
występujące obecnie na powierzchni ok.

nej opanowuje

korowódka

sosnówka

24000

ha. Młodniki sosny czar-

(Thaumatopoea

pityocampa

Schiff.).

Gradacja tego szkodnika, która osiągnęła kulminację w 1961 r. obejmując
ponad 11 000 ha, pozostaje stałym niebezpieczeństwem, którego wyrazem
są zniszczone w 1968 r. ok. 15-letnie młodniki w środkowej Starej Pła-

ninie.
Do działania owadów

powanie

opieńki

dołącza się często wpływ

miodowej,

szkody

od

słabych

wypasów

i od

gatunków

nowych,

gleb, wystę-

zwierzyny

leśnej.

Mimo że obfitość gatunków liściastych stwarza zwierzynie dobre warunki

bytowania,

pojawienie

się w uprawach

powoduje

ich

niszczenie szczególnie przez zające i sarny. Wyraźny wpływ warunków
glebowych i ekspozycji stoków na odporność młodników widoczny jest
np. w Strandży: na stokach o nachyleniu północnym sosna czarna osiąga
przyrosty roczne dochodzące do 1 m. Gorszy rozwój obserwuje się
w miejscach płaskich, zaś na stokach południowych występuje gniazdowe
usychanie drzewek przy udziale szkodników wtórnych.
Rekonstrukcja obejmuje prawdopodobnie często tereny, na których od
niepamiętnych czasów lub nigdy sosna nie występowała. Nasiona, zwłasz18

cza sosny zwyczajnej, zbierane są w drzewostanach górskich. Uprawy
obejmują niekiedy łącznie powierzchnie przekraczające kilkaset hektarów.
Wszystko to stwarza dogodne warunki dla powstawania szkód i występowania szkodników pierwotnych i wtórnych, które znajdują tutaj nie-

ograniczone ilości pokarmu. W wielu sosnowych młodnikach zaznaczają
się objawy chorób łańcuchowych, które miejscami doprowadziły już
obecnie do poważnych zniszczeń. Szczególny niepokój może budzić tempo
zmian chorobowych, a zwłaszcza szybkość z jaką lokalne sosnowe uprawy

zaatakowane

zostały

przez

szkodniki

monofagiczne.

Tak

np.

w

Standży,

która stanowi odizolowany kompleks drzewostanów dębowych i bukowych, w rozległych uprawach sosny czarnej występują już obecnie licznie zwójki sosnowe, spotyka się smolika znaczonego, a sam stwierdziłem
występowanie na stokach południowych bogatka (Anthazxia sepulchralis
F.) oraz rytownika dwuzębnego (Pityogenes bidentatus Hbst.).
Świadomości niebezpieczeństwa
nie może
zacierać dotychczasowy
rozwój dużej części upraw i młodników sosnowych. Z historii lasów środkowej Europy znany jest fakt początkowego
bardzo dobrego rozwoju
monokultur. Obecne szkody w iglastych uprawach i młodnikach Bułgarii
są niewątpliwie sygnałami ostrzegawczymi. Najniebezpieczniejszy okres
może nadejść w średnich klasach wieku. Znane z naszych borów sosnowych monofagiczne szkodniki pierwotne, które dotąd w Bułgarii występują nieszkodliwie mogą
spowodować
poważne
straty
gospodarcze.

Podkreślić

zaś

trzeba,

że

spośród

wszystkich

drzew

leśnych,

sosna

jest także w Bułgarii gatunkiem
odznaczającym się małą odpornością
w stosunku do wpływu różnych czynników chorobowych. Już od chwili

obecnej

drzewostany

te powinny

więc

stanowić

nozy dążności do zrównoważenia.

Czy

jednak

przedmiot

szczególnej

opieki ze strony ochrony lasu. |
sosnowe rozpoczynają nowy rozdział
Sztucznie zakładane uprawy
sukcesji roślinnej oraz zwierzęcej. Stwierdzono, że w ślad za szkodnikami
pojawili się ich wrogowie (6) co jest także przejawem właściwej dla bioce-

rozwój

tych organizmów

dorówna szybko liczbie szkodników czy też przez pewien okres czasu
Wydaje
znajdą się one w warunkach ograniczonego oporu środowiska?
się, że wątpliwości co do rozwoju upraw sosnowych jest co najmniej tyle,
ile nadziei związanych z ich wprowadzaniem. Rozstrzygnięcie przynieść

mogą

tylko badania

ekologiczne, dla których

wszystkie drzewostany

po-

wstające w ramach rekonstrukcji stanowią rzadki i ciekawy obiekt.
Wyróżnione grupy drzewostanów Bułgarii charakteryzuje nie tylko
aktualna odporność, ale również etap i tendencje rozwoju stanu zdrowotprzyjąć
nego. Na tle rozważań o zdrowotności lasów Bułgarii można

ogólnie,

że zmiany

tego stanu

mają

przebieg

podobny

do

sinusoidy.

Próbę określenia na tej zasadzie obecnego położenia poszczególnych

drzewostanów przedstawia ryc. 21.

grup

1 Położenie to nie ma charakteru stabilnego lecz wskazuje na kierunek (zaznaczony na rycinie) procesów odbywających się w środowisku leśnym a stanowiących
o zdrowotności lasu. Od intensywności tych procesów zależy gwałtowność pogar-

szania się stanu zdrowotnego, stopniowość jego poprawy lub stan pozornie zrownowazony na pewnym poziomie. Przebieg tych zmian w ciągu życia drzewostanu
miałby postać falistej o rozmaitej amplitudzie, przebiegającej w rozmaity sposób
w stosunku do osi odciętych.
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Odroślowe

lasy dębowe

(1) osiągnęły

zdaje

się, stan

stałego

nia, który utrwala rozwijająca się od kilku lat nękająca

gradacja

zagroże-

zwójki
zieloneczki. Naturalnej odporności dębu zawdzięczać należy
ich istnienie.
Prowadzona akcja przebudowy oraz rekonstrukcji idąca w
kierunku wykorzystania ale i nie przeceniania właściwości i możliwości
siedlisk po-

winna,

przy

równoczesnych

piocenoz prowadzonej

nie odporności

drzewostanów

zabiegach

odbudowy

zwierzęcej

przez ochronę lasu, spowodować

drzewostanów

wkracza

więc

i ograniczenie

powoli

w

części

znaczne zwiększe-

gradacji

owadów.

etap odwrótu

Ta

od okresu

grupa

ekstre-

malnie obniżowego stanu zdrowotnego.
Naturalne drzewostany iglaste
i bukowe (II) rosnące głównie w wyżej położonych
terenach górskich
wykazują znaczne zrównoważenie stanu zdrowotnego a więc
i dużą odporność. Położenie mniej ustabilizowane posiadają drzewost
any sosnowe
(111). Wydaje się, że niezależnie od doraźnych
zabiegów ochronnych,
wzmożenie intensywności pielęgnacji w połączeniu z większym uprz
ywi-

lejowaniem

świerka

na

siedliskach

dla

polepszeniu ogólnego stanu zdrowotnego.

Dobre

strukcji

nadzieje

uprawy

na

w

przyszłość

górach

(IV),

w

rokują

niego

właściwych,

powstające

przeciwieństwie

do

w

służyłoby

ramach

upraw

rekon-

i młodni-

ków sosnowych (V) wykazujących w wielu miejscach objawy poważnych

słabości. Sądzę, że obecna ich zdrowotność jest dopiero początkowym
etapem choroby. Nieodparcie nasuwa się tu porównanie z naszymi warun-

kami: u nas obecnie prowadzi się leczenie chorób wynikających z błędów gospodarczych popełnionych przed wielu laty bądź powstających
w następstwie obecnego rozwoju ekonomicznego kraju (szkody ze strony

przemysłu);

tego okresu,

tąd

nowo

tym

praktycznego

zakładane

bardziej,

znaczenia.

lasy bułgarskie znajdują

że ujemne

Jednakże

wpływy
wobec

się dopiero

przemysłu

szybkiego

u wrót

nie mają

rozwoju

do-

uprze-

mysłowienia kraju i ten wpływ niedługo nie będzie im obcy.
Podobnie jak we wszystkich dziedzinach gospodarki narodowej Bułgarii, tak i w leśnictwie widać w ostatnich dwudziestu latach ogromny

postęp.
nictwa,

Ochrona lasu skoncentrowała się na bieżących potrzebach leśktóre wymagały doraźnego zabezpieczenia majątku narodowego

i ochrony

produkcji.

ochronnych,
dziło nasze

Spowodowało

szczególnie zwalczania

osiągnięcia,

chociażby

w

to znaczny rozwój
chemicznego,
użyciu

które

bardziej

techniki zabiegów
znacznie

nowoczesnych,

wyprze-

selek-

tywnych insektycydów oraz sprzętu (np. śmigłowców). Zrozumiate jest,
że również prace badawcze i naukowe koncentrowały się ściśle wokół
zagadnień o aspekcie bezpośrednio praktycznym i na tym polu bułgar-

scy pracownicy naukowi mają poważne osiągnięcia, co należy szczególnie
podkreślić wobec ich niewielkiej liczby. Dążenie do podnoszenia gospo-

darstwa

leśnego

na coraz

wyższy

poziom

i dla praktyków proporcjonalnie rosnące
miar życzyć ich pełnej realizacji.

stwarza

zadania.

zarówno dla nich

Należy

im

jak

ze wszech-
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