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Abstract. Forests in europe and North america are being affected by large and severe outbreaks of bark beetles (Ips typographus, 
Dendroctonus spp.), which have caused widespread concern about forest health and have led to proposals for tree removal in affected 
or susceptible forests. any such intervention, as well as broader decisions of whether any active interventions are appropriate, 
should be based on the best available scientific data.  this is true for all forests, including those whose purposes include timber 
production, watershed protection, biogeochemical function and recreation, and especially protected and conservation areas as the 
latter often provide particularly unique and important cultural, social, scientific and other ecosystem services.  Here, I summarize 
peer-reviewed literature on the effects of bark beetle outbreaks and on silvicultural treatments aimed at mitigating beetle-induced 
tree mortality. From an objective scientific perspective, beetle outbreaks do not destroy forests. Instead, in many cases they play 
an important role in promoting wildlife, biodiversity and other ecological services. the best available data indicate that logging in 
conservation areas is unlikely to stop ongoing bark beetle outbreaks and instead may be more ecologically detrimental to the forests 
than the outbreaks themselves. If the purpose of a forest is timber production, then logging is desirable and can be planned based 
on appropriate analyses of timber yield and economic profit.  However, in areas in which conservation is the determined goal, it is 
recommended that cutting trees be limited to removing hazards, such as trees that might fall in areas of high human activity in order 
to limit property damage and personal injury. Based on extensive research in europe and North america, logging beetle-affected 
forests is inconsistent with most conservation goals.
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1. Wstęp

lasy w europie (Seidl et al. 2011) i ameryce północnej 
(raffa et al. 2008) narażone są na nasilone, masowe pojawy 
korników (Ips typographus i Dendroctonus spp.). gradacje te 
stały się przyczyną powszechnego zaniepokojenia o stan zdro-
wotny lasów i dlatego proponuje się usuwanie drzew w la-
sach objętych gradacjami lub uważanych za podatne na takie 
klęski (np. united States Senate 2010; united States House 
of representatives 2013; polskie Ministerstwo Środowiska 
2016). zakłada się bowiem, że masowe pojawy korników 
szkodzą lasom i w związku z tym niezbędne jest przeciwdzia-
łanie w celu ograniczenia lub zapobiegania klęskom gradacji, 
albo w celu odnowy lasów poklęskowych (rocca, romme 
2009; Black et al. 2013). Stosuje się różne strategie zagospo-
darowania, tak przed wystąpieniem gradacji, jak w trakcie jej 

trwania oraz po jej zakończeniu. takie działania, jak każde 
o szerokim wydźwięku społecznym, powinny być podejmo-
wane w oparciu o dostępną wiedzę. dotyczy to wszystkich 
lasów, zarówno tych, które pełnią funkcje produkcyjne, wo-
dochronne, biogeochemiczne, jak i tych, które pełnią funkcje 
rekreacyjne. podejmowanie trudnych decyzji jest szczególnie 
ważne na obszarach, tzw. dzikiej przyrody, objętych ochroną 
prawną i innymi formami ochrony, gdyż te obszary są często 
źródłem unikatowych i istotnych świadczeń przyrodniczych, 
w tym kulturalnych, społecznych, naukowych i innych. po-
nadto lasy na obszarach chronionych często różnią się od in-
nych lasów tym, że przez względnie długi czas kształtowane 
były raczej przez siły przyrody niż przez człowieka.

w niniejszej pracy przeanalizowano  literaturę, opubliko-
waną w czasopismach ISI (International Scientific Indexing 
– Międzynarodowa Indeksacja Naukowa), dotyczącą eko-
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logicznych skutków gradacji korników oraz zabiegów ho-
dowlano-leśnych, mających na celu ograniczenie zamierania 
drzew spowodowanego przez korniki. wprawdzie artykuły 
publikowane w czasopismach ISI nie stanowią jedynego 
źródła cennych informacji, jednakże mają wysoki poziom 
w skali międzynarodowej i są powszechnie dostępne. Niniej-
szy przegląd jest krótki, żeby wyjaśnić wszystkie poruszane 
tu zagadnienia potrzebny byłby znacznie dłuższy artykuł. 
Jednakże celem niniejszego artykułu nie jest wyczerpujące 
omówienie wszelkich aspektów związanych z rozważanymi 
tu tematami, lecz przedstawienie zwięzłego przeglądu, który 
mógłby być przydatny dla zarządzających i decydentów poli-
tycznych. gradacje korników i ich kontrola są istotnym pro-
blemem w europie i ameryce północnej, dlatego też autor 
opierał się na literaturze z obu kontynentów. głównym celem 
pracy było zebranie informacji dotyczących obecnie dyskuto-
wanego problemu nt. kontroli pojawów kornika na obszarach 
chronionych.

w ostatnim stuleciu naukowcy i osoby odpowiedzialne za 
zarządzanie zasobami przyrody uznali, że ekosystemy są dy-
namiczne, a zmiany i brak stałości są nieodłącznie związane 
z ich funkcjonowaniem (pickett, white 1985; Botkin 1990). 
przedtem istniało powszechne przekonanie, że w przyrodzie 
istnieje równowaga, co znajdowało odzwierciedlenie w poję-
ciach podkreślających stabilność, takich jak pojęcie klimaksu 
lub homeostatycznej samoregulacji wielu właściwości eko-
systemów. obecnie zmienność ekosystemu traktowana jest 
jak norma, a rzeczą powszechną, także w europie, stało się 
przewidywanie okresów powolnych zmian, jak również sto-
sunkowo szybkich (w tym zaburzeń naturalnych) (kulakow-
ski et al. 2016). w związku z tym współczesne podejście do 
zarządzania ekosystemami opiera się na przekonaniu, że eko-
systemy nie mają charakteru statycznego, a zmiany zachodzą 
pod wpływem czynników zarówno antropogenicznych, jak 
i naturalnych (Swanson et al. 1993; Morgan et al. 1994).

Mimo to w popularnej prasie, i nie tylko, wciąż opisuje 
się lasy objęte gradacjami kornika jako zniszczone, pozosta-
wiając u czytelnika wrażenie, że korniki zabijają wszystkie 
drzewa i że takie lasy są, może nawet bezpowrotnie, straco-
ne (rocca, romme 2009). zamieranie drzew spowodowane 
przez korniki i wynikające z tego zmiany struktury drzewosta-
nu są wybitnie heterogenne (rocca, romme 2009). Nawet 
w drzewostanach silnie uszkodzonych przez masowe pojawy 
pozostają żywe drzewa, co jest istotne, ponieważ pozostałe 
przy życiu okazy mają kluczowe znaczenie dla rozwoju lasu 
po gradacji. korniki zabijają selektywnie grubsze drzewa za-
atakowanego gatunku , podczas gdy większość osobników 
innych gatunków, w tym również podrost i siewki opano-
wanego gatunku przeżywają. z naukowego punktu widzenia 
inwazje korników nie powodują zagłady lasów, a w wielu 
przypadkach odgrywają one ważną rolę ekologiczną.

2. Ekologiczne skutki gradacji korników 

endemiczne i epidemiczne gradacje kornika to istotne źró-
dło różnorodności strukturalnej i biologicznej lasów w euro-

pie i ameryce północnej. korniki stanowią ogniwo w wielu 
łańcuchach pokarmowych ekosystemów leśnych i mogą być 
powiązane z licznymi organizmami (dahlsten 1982). Mogą 
być gospodarzami dla pasożytów oraz pożywieniem dla róż-
nych zwierząt, w tym pająków, ptaków, a także chrząszczy 
(koplin, Baldwin 1970). wpływ gradacji korników na róż-
norodność biologiczną lasu zależy od rodzaju gradacji, jej 
intensywności i wyjściowego stanu lasu, a także od typu roz-
ważanych organizmów.

wpływ korników na struktury ekologiczne i różnorod-
ność biologiczną jest rozległy, co biorąc pod uwagę skalę 
oddziaływania (od pojedynczych drzew do całych krajobra-
zów) wskazuje na istotną rolę chrząszczy jako inżynierów 
ekosystemu. widoczne jest to m.in. w skali pojedynczych 
chodników wydrążonych przez korniki, w których żyją licz-
ne gatunki grzybów i bakterii. tworzą one skomplikowaną 
sieć interakcji biosyntetycznych, warunkujących zarówno 
odporność drzewa, jak i sukces ataku korników. w wyni-
ku osłabienia drzewa przez chrząszcze poprawiają warunki 
bytowania wielu konkurencyjnych saproksylicznych orga-
nizmów (raffa et al. 2008). Same korniki stanowią ważne 
źródło pokarmu dla rozmaitych grup stawonogów i kręgow-
ców, m.in. dla ptaków, zwłaszcza dla dzięciołów, które są 
wyjątkowo przystosowane do wydobywania larw owadów 
żerujących w drewnie. Masowy pojaw korników w krótkim 
czasie prowadzi do wzrostu populacji ptaków owadożer-
nych (Saab et al. 2014). porównując reakcje populacji pta-
ków w lasach objętych gradacjami korników, stwierdzono, że 
liczba gatunków, których liczebność populacji wzrosła, była 
dwa razy większa niż liczba tych, których liczebność popula-
cji uległa zmniejszeniu (Saab et al. 2014). Nie zbadano dłu-
goterminowego wpływu masowych pojawów korników na 
różnorodność awifauny, lecz prawdopodobnie zależy on od 
liczby zamierających drzew oraz tempa regeneracji niezaata-
kowanych drzew iglastych będących gospodarzami szkodni-
ka, jak i drzew niebędących gospodarzami. 

w skali drzewostanów zamieranie drzew uszkodzonych 
przez korniki wpływa na zwiększenie strukturalnej róż-
norodności, będące następstwem rozluźnienia okapu lasu 
i bujnego wzrostu podszytu i podrostu, co z kolei powinno 
sprzyjać tworzeniu odpowiednich siedlisk dla licznych bez-
kręgowców i kręgowców. w skali krajobrazu gradacje kor-
ników mogą wpływać na zmiany różnorodności biologicznej 
poprzez tworzenie nowych, bardziej urozmaiconych konfigu-
racji płatów roślinności i efektów brzegowych, sprzyjających 
bytowaniu niektórych gatunków fauny. Należy oczekiwać, 
że masowy pojaw korników będzie sprzyjał takim gatunkom 
zwierząt, jak jeleń i łoś (które wykorzystują podrost, podszyt 
i runo leśne), o ile tylko dolne piętra lasu zareagują na po-
wstanie luk w okapie lasu (Saab et al. 2014). Skutki grada-
cji korników dla różnorodności biologicznej w skali dużych 
kompleksów leśnych i krajobrazów będą uzależnione zarów-
no od intensywności gradacji, jak i od struktury krajobrazów 
leśnych w okresie poprzedzającym gradację. 

Innym, szczególnie istotnym, aspektem jest wpływ gra-
dacji korników na strukturę ekosystemów i różnorodność 
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biologiczną siedlisk nadbrzeżnych w dolinach potoków gór-
skich (Jackson, wohl 2015). drzewa zabite przez korniki, 
znoszone przez wodę, zwiększają pulę martwego drewna na 
terenach nadrzecznych i w sieci strumieni, co wpływa na 
retencję osadów i substancji organicznej oraz na siedliska 
w rzece i na jej brzegach. konsekwencje tego odczuwane 
są przez liczne gatunki fauny, np. pstrągi. gradacje korni-
ków dostarczają drewna, które przez całe dziesięciolecia po 
gradacji będzie znoszone z wodami w dół rzeki. Natomiast 
podczas wycinki lasu usuwa się czasem całe drewno z te-
renów przybrzeżnych i znacznie ogranicza jego dopływ na 
tereny położone w dole rzeki. 

po gradacji Ips spp. w lasach świerkowych (Picea abies), 
w południowo-zachodniej części Niemiec, bardzo wzrosło 
maksymalne stężenie azotanów w rzekach (użytkowanych 
jako woda pitna), ale wzrost ten był tylko czasowy w całej 
zlewni (Beudert et al. 2015). Maksymalne stężenie azotanów, 
będące kryterium jakości wody, pozostawało stale znacznie 
poniżej limitu zalecanego przez Światową organizację zdro-
wia. Jednocześnie na omawianym terenie wzrastała różno-
rodność biologiczna, w tym też udział licznych gatunków 
z Czerwonych list. dlatego też Beudert i in. (2015) zaleca-
li pozostawienie lasów górskich, szczególnie na obszarach 
chronionych, w których dominują gatunki drzew iglastych 
naturalnym procesom i umożliwienie im powrotu do stanu 
sprzed gradacji.

3. Strategie kontrolowania masowych pojawów 
korników

Mimo istotnej roli jaką odgrywają gradacje korników 
w procesach tworzenia się nowych siedlisk fauny, wzrostu 
różnorodności biologicznej oraz w innych świadczeniach 
przyrodniczych, zabiegi gospodarcze są stosowane przed, 
podczas, jak i po wystąpieniu gradacji. zabiegi te mają na 
celu zarówno zapobieganie lub hamowanie rozwoju grada-
cji, jak i modyfikowanie skutków ich inwazji. konieczność 
jednoczesnego zwalczania szkodników owadzich i potrzeb 
realizacji celów ochrony przyrody, szczególnie na obszarach 
chronionych, stała się powodem publicznej dyskusji nt. zago-
spodarowania lasów po gradacji.

3.1.  Przed wystąpieniem gradacji

uznaje się, że skuteczność zabiegów trzebieżowych, pro-
wadzonych w celu zmniejszenia podatności drzewostanu na 
atak korników, ma związek z witalnością drzew (Fettig et al. 
2007). Może ona się zwiększać, o ile zmniejszy się stres wil-
gotnościowy, co z kolei poprawia odporność drzew na atak 
szkodnika. pogląd ten oparty jest na założeniu, że drzewa 
zdrowe w pełni sił życiowych mogą się bronić przed atakami 
korników głównie poprzez zalewanie żywicą otworów wej-
ściowych, powodując wypchnięcie lub zatopienie owada. 

Badania Fettig i in. (2007) sugerują, że wskutek konkuren-
cji o światło i wodę witalność drzew może być osłabiona, co 
dodatkowo zwiększa ich podatność na ataki korników. trze-

bież może więc poprawić odporność drzewostanu na masowy 
atak tych owadów (Fettig et al. 2007). z innych badań wyni-
ka, że drzewa osłabione nie są szczególnie atakowane przez 
korniki. w pewnych okolicznościach trzebież może łagodzić 
stres pojedynczych drzew, ale, co jest istotne, zabieg ten nie 
będzie na tyle efektywny by zmniejszyć podatność całych 
drzewostanów na atak w przypadku dużych lub nasilonych 
gradacji (Safranyik, Carroll 2006). przykładem są drzewosta-
ny sosny wydmowej rosnące w oregonie, które po trzebieży 
początkowo były nieatrakcyjne dla korników Dendroctonus, 
ale kiedy liczba chrząszczy rosła, tempo zasiedlania było 
podobne w drzewostanach po trzebieży i bez zabiegu (pre-
isler, Mitchell 1993). Śmiertelność drzew w wyniku gradacji 
korników w fazie endemicznej była niższa w drzewostanach 
o mniejszej powierzchni pierśnicowego pola przekroju, lecz 
jeśli drzewostan był w już trakcie masowego ataku korników, 
więźba i zagęszczenie drzew nie miały większego wpływu na 
odporność drzewostanów (amman et al. 1988). 

wprawdzie trzebież jest potencjalnie zabiegiem ograni-
czającym stres drzew, a tym samym zmniejszającym podat-
ność drzewostanów na atak owadów w fazach endemicznych, 
jednak może ona także prowadzić do powstania takich wa-
runków, w których podatność na atak zwiększy się. Na przy-
kład podczas trzebieży może dojść do uszkodzenia drzew, 
a także ich korzeni, co sprzyja wnikaniu patogenów w rany 
i prowadzi do ograniczenia odporności drzewa na inne szko-
dliwe organizmy (Hagle, Schmitz 1993; paine, Baker 1993; 
goyer et al. 1998). Choć trzebież może być efektywna jako 
zabieg pozwalający na zachowanie odpowiedniej przestrzeni 
oraz zasobów niezbędnych do rozwoju drzew, to uszkodzenia 
drzew, ugniatanie gleby oraz okresowy stres spowodowany 
zmieniającymi się warunkami środowiska w wyniku trzebie-
ży może zwiększyć podatność drzew na ataki korników i pa-
togenów (Hagle, Schmitz 1993).

z uwagi na potencjalne ryzyko związane z wycinką drzew, 
szczególnie na obszarach chronionych, zabiegi takie jak ko-
rowanie, zalecane są jako metoda kontroli szkodników. Masa 
drzewna pozostaje na miejscu, co minimalizuje skutki wy-
cinki drzew. zabiegi mechanicznej obróbki kory stosuje 
się zarówno przed wystąpieniem gradacji (kiedy populacje 
chrząszczy są jeszcze nieliczne), jak i wówczas, kiedy po-
pulacje osiągają poziomy epidemiczne. zarówno całkowite 
korowanie, jak i oskrobywanie kory znacznie ograniczają 
liczbę wylatujących chrząszczy Ips typographus (thorn et al. 
2016). korowanie znacznie ogranicza też zagęszczenie po-
pulacji gatunków grzybów zamieszkujących drewno, sapro-
ksylicznych chrząszczy i parazytoidów z grupy błonkówek. 
Natomiast oskrobywanie kory nie zmniejsza ogólnego za-
gęszczenia tych gatunków. Stosowanie takich technik jak 
oskrobywanie kory, szczególnie na obszarach chronionych, 
sprzyja zachowaniu integralności ekosystemu przy niższych 
kosztach gospodarczych w porównaniu z korowaniem. 
Jednakże oskrobywanie kory ma także negatywny wpływ, 
podobnie jak korowanie, co uwidacznia się znacznym ogra-
niczeniem otworów wylotowych błonkówek i otworów zro-
bionych przez dzięcioły. korowanie i oskrobywanie kory są 
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więc zabiegami stosowanymi jako alternatywa dla wycinki 
drzew na obszarach chronionych. thorn i in. (2016) stwier-
dzają, że nawet takie mało intensywne techniki mogą nega-
tywnie wpływać na wyższe poziomy troficzne różnorodności 
biologicznej. powinny być stosowane tylko  wtedy, kiedy 
kontrola szkodników jest niezbędna i pilna.

z punktu widzenia adaptacji ekosystemów leśnych do 
zmian klimatu najbardziej racjonalnym sposobem działania 
jest wykonywanie trzebieży lub innych mechanicznych za-
biegów w odpowiednich warunkach (np. na obszarach już 
zdegradowanych wymagających restytucji), przy zapewnie-
niu odpowiednich mechanizmów kontrolnych, które mogłyby 
doprowadzić do zwiększenia świadomości na temat sku-
teczności konkretnego podejścia, szczególnie w warunkach 
zmieniającego się klimatu. Należy też koniecznie rozważyć, 
jak takie działania mogą zmieniać strukturę drzewostanu. 
Na przykład trzebież może prowadzić do powstania nowych 
nietypowych warunków dla ekosystemów odznaczających 
się naturalnie gęstymi drzewostanami. Należy podkreślić, 
że trzebież drzewostanów nie jest środkiem zapobiegającym 
występowaniu nasilonych gradacji (preisler, Mitchell 1993; 
amman et al. 1988), ponieważ to stres klimatyczny odgrywa 
główną rolę w masowym występowaniu kornika.

3.2. Podczas gradacji

powszechnie uważa się, że zabiegi hodowlano-leśne nie 
mogą skutecznie zatrzymać gradacji, o ile doszło już do ma-
sowego pojawu szkodników. Hughes i drever (2001) (oraz 
cytowane tam prace) stwierdzili, że większość zabiegów ma 
niewielki wpływ na wielkość gradacji. romme i in. (2006) 
wskazują, że usuwanie drewna nie może zatrzymać maso-
wego wystąpienia korników. kontrola rozległych gradacji 
teoretycznie jest możliwa, ale wymagałaby zabiegów wyko-
nanych na prawie każdym zaatakowanym drzewie (Hughes, 
drever 2001), co w praktyce oznaczałoby wycięcie większej 
liczby drzew od tych, które zamarły by z powodu samej gra-
dacji (tempereli et al. 2014). 

zabiegi hodowlano-leśne zmierzające do zahamowania 
gradacji korników (Ips spp) w europie nie przyniosły sukce-
sów z uwagi na dynamikę masowych pojawów, podobną do 
tej, która charakteryzuje masowe pojawy korników na innych 
kontynentach. przykładowo, Stadelmann i in. (2013) zbadali 
efektywność zabiegu usuwania drzew w drzewostanie w celu 
zapobieżenia gradacji kornika (Ips spp) po zaburzeniach spo-
wodowanych przez wiatr. wprawdzie analiza powyższych 
autorów koncentruje się na szkodach pohuraganowych jako 
przyczynie inicjującej gradację, lecz wyniki ich badań można 
odnieść do dynamiki masowych pojawów, niezależnie od 
przyczyn ich powstawania. Stadelmann i in. (2013) stwier-
dzili, że zwiększona intensywność cięć sanitarnych obni-
ża liczbę ognisk inwazji kornika (Ips spp), których można 
byłoby oczekiwać po zaburzeniach spowodowanych przez 
wiatr, lecz spadek ten jest niewielki. ponadto cięcia sanitarne 
są skuteczne wtedy, gdy przeprowadza się je przed wylotem  
korników (Ips spp) (wermelinger et al. 2012), co może być 

trudne w realizacji, ponieważ pomiędzy zasiedleniem drzew 
a powstaniem widocznych objawów zazwyczaj upływa pe-
wien czas. w związku z tym Stadelmann i in. (2013) doszli 
do wniosku, że nie ma możliwości zapobieżenia masowej in-
wazji przez korniki Ips, nawet przy zastosowaniu cięć przy-
godnych. powszechnie uważa się, że gdy występowanie Ips 
osiąga fazę gradacji, dochodzi do tak głębokich zmian dyna-
miki biologicznej i ekologicznej (np. Økland et al. 2016), że 
bardzo trudne lub wręcz niemożliwe staje się kontrolowanie 
masowych pojawów. Jeśli powierzchnia drzewostanów opa-
nowanych przez korniki jest ograniczona tylko  do pewnego 
obszaru, opłacalne może być złagodzenie wpływu gradacji 
poprzez usuwanie zaatakowanych drzew z drzewostanów. 
Można też stosować trzebież w celu zminimalizowania stresu 
konkurencji drzew o składniki mineralne, światło i wodę. 

Jednakże istnieje przekonanie, że po to, by inwazje kor-
ników osiągały poziomy epidemiczne, niezbędne są spe-
cyficzne warunki klimatyczne. występowanie niewielkiej 
populacji chrząszczy nie musi prowadzić do gradacji. Nato-
miast w warunkach klimatycznych sprzyjających gradacjom 
ogniska inwazji kornika mogą się rozwinąć jednocześnie na 
wielu stanowiskach, rozrzuconych w różnych punktach kra-
jobrazu. tak więc, nawet jeśli skutecznie usunie się rosnącą 
populację chrząszczy z jednego drzewostanu lub przerzedzi 
się drzewostan by zwiększyć witalność drzew, w korzyst-
nych dla inwazji warunkach klimatycznych, korniki z innych 
drzewostanów i tak mogą rozprzestrzenić się na cały obszar. 
uwzględniając fakt, że to klimat jest zazwyczaj czynnikiem 
sprzyjającym rozwojowi populacji korników, a jednocześnie 
czynnikiem stresującym dla drzew,  przeprowadzenie zabie-
gów w drzewostanach na rozległych obszarach, by miały one 
znaczący wpływ na ogólny zasięg inwazji, jest praktycznie 
pozbawione sensu i kosztowne.

3.3. Po gradacji

w lasach powszechnie stosuje się wycinanie i usuwanie 
drzew z terenu poklęskowego, pozyskując drewno i inną 
biomasę w celach produkcyjnych. ten rodzaj pozyskiwania 
zasobów jest potencjalnie drogą nieuchronnie prowadzącą 
do wzmożonej aktywności owadów (Nebeker 1989; Hughes, 
drever 2001; romme et al. 2006). Należy zwrócić uwagę 
na fakt, że posusz stojący i leżące kłody przyczyniają się do 
ochrony gleb i jakości wody oraz stanowią siedlisko dla licz-
nych gatunków uzależnionych od dziupli i martwych drzew 
(romme et al. 2006), szczególnie, że wiele z tych gatunków 
odżywia się kornikami i innymi gospodarczo szkodliwymi 
owadami. w związku z tym, przyczyną przedłużających się 
gradacji może być ograniczanie liczby naturalnych wrogów 
korników (Nebeker 1989), zarówno gatunków owadów, jak 
i ptaków, dla których kornik sosny górskiej jest pożywieniem 
(koplin, Baldwin 1970; Shook, Baldwin 1970; otvos 1979). 
ponadto pozyskiwanie drewna po gradacji może prowadzić 
do uszkodzenia korzeni oraz gleby przez zgniatanie (lin-
denmayer et al. 2008), powiększając stres wodny drzew, co 
może, z kolei, osłabić możliwości regeneracji gatunków igla-
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stych z uwagi na zwiększoną śmiertelność podrostu (donato 
et al. 2006). pozyskanie drewna po gradacji może spowodo-
wać jeszcze więcej szkód w lesie niż  w wyniku epizodów 
naturalnych zaburzeń (dellaSala et al. 2006).

4. Wnioski 

zmiany klimatu i inne czynniki wywołują dramatycz-
ne zmiany w ekosystemach leśnych. Jednym ze skutków 
obecnych i przewidywanych zmian klimatu jest zwiększo-
na aktywność korników, prowadząca do zamierania drzew 
na wielkich obszarach europy, ameryki północnej i innych. 
wprawdzie gradacje budzą powszechne obawy, ale korniki 
nie niszczą lasów, a przeciwnie, tworzą nowe siedliska, sprzy-
jają różnorodności biologicznej i zachowaniu innych waż-
nych świadczeń przyrodniczych, szczególnie na obszarach 
chronionych. z punktu widzenia zachowania powyższych 
cech, usuwanie drzew po gradacji jest zwykle niekorzystne, 
a nawet powoduje większe zniszczenia ekosystemów niż za-
burzenia. zabiegi ograniczające inwazje dają różne rezultaty 
i mogą być zagrożeniem dla ekosystemów leśnych. wnioski 
płynące z dostępnej wiedzy wskazują, że wycinka drzew na 
obszarach chronionych nie może zahamować rozwoju gra-
dacji korników, a nawet może się okazać bardziej szkodliwa 
niż sama inwazja. Jeśli głównym celem gospodarki leśnej 
jest produkcja drewna, wówczas wycinka jest wskazana. 
Należy ją zaplanować na podstawie odpowiedniej analizy 
kosztów pozyskania drewna i zysków ekonomicznych. Na-
tomiast w obszarach, w których celem jest ochrona przyrody, 
zalecane jest ograniczenie wycinki tylko do usuwania drzew 
stwarzających zagrożenie w rejonach nasilonej penetracji 
ludzkiej. ograniczyłoby to ewentualne straty materialne 
i ryzyko utraty życia. Jak wynika z wielu badań w europie 
i ameryce północnej, usuwanie drzew na obszarach dotknię-
tych gradacją jest niezgodne z celami ochrony przyrody.
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