
GROŹNY DLA LASÓW GRZYB 

„(..) Drzewa leśne ulegają w niektórych latach masowym procesom chorobowym. 
Ostatnio, począwszy od 1979 r., drzewostany sosnowe w południowej i północnej Pol- 
sce zostały masowo porażone przez grzyb Gremmeniella abietina (synonim: Sclero- 
derris lagerbergii (...) Grzyb ten powoduje już od kilkudziesięciu lat duże szkody 
w krajach Europy Zachodniej i Europy Północnej, Ameryki Północnej i Azji. Nie 
ma polskiej nazwy, gdyż nie praktykuje się nadawania nazw polskim grzybom 
mikroskopowym, które i tak interesują stosunkowo wąskie grono specjalistów. Szko- 
dliwość tego grzyba polega na tym, że powoduje on zamieranie pędów (nie igieł, 
których zamieranie jest zjawiskiem wtórnym). W przypadku silnego porażenia do- 
chodzi do zamarcia całych drzew zwłaszcza w wieku do lat 40. Grzyb ten poraża 
tylko drzewa iglaste. W Polsce — prawie wyłącznie sosny (..) Grzyb ten ma duże 
znaczenie w krajach o klimacie chłodnym i wilgotnym, jego rozwojowi sprzyja po- 
nadto duża i długo zalegająca pokrywa śnieżna, uszkodzenie drzew przez przymroz- 
ki, wzrost drzewostanów sosnowych w silnym zwarciu i na bogatych zwłaszcza 
w azot siedliskach. Do masowego wystąpienia choroby może przyczynić się również 
leśnik przez niewłaściwą hodowlę i pielęgnację drzewostanów. Grzyb Gremmeniella 
abietina posiada jednak silne własności (chorobotwórcze), że może masowo wystąpić 
nawet w prawidłowo hodowlanych drzewostanach. Straty gospodarcze są niebaga- 
telne. W latach 1950—1969 w Szwecji spowodował on zniszczenie około 10 mln oraz 
poważne uszkodzenie ok. 75 mln sadzonek sosny, a w połowie lat sześćdziesiątych 
zaatakowanych zostało ok. 25 proc. starszych drzewostanów sosnowych na powierz- 
chni przekraczającej 40000 km2 w 1970 r. w Holandii poważnemu uszkodzeniu 
i zamarciu uległa sosna czarna na powierzchni 350—400 akrów, a w Stanie Nowy 
Jork w 1976 zostały zakażone drzewostany sosnowe na pow. 14 tys. ha. W północnej 
części USA grzyb ten w ogóle zdaje się zagrażać egzystencji drzewostanów so- 
snowych. 

W północnej Polsce zakażonych jest obecnie przez ten grzyb kilkadziesiąt tysięcy 
ha drzewostanów sosny pospolitej, kilka tys. ha młodników już zupełnie zamarło, 
w tym także wiele takich drzewostanów, które nie były objęte chemicznym zwal- 
czaniem brudnicy mniszki. Sprawie grzyba Scleroderis poświęcona była w lipcu 
1983 r. konferencja naukowa z udziałem wszystkich ośrodków badawczych w kraju”. 
(Echo Krakowa, nr z 6.10.1983 r.). | 
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