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Szkodliwe owady w drzewostanach sosnowych 
na gruntach porolnych 

Вредные насекомые в насаждениях на послесельскохозяйственных землях 

Harmful insects in forest stands on farm abandoned lands 

harakterystyczną cechą gospodarki leśnej w Polsce w okresie powo- 
jennym jest zalesienie rozległych powierzchni nieużytków i leżą- 

cych odłogiem gruntów porolnych. Jak wynika z danych statystycznych 
(25) w latach 1945—1965 ponad 756 tysięcy hektarów gruntów nieleśnych 
przekazano do zalesienia. Stanowiło to około 25% ogólnej powierzchni 
zalesionej. 

Pod zalesienia przeznaczane były przede wszystkim gleby piaszczyste, 
najgorszych klas jakości, natomiast lepsze gleby zalesiano głównie przy 
wyrównywaniu granic oraz likwidowaniu położonych wśród lasów depu- 
tatów i poletek łowieckich. 

Akcja zalesiania nieużytków i odłogiem leżących gruntów porolnych 
trwać jeszcze będzie co najmniej kilka lat przyczyniając się tym samym 

do zwiększenia stopnia lesistości naszego kraju. W planie na lata 

1968—1970 projektowano do sztucznego zalesienia około 80 300 ha grun- 

tów nieleśnych znajdujących się jedynie pod nadzorem nadleśnictw pań- 

stwowych (9), z czego ugorujące grunty porolne stanowić miały znaczny 

odsetek. 
Jak wiadomo, w zalesieniach tych występują niejednokrotnie, jeszcze 

w wieku. upraw młodników,.rozmaite procesy chorobowe, w których 

szczególna rola przypada grzybom pasożytniczym, a zwłaszcza wrośnia- 

kowi korzeniowemu zwanemu również hubą korzeniową (Fomes annosus 

(Fr.) Cooke = Ungulina annosa (Fr./Pat.). Porażone przez niego drzewa 

zamierają powoli, gdyż walka żywiciela z pasożytem przeciąga się na 

„okres kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat. Drzewa silnie osła- 
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bione przez pasozyta, ze zgnitymi korzeniami i murszem w odziomko- 
wej części strzały, powoli zamierają i giną złamane lub powalone przez 
burze albo jako posusz wycięte są przez człowieka. (19). Mimo wieloletnich 
badań prowadzonych w licznych krajach przyczyny tego stanu rzeczy 
nie zostały dotychczas poznane w stopniu wystarczającym. Istnieje na- 
tomiast wiele teorii i hipotez, za pomocą których usiłuje się wyjaśnić 
powody zachodzących zmian i szczególną podatność sosny na „choroby 
grzybowe” na gruntach porolnych. 

Bardzo rozpowszechniony jest na przykład pogląd o dużym znaczeniu 
przemian, jakie zaszły w fizycznych, chemicznych i biologicznych właści- 
wościach gleb wskutek ich rolniczego użytkowania (10), co powoduje 
wzrost aktywności pasożyta i jednoczesne zmniejszenie odporności drzew. 

Niektórzy autorzy przypuszczają, że przyczyną pogorszenia wzrostu 
drzewostanów sosnowych jest stosunkowo słaby rozwój systemu korze- 
niowego, który rozprzestrzenia się przede wszystkim w kierunku pozio- 
mym, a nie w głąb. Twierdzą oni, że młode korzenie sosny na większych 
głębokościach na glebach piaszczystych rosną tylko wzdłuż chodników 
pozostałych po starszych korzeniach obumarłych już drzew. Tam, gdzie 
chodników takich nie ma, system korzeniowy jest płytki i powierzchow- 
ny, a wzrost i zdolność życiowa drzew są bardziej zależne od przebiegu po- 
gody i układu warunków meteorologicznych. Rozrost korzeni w wierzch- 
nich warstwach gleby powoduje, że w okresie suszy są one pozbawione 
możliwości czerpania wilgoci z warstw głębiej położonych. W tych wa- 
runkach systemy korzeniowe sosen ulegają wynaturzeniu, nie wytwarza- 
ją korzeni palowych lecz rozwijają się płasko jak u świerka, a typy sie- 
dliskowe lasu pogarszają się (23). 

Badania glebowe wykazują często występowanie na małych głębo- 
kościach nieprzepuszczalnych warstw rudawca, stanowiących dolną gra- 
nicę strefy korzeniowej. Być może wytwarzaniu się rudawca sprzyja 
płytka orka. 

Na skutek nieprzepuszczalności rudawca, małej przewiewności gleby, 
wilgoci i łatwego jej nagrzewania się, stwarza się środowisko wilgotne, 
ciepłe i nieprzewiewne, w którym grzybnia może się rozwijać ze szkodą 
dla drzewostanów (22). 

Dominik zwraca uwagę na odmienność mikrobiocenoz gleb na grun- 
tach porolnych w porównaniu z glebami odwiecznie leśnymi (3). Autor 
ten twierdzi, że wprowadzona na gleby porolne sosna spotyka prawie 
zawsze grzyby tworzące z nią mykoryzy przeważnie o charakterze paso- 
żytniczym. Zwichnięcie równowagi między symbiontami korzeniowymi 
drzew iglastych powodowane jest brakiem na glebach porolnych mikro- 
organizmów antagonistycznych, charakterystycznych dla gleb leśnych 
(3, 40). Na zalesionych gruntach porolnych następuje wymieranie fauny 
glebowej, zwłaszcza dżdżownie, co powoduje osłabienie intensywności 
obiegu substancji pokarmowych nagromadzonych w glebie (40). Wpraw- 
dzie ogólna ilość tych substancji może być duża, ale znajdują się one 
tam w stanie mało dostępnym dla roślin. Skład fauny glebowej jest nie- 
kiedy 10—15 razy uboższy pod względem liczebności aniżeli w pobliskich 
glebach leśnych (8). 

Osłabienie drzewostanów sosnowych założonych na gruntach porol- 
nych uwidacznia się najsilniej w okresie zwierania się koron drzew, kie- 
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dy ich zapotrzebowanie na substancje pokarmowe jest szczególnie duże. 
Najwyraźniej uwidacznia się to w lata suche, gdy pozostałe przy życiu, 
zwykle tuż pod powierzchnią ziemi znajdujące się korzenie nie są w sta- 
nie czerpać wody z niżej położonych warstw gleby. Wydzielanie się 
drzew martwych najszybciej przebiega w drzewostanach znajdujących 
się na wzniesieniach terenowych i na ubogich siedliskach. Tam, gdzie 
poziom wód gruntowych jest wyższy, jak również na siedliskach bogat- 
szych, proces wydzielania się posuszu przebiega znacznie wolniej. 

Jak się wydaje, w różnych warunkach klimatycznych, siedliskowych 
i glebowych, przyczyny złego wzrostu drzewostanów sosnowych zało- 
żonych na gruntach porolnych mogą się znacznie różnić od siebie oraz 
różna może być ich rola w procesie chorobowym drzewostanów. Czyn- 
niki te wywierają również poważny wpływ na skład gatunkowy i nasi- 
lenie występowania różnych szkodliwych owadów. Ich znaczenie gospo- 
darcze jest tam wyjątkowo duże; owady bowiem niejednokrotnie są 
w stanie zniszczyć rozległe powierzchnie upraw i młodników, spowodo- 
wać powstanie trwałych deformacji na drzewkach przyczyniając się tym 
samym do poważnego obniżenia ich wartości technicznej, wpływać na 
stan zdrowotny drzewostanów i wreszcie — skrócić okres życia nie tylko 
poszczególnych drzew, ale i rozległych partii drzewostanów różnych klas 
wieku. 

Badania własne i obserwacje przeprowadzone przez autora w kilku- 
nastu nadleśnictwach znajdujących się w różnych dzielnicach i krainach 
przyrodniczo-leśnych pozwoliły na poznanie fauny szkodliwych owadów 
leśnych występujących w drzewostanach sosnowych założonych na grun- 
tach porolnych, ich znaczenia gospodarczego oraz roli w układzie chorób 
łańcuchowych. Zbiór materiałów dokonywany był w drzewostanach 
wszystkich klas wieku od zakładanych upraw poczynając na drzewosta- 
nach rębnych kończąc. Poza tym wykorzystane zostały znajdujące się 
w Zakładzie Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa i w Zespo- 
łach Ochrony Lasu materiały prognostyczne dotyczące występowania 
szkodników pierwotnych i szkodników glebowych oraz wtórnych. 

SZKODNIKI WYSTĘPUJĄCE NA GRUNTACH POROLNYCH 

PRZEZNACZONYCH DO ZALESIEŃ 

Jak wykazały kontrole zapędraczenia gleby, grunty porolne przezna- 
czone do zalesień zasiedlone są zwykle bardzo silnie przez szkodniki gle- 
bowe i wymagają dezynsekcji w okresie zakładania upraw i szkółek (ta- 
bela 1). 

Przed 30 laty Kozikowski pisał, że na Podolu największe szkody 
wyrządzały pędraki chrabąszczy na polach dworskich, które przez okres 
około 10 lat pozostawały w stanie ugorów. Zmacznie mniejszy rozmiar 
szkód miał miejsce na polach włościańskich, które uprawiane były bez 
przerwy, a pędraki narażone były na zniszczenie lub uszkodzenie pod- 
czas orki (12). 

W latach 1961—1970 liczne występowanie pędraków chrabąszczowa- 
tych na gruntach porolnych miało miejsce zarówno w tych regionach 
kraju gdzie nasilenie pojawu szkodników glebowych jest powszechne 
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Tab e la l 
Zasiedlenie przez pedraki chrabaszczowatych (Melolonthinae) 

roznych kategorii gruntow przeznaczonych do zalesienia wiosna 1965 roku 
  

  

  

    
  

  

_ Powierzchnia 

Kategorie gruntów skontrolo- zapędraczona 
wana 

1. Szkółki 1940 847 44 
2. Zręby bieżące 15688 4521 44 
3. Zalesienia pod osłoną d-stanów 1460 555 38 
4. Halizny i płazowiny 8529 2133 32 
5. Nieużytki właściwe | 1185 574 48 
6. Grunty porolne 21327 16159 76 

7. Poprawki i uzupełnienia 3136 1736 Бо 

razem 53265 27124 51 

i chroniczne (np. OZLP Lublin, Radom, Szczecinek), jak i tam, gdzie jest 
ono na ogół bardzo słabe (np. OZLP Kraków i Łódź). 

Najczęściej i najliczniej występującym w Polsce gatunkiem szkod- 
nika zasiedlającym te kategorie gruntów jest guniak czerwczyk (Amphi- 
malon solstitialis L.). Przeważnie występuje on samodzielnie niekiedy 
tylko towarzyszą mu chrabąszcze, ogrodnica i inne. 

Drugie miejsce pod względem wielkości zasiedlonego skontrolowa- 
nego obszaru zajmowała ogrodnica niszczylistka (Phyllophertha hortico- 
la L.). Na zachodzie kraju duże stosunkowo obszary gruntów porolnych 
zasiedlone były przez pędraki chrabąszczy, zwłaszcza majowego (Melo- 
lontha melolontha L.). 

Liczby pędraków znajdowanych w dołach próbnych były niejednokrot- 
nie bardzo duże. Tak np. na 1 m* przypadało pędraków chrabąszczy 
w nadl. Giżycko do 70, w nadl. Lidzbark — 60, a w nadl. Krynica — na- 
wet 120. Pędraków guniaka czerwczyka znajdowano w nadl. Maskuliń- 
skie do 62/m*, w nadl. Dyminek — 58 itd. Szczególnie licznie występuje 
niekiedy na zalesianych gruntach porolnych ogrodnica niszczylistka 
(Phyllophertha horticola L.) W nadl. Wipsowo na 1 m* przypadało 
w 1964 r. do 428 pędraków, a w nadl. Olsztynek — 128. Stosunkowo duże 
liczby pędraków listnika nierówienki (Anomala aenca Dep.) do 51/m* 
w nadl. Sośno, jedwabka (Serica brunnea L.) (do 21/m? w nadl. Lubycza 
Królewska), a przede wszystkim wałkarza lipczyka (Polyphylla ful- 
lo L.) kwalifikowały zalesiane grunty porolne do zabezpieczenia zakła- 
danych upraw przed zniszczeniem za pomocą insektycydów (35). 

Poza tym w dołach próbnych na powierzchniach kontrolowanych znaj- 
dowane były inne szkodniki mogące powodować zniszczenie systemu ko- 
rzeniowego sadzonek, a mianowicie: larwy komarnicy (Tipula sp.), gąsie- 
nice rolnic (Agrostis sp.), drutowce i pojedynczo turkuć podjadek (Gryl- 
lotalpa gryllotalpa sp.). 

Te gatunki, których stadia larwalne przebywają w glebie gruntów 
przeznaczonych do zalesień stanowią tzw. „zespół pionierski”, zwany 
również „inicjalnym” (24). Tam, gdzie występują one w formie rozpro- 
szonej lub wzmożonej zniszczeniu ulegają pojedyncze sadzonki ewentual- 
nie ich grupy, co prowadzi do powstawania przerzedzeń a miejscami na- 
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wet luk i gniazd, sprzyjających następnie rozrodowi szkodników nękają- 
cych. W przypadku masowego występowania pędraków zniszczeniu mogą 
ulegać całe uprawy na rozległych nawet powierzchniach. 

Szkodniki upraw i młodników 

W najmłodszych, 1-, 2- i 3-letnich uprawach sosnowych założonych na 
gruntach porolnych nie stwierdzano masowego występowania szeliniaka 
sosnowca (Hylobius abietis L.), jak również zakorków (Hylastes sp.), 
zmienników (Strophosomus sp.) czy sieciecha niegłębka (Cneorrhinus 
plagiatus Schal.), które w podobnych uprawach zakładanych na glebach 
leśnych wyrządzają niejednokrotnie bardzo poważne szkody. Wynika to 
prawdopodobnie stąd, że wymienione owady bardzo niechętnie posługują 
się skrzydłami, a odległości pokonują głównie pieszo. Brak pniaków i ko- 
rzeni drzew iglastych, na których szeliniaki i np. zakorki składają jaja, 
jest zapewne główną przyczyną ich nieobecności na zalesianych grun- 
tach porolnych. 

Im bardziej są odległe zakładane uprawy leśne od ściany lasu, a zwła- 
szcza od znajdujących się w nim upraw i młodników, tym później na- 
stępuje zasiedlanie ich przez owady, które stanowią tam „zespół imi- 
gracji (24). Szkodniki imigrujące są elementem niezwykle dynamicz- 
nym, przedostają się do nowo zakładanych upraw głównie w poszukiwa- 
niu pokarmu, niekiedy liczniej — przedostają się tam z wiatrem (39). 
Migracja jest zjawiskiem zachodzącym stale, w wyniku czego od czasu 
do czasu trafiają na dany teren organizmy lepiej przygotowane do życia 
w lokalnych warunkach. Mogą one wyrządzać tam szkody większe niż 
w drzewostanach па glebach leśnych, gdzie wrogowie naturalni, zwła- 
szcza owady pasożytnicze i drapieżne skuteczniej regulują gęstość ich 
populacji. 

W niektórych uprawach stwierdzone było nieco liczniejsze występo- 
wanie osnui sadzonkowej (Acantholyda hierogliphica Chr.), której larwy 
niszczyły igły. Być może żer larw powoduje zmniejszenie odporności 
u drzewek przeciwko osutce (3). 

Zahamowanie wzrostu i wykształcanie się niewłaściwego pokroju 
drzewek jest często wynikiem wadliwego, w pośpiechu wykonywanego 
sadzenia. Drzewka takie są szczególnie chętnie zasiedlane następnie przez 
różne szkodliwe owady, zwłaszcza przez zwójki i smolika drągowinowca 
(Pissodes piniphilus Hbst). 

Na terenach północno-wschodnich kraju licznie występującym szko- 
dnikiem była zwójka pędówka (Rhyacionia duplana Hbn.), której gąsie- 
nice zasiedlały zarówno główne pędy jak i boczne górnego okółka. 
Miejscami do 40 a nawet 60% drzewek wykazywało ślady żerowania 
tego szkodnika (37). 

Na zachodzie kraju najliczniejszym szkodnikiem okazała się zwójka 
sosnóweczka (Rhyacionia buoliana Schifi.), która wykazuje tam tenden- 
cje do występowania w formie chronicznej. Szkody wyrządzane w upra- 
wach przez zwójkę sosnóweczkę mogą się dać we znaki dopiero w kil- 
kanaście lat później. W wyniku działania okiści, w 28-letniej tyczko- 
winie sosnowej na terenie nadl. Płońsk, złamaniu uległo wiele drzew, 
zarówno na obrzeżach istniejących tam luk, jak ji wewnątrz drzewo- 
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stanów. Przeprowadzone obliczenia wykazały, że około 70% drzew zła- 
manych stanowiły drzewa uszkodzone w młodości przez zwójkę so- 
snóweczkę. 

Jest wielce prawdopodobne, że w niektórych wypadkach zwójka so- 
snóweczka uległa zawleczeniu wraz z materiałem sadzeniowym. Dotyczy 
to szczególnie tych sytuacji, gdy sadzonki pochodzą ze szkółek sąsiadu- 
jących z uprawami i młodnikami silnie porażonymi przez Rh. buolia- 
na (11.) 

Na Ukrainie i Białorusi stwierdzono, że zwójka sosnóweczka w pier- 
wszej kolejności zasiedla uprawy założone na gruntach porolnych, ubo- 
gich piaskach, pożarzyskach i pędraczyskach (8, 26). W warunkach na- 
szego kraju zwójka sosnóweczka jest w stanie wyrządzić znaczne szkody 
powodując powstanie trwałych deformacji i zniekształceń, zwłaszcza 
w tak zwanych laskach chłopskich, na ubogich, piaszczystych glebach 
o typie siedliskowym boru suchego. | 

Niekiedy zwójce sosnóweczce towarzyszy zwójka odrośleczka (Bla- 
stethia turionella Hbn. = Evetria turionana Hbn.) powodująca powsta- 
wanie trwałych deformacji w postaci dwójek” lub charakterystycznych 
wygięć pędów. Wzmożony pojaw tego szkodnika trwa zwykle bardzo 
krótko ze względu na pasożyty, które w stosunkowo krótkim czasie są 
w stanie zlikwidować go na danym terenie. Pewne lokalne znaczenie 
może mieć również zwójka żywiczaneczka (Petrova = Evetria resinella 
L.) Największe ilości tego szkodnika stwierdzono w uprawach i młodni- 
kach sosnowych założonych na gruntach porolnych wzdłuż wybrzeża 
morskiego na terenie OZLP Szczecin i Szczecinek oraz na terenach osła- 
bionych działaniem emisji przemysłowych. 

W Polsce środkowej, zwłaszcza w 0ZLP Radom, Siedlce, Łódź i Torun 
największe znaczenie ma skośnik tuzinek (Exoteleia dodecella L.). Często 
opanowuje on wszystkie drzewka powodując zniszczenie do 90% pącz- 
ków (29). W wypadkach masowego występowania zniszczeniu ulegają za- 
równo pączki boczne jak i wierzchołkowe, w wyniku czego następują 
trwałe deformacje oraz poważne zahamowania wzrostu na wysokość i za- 
pewne — przyrostu masy. W odróżnieniu od uprzednio wykazanych szko- 
dników skośnik tuzinek występuje często chronicznie. 

W nadl. Sobibór, w 8—9-letnich uprawach sosnowych rosnących na 
gruntach porolnych, stwierdzano obecność omacnicy (Phycis mutatella 
Fuchs.). Gąsienice jej żerowały w nasadowych częściach pędów, które 
w miarę wzrostu ulegały złamaniu bądź też — charakterystycznemu wy- 
gięciu w dół. 

Spośród owadów należących do grupy tzw. szkodników nękających, 
występujących w młodnikach sosnowych założonych na gruntach po- 
rolnych, bardzo duże znaczenie ma mało na ogół znany i na pewno nie 
doceniany szkodnik — korowiec sosnowy (Aradus cinnamomeus Panz.) 
(28). W niektórych nadleśnictwach jest on bardzo rozpowszechniony; za- 
siedla młode, kilkunastoletnie drzewka powodując zahamowanie wzrostu, 
silne osłabienie, a w skrajnych przypadkach nawet powstawanie sucho- 
czubów lub zamieranie części korony. 

Szkodnik ten najliczniej zasiedla drzewa rosnące na obrzeżach drze- 
wostanów i luk oraz w przerzedzeniach. Z terenów ZSRR znane są fakty 
szczególnie silnego opanowania przez tego szkodnika młodników sosno- 
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wych założonych na nieużytkach i dawnych gruntach porolnych (20). 
Najbardziej cierpiały od korowca drzewa o podwiniętym przy sadzeniu 
systemie korzeniowym. W następnej kolejności drzewa te zasiedlane by- 
ły przez smolika znaczonego. W Słowacji, gdzie pluskwiak ten pojawił 
się również na zalesionych gruntach porolnych, działanie jego uwidacz- 
niało się najbardziej w lata suche oraz na glebach piaszczystych, ubo- 
gich w składniki pokarmowe (39). 

W niektórych młodnikach, np. na terenie nadl. Potrzebowice, Sierpc 
i Włodawa stwierdzano liczniejsze nieco występowanie zwójki sosnówki 
(Cacoecia = Archips piceana L.). Niekiedy obok wspomnianych gatun- 
ków szkodników można obserwować na zalesieniach porolnych także krót- 
kostopke (Brachonyx pineti Payk.), pryszczarka sosnowego (Thecodi- 
plosis brachyntera Schwagr.), choinka szarego (Brachyderes incanus L.), 
wątlika sosnowego (Luperus pinicola Dit.), mszyce i molika (Ocnerosto- 
ma piniarella Zell.). Wzmożonemu występowaniu wszystkich tych szkodni- 
ków sprzyja rozluźnione zwarcie oraz istnienie luk. 

Spośród owadów zaliczanych do grupy tzw. szkodników pierwotnych 
w warunkach naszego kraju największe znaczenie zdaje się wykazywać 
borecznik rudy (Neodiprion sertifer Geolfir.), którego masowe wystę- 
powanie stwierdzone było w nadl. Potrzebowice w 6- i 7-letnich upra- 
wach sosnowych założonych na gruntach porolnych. Masowe występo- 
wanie tego szkodnika stwierdzane było również w Austrii (27). W tymże 
kraju oraz w ZSRR w młodnikach na gruntach porolnych dochodziło do 
gradacji barczatki sosnówki (Dendrolimus pini L.) (18, 27, 28). 

W nadl. Włodawa w dobrze przyrastających uprawach stwierdzana 
była obecność uszkodzeń dokonanych przez gąsienice zwójki — winni- 
czanki skoczkóweczki (Sparganothis pilleriana Den. et. Schiif.), które 
uszkadzały pędy i powodowały ich skrzywienia. Szkodnik ten zasiedlil 
około 20% drzewek, głównie w części wierzchołkowej. Na uwagę zasłu- 
guje fakt, że winniczanka skoczkóweczka znana jest jako szkodnik... wi- 
norośli (30). 

Tam, gdzie w drzewostanach pozostawia się wycięte drzewka na okres 

wiosny i lata, dojść może do wzmożonego wystąpienia żerujących pod 
korą drzew takich szkodników, jak np. kwietniczek czterokropkowy (4An- 

texia quadripunctata L.), wałczyk (Magdalis sp.), kozulka kolcokrywka 

(Pogonochaerus fasciculatus Deg) i inne. Masowe zamieranie drzewek 

w młodnikach sosnowych na skutek wystąpienia wymienionych szkod- 

ników, obserwowano przed kilkoma laty w nadl. Sobibór (32). 

W młodych drzewostanach sosnowych założonych na gruntach po- 
rolnych ujawnia się niekiedy działalność opieńki miodowej (Armillartiella 
mellea Vahl.) i powszechnie huby korzeniowej. Na terenach OZLP 

w Szczecinku niejednokrotnie już w 15-letnich młodnikach na gruntach 

porolnych stwierdzono obecność przypłaszczka granatka (Phaenops cya- 

nea F.) — jednego z najważniejszych szkodników wtórnych sosny. 

Szkodniki drągowin i starszych drzewostanów 

Jak wynika z przeprowadzonych badań, do masowych pojawów szko- 

dliwych owadów, zarówno tych, które się zwykło zaliczać do grupy tzw. 

szkodników pierwotnych jak i szkodników wtómych, dochodzi przede 
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wszystkim w drzewostanach wykazujących osłabienie fizjologiczne. Tam 
następuje u drzew zmniejszenie odporności na działanie owadów i cho- 
rób. Istnienie osłabionego „stanu fizjologicznego” Grimalskij stwier- 
dzał przede wszystkim w drzewostanach sosnowych założonych na grun- 
tach porolnych. Przyczyn tego stanu rzeczy autor dopatrywał się mię- 
dzy innymi w tym, że w drzewostanach założonych na gruntach porol- 
nych larwy szkodników pierwotnych wykazują znacznie wyższą prze- 
żywalność niż w drzewostanach na glebach leśnych. Być może jest to 
spowodowane większą kwasowością igieł u drzew rosnących na glebach 
nieleśnych, a także mniejszą zawartością w nich azotu. Za główną przy- 
czynę uważa jednak Grimalskij różnice w energii wycieku żywicy, 
a dokładniej — w intensywności pojawu olejków eterycznych (7). Po- 
nieważ zwłaszcza w lata suche i ubogie w opady atmosferyczne, zaopa- 
trzenie w wodę drzew rosnących na gruntach porolnych jest zwykle 
znacznie gorsze, choćby nawet ze względu na płaski system korzeniowy, 
tam właśnie w pierwszej kolejności dochodzi do pojawu szkodników 
żerujących na igłach, a gradacje ich utrzymują się tam dłużej aniżeli 
na „glebach leśnych (8, 26). 

a) Szkodniki pierwotne 

Jak wykazały analizy materiałów prognostycznych uzyskiwanych 
w drzewostanach starszych klas wieku i drągowinach, podczas jesiennych 
poszukiwań szkodników sosny, żaden z ważniejszych szkodników pier- 
wotnych zimujących w ściółce nie wykazuje tendencji do zwiększonego 
występowania w formie wzmożonej lub masowej na gruntach porolnych 
niż na gruntach leśnych. Wyjątek stanowią natomiast owady, które okres 
zimy spędzają w stadium jaja. I tak na przykład w nadl. Sulęczyno 
w 1965 r. na powierzchni kilku hektarów drągowin sosnowych na grun- 
tach porolnych doszło do masowego pojawu borecznika rudego (Neodi- 
prion sertifer Geoffr.). W nadl. Sierpc w 1956 r. zaszła potrzeba doko- 
nania zabiegu chemicznego zwalczania brudnicy mniszki (Lymantria mo- 
nacha L.), która w drągowinie na gruntach porolnych wystąpiła w formie 
gradacji. W latach 1966—1967 podobna sytuacja powstała w kilku nad- 
leśnictwa na terenie OZLP Radom, gdzie również przeprowadzano za- 
biegi ratownicze. 

Jeżeli poproch cetyniak (Bupalus piniarus L.) lub strzygonia choinów- 
ka (Panolis flammea Schiff.) występują na rozległych powierzchniach 

, w formie gradzcji, to wówcząs zagęszczenie ich populacji jest równie sil- 
ne w drzewostanach na glebach porolnych. W 1967 r. spośród drzewosta- 
nów objętych akcją ratowniczą przeciwko poprochowi cetyniakowi па. 
terenach OZLP Szczecinek, 27% stanowiły drzewostany założone na 
gruntach porolnych. 

W latach 1953—1954 w 27—30-letnich drzewostanach na terenie nadl. 
Pisz doszło do silnego wystąpienia osnui czerwonogłowej (Acantholyda 
erythrocephala L.). Na jednym drzewie znajdowano około 2300 jaj tego 
szkodnika, w związku z czym zwalczano go tam za pomocą chemicznych 
środków owadobójczych (2). 

W drągowinach sosnowych na gruntach porolnych można niekiedy 
obserwować wzmożone a nawet masowe występowanie skośnika tuzinka, 
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zasiedlającego szczególnie silnie drzewa rosnące na obrzeżach i w prze- 
rzedzeniach. Nękane przez niego drzewostany wyróżniają się niskim 
wzrostem, małymi przyrostami oraz deformacjami strzał i pędów. 

Z dokonanego przeglądu wynika, że owady należące do grupy szko- 
dników pierwotnych nie wykazują w warunkach naszego kraju wyraź- 
nych tendencji do częstszego występowania w formie masowej. Tym nie- 
mniej wydaje się, że na terenach zachodnich kraju, w strefie najwię- 
kszego zagrożenia przez szkodniki pierwotne, gdzie w najbliższym 10-le- 
ciu założone na gruntach porolnych drzewostany osiągną wiek drągowin, 
może dojść do masowego pojawu poprocha cetyniaka, strzygoni choi- 
nówki, brudnicy mniszki czy innych szkodników. Ze względu na znacz- 
ne osłabienie tych drzewostanów spowodowane przez grzyby pasożyt- 
nicze, które tam najprawdopodobniej już się ujawnią, wydaje się słusz- 
ne prowadzenie chemicznego zwalczania tych szkodników nawet przy 
zagęszczeniu populacji nie przekraczającym liczb krytycznych. 

b) Szkodniki wtórne 

Jest rzeczą powszechnie znaną, że w drągowinach i starszych drze- 
wostanach sosnowych na gruntach porolnych szkodniki wtórne znajdują 
dogodne warunki rozwoju, a zagęszczenie ich populacji jest tam zwykle 
wyższe od normalnego. Wielu autorów zwraca uwagę na to, że od fauny 
szkodników wtórnych i nasilenia ich występowania zależy niejednokrot- 
nie nie tylko los poszczególnych drzew, ale i całych drzewostanów (1, 15, 
32). zahamowanie rozrodu szkodników wtórnych w ogniskach wystę- 
powania huby korzeniowej może w znacznym stopniu opóźnić proces za- 
mierania drzew porażonych hubą korzeniową wskutek stworzenia wa- 
runków sprzyjających regeneracji systemu korzeniowego, a tym samym 
wskutek polepszenia stanu zdrowotnego drzewostanu (38). W Związku 
Radzieckim przeprowadzane były nawet opryski insektycydami drzew 
najbardziej narażonych na zasiedlenie. Wyraźne zahamowanie procesu 
wydzielania się posuszu, jakie nastąpiło w miejscach stosowania tej me- 
tody, potwierdziło w pełni pogląd o decydującej, niekiedy, roli szkodni- 
ków wtórnych w życiu drzew na gruntach porolnych (38). 

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych i najliczniej występują- 
cych szkodników wtórnych jest cetyniec większy (Myelophilus piniperda 
L.). W niektórych drzewostanach, bardzo silnie osłabionych działaniem 
huby korzeniowej znaczną część stanowiły drzewa martwe, o ciemnej 
miazdze, wykazujące początki wgryzień cetyńca większego, zalane ży- 
wicą przez bromiące się jeszcze drzewa. W starszych drzewostanach opa- 
nowuje on drzewa z reguły znacznie silniej aniżeli w drzewostanach 
młodych. Liczne drzewa cienkie dobijane są przez pojedyncze egzem- 
plarze cetyńca większego. Spośród wszystkich szkodników wtórnych so- 
sny cetyniec większy wykazuje największą amplitudę ekologiczną, za- 
siedla bowiem drzewa w różnym wieku i o znacznych różnicach gru- 
bości kory, rosnące zarówno w przerzedzeniach i lukach jak też w we- 
wnętrznych, ocienionych partiach drzewostanów. 

Cetyńcowi większemu bardzo często towarzyszy cetyniec mniejszy 
(Myelophilus minor Htg.), którego wzmożonemu i masowemu występo- 
waniu w znacznym stopniu sprzyja częste, niestety, pozostawianie w le- 
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sie wierzchołków po wyciętych drzewach i gałęzi oraz nie korowanego, 
cienkiego drewna sortymentowego. Wysoki stan zagęszczenia populacji 
tego szkodnika obserwuje się również w tych drzewostanach, w któ- 
rych drzewa zasiedlone przez owady szkodliwe nie są usuwane na bie- 
żąco. W takich wypadkach zasiedla on nawet licznie dolne partie gru- 
bych drzew. 

Ponieważ cetyniec mniejszy na ogół niechętnie zasiedla leżące drze- 
wa pułapkowe, próbowano prowadzić jego zwalczanie za pomocą tzw. 
pułapek stojących. £ wybranych drzew usuwano pas kory i łyka sze- 
rokości około 10 cm i dodatkowo — nacinano je na głębokości kilku mm 
w celu utrudnienia krążenia soków. Drzewa pierścieniowane okazały się 
nieprzydatne do zwalczania zarówno cetyńca mniejszego jak i innych 
szkodników, które zasiedlały je w bardzo słabym stopniu i w różnych 
okresach; czasem nawet w kilka lat po przygotowaniu pułapek (31). 

W niektórych nadleśnictwach, w drągowinach i tyczkowinach, do naj- 
bardziej rozpowszechnionych gatunków szkodników należy smolik drą- 
gowinowiec (Pissodes piniphilus Hbst.). Przez wielu leśników jest on 
nie doceniany, przede wszystkim ze względu na łatwość przeoczenia. 
Szczególnie chętnie szkodnik ten zasiedla drzewa opanowane przez obwar. 
Gabryel twierdzi, że podczas żeru uzupełniającego chrząszcze smolika 
drągsowca powodują powstawanie ranek w koronach drzew i do nich 
przedostają się zarodniki grzyba Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr., 
powodujące następnie powstawanie obwaru. Drzewa osłabione przez 
obwar zasiedla smolik, którego z kolei owady doskonałe młodego poko- 
lenia żerują na innych drzewach przysposabiając je do opanowania przez 
grzyby. W ten sposób powstaje cykl zamknięty „smolik — obwar — smo- 
ik”. W drzewostanach założonych na gruntach porolnych tego rodzaju 
sytuacje są bardzo częste(5). 

Smolik drągowinowiec zwykle w pierwszej kolejności opanowuje 
częsć wierzchołkową, a następnie schodzi niżej. Na zasiedlonych przez 
niego drzewach znajdować można niekiedy wszystkie stadia rozwojowe 
tego ryjkowca. 

Górne i środkowe partie drzew zasiedlane są niekiedy licznie przez 
zerdzianke sosnowke (Monochamus galloprovincialis Ol.). Szczególnie 
chętnie atakuje ona drzewa znajdujące się na obrzeżach luk i w prze- 
rzedzeniach, gdzie rozwój jej, jak się zdaje, przebiega szybciej aniżeli 
na drzewach rosnących w ocienionych partiach drzewostanów. 

Zarówno w drągowinach jak i w drzewostanach starszych klas wieku 
licznie, niekiedy, występuje drwalnik paskowany (Trypodendron lineatum 
Ol.). Zasiedla on przede wszystkim dolne partie drzew; wraz z wysoko- 
ścią maleje nasilenie jego występowania. Szczególnie chętnie opanowuje 
on drzewa znajdujące się w ocienieniu, w wewnętrznych partiach drze- 
wostanów, gdzie wskutek powolniejszego wysychania drewna, grzybnia 
grzyba Molinia jerruginea Math.-Kaar., stanowiącego pokarm drwalnika 
paskowanego, znajduje dogodne warunki rozwoju i życia. 

Drwalnikowi paskowanemu towarzyszą zwykle inne szkodniki, jak 
na przykład tycz cieśla (Acanthocinus aedilis L.), rębacz pstry (Rhagium 
inguistor L. i polesiak obramowany (Hylurgops palliatus Gyll.). W nie- 
których drzewostanach wymienione kózki zasiedlają ponad 60% drzew 
dobijanych przez owady i zajmują pierwsze miejsce pod względem czę- 
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stotliwosci wystepowania. Tycz cieSla bardzo chetnie zasiedla nie tylko 
partie drzew o korze grubej i Sredniej, ale takze pniaki drzew Scietych 
schodzac na nich ponizej poziomu ziemi (33, 36). 

W wypadku wspólnego zasiedlania drzew przez cetyńca większego 
i tycza cieślę, szybko rozwijające się larwy tycza uniemożliwiają rozwój 
larw cetyńca, powodując nawet ich śmierć głodową. W drzewostanach 
zaniedbanych pod względem terminowości usuwania posuszu tycz cieśla 
ze szkodnika trzeciorzędnego stawał się szkodnikiem o znaczeniu pier- 
wszorzędnym zasiedlającym zupełnie samodzielnie wiele drzew silnie 
osłabionych działaniem huby korzeniowej (36). 

W silnie przerzedzonych i lukowatych drzewostanach sosnowych, 
zwłaszcza starszych klas wieku, szkodnikiem dominującym, tak pod 
względem liczebności jak i znaczenia gospodarczego — jest przypłaszczek 
granatek (Phaenops cyanea F.). Masowo zasiedla on drzewa znajdujące 
się w miejscach silnie usłonecznionych, opanowując dolne ich partie 
o grubej korze. W drzewostanach silnie osłabionych działaniem huby 
korzeniowej, a charakteryzujących się obecnością licznych drzew o prze- 
rzedzonych koronach i jakby skróconych igłach, rozpoznanie drzew opa- 
nowanych przez przypłaszczka granatka natrafia na bardzo duże tru- 
dności i wymaga dużej wprawy. Niejednokrotnie drzewa wykazujące 
jeszcze zielone igliwie zasiedlone są przez przypłaszczka granatka znaj- 
dującego się w stadium larwy, poczwarki a nawet młodocianego chrzą- 
szcza. 

W miejscach masowego występowania szkodnik ten zasiedla również 
partie drzew o korze średniej grubości a nawet cienkiej z tym jednak, że 
przepoczwarczenie następuje nie w korze a w bielu na głębokości kilku 
mm (34). 

W warunkach naszego kraju przypłaszczek granatek ma generację 
dwuletnią, jednakże w przypadku korzystnego dlań układu warunków 
atmosferycznych, jego pełny cykl rozwojowy ulega skróceniu do jedne- 
go roku. 

Skład gatunkowy szkodników wtórnych występujących w drzewo- 
stanach sosnowych na gruntach porolnych zależy od wielu czynników, 
przede wszystkim zaś od wieku drzewostanów, stopnia ich zwarcia, sto- 
pnia osłabienia przez grzyby pasożytnicze, higieny lasu, terminowości 
i przebiegu zwalczania. Na obrzeżach luk i w przerzedzeniach częściej 
znaleźć można drzewa opanowane przez przypłaszczka granatka, pod- 

czas gdy w wewnętrznych partiach drzewostanów występują głównie: 
cetyniec większy, tycz cieśla, drwalnik paskowany i inne. Nieusuwanie 
we właściwym czasie drzew zasiedlonych, opóźnione korowanie pułapek 

i drzew trocinkowych, nieniszczenie zasiedlonej kory, przetrzymywanie 
w lesie niekorowanego drewna sortymentowego, zwłaszcza drewna opa- 
łowego i żerdzi — sprzyjają masowemu występowaniu szkodników. Szcze- 
gólną ich aktywność obserwuje się w lata suche, gdy wskutek obniżenia 
poziomu wód gruntowych pogłębia się stan chorobowy drzew, nie mo- 
gących czerpać wody z głębszych warstw gleby na skutek zniszczenia 

korzeni przez grzyby pasożytnicze. 

Drzewa martwe pozostające w lesie wskutek traktowania ich jako 
posuszu jałowego, zasiedlane są przez wykarczaka (Criocephalus rusticus 

L.), który atakuje drzewa w ich dolnych częściach (36). Niekiedy docho- 

, 
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dzi do wzmozonego wystepowania innego powaznego szkodnika technicz- 
nego, a mianowicie husarka sosnowca (Paururus juvencus L.). Określe- 
nie nasilenia występowania trzpienników jest niezmiernie trudne ze 
względu na to, że bez łupania drewna nie można zasadniczo stwierdzić, 
które drzewo jest zasiedlone a które nie. W niektórych drzewostanach 
stwierdziłem, iż ponad 50% drzew martwych, pozostawionych na pniu 
na drugi rok, wykazywało obecność otworów wylotowych husarka so- 
snowca i być może także innych, towarzyszących mu trzpienników. 

Wszelkie zaniedbania sanitarne, wynikające z niewłaściwie prowa- 
dzonej akcji zwalczania owadów szkodliwych, wadliwej organizacji po- 
zyskania 1 wywozu, prowadzą do natychmiastowego zagęszczenia się po- 
pulacji różnych gatunków szkodników fizjologicznych i technicznych. 
Oprócz wymienionych uprzednio, na uwagę zasługuje kornik ostrozębny 
(Ips acuminatus Gyll.) i smolik sosnowiec (Pissodes pini L.), które lokal- 
nie wykazują tendencje do wzmożonego występowania. 

Powstawanie przerzedzeń a następnie luk, jako wynik działania hu- 
by korzeniowej oraz szkodliwych owadów, doprowadza do zmniejszenia 
stopnia zadrzewienia, tworzenia się płazowin i wreszcie wycięcia drze- 
wostanu w skróconej kolei rębności. Na uwagę zasługuje przy tym za- 
lecane przez wielu autorów częste stosowanie zabiegów pielęgnacyjnych 
zmierzających do rozrzedzenia drzewostanów w celu utrudnienia rozwo- 
ju grzybni huby korzeniowej (1,10,16,17). 

Słuszne wydaje się wspomnieć również o tym, że liczne gatunki owa- 
dów przyczyniają się do rozprzestrzeniania huby korzeniowej. Tak na 
przykład grzybnię tego pasożyta znajdowano na korzeniach drzew w że- 
rowiskach zakorków (Hylastes ater Payk i Hylastes brunneus Er.), jak 
również w żerowiskach szeliniaka sosnowca. Obecność konidiów Fomes 
annosus stwierdzana była także w odziomkowych partiach sosen, w miej- 
scach zimowania cetyńca większego, w żerowiskach smolika sosnowca 
i w chodnikach macierzystych drwalnika paskowanego; także niektóre 
owady drapieżne przebywające w chodnikach szkodników jak np. Rhizo- 
phagus ferrugineus Payk, oraz niektóre nicienie przebywające w gle- 
bie — mogą przenosić zarodniki tego grzyba (18). 

Jest wielce prawdopodobne, że rozprzestrzenianiu się huby korzenio- 
wej sprzyjają również chrabąszczowate, zwłaszcza pędraki chrabąszczy, 
guniaka czerwczyka i wałkarza lipczyka, których pędraki powodując 
rany na korzeniach, ułatwiają przenikanie do ich wnętrza grzybni pa- 
sożytniczego grzyba. Niewątpliwie łatwiej się tam ona rozwija niż na 
drzewach o zupełnie zdrowym i nieuszkodzonym systemie korzenio- 
wym. 

c. Czynniki abiotyczne 

W wyniku działania huby korzeniowej, powodującej zniszczenie sy- 
stemu korzeniowego drzew, w drzewostanach sosnowych założonych na 
gruntach porolnych, niezbyt nawet silne wiatry powodują powstawanie 
wywrotów, niekiedy nawet bardzo licznych. W większości wypadków 
pojawiają się one na obrzeżach luk i w przerzedzeniach. Im system ko- 
rzeniowy drzew jest bardziej zniszczony, tym więcej jest wywrotów. 
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Po odcięciu ich od pni, wywroty z powodzeniem mogą spełniać rolę pu- 
łapek. 

Spośród czynników abiotycznych mogących mieć większe znaczenie 
gospodarcze w drzewostanach sosnowych na gruntach porolnych wy- 
mienić należy również okiść. W grudniu 1964 r. na terenach Roztocza 
Lubelskiego oraz w niektórych nadleśnictwach podległych administra- 

cyjnie OZLP w Przemyślu, rozległe powierzchnie drzewostanów dotknię- 
te zostały klęską śniegołomów. Wyjątkowo duże szkody powstały w mło- 

dnikach i drągowinach sosnowych rosnących na dawnych gruntach po- 

rolnych. Kruche gałęzie i wierzchołki łamały się pod ciężarem dużych 
mas śniegu oblepiających długie igły. Podobna sytuacja powstała na 
przedwiośniu 1970 r., zwłaszcza na terenach OZLP Olsztyn. Okiść po- 

woduje również wygięcie licznych drzew w nie pielęgnowanych i nad- 

miernie wybujałych tyczkowinach sosnowych na dawnych gruntach po- 

rolnych, co stwarza konieczność wycięcia ich przy usuwaniu złomów 

i wywrotów. 

Złomy zasiedlane są przez szkodniki wtórne znacznie szybciej i in- 

tensywniej niż wywroty i dlatego też one to powinny być w pierwszej 

kolejności wyrabiane i korowane lub usuwane z lasu poza strefę za- 

grożenia. 

WNIOSKI 

Drżewostany sosnowe założone na gruntach porolnych stanowią 
w Polsce poważny problem gospodarczy. Na powierzchniach przezna- 

czanych do zalesień stwierdza się duży, zwykle, stopień zapędraczenia 

gleb, co stwarza konieczność zabezpieczania nowo zakładanych szkółek 

i upraw przed zniszczeniem za pomocą chemicznych środków owado- 

bójczych. Największe znaczenie na zalesianych gruntach porolnych ma 

guniak czerwczyk oraz chrabąszcze: majowy 1 kasztanowiec. 

W wypadku powstawania luk i przerzedzeń spowodowanych żerem 

pędraków niezbędne jest jak najszybsze wprowadzanie poprawek i uzu- 

pełnień. W lukowatych uprawach i młodnikach powstają dogodne wa- 

runki występowania szkodników nękających, zwłaszcza zwójki sosnó- 

weczki, skoSnika tuzinka, korowca Sosnowca, powodujacych powstawa- 

nie trwałych deformacji drzewek oraz osłabienie ich. Szkodniki pier- 

wotne nie wykazują szczególnych tendencji do liczniejszego pojawu 

w drzewostanach sosnowych na gruntach porolnych. 

W tyczkowinach i drągowinach uwidaczniać zaczyna się często dzia- 

łanie huby korzeniowej, a niekiedy także opieńki miodowej. Opanowu- 

jąc system korzeniowy drzew wzmagają one osłabienie ich i przyspo- 

sabiają do zasiedlenia przez szkodniki wtórne. W ogniskach huby ko- 

rzeniowej głównym zadaniem ;leśników powinna być walka ze szkodni- 

kami wtórnymi, zwłaszcza z przypłaszczkiem granatkiem, cetyńcami wię- 

kszym i mniejszym, smolikiem drągowinowcem oraz towarzyszącym im 

„gatunkom. Ponieważ szkodniki wtórne przyspieszają zamieranie drzew 

w drzewostanach zahubionych, konieczne jest prowadzenie bieżącej kon- 

troli nasilenia ich występowania oraz ich zwalczania zarówno za pomocą 

drzew pułapkowych jak i poprzez usuwanie kilkakrotne w ciągu roku 
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pojawiajacych sie i uwidaczniajacych sie drzew posuszowych, zasiedlo- 
nych przez szkodliwe owady. Wszelkie zaniedbania w zakresie termino- 
wości ścinania i korowania drzew zasiedlonych przez szkodniki wtórne, 
jak również wywozu z lasu niekorowanego drewna sortymentowego, 
doprowadzają do gwałtownego zagęszczenia populacji szkodników wtór- 
nych, zarówno fizjologicznych jak i technicznych. 

W drzewostanach zagrożonych masowym występowaniem huby ko- 
rzeniowej i owadów, w których w wyniku nadmiernych przerzedzeń 
dochodzi do powstawania płazowin, przewidzieć należy możliwość skró- 
cenia kolei rębu i zmiany planów cięć. 
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Краткое содержание 

Сосновые насаждения заложенные на послесельскохозяйственных землях и зани- 

мающие в Польше площадь около 700 тыс. га и представляют серьезную хозяйственную 

проблему. Среди вредителей вызывающих повреждение и уничтожение корневой систе- 

мы самое большое значение имеют июньский хрущ (Атритают зозииаИ$ Г..), май- 

ckuń xpylii (Melolontha melolontha L.) u локально — мраморный хрущ (РоурвуПа 

ТиПо Г..). На зелесённых послесельскохозяйственных землях иногда очень многочислен- 

но наблюдается садовый хрущик (Phyllopertha horticola L.) u Apyruve вредители почвы. 

В культурах и молодняках, особенно сильно изреженных и с прогалинами, тен- 

денцию массового появления проявляют: зимующий побеговьюн (Rhyacionia Биойалпа. 
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Schiff), JIerHuń no6eroBbioH (Rhyacionia duplana Hbn.), выемчатокрылая моль (Ехо- 

teleia ао4десеПа Т..), подкорный сосновый клон (Ата@и$ иттатотеиз Рапг.) и иногда 

некоторые другие преследующие вредители, вызывающие деформацию побегов, ослабле- 

нче деревьев и уменьшение прироста массы. 

В случае градации, выступающей на обширных лесных площадях, первичные вре- 

дители появляются также в массовом порядке в насаждениях заложенных на после- 

сельскохозяйственных землях. В Польше в таких насаждениях наблюдалось уплотнение 

популяции монашенки (Гутапича топаспа Г.), соснового рыжего пилильцика (№0- 

diprion зетИ]фет СеоЁг.) пилильшика красноголового (Асажпоуаа етуттосерпа Т..) 

и сосновой пяденицы (Вира; риматфиз$ Г..). 

Ослабление насаждений вызываемое паразитическими грибами, а прежде всего, 

корневой губкой (Готез аппозиз /Ег./СооКке), локально опёнком медовым (АттиПа- 

riella mellea Vahl.) и смоляным раком (Cronartium asclepiadeum Willd.), a Take 

ветроломами, способствует массовому появлению вторичных вредителей, среди которых 

хозяйственное значение имеют, прежде всего: синяя сосновая златка (Phaenops cyanea 

F.), большой лесной canoBHuK (Myelophilus piniperda L.), малый лесной садовник (М. 

типот Н4{5.), ржаво-красная смолевка (Pissodes piniphilus НЬз+.). В некоторых насаж- 

дениях заложенных на послесельскохозяйственных землях доходит также до значитель- 

ного уплотнения популяции древесинника полосатого (Irypodendron lineatum О1.), 

черного соснового ycaua (Monochamus galloprovincialis О01.), соснового комлевого усача 

(Criocephalus rusticus L.), poroxBocToB (5 9саае) и большого длинноусого усача (Асап- 

thocinus aedilis L.). 

Все опоздания и неправильности в области борьбы с вторичными вредителями 

ведет к массовому их появлению. Эти вредители неоднократно имеют решающее влия- 

ние на интенсивность выделения сухостоя, а также степень изреживания насаждений. 

Поскольку от видового состава вторичных вредителей и увеличения их появления зави- 

сит неоднократно не только судьба отдельных деревьев, но и всех насаждений в целом. 

Главным заданием лесоводов должна быть борьба с вторичными вредителями в очагах 

корневой губки. 

Summary 

Pine stands established on farm abandoned lands occupy in Poland the area 

of ca 700 thousands ha and provide a serious economic problem. 

From among insect pests causing the damage and destruction of root systems 

of greatest importance are: Amphimalon solstitialis L., Melolontha melolontha L.., 

and locally — Polyphylla fullo L. Phyllopertha horticola L. and other soil inhabi- 

ting insects occur sometimes very numerously in afforested farm sites. 

Rhyacionia buoliana Schiff., Rhyacionia duplana Hbn., Exoteleia dodecella L., 

Aradus cinnamomeus Panz., and sometimes other harassing insects causing the de- 

formation of shoots, impairment of tree growth, and decline in volume increment 

reveal trends to a massy occurrence in young plantations and thickets, particularly 

when strongly thinned and with gaps. 

In a case of an outbreak covering vast forest areas primary pests appear also 

in masses in forest stands established on farm abandoned lands. An imcrease in 

population density of Lymantria monacha, Neodiprion sertifer Geoffr., Acantholyda 

erythrocephala L., and Bupalus piniarius L. was recorded in such stands in Po- 

land. 

An impairment of forest stands by parasitic fungi, first of all by Fomes anno- 
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sus (Fr.) Cooke, and in places also by Armillariella mellea Vahl. and Cronartium 
asclepiadeum Willd., as also by overthrowing action of winds favour a massy occur- 
rence of secondary pests, among which of economic significance are first of all: 
Phaenops cynaea F., Myelophilus piniperda L., M. minor Htg., and Pissodes piniphi- 
lus Hbst. A considerable density of population of Trypodendron lineatum Ol., Mo- 
nochamus galloprovincialis Ol. Criocephalus rusticus L., Siricidae, and Acanthocinus 
aedilis L. occurs also in certain stands established on farm abandoned lands. 

Any delays and faults in the control of secondary pests lead to their massy 
appearance. These pests exert often a decissive impact upon the intensity of mor- 
tality in trees and also on the extent of stand impairment. Since the species compo- 
sition of secondary pests and the intensity of their occurrence determine on many 
occasions not only the fate of single trees but also that of whole stands, the main 
task of foresters ought to be the control of secondary pests in centres root rot 
occurrence. 

2 — Sylwan nr 11 17


