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Specyfika zagadnien i zadan ochrony lasu w Polsce 

Специфика проблем и задач охраны лесов в Польше 

Specificity of problems and tasks of forest protection in Poland 

L asy polskie, obejmujące obszar ok. 8,4 mln ha stanowią jedno z naj- 
cenniejszych dóbr naturalnych naszego kraju, jest to jednak bo- 

gactwo wymagające stałej i czujnej opieki; w żadnym kraju Europy 
stopień zagrożenia leśnych procesów produkcyjnych nie jest tak wysoki 
jak w Polsce. Składają się na to liczne przyczyny. 

1. Geograficzne położenie naszych ziem sprawia, że ścierają się nad 
nimi wpływy klimatu oceanicznego i kontynentalnego. W tych warun- 
kach układy czynników meteorologicznych są kapryśnie zmienne, a czę- 
ste anomalie meteorologiczne są niekiedy tak głębokie i przewlekłe, że 
zakłócają układy fenologicznych pór roku. 

Ekstremalne zjawiska atmosferyczne bądź wyrządzają dorażne znisz- 
czenia w drzewostanach, bądź powodują zaburzenia procesów fizjologicz- 
nych drzew, bądź wreszcie doprowadzają do rozkojarzeń związków bio- 
cenotycznych, co bywa niekiedy istotną przyczyną zagęszczania się popu- 
lacji szkodliwych owadów. 

2. Polska leży w geograficznej strefie lasów mieszanych, natomiast 
obecna jej szata leśna składa się w ogromnej większości ze sztucznie wpro- 
wadzonych monolitycznych drzewostanów iglastych, na niżu — sosno- 
wych, w górach i na północy kraju — świerkowych. Udział sosny w skła- 
dzie polskich lasów sięga 72%. Słaba odporność takich drzewostanów wy- 
nika z ich obcości wyrażonej w różnych kategoriach, a mianowicie: eko- 
logicznej — zważywszy, że klimat potencjalnie sprzyja znacznemu uroz- 
maiceniu składu gatunkowego biocenoz leśnych, siedliskowej — wynika- 
jącej z braku zharmonizowania właściwości siedlisk z wymaganiami ho- 
dowanych gatunków drzew i wreszcie — proweniencyjnej, bowiem w licz- 
nych wypadkach i na dużych obszarach zalesienia były dokonywane ma- 
teriałem obcego pochodzenia. 

3. Wielowiekowy proces wypierania lasu przez gospodarkę rolną 
(sensu lato) na najuboższe siedliska miał, oczywiście, wpływ na obniżenie 
przeciętnej, naturalnej odporności drzewostanów; bardziej jednak dają 
się obecnie odczuć skutki odwrotnego procesu, mianowicie przekazywania 
pod zalesienia gruntów, na których gospodarka rolna okazała się zupełnie 
nieopłacalna. 

Rozległe obszary lasów na glebach porolnych stwarzają dla ochrony 
lasu szczególnie trudny problem. Fizjologiczna słabość leśnych upraw 
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i drzewostanów, ich wygłodzenie, powodowane niedostatkiem koniecz- 
nych do prawidłowego rozwoju drzew mikroelementów w glebie, nasi- 
lenie infekcji i łatwość rozprzestrzeniania się pasożytniczych grzybów, 
wreszcie swoisty, liczny zastęp groźnych szkodników owadzich — stwa- 
rzają skomplikowane układy sukcesji zjawisk chorobowych, doprowa- 
dzających niekiedy do śmiertelnego wyniszczenia drzewostanów zanim 
jeszcze zdołają one osiągnąć dojrzały wiek (1, 6). 

Wymienione wyżej trzy grupy właściwości naszych lasów są, jak się 
zdaje, aż nadto wystarczającym uzasadnieniem rozmiaru ich zagrożenia 
przez czynniki abiotyczne i biotyczne. 

W istocie rzeczy przyczyn tych jest znacznie więcej. Niektóre z nich 
mają charakter ogólny, wykraczający poza ramy zagadnień specyficznych 
dla naszego kraju. 

Należą do nich typowe dla dzisiejszych czasów konilikty, zarówno 
zewnętrzne, jakie zachodzą np. między interesami gospodarki leśnej, 
a przemysłem, jak i wewnętrzne, wynikające np. ze sprzeczności pomię- 

dzy trendem najwyższej technizacji prac leśnych a przyrodniczym cha- 

rakterem leśnych procesów produkcyjnych. 

Zamierzeniem bardzo ogólnej charakterystyki naszych lasów było 

jedynie stworzenie sytuacyjnego tła dla niektórych zjawisk dotyczących 

dynamiki populacji owadów leśnych oraz uzasadnienie poglądu, że zja- 

wiska te zarysowują się na tym tle w skali rzadko spotykanej, ułatwia- 

jącej ich czytelność oraz zrozumienie ich biologicznego sensu. 

Śledzenie kierunkowych zmian w dynamice populacji fitofagów na- 

leżących do grupy szkodników pierwotnych ułatwia geomorfologiczne 

ukształtowanie obszarów Polski, charakteryzujące się w ogólnym zarysie 

równoleżnikowym usytuowaniem wyżyn i dolin. W takim właśnie ukła- 

dzie kształtują się zasięgi masowego występowania, czyli areały grada- 

cyjne większości szkodników pierwotnych sosny (ryc. 1 i 2). 

Wspomniana wyżej stopniowa kontynentalizacja klimatu ku wscho- 

dowi kraju na ogół hamuje przestrzenne możliwości masowych pojawów 

wielu gatunków, nie stanowi jednak nieprzebytych barier. 

Świadczy o tym charakterystyczne zjawisko, któremu poświęcone są 

głównie niniejsze rozważania. Ujawniło się ono przy analizie materiałów 

statystyczno-historycznych, dotyczących gradacji szkodliwych owadów 

w lasach Polski, a polega na powolnym przesuwaniu się areałów grada- 

cyjnych pewnych gatunków szkodników pierwotnych sosny z zachodu na 

wschód, czemu towarzyszą zmiany w ukształtowaniu zasięgów gradacji, 

w rytmie ich występowania oraz w ich przebiegu i nasileniu (ryc. 3 i 4). 

Hipotetyczna interpretacja stwierdzonych faktów: z jednej strony — 

stopniowego słabnięcia i spadku częstotliwości gradacji na ich historycznie 

najstarszych, tradycyjnych obszarach występowania, z drugiej strony — 

zaskakujące niekiedy ujawnianie się ognisk gradacyjnych pewnych szkod- 

ników na „nowych? dla nich terenach — opiera się na dwóch założeniach. 

Po pierwsze, że w warunkach częstotliwego, silnego zagęszczania się po- 

pulacji fitofaga rozbudowują się ewolucyjnie związane z nim sprzężenia 

zwrotne w układach: drapieżca—ofiara, pasożyt—żywiciel i patogen— 

organizm; po drugie — że ustępowanie szkodnika lub raczej wygasanie na 

pewnych terenach jego zdolności do masowych pojawów nie wynika ze 

słabnięcia jego potencjału biotycznego, który w warunkach obustronnej 
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A silna gradacja zlał 1948-37 
A umiarkowana gradacja z lat 1998-5] 
B silna gradacja z lat 1956 (71957 
b umiarkowana gradacja zlat 1956 (1957 
C stina gradacja z lat 1969-66 
C umiarkowana gradaya zlal 1964-66 
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Ryc. 1. Główne ogniska areału gradacyjnego barczatki sosnówki (Dendrolimus pini L.) 

w okresie 1946—1966 (oryg.). Z prawej ryc. 2. Areały gradacyjne osnut gwiaździstej 

(Acantholyda nemoralis Thoms.) 
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IMIĘ. szrefa największego zagrozema 

A - głównie przez szkodnik pierwolne 
B-gtowme przez szkodniki wiorne 
NNW szre/fa umiarkowanego zagrozena 
[__] strera słabego zagrozenia 

Ryc. 3. Strefy zdrowotności lasów Polski według Nunberga (1946 r.). Z prawej ryc. 4. 

Strefy zagrożenia lasów Polski (oryg.) 

20



presji — gatunku na Srodowisko i Srodowiska na gatunek — raczej 
wzrasta. 

Pierwsze z nich prowadzi do optymistycznego pogladu, ze nawet 
w krancowo sztucznych, jednogatunkowych drzewostanach iglastych roz- 
wijają się zwolna kierunkowe procesy organizowania się biocenoz, wyka- 
zujących pewne tendencje do samoregulacji stosunków ilościowych. 

Drugie założenie wyjaśnia, dlaczego gatunek stopniowo wypierany 
przez narastające w środowisku opory wykazuje zdolność masowych po- 
jawów na terenach o układach warunków coraz bardziej odbiegających 
od jego ,,wyjściowego” optimum ekologicznego. 

Zarówno próba wyjaśnienia zmienności areałów gradacyjnych, jak 
i założenia wyjściowe tej interpretacji opierają się na realnych faktach 
i obserwacjach. 

Charakterystyczna z omawianego punktu widzenia jest historia ma- 
sowych pojawów brudnicy mniszki (Lymantria monacha) na naszych zie- 
miach w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat. 

Motyl ten miał opinię szkodnika występującego w masowych pojawach 
przede wszystkim w drzewostanach świerkowych. Po raz ostatni wystąpił 
on w tej roli przed ok. 35 laty w słynnej gradacji na Mazurach (8). Od 
tego czasu gradacje jego rozwijają się w Polsce głównie w sośninach, ros- 
nących na różnych siedliskach, nie wyłączając najuboższych. Co więcej — 
w lasach sosnowych L. monacha wykazuje typowy dla niej 10—l11-letni 
rytm nawrotów masowych pojawów, podczas gdy w drzewostanach świer- 
kowych rytm ten zanika od dawna. 

Znamienny przebieg miała największa w okresie powojennym grada- 
cja tego gatunku, która objęła w latach 1948—1952 łączną powierzchnię 
ok. 100 tys. ha drzewostanów niemal wyłącznie sosnowych. Wprawdzie 
w najwyższym kulminacyjnym jej nasileniu zaatakowane zostały także 
drzewostany świerkowe na Mazurach (częściowo w tradycyjnych ogni- 

skach gradacyjnych), gdzie badania prognostyczne wykazały jesienią 

1951 r. znaczne przekroczenie liczb krytycznych dla stadium jaja na po- 

wierzchni ok. 5 tys. ha, ale do żeru gąsienic w 1952 r. w ogóle tu nie 
doszło. Szkodnik został na tych terenach całkowicie wyniszczony przez 

epizoocję wirusową, która nigdzie nie wystąpiła w drzewostanach sos- 

nowych. 

Zanik rytmiczności masowych pojawów, narastanie oporów, a wresz- 

cie przemieszczanie się areałów gradacyjnych zaznacza się wyraźniej u ga- 

tunków monofagicznych, np. strzygoni choinówki (Panolis flammea). 

W bieżącym stuleciu kolejne gradacje tego gatunku ujawniły się 

w Polsce w rytmie 10—11 lat: 1911, 1922—1924, 1934. | 

Gradacja z lat 1922—1924 przybrała rozmiary klęski gospodarczej. 

Obawy, że może się ona powtórzyć z równą potęgą, na tych samych obsza- 

rach w jednym z następnych dziesięcioleci potwierdziły się tylko czę- 

ściowo. Populacje P. flammea zagęszczały się wprawdzie kilkakrotnie 

w sposób groźny, wymagający niekiedy chemicznych interwencji, na ogół 

szybko jednak ulegały oporom, reprezentowanym bądź przez pasożyty jaj, 

bądź przez pasożyty larw, bądź wreszcie przez grzyby pasożytnicze. 
W ostatnich latach (1970—1973) szkodnik ten wystąpił w silnej gra- 

dacji w Puszczy Kampinoskiej pod Warszawą, na terenie, na którym 

nigdy dotąd nie pojawiał się masowo. 
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Trzeci gatunek z grupy „wielkiej szóstki” pierwotnych szkodników 
sosny w Polsce (Panolis flammea, Dendrolimus pini, Lymantria monacha, 
Bupalus piniarius, Acantholyda nemoralis, Diprion pini) — mianowicie 
barczatka sosnówka (Dendrolimus pini) wykazuje daleko zaawansowane 
zmiany w swoim potencjale gradacyjnym. Niestety prowadzenie meto- 
dycznych badań nad tymi zjawiskami bardzo utrudnia fakt, że człowiek 
nie może być tylko ich obserwatorem. W sytuacjach krytycznych musi 
on czynnie włączać się w rozwój wydarzeń i podejmować akcje ratowni- 
cze, jak dotąd — głównie przy użyciu politoksycznych pestycydów. W ta- 
kich wypadkach ewolucyjnie rozwijające się procesy zostają gwałtownie 
hamowane, a wtórnie ukształtowana lub kształtująca się sieć związków 
cenotycznych ulega destrukcji. 

Wydaje się, że obok ogólnie znanych ubocznych i niekorzystnych na- 
stępstw stosowania trucizn w otwartych środowiskach życia to właśnie 
oddziaływanie, specyficzne dla leśnych warunków, jest najbardziej nie- 
bezpieczne i ważkie. 

Materiały dotyczące historii gradacji Dendrolimus pini w polskich la- 
sach dostarczają sugestywnych przykładów zarówno organizowania się 
oporów w środowiskach leśnych, jak i ich rozpadu pod wpływem zabie- 
gów chemicznych. Przez długie lata walka z tym szkodnikiem prowadzona 
była przy stosowaniu pierścieni lepowych, a więc zabiegu o działaniu dość 
selektywnym. W związku z tym pasożyty tego gatunku były jakościowo 
i ilościowo dość liczne i mogły wywierać znaczny wpływ na przebieg gra- 
dacji żywiciela; był on szczególnie wyraźny, a nawet decydujący w fazie 
jego retrogradacji. Tak np. w 1957 r. w czasie masowego pojawu D. pini 
w lasach okolic Torunia liczebność pasożyta Apantales ordinarius była tak 
duża i tak rzucała się w oczy, że zorganizowano zbiór gąsienic pokrytych 
oprzędami tego pasożyta, by przenosić je z terenów przeznaczonych pod 
zabieg chemiczny do drzewostanów, w których nie planowano chemicz- 
nego zwalczania. 

Od czasu zastąpienia zabiegów lepowania przez stosowanie pestycy- 

dów pasożyty stały się tak rzadkie, że w kilkuletnich metodycznych ba- 

daniach stwierdzono porażenie przez pasożyty próbnych populacji szkod- 

nika, pochodzących z różnych obszarów gradacyjnych i z różnych okre- 

sów — nie przekraczające w żadnym wypadku kilku procent (5). 

Jedynym w swoim rodzaju zjawiskiem stała się w okresie powojen- 

nym wielka gradacja w lasach południowej i zachodniej Polski „nowego 

szkodnika osnui gwiaździstej (Acantholyda nemoralis). Jej faza inkuba- 

cyjna miała miejsce już w II dziesięcioleciu bieżącego wieku, nie zwróciła 

jednak na siebie większej uwagi być może dlatego, że był to szkodnik, 

który nie miał tradycji masowych pojawów. Również 1 faza prodromalna 

miała przebieg niezwykle przewlekły. Faza erupcyjna, która zaczęła się 

w latach 1937—1939 w Puszczy Niepołomickiej k. Krakowa, rozwinęła się 

w latach wojennych, zaś w końcu lat czterdziestych przybrała na obszarze 

kilkudziesięciu tysięcy ha lasów Śląska tak groźne rozmiary i nasilenie, 

że walka chemiczna stała się absolutną koniecznością. Była ona bardzo 

trudna i długotrwała z 2 przyczyn: po pierwsze — larwy A. nemoralis wy- 

kazywały niezwykłą odporność na trucizny, po „drugie — dwu- do trzy- 

letnia generacja szkodnika wymagała kilkuletniego powtarzania zabiegu 

na tych samych obszarach. 
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Stosunkowo niska płodność (ok. 30 jaj) i długotrwała diapauza larw 
A. nemoralis w glebie uzasadniła niezwykłą przewlekłość procesu za- 
gęszczania się populacji, natomiast jego uporczywość znalazła wyjaśnienie 
w wysokiej przeżywalności wszystkich stadiów rozwojowych, uzasadnio- 
nej nikłą rolą naturalnych prześladowców, jakościowo i ilościowo nielicz- 
nych i mało efektywnych. 

W toku tych badań zarysowały się interesujące zjawiska, znajdującego 
się in statu nascendi — przystosowywania się pewnych gatunków paso- 
żytów do nowego żywiciela, który występował w środowisku masowo. 

W pewnych wypadkach próby te kończyły się niepowodzeniem (пр. га- 
czyce Parasetigena sp.), w innych osiągały znaczny stopień zaawansowa- 
nia, wyrażający się tendencją do synchronizacji rozwoju pasożyta (np. 
Pseudopachystylum goniacoides) z rozwojem żywiciela (2). 

Godnym, jak się zdaje, uwagi jest fakt występowania znacznych różnic 
w przestrzennie izolowanych populacjach A. nemoralis. 2 wyróżnione 
przez nas rasy wykazują odmienności fenologiczne (różnice okresów rójki 
sięgają 6 tygodni), wskutek czego są one odmiennie usytuowane w eko- 
systemach, inny jest pokarm larw (młode igły sosny lub przeciwnie — 
igły starszych roczników) i różny okres rozwoju. Różnice morfologiczne 
są nikłe i dotyczą przede wszystkim stadiów larwalnych. 

Nagromadzone spostrzeżenia dotyczące przebiegu gradacji różnych ga- 
tunków pierwotnych szkodników sosny w różnych warunkach miejsca 
i czasu stworzyły podstawy do pewnych uogólnień, co znalazło m. in. wyraz 
w teorii „historycznej zmienności potencjału gradacyjnego owadów” (3). 

W myśl jej większość właściwości dotyczących zjawisk masowych po- 
jawów owadów kształtowana jest przez czynnik czasu. Odnosi się to do 
nasilenia, zasięgu, fazowości, rytmiczności itp. cech gradacji. 

W związku z tym w konkretnych warunkach miejsca i czasu wyróżnia 
się gatunki: a) „gradologicznie młode”, charakteryzujące się powolnym 
tempem wzrostu liczebności pod wpływem działania określonego bodźca, 
mało ustabilizowanymi związkami cenotycznymi, stosunkowo niewielkim 
i zwartym areałem masowych pojawów, b) gatunki osiągające szczyt mo- 
żliwości występowania w masowych pojawach, którymi obejmują rozle- 
głe, zazwyczaj zwarte obszary; gradacje ich występują w określonym ryt- 
mie powtórzeń i wykazują typową fazowość, c) gatunki „gradologicznie 
stare”, ustępujące z dawnych terenów gradacyjnych i opanowujące wys- 
powo nowe tereny, co powoduje rozrywanie się areałów gradacji, które 
słabną w nasileniu i częstotliwości i stają się arytmiczne. 

Należy podkreślić, że w warunkach wysokiego zagrożenia produkcji 

leśnej w Polsce przez szkodliwe owady — wszelkie próby interpretacji 
genezy, mechanizmów i prawidłowości ich masowych pojawów mają nie 
tylko poznawcze cele, lecz dostarczają koniecznych inspiracji do progra- 

mowania operatywnych działań w praktyce ochrony lasu. Jednym ze skut- 

ków zbliżenia zadań badawczych i wykonawczych jest ściśle określony 

stosunek naszego leśnictwa do stosowania politoksycznych pestycydów. 

Wyraża się on: po pierwsze — zasadą „ultima ratio”, orzekającą dopusz- 

czalność użycia trucizn tylko w wypadkach śmiertelnego zagrożenia lasu, 

po drugie — zleceniem Instytutowi Badawczemu Leśnictwa obowiązku 

decyzji w każdym konkretnym wypadku, dotyczącej potrzeby, rozmiaru 

i sposobu podjęcia zabiegów chemicznych. 
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Przytoczona wyżej teoria historycznej zmienności potencjału grada- 
cyjnego owadów nie odnosi się do szkodników wtórnych. w dynamice ich 
populacji uczestniczą tak liczne czynniki, a bodźce powodujące ich ma- 
sowe pojawy są tak różnorodne, że wszelkie uogólnienia nie miałyby pod- 
staw. W geograficznych, przyrodniczych i gospodarczych warunkach 
lasów Polski istnieje stała predyspozycja do licznego ich występowania (7). 

W licznej grupie szkodników wtórnych swoistą pozycję zajął w Polsce 
w okresie powojennym przypłaszczek granatek (Phaenops cyanea). 

Szczególny splot przyczyn spowodował zaskakujący w swej gwałtow- 
ności, zasięgu i nasileniu masowy jego pojaw. Rozległe gradacje związa- 
nych z sosną motyli i rośliniarek, liczne pożary, jakie pustoszyły nasze 
lasy bezpośrednio po wojnie, przede wszystkim zaś wielka posucha 
w 1947 r. stworzyły temu południowemu gatunkowi szanse przesunięcia 
ku północy granicy masowego zasięgu swego występowania. 

W historii jego wkroczenia na nasze obszary godny szczególnej uwagi 
jest nie sposób jego reakcji na wyjątkowo sprzyjający układ warunków, 
lecz fakt, że zachował on trwale wysoki poziom liczebności oraz utrzymał 
pozycję jednego z najgroźniejszych szkodników sosny. Z pierwotnie opa- 
nowanych terenów Polski południowej objął on szybko zasięgiem swego 
masowego występowania obszar całego kraju; jego osobniczy rozwój, po- 
czątkowo dwuletni, uległ przyspieszeniu i skrócił się do 1 roku. Fakt ten 
zdaje się potwierdzać pogląd, że w okresach silnego zagęszczania się popu- 

lacji walencja ekologiczna gatunku wzrasta, potęgując jego zdolność przy- 
stosowywania się do surowszych warunków egzystencji. 

Rozważając specyficzne dla warunków Polski zjawiska dotyczące dy- 
namiki populacji szkodliwych owadów leśnych warto wspomnieć o kon- 

sekwencjach wynikających z różnic zasięgów geograficznego rozmieszcze- 
nia gatunku żywicielskiego oraz gatunków jego pasożytów. Interesujące 

vyniki dały pod tym względem nasze 10-letnie badania nad ekologią 

zwójki sosnóweczki (Rhyacionia buoliana) na ziemiach Polski. Ujawniły 

one m. in. fakt, że zespół gatunków pasożytów występujący na obszarach 

wschodniej i środkowej Polski jest bardziej efektywny niż zespół cha- 

rakterystyczny dla terenów zachodnich naszego kraju (4). 

Omówione wyżej źródła chorób lasu oraz szkód w leśnej produkcji 

«wiążą się bezpośrednio lub pośrednio z działalnością człowieka, bowiem 

«wynikają one z przekształcenia naturalnych ekosystemów leśnych w silnie 

zredukowane i zniekształcone, ekologicznie — obce naszej strelie geogra- 

ficznej — drzewostany monolityczne. Przez blisko sto lat leśnicy wkła- 

dali wielki wysiłek, by chronić je od zniszczeń, wynikających z ich ge- 

netycznych słabości, a przyrodnicy gromadzili spostrzeżenia nad skutkami 

"błędów popełnionych przeciw naturze. о 

Dziś, mając za sobą doświadczenie i wiedzę, stoimy wobec realizują- 

cego się na całym świecie zdumiewającego faktu pogłębiania do ostatnich 

granic procesu wynaturzenia lasów — przez maksymalną technizację prac 

leśnych, przez plantacyjną hodowlę lasu, przez napór na leśne środowiska 

życia przeciwnych życiu wydalin nowoczesnej cywilizacji: gazów, pyłów, 

ścieków przemysłowych. 
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Краткое содержание 

Низкая сопротивляемость лесов Польши против бедствий вредных насекомых 

обосновывается: спецификой климата (столкновение атлантического климата с конти- 

нентальным), громадным перевесом хвойных древостоев (72% сосновых насаждений) 

и их искусственным происхождением. Динамика популяции вредителей показывает 

изменения в направлениях, выражающиеся в постепенном передвижении градационных 

ареалов с запада на восток и в появлении «новых» видов вредителей, которые с тече- 

нием времени укрепляют свои позиции. 

Эти факты автор объясняет, во-первых, постепенной организацией сопротивляемости 

среды, вытесняющей постепенно вредителей из их старых территорий появления, во-вто- 

рых, исторической изменчивостью потентиалов градации вредителей. В свете этой интер- 

претацин автор выделяет: «новые» вредители, вредители находящиеся в кульминацион- 

ном периоде массового появления их и, наконец, «стареющие» вредители, с потухаю- 

щим потенциалом. 

Summary 

The low resistance of Poland’s forests to calamities of noxious insects results 

from: the specificity of climate (encountering the effects of Atlantic and continental 

climate), overwhelming predominance of coniferous stands (72% under pine), and 

their artificial origin. Dynamics of pest populations reveals directional alterations 

expressed by a gradual shift of outbreak areas from west to east and the occurrence 

of “new” pest species which with time strengthen their positions. 

These facts are explained by author firstly — by a gradual organization of 

environmental resistance ousting with the course of time pests from their old areas 

of occurrence, secondly — by a historical variation in outbreak potential of pests. 

In the light of such interpretation author distinguishes: ,new“ pests, those being 

in the culmination of their massy appearance, and finally those ”getting old“, with 

a decreasing potential. 
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