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Zgnilizna wewnêtrzna korzeni i strza³ drzew, powodowana przez
korzeniowca (Heterobasidion

spp.)

oraz opieñki (Armillaria

spp.)

jest

istotnym czynnikiem predysponuj¹cym drzewostany wierkowe do ulegania silnym wiatrom oraz gradacjom owadzim, zw³aszcza kornika drukarza.
Praktyka

lena

nie

dysponuje

skutecznymi

wystêpowania

grzybowych

sprawców

wszystkim na

metodach zapobiegawczych z

sposobami

zgnilizn

i

opiera

zakresu

ograniczania
siê

przede

hodowli

lasu.

Zagadnienie to ma szczególnie istotne znaczenie w górskich drzewostanach
wierkowych, w silnym stopniu nara¿onych na oddzia³ywanie zagro¿eñ
biotycznych i abiotycznych.
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Notatnik Naukowy

Rozpoznawanie zagro¿enia
drzewostanów przez grzyby
powoduj¹ce zgniliznê drewna

Ryc. 1. Badanie drzew tomografem PiCUS Sonic w wierczynach Nadlenictwa Nowy
Targ

Instytut Badawczy Leœnictwa
Sêkocin Stary, ul. Braci Lenej 3, 05-090 Raszyn,
e-mail: ibl@ibles.waw.pl; www.ibles.pl

Podjêcie

w³aciwego

postêpowania

hodowlanego

nale¿y jednak poprzedziæ dobrym rozpoznaniem zagro¿enia
chorobowego drzewostanów, zw³aszcza ze strony grzybów
powoduj¹cych zgniliznê wewnêtrzn¹ pni i strza³. Zadanie to
realizowane jest w Zak³adzie Gospodarki Lenej Regionów
Górskich IBL w Krakowie, w którym prowadzi siê badania nad
wykrywaniem zgnilizn wewn¹trz pni drzew stoj¹cych i oceny
zagro¿enia drzewostanów wierkowych za pomoc¹ specjalistycznego tomografu dwiêkowego.
Obecnoæ zgnilizny wewn¹trz pnia (rozk³adu drewna,
murszu) powoduje zmniejszenie gêstoci i elastycznoci drewna,
co z kolei wp³ywa na prêdkoæ rozchodzenia siê w nim dwiêku.
Fakt ten wykorzystany zosta³ przy konstrukcji tomografu PiCUS
Sonic,

Ryc. 2. Symulacja wewnêtrznej

produkcji

niemieckiej

firmy

Argus

Electronic.

struktury fragmentu pnia za

Urz¹dzenie, poprzez wzbudzanie fal akustycznych, analizuje i

pomoc¹ oprogramowania PiCUS

rozpoznaje zmiany w wewnêtrznej strukturze drewna, dziêki

Expert 3D (z materia³ów firmy

czemu mo¿liwe staje siê okrelenie stopnia zainfekowania drzew

Argus Electronic gmbh)

stoj¹cych przez grzyby rozk³adaj¹ce drewno.
Przez

wiele

lat

jedynym

dostêpnym

urz¹dzeniem

umo¿liwiaj¹cym szczegó³ow¹ ocenê wewnêtrznej struktury drewna drzewa stoj¹cego by³ wider
Presslera, którego zastosowanie, wi¹¿¹ce siê z ingerencj¹ w wewnêtrzne tkanki roliny, niesie z
sob¹ pewne ryzyko rozprzestrzeniania zgnilizny w zdrowym drewnie. Rozwój nowoczesnych
technologii, takich jak np. tomografia akustyczna, pozwala na badanie wewnêtrznej kondycji
drewna

w

sposób

bezinwazyjny,

dostarczaj¹c

jednoczenie

wiarygodnych

informacji

dotycz¹cych ca³ej powierzchni przekroju poprzecznego pnia (w przypadku widra informacja jest
ograniczona wy³¹cznie do miejsca pobrania odwiertu).
Prace nad rozwojem tomografu dwiêkowego PiCUS Sonic rozpoczêto w 1997 roku, a w
1999 r. zosta³ on wprowadzony na rynek niemiecki. Obecnie aparat jest stosowany w
kilkudziesiêciu krajach na wiecie, g³ównie do diagnozowania kondycji cennych okazów drzew
w parkach i zadrzewieniach, jako pomoc przy podejmowaniu decyzji o niezbêdnych zabiegach
konserwatorskich.
Ze

wzglêdu

na

pierwotne

przeznaczenie

urz¹dzeñ PiCUS (diagnozowanie starych, okaza³ych
egzemplarzy), tomografy umo¿liwiaj¹ wykonywanie
pomiarów na drzewach o du¿ych rednicach oraz w
dowolnym miejscu na pniu, w³¹cznie z czêci¹
odziomkow¹, czêsto najbardziej interesuj¹c¹ pod
wzglêdem

diagnozowania

Niewielkich

rozmiarów

stabilnoci
czujniki,

drzewa.
po³¹czone

przewodami z modu³ami elektronicznymi, s¹ ³atwe
do umieszczenia w ka¿dym miejscu na pniu, nawet w
w¹skich

zag³êbieniach

umo¿liwiaj¹c równie¿

pomiêdzy

badanie

korzeniami,

drzew

z

du¿ymi

nabiegami korzeniowymi.
Diagnozowanie drzew tomografem PiCUS
Sonic

wymaga

wbicia

w

korê,

na

wybranej

wysokoci pnia drzewa, na jego obwodzie, 8-12

Ryc. 3. Sieæ prêdkoci dwiêków

niewielkich elektrod (gwodzi). Co wa¿ne, elektrody

rozchodz¹cych siê w poprzek pnia

Ryc. 4. Tomogram zdrowego wierka (po lewej) i z rozleg³¹ zgnilizn¹ wewnêtrz pnia (Nadlenictwo
Mylenice)

s¹ wbijane na g³êbokoæ niemal¿e równ¹ gruboci kory (do uzyskania kontaktu z drewnem), st¹d
destrukcyjny wp³yw badania na organizm rolinny ograniczony zostaje do minimum. Nastêpnie,
na ka¿dym punkcie pomiarowym (elektrodzie) wzbudzany jest sygna³ akustyczny. Sposób
wzbudzania impulsu dwiêkowego podczas pomiaru tomografem przywodzi na myl pracê
dziêcio³a, st¹d nazwa urz¹dzenia pochodz¹ca od ³aciñskiej nazwy ptaka ( Picus

sp.).

Tomograf PiCUS Sonic diagnozuje wewnêtrzn¹ kondycjê drzewa analizuj¹c jak ró¿ni¹ siê
miêdzy sob¹ prêdkoci dwiêków rozchodz¹cych siê w poprzek pnia. Pierwszym elementem
badania, jest okrelenie geometrii przekroju poprzecznego pnia, poprzez pomierzenie odleg³oci
pomiêdzy odpowiednimi punktami pomiarowymi (elektrodami). Otrzymywane w ten sposób
dane geometryczne s¹ nastêpnie wykorzystywane jako sk³adowe algorytmów obliczaj¹cych
prêdkoci dwiêków.
Dok³adnoæ

okrelenia

kszta³tu

przekroju

poprzecznego

znacz¹co

wp³ywa

na

wiarygodnoæ otrzymywanych póniej tomogramów. W celu szybkiego i dok³adnego okrelenia
geometrii pnia stosuje siê pomocnicze urz¹dzenie  PiCUS Calliper - rodzaj elektronicznej
suwmiarki. Mierzone na obwodzie pnia odleg³oci s¹ automatycznie zapisywane i przesy³ane
bezprzewodowo (przy u¿yciu technologii Bluetooth) do programu PiCUS, we wspó³pracuj¹cym
z tomografem przenonym komputerze. W ten sposób, w ci¹gu zaledwie kilku minut, zostaje
odtworzony kszta³t przekroju poprzecznego pnia na ekranie komputera.
Nastêpny etap badania stanowi w³aciwy pomiar akustyczny. Na kolejnych punktach
pomiarowych, poprzez uderzanie elektrod specjalnym m³otkiem, wygenerowane zostaj¹ impulsy
dwiêkowe. Urz¹dzenie, poprzez system czujników, zapisuje w specjalnym programie czas
przemieszczania siê fal akustycznych w drewnie. Na podstawie tych wartoci oraz pomierzonych
wczeniej

odleg³oci

pomiêdzy

elektrodami

wyliczone

zostaj¹

prêdkoci

dwiêków

rozchodz¹cych siê w poprzek pnia. Po wzbudzeniu sygna³u na kolejnym punkcie pomiarowym,
ka¿dy z czujników zapisuje czas przemieszczania siê fali akustycznej, st¹d w efekcie
przeprowadzonego pomiaru otrzymujemy gêst¹ sieæ prêdkoci dwiêków.
W oparciu o dane liczbowe z pomiaru akustycznego w programie PiCUS obliczany jest i
wizualizowany barwny tomogram przekroju poprzecznego pnia  tzw. mapa gêstoci drewna.
Zró¿nicowanie nasycenia barw na tomogramie wskazuje obszary o odmiennej gêstoci drewna,
co z kolei pozwala wnioskowaæ o wystêpowaniu defektów wewn¹trz pnia, ich rozmiarze i

Ryc. 5. Tomogram wierka ze zgnilizn¹ i powierzchnia jego pniaka po cince (Nadlenictwo Nowy Targ)

lokalizacji. Obraz przedstawiony na tomogramie jest stosunkowo ³atwy do interpretacji. Na
przedstawionych przyk³adach tomogramów kolor niebieski okrela strefê silnego rozk³adu
drewna, br¹zowy za drewno zdrowe, nie dotkniête rozk³adem.
Tomogram otrzymywany jest w terenie, tu¿ po zakoñczeniu pomiaru na drzewie, co
umo¿liwia natychmiastowe odniesienie wewnêtrznego obrazu pnia do sytuacji obserwowanej na
zewn¹trz drzewa.
Dla okrelenia stopnia zagro¿enia drzewostanów przez grzyby powoduj¹ce zgnilizny
drewna istotne jest równie¿ uzyskanie informacji, do jakiej wysokoci pnia siêga zgnilizna
wewn¹trz drzewa. W tym celu wykonuje siê tomografiê akustyczn¹ w kilku miejscach wzd³u¿
pnia. Nastêpnie, poprzez interpolacje wartoci pomiêdzy przekrojami z ró¿nej wysokoci,
wykorzystuj¹c funkcje analiz trójwymiarowych oprogramowanie PiCUS (PiCUS Expert 3D),
otrzymujemy na ekranie komputera symulacjê wewnêtrznego wygl¹du interesuj¹cego nas
fragmentu pnia.
Dotychczas, w przedstawionym temacie, przeprowadzono badania pilota¿owe górskich
wierczyn w nadlenictwach Mylenice i Nowy Targ. Wykonuj¹c pomiary tomografem
akustycznym PiCUS Sonic na losowo wybranej próbie 60 drzew okrelono stopieñ wystêpowania
zgnilizn wewn¹trz pojedynczych egzemplarzy, jak i rozmiar uszkodzenia ca³ego drzewostanu
przez grzyby powoduj¹ce zgnilizny drewna korzeni i strza³. Czêæ drzew ze zdiagnozowan¹
wewn¹trz pnia zgnilizn¹ zosta³a ciêta. Porównanie powierzchni ciêcia pniaków z zapisem
graficznym przekroju poprzecznego pnia, wykonanym na wysokoci cinki, wskazuje na du¿¹
zgodnoæ wskazañ tomografu z rzeczywist¹ sytuacj¹ wewn¹trz pnia. Pozwala to uznaæ
urz¹dzenie PiCUS Sonic za wysoce przydatne do dalszych badañ przy rozpoznawaniu stopnia
wystêpowania zgnilizny wewnêtrznej drzewa stoj¹cego i oceny zagro¿enia drzewostanów przez
patogeny korzeni i strza³.

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce tomografu PiCUS Sonic oraz prowadzonych badañ
s¹ dostêpne w Zak³adzie Gospodarki Lenej Regionów Górskich IBL w Krakowie
.

