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Notatnik Naukowy

Jesienne poszukiwania
szkodników liœcio¿ernych sosny
Nowa dla Polski metoda
oceny zagro¿enia drzewostanów
S³awomir Œlusarski
Instytut Badawczy Leœnictwa, Zak³ad Ochrony Lasu,
e-mail S.Slusarski@ibles.waw.pl
Jesienne poszukiwania szkodników s³u¿¹ do oceny zagro¿enia drzewostanów sosnowych ze strony owadów liœcio¿ernych zimuj¹cych w œciole,
g³ównie takich gatunków jak:
– strzygonia choinówka i poproch cetyniak (zimuj¹ w stadium poczwarki),
– barczatka sosnówka (zimuj¹ g¹sienice),
– osnuja gwiaŸdzista (zimuj¹ larwy bez oprzêdów),
– boreczniki (zimuj¹ larwy w oprzêdach – kokonach).
Obecnie jesienne poszukiwania owadów wykonuje siê wed³ug metody
tradycyjnej, czyli na powierzchniach podokapowych koron drzew (fot. 1).
Wyniki uzyskane t¹ metod¹ nie zawsze odzwierciedlaj¹ rzeczywist¹ liczebnoœæ populacji szkodnika w drzewostanie, a tym samym – poœrednio –
stan zagro¿enia w sezonie nastêpnym. Jest to rezultatem ma³ej reprezentatywnoœci prób w drzewostanie. Dodatkow¹ wad¹ stosowanej obecnie w
Polsce metody jesiennych poszukiwañ jest równie¿ brak mo¿liwoœci ujednolicenia wyników
(przeliczenia na jednostkê powierzchni, np.
1 m2), a zatem niemo¿noœæ porównania stopnia zagro¿enia ró¿nych drzewostanów. Ponadto, jak
Fot. 1. Jesienne poszukiwania
szkodników liœcio¿ernych sosny
wykonywane metod¹ tradycyjn¹
na powierzchniach podokapowych
koron drzew
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Ryc. 1. Schemat rozmieszczenia 10. powierzchni próbnych podczas jesiennych
poszukiwañ szkodników liœcio¿ernych sosny:
drzewo,
powierzchnia próbna

wykazuje dotychczasowa praktyka, wiarygodnoœæ oceny zagro¿enia drzewostanu przez
owady zale¿y zarówno od stosowanej metody
(sposób poszukiwañ, wielkoœæ próby), jak i
terminu jesiennych poszukiwañ szkodników.
Konieczne by³o zatem znalezienie nowej,
pozbawionej powy¿szych wad metody jesiennych poszukiwañ. W tym celu w latach
2000–2002, w Zak³adzie Ochrony Lasu IBL,
przeprowadzono szczegó³ow¹ ocenê metody
powierzchni podokapowych koron drzew,
porównuj¹c j¹ z dwiema innymi metodami
jesiennych poszukiwañ foliofagów sosny,
stosowanymi w landach niemieckich: z metod¹
AB – 2. piêciometrowych powierzchni (2×5 m2),

Fot. 2. Jesienne poszukiwania szkodników
liœcio¿ernych sosny wykonywane now¹ metod¹
na 10 pó³metrowych schematycznie
rozmieszczonych powierzchniach

Jesienne poszukiwania szkodników liœcio¿ernych
sosny wykonywane metod¹ 10. pó³metrowych powierzchni polegaj¹ na wyznaczeniu na sta³ych powierzchniach kontrolnych 10. powierzchni próbnych o
wielkoœci 0,5 m2 ka¿da. Aby to wykonaæ, nale¿y wybraæ
pierwsze drzewo (na schemacie zaznaczone jako skrajne, o numerze: 1, 4, 6 lub 9), a nastêpnie – za pomoc¹
taœmy mierniczej lub jasnego, nierozci¹gliwego sznurka
– odmierzyæ, co oko³o 35 metrów, dziesiêæ punktów.
Przy ka¿dym wyznaczonym punkcie nale¿y wybraæ
najbli¿sze drzewo i zgodnie ze schematem (ryc. 1)
u³o¿yæ drewnian¹ ramkê o wymiarach 0,5×1,0 m.
Po³owa powierzchni (o numerach nieparzystych) bêdzie
siê znajdowa³a w bezpoœrednim s¹siedztwie pnia, druga
po³owa (o numerach parzystych) w odleg³oœci 1,5 m od
pnia. Powierzchnie te bêd¹ rozmieszczone w 4 kierunkach od pnia drzewa.
Poszukiwania owadów obejmuj¹ tylko œcio³ê oraz
glebê wewn¹trz ka¿dej ramki, a na piêciu powierzchniach (o numerach nieparzystych) tak¿e powierzchniê
pnia drzewa do wysokoœci 1,5 m.
Zebrane ze wszystkich 10. pó³metrowych powierzchni szkodliwe owady nale¿y umieœciæ w jednym tekturowym, opisanym pude³ku (nadleœnictwo, leœnictwo,
oddzia³ oraz numer partii kontrolnej). Pude³ka z owadami nale¿y dostarczyæ do nadleœnictwa, które wraz w
wype³nionym odpowiednim formularzem przekazuje je
do w³aœciwego terytorialnie ZOL.

wykorzystywan¹ obecnie tak¿e w
Lasach Pañstwowych na Sta³ych
Powierzchniach Monitoringu
Biologicznego, oraz z now¹ metod¹ 10. pó³metrowych powierzchni
(10×0,5 m2) w modyfikacji IBL.
Na podstawie badañ wykonanych na 6 powierzchniach, w 27
powtórzeniach, stwierdzono, ¿e
metoda 10. powierzchni daje dok³adniejsze wyniki dla gatunków o
wyraŸnie skupiskowym rozk³adzie
w obrêbie korony (boreczniki, barczatka sosnówka; fot. 2, ryc. 1).
Dla pozosta³ych gatunków
foliofagów wyniki uzyskane t¹
metod¹ nie odbiegaj¹ znacz¹co od
wyników metody tradycyjnej (opartej na powierzchniach podokapowych). Poza tym metoda 10. powierzchni jest mniej pracoch³onna
od pozosta³ych. W metodzie 10.
pó³metrowych powierzchni poszukiwania obejmuj¹ zawsze stosunkowo niewielk¹ powierzchniê
– 5 m2, natomiast w metodzie tradycyjnej powierzchnia przeszukiwana jest zmienna i najczêœciej

wiêksza. Zastosowanie nowej metody jesiennych poszukiwañ zapewnia tak¿e porównywalnoœæ
wyników oraz umo¿liwia wczeœniejsze, bardziej precyzyjne okreœlenie powierzchni drzewostanów zagro¿onych przez wszystkie gatunki szkodników zimuj¹cych w œciole.

Owady najczêœciej znajdowane
w czasie jesiennych poszukiwañ szkodników liœcio¿ernych sosny
Poczwarka strzygoni choinówki
Panolis flammea Den. et Schiff.

Poczwarka poprocha cetyniaka
Bupalus piniarius L.

G¹sienice barczatki sosnówki
Dendrolimus pini L.
Larwy
osnui
gwiaŸdzistej
Larwy
osnui
gwiaŸdzistej
Acantholyda
nemoralis
Thoms.
Acantholyda
nemoralis
Thoms.

Kokony borecznika sosnowca
Diprion pini L.
adleœnictw: Szczytno, Gostynin, Kolumna,
Dziêkujê wszystkim osobom z n
nadleœnictw:
Bydgoszcz i Cierpiszewo oraz z Parku Narodowego “Bory Tucholskie”
Tucholskie”,,
które umo¿liwi³y mi realizacjê powy¿szych badañ

