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Notatnik Naukowy

Opiêtek dwuplamkowy
g³ówny sprawca zamierania dêbów w Polsce
Jacek Hilszczañski i Andrzej Sierpiñski
W Polsce drzewostany dêbowe zajmuj¹ powierzchniê oko³o 630 tys. ha, co
stanowi blisko 7% ca³kowitej powierzchni lasów. Stan zdrowotny tych drzewostanów w ostatnim okresie znacznie siê pogorszy³. Tylko w ci¹gu minionych 3 lat
pozyskanie drewna dêbowego w ramach ciêæ sanitarnych wzros³o do nienotowanej
od wielu lat wielkoœci i osi¹gnê³o 836839 m3 (2001/2002 – 252757 m3, 2002/2003 –
294550 m3, 2003/2004 – 289532 m3).
Podstawow¹ przyczyn¹ takiego stanu rzeczy jest susza i obni¿enie w jej wyniku
poziomu wód gruntowych. Powoduje to znaczne os³abienie kondycji drzewostanów dêbowych i zwiêkszenie ich podatnoœci na choroby grzybowe, a tak¿e na
zasiedlenie przez owady z grupy szkodników wtórnych, szczególnie przez opiêtka
dwuplamkowego. Wiele starszych i m³odych drzewostanów dêbowych ulega szybkiemu os³abieniu, a nawet zamarciu, w nastêpstwie zasiedlenia przez owady tego
gatunku. Ponad 70% drewna pozyskanego w ramach ciêæ sanitarnych to drewno
wykazuj¹ce objawy wystêpowania opiêtka dwuplamkowego i towarzysz¹cych mu
gatunków.
W Polsce stwierdza siê 28 gatunków nale¿¹cych do rodzaju opiêtek (Agrilus), z
których 7 zwi¹zanych jest z dêbami. Do najwa¿niejszych nale¿¹: opiêtek dwuplamkowy (Agrilus biguttatus Oliv.), najbardziej rozpowszechniony i nale¿¹cy do
najgroŸniejszych szkodników drzewostanów dêbowych, a tak¿e opiêtek zwê¿ony
(Agrilus angustulus Ill.) i opiêtek bruzdkowany (Agrilus sulcicollis Lac.) (fot. 1).
Te ostatnie 2 gatunki, w przeciwieñstwie do opiêtka dwuplamkowego, który ¿eruje
wy³¹cznie na dêbie, g³ównie pod grub¹ kor¹, preferuj¹ zasiedlanie górnych czêœci
drzew, a tak¿e ga³êzi. Pierwszy z nich rozwija siê równie¿ na grabie, kasztanie
jadalnym i leszczynie, a drugi na buku. Wymienione gatunki owadów wystêpuj¹
na terenie prawie ca³ej
Europy, poza jej pó³nocFot. 1
Pospolite opiêtki
nymi krañcami. Spotyzwi¹zane z dêbem
kane s¹ tak¿e na Syberii. W Polsce rozpowszechnione s¹ na terenie
ca³ego kraju, g³ównie
tam, gdzie wystêpuj¹
dêby.
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wylotu chrz¹szczy trwa od maja do lipca. Po odbyciu ¿eru uzupe³niaj¹cego na liœciach dêbów i kopulacji samice sk³adaj¹ jaja w
szparach kory. Larwy wylêgaj¹ siê po kilku dniach i rozpoczynaj¹
¿er w warstwie miazgi (fot. 2). Uszkodzenia miazgi oraz ³yka
powodowane przez larwy maj¹ charakter fizjologiczny (fot. 3).
Starsze chodniki larwalne opiêtka dwuplamkowego przebiegaj¹ poprzecznie do pnia drzewa, osi¹gaj¹c d³ugoœæ do 155 cm. W
koñcowym okresie ¿eru larw opiêtka dochodzi do „obr¹czkowania” pnia na ca³ym obwodzie (fot. 4). Prowadzi to do zamierania
wierzcho³kowych ga³êzi i przeœwietlenia korony, a w okresie kilku
miesiêcy do obumarcia drzewa (fot. 5).
Doros³e larwy opiêtków (fot. 6) zimuj¹ w korze w specjalnie
przygotowanych kolebkach poczwarkowych (fot. 7). Przepoczwarczenie nastêpuje wiosn¹ i po kilkudniowym okresie m³ode
chrz¹szcze wygryzaj¹ siê przez charakterystyczne, w kszta³cie
litery „D”, otwory wylotowe (fot. 8). Opiêtki mog¹ mieæ generacjê
jednoroczn¹ lub dwuletni¹. Chrz¹szcze (fot. 1), odbywaj¹ce ¿er
uzupe³niaj¹cy w koronach dêbów, spotykane s¹ najczêœciej w
przerzedzonych drzewostanach na nas³onecznionym materiale
lêgowym.
Fauna wrogów naturalnych opiêtków jest uboga. Ptaki, przede
wszystkim dziêcio³y, wybieraj¹ larwy zimuj¹ce w korze (fot. 9 i
10). Znanych jest zaledwie kilka gatunków parazytoidów z rodziny mêczelkowatych Braconidae.
Pierwotn¹ przyczyn¹ silnego rozwoju populacji opiêtków s¹
niekorzystne dla drzew warunki pogodowe, przede wszystkim
ma³e opady. Os³abione niedostatkiem wody drzewostany dêbowe
staj¹ siê podatne na patogeny s³aboœci, takie jak grzyby rozwijaj¹ce siê na korzeniach oraz owady, szczególnie opiêtki,
atakuj¹ce i dobijaj¹ce os³abione, choæ pozornie zdrowe, drzewa
(fot. 11). Opiêtek dwuplamkowy z regu³y zasiedla dêby jako
pierwszy gatunek z grupy kambiofagów. Jego masowy pojaw
mo¿e doprowadziæ do ca³kowitego zamarcia drzewostanów.
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Opiêtki maj¹ istotne znaczenie gospodarcze nie tylko w
Polsce, ale tak¿e w innych krajach europejskich. W ostatnich latach opiêtek dwuplamkowy wyrz¹dza³ znaczne
szkody w drzewostanach dêbowych m.in. na terenie Niemiec, Francji, Holandii i przyczyni³ siê do zamarcia
znacznej liczby drzew.
Dotychczas nie opracowano metod monitorowania i
zwalczania tych owadów. Jedynym sposobem walki z
opiêtkami jest wycinanie i usuwanie z lasu zasiedlonych
drzew, przed okresem wylotu m³odych chrz¹szczy. Du¿¹
trudnoœæ sprawia wyznaczanie drzew zasiedlonych,
zw³aszcza przez m³odociane larwy, z uwagi na brak specyficznych objawów zasiedlenia.
Niespecyficznymi symptomami zasiedlenia drzew
przez opiêtki mog¹ byæ:
• obecnoœæ ciemnych wycieków na korze (fot. 12),
• wystêpowanie tzw. wilczych pêdów na strzale
(fot. 13),
• os³abienie aparatu asymilacyjnego, np. pudlowate
pêdy, zamieranie ga³êzi (fot. 14).
Jesieni¹ i zim¹ doskona³¹ metod¹ wyznaczania
zasiedlonych drzew jest obserwacja ¿erów dziêcio³ów,
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które w charakterystyczny sposób odbijaj¹
wierzchni¹ warstwê kory w poszukiwaniu larw
zimuj¹cych w kolebkach (fot. 9 i 10).

Fot. 14 (fot. E. Dmyterko)

Metody ograniczania populacji opiêtków:
• jesieni¹ i zim¹ (do koñca kwietnia) wyznaczanie i usuwanie drzew z zimuj¹c¹ doros³¹
larw¹ w korze,
• w sezonie wegetacyjnym obserwacja, wyznaczanie i usuwanie drzew zdradzaj¹cych
objawy zasiedlenia (patrz wy¿ej) przez
m³odsze stadia larw.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e doros³e larwy opiêtka
dwuplamkowego zimuj¹ w korze, st¹d bardzo
wa¿nym zabiegiem jest niszczenie kory (rozdrabnianie, palenie).

Zak³ad Ochrony Lasu zwraca siê z proœb¹ o nadsy³anie wszelkich informacji
o masowym wystêpowaniu opiêtków.
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