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SUKCESJA OWADÓW PODKOROWYCH W SZTUCZNIE 
INICJOWANYM PROCESIE ZAMIERANIA SOSNY* 

Andrzej Mazur, Krzysztof Przybysz, Robert Kuźmiński, 
Krzysztof Adamowicz, Roman Jaszczak, Piotr Łakomy, 
Hanna Kwaśna, Wojciech Szewczyk, Mieczysław Turski, 
Jacek Zientarski, Andrzej Łabędzki 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Streszczenie. Proces zamierania drzew w drzewostanie jest jednym z najważniejszych 
procesów rozwojowych ekosystemów leśnych. W pracy przeanalizowano skład gatunko-
wy i frekwencję owadów podkorowych zasiedlających drzewa sosnowe poddane sztucz-
nie procesowi zamierania poprzez obrączkowanie – usunięcie kory i łyka w szyi korze-
niowej. Analizy przeprowadzono w drzewostanach Nadleśnictwa Durowo, Leśnictwa  
Orla na siedliskach Bśw, BMśw, LMśw i Lśw, będących w III, IV i V klasie wieku. 
Stwierdzono, że zgrupowania owadów podkorowych w początkowej fazie zamierania, to 
znaczy w pierwszym roku po obrączkowaniu, składały się z gatunków kambiofagicznych, 
m.in. Tomicus piniperda, Hylobius abietis, z których największą stałość i dominację wy-
stępowania wykazywał T. piniperda. W późniejszej fazie zamierania drzew, czyli w dru-
gim roku, zgrupowania owadów podkorowych były bogatsze w gatunki. Obejmowały one 
dziewięć gatunków owadów kambiofagicznych i ksylofagicznych. W zgrupowaniach  
dominowały Asemum striatum i smoliki (Pissodes sp.). Określono potencjalny sukces  
reprodukcyjny cetyńca większego (T. piniperda) i szeliniaka sosnowca (H. abietis). 
Stwierdzono także, że zastępczą bazą lęgową szeliniaka może być nagromadzone drewno 
sosnowe (np. luźne stosy). 

Słowa kluczowe: owady podkorowe, sukcesja, procesy zamierania drzew, sosna zwy-
czajna Pinus sylvestris 

                                                           
*Wyniki uzyskano w ramach realizacji projektu „Użytkowanie drzewostanów a wartości pro-

gowe martwego drewna w lesie – rola w zachowaniu funkcjonalności i bioróżnorodności ekosys-
temu leśnego”, finansowanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w Warszawie  
w latach 2012-2015. 
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WSTĘP 

Jednym z celów leśnictwa wielofunkcyjnego jest zachowanie biologicznej różno-
rodności ekosystemów leśnych. Jednak ograniczając liczebność szkodliwych owadów, 
na ogół wpływamy na zmniejszanie różnorodności biologicznej, zwłaszcza zespołów 
owadów związanych z procesami zamierania drzew i rozkładu drewna. Podejmując 
decyzję o wykonaniu zabiegu sanitarnego usuwania drzew opanowanych przez owady, 
musimy pamiętać, że każdy drzewostan stanowi niepowtarzalny obiekt przyrodniczy. 
Lasy są bowiem pod stałym wpływem niekorzystnych zjawisk klimatycznych, zagrażają 
im choroby, szkodniki i pożary. Udział uszkodzonych drzew w lasach Polski w ubie-
głych latach przekroczył 50% (Polityka..., 2006). 

Przez pozostawianie drzew martwych i zamierających sprzyjamy ochronie różno-
rodności biologicznej (Ammer, 1991; Väisänen i in., 1993; Jansson i in., 2005; Gutow-
ski, 2006), a jednocześnie możemy wpływać na stabilność drzewostanu. Stajemy przed 
istotnym pytaniem – ile posuszu pozostawiać w lesie, mając na celu względy sanitarne, 
ekonomiczne i środowiskowe? Z rozkładającym się drewnem jest związanych wiele 
organizmów na różnych poziomach troficznych, między innymi: grzyby, bakterie, glo-
ny, mchy, rośliny wyższe, bezkręgowce i kręgowce. Szacuje się, że 40% gatunków 
grzybów wielkoowocnikowych (czyli ok. 1300 gatunków) ma zdolność rozkładu drew-
na. Nie znana jest natomiast liczba gatunków grzybów mikroskopijnych powodujących 
rozkład drewna (Grzywacz, 2008). Spośród bezkręgowców, połowa, czyli ok. 17 tys. 
gatunków, żyje w lasach, z czego około 1/3 to organizmy związane z różnymi fazami 
zamierania drzew i rozkładu drewna (Gutowski i Błoszyk, 2008). 

Mała ilość rozkładającego się drewna w lasach gospodarczych wpływa na zanik mi-
krosiedlisk tak zwanych gatunków stenotopowych, czyli o wąskich granicach tolerancji 
ekologicznej, zamieszkujących ściśle określone środowiska (Kaila i in., 1997; Niemelä, 
1997). Jednocześnie zachowaniu różnorodności biologicznej w naszych lasach sprzyja 
kształtowanie odpornych ekosystemów leśnych. Największe znaczenie w ochronie 
różnorodności biologicznej mają starsze fazy rozwojowe lasów, w których wzrasta ilość 
rozkładającego się drewna (Rykowski i Zbrożek, 1999).  

Współczesna gospodarka leśna staje więc przed istotnym problemem pogodzenia 
ochrony różnorodności biologicznej – związanej z naturalnymi procesami zamierania 
drzew – z ochroną trwałości drzewostanów i zachowaniem ciągłości produkcyjnej go-
spodarstwa leśnego dla celów utylitarnych i ekonomicznych. Cele te wydają się 
sprzeczne i trudne do pogodzenia, zwłaszcza w małych obszarowo i jednorodnych pod 
względem gatunkowym drzewostanach (obrębach). Stają się więc jednym z najważniej-
szych wyzwań leśnictwa wielofunkcyjnego (Korczyński, 2012) i proekologicznego 
(Barzdajn i in., 1999). 

Brak jest dostatecznej wiedzy o tym, jaką masę drewna można pozostawić w drze-
wostanach gospodarczych bez istotnych zagrożeń dla stanu zdrowotnego lasu. Z proce-
sem naturalnego zamierania drzew w cyklu rozwojowym drzewostanu są związane 
owady powodujące niekiedy znaczące szkody. Gradacje szkodliwych owadów mogą 
zagrażać ciągłości produkcji leśnej. Określono wpływ zabiegów pielęgnacyjnych  



Sukcesja owadów podkorowych w sztucznie inicjowanym procesie zamierania sosny 

Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 14(3) 2015 

243 

w młodszych drzewostanach na liczebność i zróżnicowanie szkodliwych gatunków 
owadów leśnych (Korczyński i in., 2000; Korczyński i Augustyniak, 2002). 

Środowiskiem niedocenianym przez leśników, a sprzyjającym rozwojowi bogatych 
gatunkowo zgrupowań owadów podkorowych, są pniaki po ściętych drzewach. Ich rola 
ekologiczna w zachowaniu różnorodności biologicznej została przedstawiona w opra-
cowaniu Mokrzyckiego (2011). 

W stabilnym ekosystemie leśnym muszą się znaleźć wszystkie kategorie zdrowotno-
ści drzew, a więc również drzewa zamierające i martwe. Zatem powinniśmy wiedzieć 
ile drzew chorych i martwych powinno być w lesie, aby nie dopuścić do zagrożeń trwa-
łości drzewostanu, a jednocześnie spełniać wymogi pełnej bioróżnorodności. Ilość po-
zostawianego martwego drewna w lasach musi być wyważona między stworzeniem 
warunków życiowych dla organizmów saproksylicznych i ochroną lasu a ekonomią 
(Rykowski, 1996; Piotrowski, 2010; Adamowicz i in., 2015). 

Z procesami obumierania drzew jest związana obecność różnego rodzaju grzybów, 
między innymi hub i grzybów nadrzewnych, z którymi z kolei wiąże się ogromne bo-
gactwo gatunków bezkręgowców (Borowski, 2006). 

Znaczenie biocenotyczne martwego drewna dla środowisk leśnych przeanalizowano 
w opracowaniu Buchholza i Ossowskiej (1995). Z usuwaniem drzew wiąże się także 
ubytek substancji mineralnych i pokarmowych wielu gatunków organizmów (Gorno-
wicz, 2002). 

Owady podkorowe, a zwłaszcza najliczniejsza spośród nich grupa – chrząszcze są 
wykorzystywane częstokroć jako grupa testowa i monitoringowa do określenia natural-
ności bądź odkształceń ekosystemów leśnych (Gutowski i in., 2008). 

Celem pracy jest ocena różnorodności gatunkowej owadów podkorowych związa-
nych z pierwszymi fazami sztucznie inicjowanego procesu zamierania drzew w lasach 
sosnowych na terenie leśnictwa Orla (Nadleśnictwo Durowo, RDLP w Poznaniu). 

METODYKA 

Badania przeprowadzono w drzewostanach Nadleśnictwa Durowo, na terenie leśnic-
twa Orla. O wyborze drzewostanów decydowała zmienność warunków siedliskowych: 
drzewostany sosnowe na siedliskach boru świeżego (Bśw), boru mieszanego świeżego 
(BMśw), lasu mieszanego świeżego (LMśw) i lasu świeżego (Lśw) w klasach wieku III 
(41–60 lat), IV (61–80 lat) i V (81–100 lat). 

W każdym drzewostanie (wydzieleniu) w czerwcu 2012 roku zaobrączkowano (usu-
wając w szyi korzeniowej korę wraz z łykiem) dwa drzewa sosnowe, określane dalej jako 
drzewa próbne. Zabieg przeprowadzono w celu wymuszenia procesu zamierania.  

W czerwcu, a następnie w listopadzie 2013 roku na każdej powierzchni doświad-
czalnej ścięto po jednym zaobrączkowanym drzewie w celu wykonania analizy wystę-
powania owadów podkorowych na jego strzale. Drzewa ścięte w czerwcu 2013 roku 
(określane również jako drzewa pierwszej serii) były podstawą do określenia owadów 
zasiedlających drzewa w pierwszej fazie zamierania. Drzewa ścięte w listopadzie 2013 



A. Mazur, K. Przybysz, R. Kuźmiński, K. Adamowicz, R. Jaszczak, P. Łakomy... 

Acta Sci. Pol. 

244 

roku (druga seria) – analogicznie, były podstawą do określenia owadów zasiedlających 
drzewa w drugiej fazie zamierania. 

Na drzewach ściętych w czerwcu 2013 roku wykonano analizy 25 października 
2013 roku, na drzewach ściętych w listopadzie 2013 roku wykonano analizy 17 lutego 
2014 roku. Drzewa próbne analizowano w sekcjach oznaczonych kolejnymi literami:  
A – sekcja odziomkowa, B – sekcja środkowa, C – sekcja wierzchołkowa (tab. 2). 

Pierwsza seria drzew ma oznaczenia od 1 do 10, druga seria drzew – od 11 do 20.  
W czasie analizy sekcji inwentaryzowano wszelkie ślady obecności i żerowania 

owadów: chodniki macierzyste korników, chodniki larwalne innych owadów podkoro-
wych, larwy, poczwarki i owady doskonałe. Inwentaryzacja obejmowała liczenie śla-
dów pozostawionych przez owady (np. kolebek poczwarkowych, otworów wylotowych) 
i pomiar długości chodników macierzystych. Pomierzono również długość i średnicę 
sekcji pni sosen. W miarę możliwości określano występowanie czynników ograniczają-
cych liczebność owadów podkorowych.  

W trakcie analiz wykorzystano podstawowe formuły dominacji i stałości występo-
wania (Szujecki, 1983). Analizy wykonano z wykorzystaniem programy Excel for Win-
dows oraz pakietu Statistica ver. 10. Charakterystykę drzewostanów, w których wyzna-
czono drzewa I i II serii zawarto w tabeli 1. 

Tabela 1. Charakterystyka drzewostanów z drzewami próbnymi w lasach Nadleśnictwa Durowo 
w leśnictwie Orla* 

Table 1. Characteristics of stands with the sampled trees in the Durowo Forest Inspectorate, in 
Orla Forest District* 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
186b 9,25 Bśw So, poj 

Brz 
48 1,1 umiarko-

wane 
moderaty 

I Prunus cerasifera, 
Frangula alnus, 
Quercus petrea, 
Sambucus nigra  
na 40% – 40 % of area 

3110 12 TP drzewostan 
porolny  
post agricul-
tural stand 

175c 0,86 BMśw 6So 
4Db.b 

95 0,8 przerywane 
broken 

So II 
Db.b III 

Sorbus aucuparia,  
F. alnus, P. cerasifera  
na 50% – 50 % of area 

235 So 3, 
Db.b 3 

Rb IB drzewostan 
porolny  
post agricul-
tural stand 

175d 1,54 BMśw 7So2Brz
1Db.b 

75 0,8 przerywane  
broken 

So II, 
Brz III, 
Db.b III 

S. aucuparia, F. alnus, 
Q. petrea, P. cerasifera 
na 50% – 50% of area 

370 So 3, 
Brz 3, 
Db.b 3 

TP drzewostan 
porolny  
post agricul-
tural stand 
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Tabela 1 cd. – Table 1 cont. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
176l 4,63 BMśw 8So 

2Brz 
59 0,9 umiarko-

wane  
moderaty 

So I, Brz 
II 

F. alnus, Betula pendula, 
Q. robur, S. nigra, S. au-
cuparia – 100% of area 

1425 So 12 TP drzewostan 
porolny  
post agricul-
tural stand 

149g 1,47 LMśw 9So 
1Brz 

59 0,8 umiarko-
wane  
moderaty 

So IA, 
Brz I 

Fagus sylvatica, Corylus 
avellana, Tilia cordata, 
Carpinus betulus 
90% of area 

505 So 13 TP  

125f 1,36 LMśw 7So 
3Brz 

66 0,9 umiarko-
wane  
moderaty 

So IA, 
Brz I 

F. alnus, C. avellana, 
Picea abies, S. aucuparia  
80% of area 

505 So 13 TP  

144c 5,71 LMśw 9So 
1Db.s 

98 0,6 przerywane  
broken 

So II, 
Db.s III 

F. alnus, Prunus padus,  
S. aucuparia, B. pendula  
na 60% – 60% of area 

1260 So 2, 
Db.s 4 

Rb 
IIIAU 

 

130b 11,18 Lśw 6So 
2Db.b 
1Brz 
1Md 

48 1,0 umiarko-
wane  
moderaty 

So IA, 
Db.b II, 
Brz I, 
Md I 

C. avellana. P. bies,  
F. sylavatica,  
B. pendula  
na 70% – 70% of area 

3685 So 13 TP  

149f 5,26 Lśw 6So 
3Db.s 
1Brz 

80 0,8 umiarko-
wane  
moderaty 

So I, 
Db.s II, 
Brz I 

C. avellana, P. abies,  
C. betulus, Acer pseudo-
platanus  
na 80% – 80% of area 

1760 So 2, 
Db.s 2, 
Brz 3 

TP  

171b 3,02 Lśw 6So 
4 Db.s 

86 1,0 umiarko-
wane  
moderaty 

So II, 
Db.s II 

C. avellana, F. sylvati-
ca, S. nigra, Cornus 
sanguinea  
na 100% – 100% of area 

1100 So 3, 
Db.s 3 

TP  

*Według Planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Durowo za lata 2012-2021. 
*According to Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Durowo za lata 2012-2021. 

WYNIKI 

Owady zasiedlające drzewa w pierwszej fazie zamierania  

Analizy zasiedlenia drzew w pierwszej fazie zamierania przeprowadzono na 1/2 
liczby drzew obrączkowanych w czerwcu 2012 roku. Wyniki oceny zasiedlenia drzew 
przez owady podkorowe przedstawiono w tabeli 2. 

W pierwszej fazie zamierania sosen stwierdzono pięć gatunków owadów. Wszystkie 
są gatunkami kambiofagicznymi. Wykazały one różną dominację i stałość występowa-
nia. Najliczniejszy był cetyniec większy, a jego występowanie stwierdzono wyłącznie  
w sekcjach odziomkowych drzew próbnych (rys. 1).  

Gatunkiem o największej stałości występowania jest szeliniak sosnowiec. Najlicz-
niej występuje on w sekcjach wierzchołkowych (rys. 2). Gatunkami towarzyszącymi są 
polesiak obramowany (Hylurgops palliatus), kornik sześciozębny (Ips sexdentatus)  
i smoliki (Pissodes spp.). 
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Tabela 2. Skład gatunkowy i liczebność owadów zasiedlających drzewa sosnowe w pierwszej 
fazie zamierania 

Table 2. Species composition and quantity of insects which colonize the Scots pines in the first 
phase of dieback 

Oddział 
Division 

Sekcja 
Section 

Tomicus  
piniperda 

Hylobius  
abietis 

Hylurgops  
palliatus 

Ips  
sexdentatus Pissodes spp. 

149f 1A 241 2 1     
149f 1B   1     1 
149f 1C        3 
144c 2A 82 6 2 2   
144c 2B   5 1     
144c 2C   25       
171b 3A 145 13       
171b 3B    3   
171b 3C   10 1   
175d 4A 338 2       
175d 4B   8     
175d 4C   7     
175c 5A 260         
175c 5B   2     
175c 5C   7     
130b 6A 91 3       
130b 6B   20     
130b 6C   22 1   
176l 7A 163 5       
176l 7B   6 2   
176l 7C   21     
149g 8A 93 7       
149g 8B   17     
149g 8C   11     
125f 9A 157         
125f 9B   22     
125f 9C   6     
186b 10A 95 2       
186b 10B   12     
186b 10C   6       

Razem 
Total 1 665 248 11 2 4 

Dominacja, % 
Domination, % 86,3 12,85 0,57 0,1 0,2 

Stałość, % 
Frequncy of occurrence, % 21,74 56,52 15,22 2,17 4,35 
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Rys. 1. Rozkład liczebności cetyńca większego (Tomicus piniperda) w sekcjach drzew próbnych 

w pierwszej fazie zamierania: A – sekcje odziomkowe, B – sekcje ze środkowej części 
strzały, C – sekcje z wierzchołkowej części strzały 

Fig. 1. Distribution of Tomicus piniperda quantity in sections of the sampled trees in the first 
phase of dieback: A – sections of the lowest part of trunk, B – sections from the middle 
part of trunk, C – sections from the apical part of trunk 
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Rys. 2. Rozkład liczebności szeliniaka sosnowca (Hylobius abietis) w sekcjach drzew próbnych  

w pierwszej fazie zamierania: A – sekcje odziomkowe, B – sekcje ze środkowej części 
strzały, C – sekcje z wierzchołkowej części strzały 

Fig. 2. Distribution of Hylobius abietis quantity in the sections of sampled trees in the first phase 
of dieback: A – sections of the lowest part of trunk, B – sections from the middle part of 
trunk, C – sections from the apical part of trunk 
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Z analizy zasiedlania drzew próbnych przez cetyńca większego wynika, że: 
– zasiedlał wyłącznie sekcje odziomkowe drzew próbnych 
– wystąpił w każdej analizowanej sekcji odziomkowej, zupełnie nie pojawił się  

w pozostałych sekcjach 
– na sumę jego żerowisk składało się 30 chodników macierzystych o średniej dłu-

gości 12,08 cm 
– żerowiska opuściło 1665 chrząszczy, co daje średnią 55,5 chrząszcza opuszczają-

cego jedno żerowisko 
– liczba otworów wylotowych w sekcjach odziomkowych wahała się od 82 do 338 

przy odchyleniu standardowym 86,68 szt. 
– długość chodników macierzystych wynosiła od 9,66 do 15,25 cm, przy odchyle-

niu standardowym 1,66 cm. 
Z obliczeń wynika, że w sekcjach odziomkowych o łącznej masie 0,46 m3 znajdo-

wało się 30 żerowisk cetyńców, czyli w przeliczeniu na 1 m3 byłoby około 65 żerowisk, 
z których wylęgło by się 3618,6 młodych osobników cetyńca większego. 

Proces zasiedlania drzew przez szeliniaka sosnowca cechuje: 
– duża stałość występowania (56,52%) w sekcjach drzew próbnych 
– rosnąca liczebność wraz z malejącą średnicą sekcji (rys. 3) 
– największa liczba chodników larwalnych stwierdzona w sekcji o średnicy 11 cm  

i masie 0,009 m3. 
 

 
Rys. 3. Ogólna liczebność chodników larw szeliniaka sosnowca (Hylobius abie-

tis) w sekcjach drzew próbnych w pierwszej fazie zamierania: A – sek-
cje odziomkowe, B – sekcje ze środkowej części strzały, C – sekcje  
z wierzchołkowej części strzały 

Fig. 3. Total quantity of corridors of Hylobius abietis larvae in sections of sam-
pled trees in the first phase of dieback: A – sections of the lowest part of 
trunk, B – sections from the middle part of trunk, C – sections from the 
apical part of trunk 
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Hipotetycznie, przy maksymalnej stwierdzonej frekwencji zasiedlenia sekcji, 1 m3 
wałków sosnowych może opuścić 2777 szeliniaków. 

Analiza zasiedlenia drzew w pierwszej fazie zamierania w zależności od siedli-
ska. Zasiedlenie drzew próbnych przez owady podkorowe w różnych typach siedlisko-
wych lasu zilustowano na rysunku 4. Największe liczebności cetyńca większego, za-
równo maksymalne, jak i średnie, obserwowano na drzewach rosnących na siedlisku 
boru mieszanego świeżego (BMśw), nieco mniejsze na siedlisku lasu świeżego (Lśw),  
a najmniejsze na siedlisku boru świeżego (Bśw). U szeliniaka sosnowca nie obserwowano 
wyraźnych różnic w zasiedlaniu drzew pochodzących z różnych typów siedliskowych. 

 

 
Rys. 4. Liczebność owadów podkorowych zasiedlających sosnę pospolitą na 

drzewach próbnych w zależności od siedliska: III – trzecia klasa wieku 
(41–60 lat), IV – czwarta klasa wieku (61–80 lat), V – piąta klasa wieku 
(81–100 lat) 

Fig. 4. Quantity of subcortical insects which colonize the sampled Scots pine 
trees, depending on the forest site type: III – the third age class (41–60- 
-years-old), IV – the fourth age class (61–80-years-old), V – the fifth age 
class (81–100-years-old) 

Analiza zasiedlania drzew w pierwszej fazie zamierania w zależności od wieku 
drzewostanu. Zasiedlenie drzew próbnych przez owady podkorowe w różnych klasach 
wieku przedstawono na rysunku 5. 

Największą liczebność cetyńca większego zarejestrowano w sekcjach drzew prób-
nych drzewostanów IV klasy wieku. Bardzo podobne było zasiedlenie sekcji na drze-
wach próbnych III i V klasy wieku. W trakcie analiz zasiedlenia drzew stwierdzono 
obecność naturalnych czynników ograniczających liczebność owadów podkorowych. 
Ich charakterystykę zestawiono w tabeli 3. Z danych wynika, że bakterie mogą powo-
dować śmiertelność larw szeliniaka w granicach 75-100%, natomiast pasożytnicze 
błonkówki – śmiertelność larw szeliniaka na poziomie 57%. 
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Rys. 5. Liczebność owadów podkorowych zasiedlających sosnę pospolitą na drze-

wach próbnych w zależności od wieku drzewostanu: III – trzecia klasa 
wieku (41–60 lat), IV – czwarta klasa wieku (61–80 lat), V – piąta klasa 
wieku (81–100 lat) 

Fig. 5. Quantity of subcortical insects which colonize the sampled Scots pine 
trees, depending on the age of the stand: III – the third age class (41–60- 
-years-old), IV – the fourth age class (61–80-years-old), V – the fifth age 
class (81–100-years-old) 

Tabela 3. Charakterystyka naturalnych czynników ograniczających 
Table 3. Characteristics of natural limiting factors 

Lokalizacja  
Localization 

Charakterystyka czynnika  
Factor characteristics  

Udział, % 
Contribution, % 

So, oddz. 175c, wałek 5C pasożytnicze błonkówki w kolebkach szeliniaka 
parasitoids on Hylobius abietis in the pupe hole 

57% (4 na 7 kolebek  
4 of 7 pupation chambers) 

So, oddz. 149g, wałek 11A zamarłe larwy szeliniaka z powodu bakterii 
dead larvae of H. abietis due to bacteria 

75 

So, oddz. 149f, wałek 12A zamarłe larwy szeliniaka z powodu bakterii 
dead larvae of H. abietis due to bacteria 

100 

 
Owady zasiedlające drzewa w drugiej fazie zamierania. Drzewa próbne, pozosta-

jące na pniu w dłuższym okresie były zasiedlane przez kolejne gatunki owadów (tab. 4). 
Skład gatunkowy owadów podkorowych zasiedlających drzewa próbne w drugiej fazie 
zamierania obejmuje dziewięć gatunków, zarówno owadów kambiofagicznych (Tomius 
piniperda, Hylobius abietis, Phaenops cyanea, Pityogenes chalcographus, Pissodes sp., 
Acanthocinus aedelis), jak i ksylofagicznych (Monochamus galloprovincialis, Asemum 
striatum). W zespole dominują pod względem liczebności szczapówka (Asemum sptria-
tum) i smoliki (Pissodes sp.), które osiągają też największą stałość występowania 
(36,7%). Analizę liczebności osobników gatunków najliczniejszych w sekcjach drzew 
próbnych przedstawiono na rysunkach 6, 7 oraz 8. 
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Tabela 4. Skład gatunkowy i liczebność owadów zasiedlających drzewa sosnowe w drugiej fazie 
zamierania drzew próbnych 

Table 4. Species composition and quantity of insects which colonize Scots pines in the second 
phase of dieback of the sampled trees 

Sekcja 
Section 

Oddział 
Division  

Tomicus 
piniper-

da 

Hylobius 
abietis 

Asemum 
striatum 

Pissodes 
sp. 

Phae-
nops 

cyanea 

Bupre-
stidae 

Pityoge-
nes 

bidenta-
tus 

Acan-
thocinus 
griseus 

Mono-
chamus 
galopro-
vincialis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11A 149g   3       

11B 149g  5 1       

11C 149g  5 2       

12A 149f   1       

12B 149f          

12C 149f  6   5     

13A 125f  8 153       

13B 125f      2    

13C 125f  5        

14A 144c   18       

14B 144c          

14C 144c          

15A 171b          

15B 171b    5 1     

15C 171b       22   

16A 130b 39         

16B 130b    27      

16C 130b    28    1  

17A 176l          

17B 176l    1     1 

17C 176l    4     1 

18A 186b          

18B 186b    12      

18C 186b    20      

19A 175c       35   

19B 175c       28  1 



A. Mazur, K. Przybysz, R. Kuźmiński, K. Adamowicz, R. Jaszczak, P. Łakomy... 

Acta Sci. Pol. 

252 

Tabela 4 cd. – Table 4 cont. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
19C 175c    7      
20A 175d    8      
20B 175d    12      
20C 175d    5      

Razem 
Total 

39 29 178 129 6 2 85 1 3 

Dominacja, % 
Domination, % 

8,26 6,14 37,71 27,33 1,27 0,42 18,01 0,21 0,64 

Stałość, % 
Frequncy of occur-
rence, % 

3,33 16,67 20,00 36,67 6,67 3,33 10,00 3,33 10,00 
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Rys. 6. Rozkład liczebności szczapówki (Asemum striatum) w sekcjach drzew próbnych: A – 

sekcje odziomkowe, B – sekcje ze środkowej części strzały, C – sekcje z wierzchołkowej 
części strzały 

Fig. 6. Distribution of Asemum striatum quantity in sections of the sampled trees: A – sections of 
the lowest part of trunk, B – sections from the middle part of trunk, C – sections from the 
apical part of trunk 

Zestawione dane pokrywają się ze znanymi preferencjami gatunków w stosunku do 
grubości kory. Szczapówka zasiedla odziomkowe i dolne partie drzew stojących z grubą 
korowiną, natomiast smoliki i rytownik dwuzębny – partie drzew o cienkiej korowinie. 
Tylko dane w odniesieniu do rytownika dwuzębnego, to znaczy większa frekwencja na 
sekcjach o grubszej korze, są sprzeczne z ogólnymi danymi o preferencjach w zasiedla-
niu drzew (Michalski i Mazur, 1999; Dominik i Starzyk, 2004).  
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Frekwencja Pissodes sp. w sekcjach
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Rys. 7. Rozkład liczebności smolików (Pissodes sp.) w sekcjach drzew próbnych: A – sekcje 

odziomkowe, B – sekcje ze środkowej części strzały, C – sekcje z wierzchołkowej części 
strzały 

Fig. 7. Distribution of Pissodes sp. quantity in the sections of the sampled trees: A – sections of 
the lowest part of trunk, B – sections from the middle part of trunk, C – sections from the 
apical part of trunk 

Frekwencja Pityogenes bidentatus w sekcjach
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Rys. 8. Rozkład liczebności rytownika dwuzębnego (Pityogenes bidentatus) w sekcjach drzew 

próbnych: A – sekcje odziomkowe, B – sekcje ze środkowej części strzały, C – sekcje  
z wierzchołkowej części strzały 

Fig. 8. Distribution of Pityogenes bidentatus quantity in the sections of the sampled trees: A – 
sections of the lowest part of trunk, B – sections from the middle part of trunk, C – sec-
tions from the apical part of trunk 
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Analiza zasiedlenia drzew w drugiej fazie zamierania w zależności od siedliska. 
Zasiedlenie drzew próbnych przez owady podkorowe w różnych typach siedliskowych 
lasu ilustruje rysunek 9. Zestawienia wskazują, że najwięcej gatunków (5 gat.) zasiedla-
ło sosnę na siedlisku lasu świeżego, a najmniej gatunków stwierdzono w sekcjach 
drzew rosnących na siedlisku Bśw. Szczapówka Asemum striatum występowała najlicz-
niej na siedlisku LMśw. Jedynym taksonem występującym podobnie licznie w analizo-
wanych typach siedliskowych są smoliki, stwierdzone na siedliskach Bśw, BMśw  
oraz Lśw. 

 
 

 
Rys. 9. Liczebność owadów podkorowych zasiedlających sosnę pospolitą w drugiej fazie 

zamierania na drzewach próbnych w zależności od typu siedliskowego lasu: Bśw 
– bór świeży, BMśw – bór mieszany świeży, LMśw – las mieszany świeży, Lśw – 
las świeży 

Fig. 9. Quantity of the subcortical insects which colonize the sampled Scots pine trees in 
the second phase of dieback, depending on the forest sites type: Bśw – fresh co-
niferous forest, BMśw – fresh mixed coniferous forest, LMśw – fresh mixed 
broadleaved forest, Lśw – fresh broadleaved forest 

Analiza zasiedlania drzew w drugiej fazie zasiedlania w zależności od wieku drze-
wostanu. Zasiedlenie drzew próbnych przez owady podkorowe w różnych klasach 
wieku przedstawiono na rysunku 10. Występowanie gatunków owadów podkorowych  
w wyróżnionych klasach wieku można określić jako równomierne. W klasie wieku III  
i IV występuje po pięć gatunków owadów, natomiast w klasie V – trzy gatunki. O więk-
szej frekwencji w IV klasie wieku można mówić tylko w przypadku szczapówki (Ase-
mum striatum). U smolików obserwowano zmniejszenie frekwencji wraz z wiekiem 
drzewostanu – była ona najwyższa w III klasie, a najniższa w V klasie wieku. Rytownik 
dwuzębny (Pityogenes bidentatus) wystąpił tylko w drzewostanie V klasy wieku. 
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Rys. 10. Liczebność owadów podkorowych zasiedlających sosnę pospolitą w drugiej fazie zamie-

rania na drzewach próbnych w zależności od wieku drzewostanu: III – trzecia klasa wie-
ku (41–60 lat), IV – czwarta klasa wieku (61–80 lat), V – piąta klasa wieku (81–100 lat) 

Fig. 10. Quantity of the subcortical insects which colonize the sampled Scots pine trees in the 
second phase of dieback, depending on the age of the stand: III – the third age class  
(41–60-years-old), IV – the fourth age class (61–80-years-old), V – the fifth age class 
(81–100-years-old) 

DYSKUSJA 

Wymuszanie procesów zamierania drzew jest zabiegiem powszechnie stosowanym 
w praktyce ochrony lasu w postaci wykładania drzew pułapkowych na różne gatunki 
owadów podkorowych (cetyńce, korniki świerkowe i inne; Instrukcja..., 2012). 

Opisane doświadczenia poszukują odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie mają 
drzewa znajdujące się w początkowych fazach zamierania dla stanu sanitarnego drze-
wostanu, a także dla sukcesji wszystkich owadów podkorowych, łącznie z gatunkami 
zaliczanymi do grupy tzw. saproksylobiontów, czyli owadów związanych z rozkładają-
cym się drewnem. Pytanie to było stawiane wielokrotnie, zwłaszcza w świetle ochrony 
różnorodności biologicznej i metod postępowania w lasach poklęskowych (Müller i in., 
2010). Subkortykalne gatunki uznawane za szkodliwe dla gospodarki leśnej (m.in. Lieu-
tier i in., 2006) odgrywają też rolę gatunków inżynieryjnych (Jones i in., 1994; Buse  
i in., 2008) lub kluczowych dla wielu zespołów owadów saproksylicznych (Müller i in., 
2008). Problematyka ta dotyczy głównie drzewostanów świerkowych, zagrożonych 
występowaniem kornika drukarza Ips typographus (L.) i innych kambiofagów świerka 
(Grodzki, 2013). Mało jest doświadczeń i obserwacji pochodzących z drzewostanów 
sosnowych (Solon i Wolski, 2005).  
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Sukces reprodukcyjny cetyńca większego. Tomicus piniperda odrywa poważną 
rolę gospodarczą w drzewostanach sosnowych w Polsce, Słowacji i Hiszpanii (Grégoire 
i Evans, 2006). Z danych literaturowych wynika, że samica składa ok. 100 jaj (Szujecki, 
1995). Zatem jeżeli nie występują czynniki biotyczne powodujące śmiertelność cetyńca 
w okresie rozwoju przedimaginalnego, z 30 chodników macierzystych powinno się 
wylęgać około 3000 chrząszczy. Tymczasem liczba otworów wylotowych była równa 
1665, co wskazuje na sukces reprodukcyjny w wysokości 55,5%. 

Bardzo interesujące jest zasiedlenie wałków przez szeliniaka sosnowca. Drzewa po 
ścięciu były dzielone na sekcje (wałki), które przewieziono w pobliże lasu i ułożono w 
luźnym stosie. Stwierdzone występowanie szeliniaka sosnowca na ponad połowie wał-
ków wskazuje, że zostały zasiedlane nie tylko wałki przylegające do ziemi (co jest po-
wszechnie znane), ale również położone w wyższych partiach stosu. Tym samym tego 
typu stosy lub nagromadzone drewno sosnowe stanowią zastępczą bazę lęgową dla tego 
ryjkowca. 

Szczapówka była gatunkiem najliczniejszym w drugiej fazie zasiedlania zamierają-
cych drzew, dominującym pod względem liczebności na drzewach w IV klasie wieku, 
rosnących na siedliskach LMśw. Przeprowadzone badania w pełni potwierdziły prefe-
rencje środowiskowe gatunku – szczapówka zasiedlała głównie sekcje o grubej korowi-
nie (rys. 6). 

W żerowiskach cetyńca nie stwierdzono organizmów drapieżnych, gdy tymczasem 
w innych badaniach lista stwierdzonych drapieżnych chrząszczy w tym środowisku na 
obszarze Polski jest bardzo długa (Mazur i Perliński, 1995). Może to oznaczać, że 
sztucznie inicjowany proces zamierania drzew (poprzez obrączkowanie korowiny) nie 
stwarza właściwych warunków dla gatunków towarzyszących. Prawdopodobnie drzewa 
sztucznie predysponowane nie są atrakcyjne zapachowo dla tych owadów. 

Natomiast udział bakterii jako czynnika śmiertelności owadów podkorowych nie jest 
zbyt powszechny (Sierpińska i Grodzki, 2012). Na analizowanych wałkach w niektó-
rych przypadkach był jednak bardzo istotny, gdyż śmiertelność larw szeliniaka wahała 
się 75–100% (tab. 3). 

WNIOSKI 

1. Zespoły owadów podkorowych zasiedlających sosny w pierwszej fazie zamiera-
nia składają się wyłącznie z gatunków kambiofagicznych, uznawanych za szkodliwe dla 
produkcji drewna i trwałości drzewostanów. 

2. W drugiej fazie zamierania drzew w zespołach owadów podkorowych pojawiają 
się gatunki ksylofagiczne, a skład gatunkowy jest bogatszy w stosunku do pierwszej 
fazy. 

3. Pozostawianie sortymentów o grubej korze może stwarzać dobre warunki do roz-
woju między innymi rytownika dwuzębnego. 

4. Uzyskane teoretyczne wyliczenia potencjalnej liczby ponad 3600 osobników ce-
tyńca większego i ponad 2700 osobników szeliniaka sosnowca, wywodzących się z 1 m3 



Sukcesja owadów podkorowych w sztucznie inicjowanym procesie zamierania sosny 

Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 14(3) 2015 

257 

drewna sosnowego w postaci wałków, mogą mieć znaczenie dla stanu sanitarnego  
i zdrowotnego drzewostanów.  

5. Obecność drzew w kolejnych fazach zamierania sprzyja rozwojowi w drzewosta-
nach bardziej zróżnicowanych gatunkowo zgrupowań owadów podkorowych. 
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SUCCESSION OF SUBCORTICAL INSECTS IN AN ARTIFICIALLY 
INITIATED PROCESS OF SCOTS PINES DIEBACK 

Abstract. The process of dying of trees in a forest stand is one of the most important de-
velopmental processes of forest ecosystems. The work presents the carried out study of 
the structure (composition and occurrence frequency) of subcortical insects community 
dwelling in Scots pine trees during the artificially initiated process of dying of trees. The 
analyses were conducted in the stands of the Durowo Forest District, in forest habitats of 
fresh and mixed forests (Bśw, BMśw, LMśw, Lśw). The trees were classified in into III, 
IV and V classes of age (from 41 to 100 years old). It was found that the community of 
subcortical insects in the initial stages of dying process were composed of cambiofagous 
species (for example Tomicus piniperda, Hylobius abietis). Among these species, Tomi-
cus piniperda showed the largest frequency. In the advanced phase of tree dying, the 
community of subcortical insects was getting rich in species. It consisted of 9 cambiopha-
gous and xylophagous species. There were two dominating species: Asemum striatum and 
Pissodes sp. The reproductive potential for Tomicus piniperda and Hylobius abietis (pine 
weevil) was defined too. It was also found that the accumulated pine wood (e.g. loose 
wood piles) can be supplemental nesting base for the weevil. 

Key words: subcortical insects, succession, dying trees process, Scots pine Pinus sylvestris 
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