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ABSTRAKT

W pracy omówiono występowanie i zwalczanie strzygoni choinówki Panolis flammea (Den. et Schiff.) na 
terenie południowo-zachodniej Polski w okresie powojennym. Obecnie analizowany obszar jest administro-
wany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu. Po II wojnie światowej kilkukrotnie 
występowały tam masowe pojawy P. flammea, a w latach 1950–1970 cztery gradacje. Po spokojniejszym 
okresie 1970–2000 ponownie powstało zagrożenie i konieczne były zabiegi ograniczania liczebności owa-
dów. Ponieważ na analizowanym obszarze co jakiś czas dochodzi do wzmożonego występowania strzygoni 
choinówki, interesujące są czynniki wpływające na masowe pojawy tego foliofaga. Dlatego opisano warunki 
siedliskowo-drzewostanowe powierzchni, na których stwierdzono silne zagrożenie i prowadzono akcje che-
micznego ograniczania liczebności strzygoni. Z uwagi na dostępność badania przeprowadzono na podstawie 
danych z ostatnich 22 lat. Stwierdzono, że do rozwoju strzygoni choinówki dochodziło najsilniej w drzewo-
stanach w wieku 30–87 lat, o bonitacji od Ia do III i zadrzewieniu od 0,7 do 1,0, rosnących na siedliskach 
boru świeżego (Bśw), boru mieszanego świeżego (BMśw) oraz w jednym przypadku boru mieszanego wil-
gotnego (BMw).

Słowa kluczowe: strzygonia choinówka, Panolis flammea, gradacja, zwalczanie, sosna, Pinus, szkodnik 
pierwotny, RDLP Wrocław

WSTĘP

Strzygonia choinówka Panolis flammea (Den. et 
Schiff.) jest jednym z najgroźniejszych szkodników 
liściożernych w drzewostanach sosnowych. Należy 
do owadów z grupy tzw. szkodników pierwotnych. 
O jej znaczeniu mogą świadczyć słowa wielkiego 
polskiego entomologa profesora Mariana Nunberga 
(1946): „Smutną sławę największego szkodnika bo-
rów sosnowych w Polsce i Niemczech wyrobiła sobie 

w ostatnich kilku dziesiątkach lat ćma zwana strzy-
gonią choinówką (Panolis flammea Schiff.) lub sówką 
choinówką”. Występowanie tego motyla pokrywa się 
w znacznej mierze z zasięgiem sosny pospolitej i obej-
muje dużą część Europy i Azji.

Strzygonia choinówka jest niezwykle groźnym 
szkodnikiem z uwagi na sposób żerowania. Do zabicia 
drzewostanu wystarcza już jednorazowy żer strzygoni 
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(Śliwa, 1985). Zniszczenie młodych pędów przed wy-
kształceniem pączków jest zabójcze dla drzew, gdyż 
uniemożliwia regenerację aparatu asymilacyjnego. 
Ogołocone z igieł i uszkodzone pędy majowe szyb-
ko obumierają. Jednorazowy żer zupełny prowadzi 
zazwyczaj do usychania drzewostanów sosnowych, 
zwłaszcza młodszych. Drzewostany, które przeżyły 
charakteryzują się, mimo regeneracji igliwia, mini-
malnym przyrostem. Ten wraca do stanu normalnego 
dopiero po około 7 latach. W drzewostanach uszko-
dzonych silnym żerem często usychają wierzchołki 
i przez kilka lat masowo wydziela się posusz, co zmu-
sza do aktywnej walki ze szkodnikami wtórnymi. Gra-
dacje strzygoni choinówki inicjują więc długotrwałe 
choroby łańcuchowe lasu (Szujecki, 1995).

Historyczne areały gradacji strzygoni choinówki 
występujące na terenie Polski notowano już od 1721 
roku (Szujecki, 1980). Za najdawniejszy opisany ma-
sowy pojaw strzygoni można uznać żer w lasach człu-
chowskich na Pomorzu w roku 1815 (Śliwa, 1991).

Zachodnia Polska – obszar regionalnych dyrekcji 
Lasów Państwowych we Wrocławiu, Zielonej Górze 
i Szczecinie – należy do terenów stałego masowego 
występowania strzygoni choinówki. Historycznie 
gradacje omawianego owada były notowane na tym 
terenie w latach 1721–1724, 1779, 1783–1785, 1791–
1794, 1850–1852, 1883, 1887 (Szujecki, 1980; Śliwa, 
1991), a po II wojnie światowej w latach 1950–1952, 
1955–1957, 1961–1964 i w roku 1969 (Śliwa, 1991) 
oraz w okresie późniejszym (Ocena…, b.d.; Krótko-
terminowa prognoza…, b.d.).

Dolny Śląsk należy do obszarów, na których strzy-
gonia choinówka znajduje najlepsze warunki do roz-
woju (Nunberg, 1951). W okresie powojennym strzy-
goń choinówka występowała tu gradacyjnie w latach 
1950–1952, 1955–1957, 1963–1964 (Szujecki, 1980; 
Śliwa, 1991). Kolejna gradacja nastąpiła w 1969 roku. 
Zasięgiem objęła też inne tereny kraju, a mianowicie 
ówczesne OZLP w Poznaniu, Szczecinie, Szczecinku, 
Toruniu, Zielonej Górze, Wrocławiu, Lublinie, Ra-
domiu i Siedlcach. Owad wystąpił w 101 nadleśnic-
twach. Drzewostany Nadleśnictwa Ruszów (OZLP 
we Wrocławiu) należały wówczas do jednych z naj-
bardziej zagrożonych w kraju (Śliwa, 1991).

Lata siedemdziesiąte, osiemdziesiąte i dziewięć-
dziesiąte XX w. na terenie RDLP we Wrocławiu cha-
rakteryzowały się brakiem gradacyjnego występowania 

strzygoni choinówki. Prognozowane stopnie zagroże-
nia dla poszczególnych nadleśnictw tylko dwa razy 
osiągnęły liczby krytyczne, kwalifikujące drzewostany 
do silnego stopnia zagrożenia.

CEL I METODYKA

Celem pracy było określenie parametrów siedliska 
i drzewostanu powierzchni, na których dochodziło 
do masowych pojawów strzygoni choinówki Panolis 
flammea, na terenie RDLP we Wrocławiu w latach 
1998–2019. 

W badaniach uwzględniono powierzchnie, na któ-
rych szkodnik występował w stopniu słabym, średnim, 
bądź silnym oraz tereny, na których był zwalczany. 
Do analizy wykorzystano dokumentacje z jesiennych 
poszukiwań szkodników pierwotnych sosny (jpsps) 
z lat 1997–2019, opisy stałych ognisk gradacyjnych 
szkodników pierwotnych sosny, dane z systemu infor-
matycznego lasów państwowych (SILP).

Podejmując próbę określenia roli czynników drze-
wostanowych, które miały wpływ na rozwój gradacji 
strzygoni choinówki, przeanalizowano powierzchnie 
spełniające wymienione poniżej kryteria.

 I. Drzewostan (pododdział) znajdował się na ob-
szarze ogniska gradacyjnego (zaewidencjono-
wanego w bazie SILPWeb) i na jego obszarze 
była zlokalizowana powierzchnia próbna wcho-
dząca w skład partii kontrolnej jesiennych po-
szukiwań szkodników pierwotnych sosny.

 II. W czasie jpsps stwierdzono silne zagrożenie 
(na podstawie liczby znalezionych poczwarek), 
potwierdzone nadzwyczajnymi kontrolami 
wiosennymi (na podstawie liczby jaj oraz gą-
sienic w stadiach L1 i L2).

 III. Na powierzchniach przeprowadzono zabiegi 
ograniczające występowanie populacji owada.

W analizie siedliska brano pod uwagę kryteria 
wynikające z dostępnych danych opisu taksacyjnego 
drzewostanu i były to:

1. typ siedliskowy lasu
2. wiek drzewostanu w roku zabiegu ograniczania 

liczebności owadów, w rozbiciu na podklasy 
wieku

3. bonitacja
4. zwarcie
5. zadrzewienie
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6. typ pokrywy gleby
7. elementy gleby leśnej takie, jak: gatunek gle-

by, podtyp gleby, wariant uwilgotnienia, stan 
siedliska.

W pracy posługiwano się oznaczeniami – przyję-
tymi jako podstawowa trzystopniowa skala określania 
zagrożenia drzewostanów przez szkodniki – za pomo-
cą krzyży, które oznaczają:

 + – zagrożenie słabe (występowanie rozpro-
szone)

 ++ – zagrożenie średnie (występowanie wzmo-
żone)

 +++ – zagrożenie silne (występowanie masowe).

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Przeprowadzono analizę występowania strzygoni 
choinówki na obszarze RDLP we Wrocławiu w latach 
1998–2019. W okresie trzech lat poprzedzających rok 
1998 wyniki jesiennych i wiosennych kontroli nie wy-
kazywały dużej liczebności szkodnika, wymagającej 
podjęcia zabiegów ratowniczych na terenie RDLP we 
Wrocławiu czy całego kraju. W 1998 roku nastąpiło 
jednak zasygnalizowanie uaktywnienia się tego gatun-
ku. Stwierdzono istotne występowanie strzygoni cho-
inówki na powierzchni 32 ha. Na podstawie jesiennych 
poszukiwań szkodników pierwotnych sosny (jpsps), 
przeprowadzonych w 1997 roku, prognozowano na 

rok 1998 zagrożenie w stopniu słabym (+) w siedmiu 
nadleśnictwach na powierzchni 96 ha. Największy ob-
szar (24 ha) był w Nadleśnictwie Żmigród. W roku 
1999 przewidywano zagrożenie w stopniu słabym tyl-
ko w Nadleśnictwie Węgliniec na powierzchni 17 ha. 
Na 2000 rok prognozowano już znacznie większy are-
ał zagrożony, bo wynoszący łącznie 404 ha. Co praw-
da zagrożenia silnego nie odnotowano, ale wykazano 
średnie na 60 ha, w Nadleśnictwach Przemków (41 
ha) oraz Ruszów (19 ha). Prognozowane zagrożenie 
znalazło się niemal w 100% na obszarze Borów Dol-
nośląskich, czyli terenach jak najbardziej predyspono-
wanych do gradacyjnego wystąpienia strzygoni cho-
inówki. Występowanie motyla odnotowano na 23 444 
ha. Narastające zagrożenie potwierdziły poszukiwania 
szkodników pierwotnych sosny przeprowadzone je-
sienią 2000 roku (tab. 1). Na rok 2001 prognozowano 
zagrożenie w siedmiu nadleśnictwach na łączną po-
wierzchnię 2772 ha, w tym 265 ha w stopniu silnym 
na terenie czterech nadleśnictw (Ruszów, Przemków, 
Świętoszów i Chocianów). Przewidywane jesienią za-
grożenie zostało potwierdzone w trakcie wiosennych 
kontroli uzupełniających. Na ich podstawie teren pię-
ciu nadleśnictw zakwalifikowano do agrolotniczych 
zabiegów ograniczających liczebność populacji strzy-
goni choinówki (tab. 1, rys. 1).

We wszystkich nadleśnictwach (tab. 1) powierzch-
nia zabiegów znacząco przewyższyła powierzchnię 

Tabela 1. Zestawienie powierzchni zagrożonej przez strzygonię choinówkę oraz powierzchni, na których prowadzono ogra-
niczanie gatunku w 2001 roku na terenie RDLP we Wrocławiu
Table 1. Comparison of areas threatened by the pine beauty moth and areas where reduction of the insect species was un-
dertaken in 2001 in the Regional Directorate of the State Forests in Wrocław 

Nadleśnictwo 
Forest district

Powierzchnia, ha – Area, ha Procent powierzchni zwalczanej  
do prognozowanej

Percentage of pest control area  
to the predicted area 

zagrożona ogółem
threatened in general

w tym silnie
strongly threatened

zwalczania
pest control area

Ruszów 890 56 5 700 640

Chocianów 207 17 1 181 571

Przemków 661 155 1 411 213

Bolesławiec 405  0 468 116

Świętoszów 551 37 814 148

Razem – Total 2 772 265 9 574 353
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prognozowaną na podstawie jesiennych poszukiwań. 
Zabiegi przeprowadzone w 2001 na blisko 10 tys. ha 
okazały się skuteczne i w 2002 roku spodziewano się 
zagrożenia już tylko na powierzchni 234 ha (bez silne-
go zagrożenia). Koncentrowało ono się na terenie nad-
leśnictw, w których w 2001 roku prowadzono zabiegi 
agrolotnicze. Sówkę odnotowano jedynie na 540 ha, 
a w 2003 roku już tylko na 45 ha.

Lata 2003–2006 wyróżnia całkowity brak zagro-
żenia drzewostanów sosnowych na terenie RDLP we 
Wrocławiu ze strony strzygoni choinówki. Prognozy 
na rok 2007 wykazały słabe zagrożenie na terenie 20 
ha. W roku kolejnym nastąpił wzrost powierzchni za-
grożonej. Na podstawie poszukiwań (jpsps) przepro-
wadzonych w 2007 przewidywano na 2008 rok zagro-
żenie w stopniu słabym na powierzchni 229 ha, w tym 
na 227 ha w nadleśnictwach z prowadzoną akcją zwal-
czania w 2001 roku.

Rok 2009 charakteryzował brak zagrożenia ze 
strony strzygoni. Pojawiło się ponownie w prognozie 
na 2010 rok (8 ha) i od tego momentu występowało 
stale na terenie RDLP Wrocław. Prognozy oparte na 
jesiennych poszukiwaniach (jpsps) wskazywały na 
dynamiczne zmiany powierzchni zagrożonej oraz 
stopni zagrożenia w kolejnych latach, jednakże bez 
potrzeby zwalczania: 
• 2011 rok – zagrożenie na powierzchni 18 ha
• 2012 rok – zagrożenie na powierzchni 607 ha, 

w tym 80 ha ++
• 2013 rok – 522 ha, w tym 74 ha ++ i 14 ha +++
• 2014 rok – 9 ha
• 2015 rok – 68 ha
• 2016 rok – 31 ha
• 2017 rok – 61 ha
• 2018 rok – 6500 ha, w tym 1350 ha ++ i 350 ha +++
• 2019 rok – 450 ha, w tym 50 ha ++.

Rys. 1. Nadleśnictwa RDLP we Wrocławiu, na terenie których w 2001 roku 
przeprowadzono zabiegi agrolotnicze
Fig. 1. Forest districts in the Regional Directorate of the State Forests in 
Wrocław where aerial pesticide treatment was performed in 2001
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Mimo zagrożenia prognozowanego w wymie-
nionych latach na podstawie jesiennych poszukiwań 
(jpsps), wiosenne kontrole uzupełniające nie potwier-
dziły utrzymujących się wysokich liczb szkodników 
i w latach 2002–2020 nie prowadzono akcji ogranicza-
nia populacji strzygoni choinówki z wykorzystaniem 
środków ochrony roślin. Zauważalne są w tym okresie 
dwa wyraźne wzrosty liczebności gatunku: w latach 
2012–2013 oraz w roku 2018, kiedy powierzchnia za-
grożona wynosiła 6500 ha, z czego 350 ha było zagro-
żonych w stopniu silnym.

Analizując pojaw strzygoni w latach 1998–2020 
na terenie Dolnego Śląska (rys. 2), można zauwa-
żyć, że nie występował tu typowy czas gradacji po-
dawany w literaturze, czyli 6–7 lat, z których rok 
pierwszy przypada na stadium wstępne, drugi i trze-
ci – na stadium ostrzegawcze i wybuchowe, a 3–4 

lata – na retrogradację (Szujecki, 1995). Najbliższy 
temu był okres 1998–2003.

W próbie określenia czynników drzewostanowo-
-siedliskowych mających wpływ na rozwój grada-
cji strzygoni choinówki zostały wyselekcjonowane 
drzewostany, które spełniały kryteria wymienione 
w metodyce. Ogółem z bazy danych SILP wygenero-
wano 1240 powierzchni (adresów leśnych), z czego 
311 spełniło warunek trzeci. Koncentrowały się one 
przede wszystkim na siedlisku boru świeżego (Bśw), 
z dominującym gatunkiem sosną zwyczajną w wieku 
od 30 do 87 lat. W kilku przypadkach były oparte na 
borze mieszanym świeżym (BMśw) oraz w jednym – 
na borze mieszanym wilgotnym (BMw). Klasy boni-
tacji drzewostanu zawierały się między Ia a III, nato-
miast zadrzewienie wynosiło od 0,7 do 1,0. Wszystkie 
drzewostany rosły na siedlisku naturalnym bądź 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zagrożenie 96 17 404 2772 234 20 229 18 607 522 9 68 31 61 6500 450
Występowanie 32 465 23444 11783 540 45 103 766 840 19 1367 2005 73 81 1770
Zwalczanie 9574
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Rys. 2. Występowanie, zagrożenie i zwalczanie strzygoni choinówki na terenie RDLP we Wro-
cławiu w latach 1998–2019: Występowanie – sumaryczna powierzchnia na podstawie formularza 
nr 3 Instrukcji Ochrony Lasu. Dotyczy potwierdzonego występowania gatunku w danym roku. 
Zagrożenie – sumaryczna powierzchnia przewidywana w danym roku na podstawie jpsps. Zwal-
czanie – sumaryczna powierzchnia rzeczywistego zabiegu chemicznego w danym roku
Fig. 2. Occurrence, threat and control of the pine beauty moth in the Regional Directorate of the 
State Forests in Wrocław in the years 1998–2019: Occurrence – total area on the basis of form 3 of 
the Forest Protection Guidelines. It concerns confirmed occurrence of the insect species in a given 
year. Threat – total expected area in a given year based on the results of autumn search for pine 
pests according to the Forest Protection Guidelines. Control – total area of performed chemical 
treatment in a given year
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zbliżonym do naturalnego (N1 i N2; oznaczenia – IUL 
(2011)), gdzie najczęściej występowały gleby rdzawe 
bielicowe lub gleby bielicowe właściwe.

Następnie wyselekcjonowano z nich drzewostany 
spełniające warunki I i II. Finalną próbę analizy para-
metrów drzewostanowych-siedliskowych spełniło 17 
adresów leśnych.

Uwzględniając przedstawione parametry, zobra-
zowano drzewostan sosnowy potencjalnie najbardziej 
narażony na gradacyjne występowanie strzygoni cho-
inówki, w którym najczęściej prowadzono zabiegi 
ochronne (tab. 2). 

Drzewostany spełniające powyższe kryteria poten-
cjalnie są narażone najbardziej na masowe występo-
wanie strzygoni choinówki na terenie RDLP we Wro-
cławiu. Jednak należy podejść z dużą ostrożnością do 
jednoznacznego zaliczania takich drzewostanów do 
grupy największego ryzyka, czyli potencjalnie najsil-
niej zagrożonych przez strzygonię. Trzeba pamiętać, 
że w przeszłości wielokrotnie podejmowano próby 
określenia czynników wpływających na masowy po-
jaw owadów, tworząc różne teorie dynamiki popu-
lacji owadów. Wiele uwagi poświęcono określeniu 
jak zmiany zachodzące w roślinach (ich kondycja) 
wpływają na pojaw owadów (Watt, 1987). W więk-
szości skupiano się na roli czynników zewnętrznych, 
takich jak stres wodny (White, 1974; Watt, 1986) lub 
żer owadów (Haukioja, 1980) czy oba wymienione 
(Rhoades, 1983). Zauważono, że zmiany naturalnie 
zachodzące w roślinach wpływają na owady – w tym 
na sówkowate (Schweitzer, 1979). Wykazano też, że 

wiek igieł sosnowych ma wpływ na śmiertelność larw 
strzygoni choinówki (Watt, 1987). Za główną przy-
czynę decydującą o przejściu populacji strzygoni ze 
stanu spoczynkowego do epidemicznego uważa się 
czynniki pogodowe, gdyż silny wzrost liczebności 
populacji strzygoni następuje po latach z wysokimi 
temperaturami wczesnej wiosny (Véle i Liška, 2019). 
I chociaż trudno się nie zgodzić o wpływie pogody 
i stanu fizjologicznego drzew na atak niektórych owa-
dów, nie tłumaczy to większej presji ze strony strzy-
goni choinówki wobec niektórych drzewostanów lub 
ich fragmentów. Dlaczego w niektórych lokalizacjach 
znacznie częściej dochodzi do masowego występowa-
nia tego gatunku? Na owe kluczowe pytania nie znaj-
dujemy odpowiedzi od ponad wieku.

Określenie czynników wpływających na masowy 
pojaw strzygoni choinówki jest bardzo trudne, a za-
razem bardzo ważne z gospodarczego punktu widze-
nia. Próby ich określenia podejmowano w przeszłości. 
W badaniach Szyszki i Płatka (2000) nie wykazano 
w występowaniu Panolis flammea różnic między ne-
gatywami a drzewostanami dobrej jakości, tym sa-
mym stwierdzono, że negatywy nie są bardziej zagro-
żone. Uważa się, że decydującym czynnikiem może 
być pokarm (Szyszko i Płatek, 2000), którego jakość 
decyduje szczególnie o stanie liczebnościowym strzy-
goni (Leather, 1984). Z kolei jakość pokarmu wynika 
bezpośrednio ze stanu fizjologicznego drzew, na któ-
ry wpływają warunki środowiskowe, a głównie gle-
bowe (Leather, 1993; Lech i Szyszko, 1997; Szyszko 
i Lech, 1997). Dlatego można stwierdzić, że cechy 

Tabela 2. Zmodyfikowany opis taksacyjny drzewostanu najbardziej narażonego ze strony strzygoni choinówki na terenie 
RDLP we Wrocławiu w latach 1998–2019
Table 2. Modified description of stands most threatened by the pine beauty moth in the Regional Directorate of the State 
Forests in Wrocław in the years 1998–2019 

Gatunek 
panujący 
Dominant 

species

Wiek
lata
Age
years

TSL 
Forest 
habitat 
type

Boni-
tacja 

Quality

Zadrzewienie 
Growing stock

Zwarcie 
Canopy 
density

Stopień degradacji 
gleby*

Soil degradation 
degree*

Podtyp gleby*
Soil subtype*

Pokrywa gleby
Soil cover

So 41–50 Bśw Fresh  
coniferous 

stand

II 0,8 umiarkowane
moderate

przerywane
intermittent

N–N1 gleby rdzawe 
bielicowe

brown podzolic 
soils
RDb

mszysto-czer-
nicowa 

bilberry moss

*Symbole przyjęto za IUL (2011).
*Symbols according to the Forest Management Guidelines (IUL, 2011).
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drzewostanu nie są wyłącznym czynnikiem wpływa-
jącym na występowanie owada. Jednak powiązanie 
ich z siedliskiem może pozwolić na lepsze zrozumie-
nie przyczyn większej predyspozycji niektórych ob-
szarów kraju do masowego występowania strzygoni 
choinówki.
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STAND AND HABITAT PARAMETERS OF PINE BEAUTY MOTH (PANOLIS FLAMMEA DEN. ET SCHIFF.) 
APPERANCE ON THE AREA OF THE REGIONAL DIRECTORATE OF THE STATE FORESTS IN WROCŁAW 
IN THE YEARS 1998–2019

ABSTRACT

The article reviews the occurrence and control of the pine beauty moth Panolis flammea (Den. et Schiff.) in 
south-western areas of Poland in the post-war period. Currently, the analysed area is being administered by 
the Regional Directorate of the State Forests in Wrocław. After World War II massive outbreaks of Panolis 
flammea occurred several times on this territory. In the years 1950–1970 four gradations were recorded. The 
less turbulent period of 1970–2000 was followed by the threat of the insects‘ reappearance in that territory, 
requiring control measures to to reduce their number. As in the analysed area the pine beauty moth reoccurs in 
certain time intervals, it is of interest to identify factors determining the occurrence of this folivore. Therefore, 
a description was made of the habitat and stand conditions in the areas where a major threat of pine beauty 
moth gradation was observed and their number was reduced by chemical measures. Due to data availability, 
the description is based on the past 22 years. It was stated that the greatest growth of the pine beauty moth 
population occurred in stands aged from 30 to 87 years, of site classes Ia to III, growing stock of 0.7 to 1.0, 
growing in fresh coniferous forest, fresh mixed coniferous forest and in one case of moist mixed forest sites. 

Keywords: pine beauty moth, Panolis flammea, gradation, pest control, pine, Pinus, primary pest, Regional 
Directorate of the State Forests (RDSF) in Wrocław
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