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5

Gro ma da owa dów (In sec ta), obej mu ją ca kil ka mi lio nów ga tun ków, jest cie ka -
wą i pięk ną, a za ra zem naj więk szą gro ma dą wśród fau ny na sze go glo bu. Za -

chwy ca cza ru ją cym ko lo ry tem jej przed sta wi cie li, in try gu je zło żo no ścią ich roz wo -
ju, ukry tym spo so bem ży cia i zróż ni co wa niem wiel ko ści. „Ta jem ni czym” try bem
roz wo ju cha rak te ry zu ją się kam bio - i ksy lo fa gi, do któ rych na le żą chrząsz cze (Co -
le op te ra), a w nich zna na ro dzi na kor ni ków (Sco ly ti dae)1.

Wspa nia łe sło wo „kor ni ki” to wa rzy szy mi już 65 lat, od kie dy w 1947 ro ku po
raz pierw szy w ży ciu zo ba czy łem przed sta wi cie la tej ro dzi ny. Mia ło to miej sce
w Kłodz ku na Dol nym Ślą sku, w alei nie du żych ku li sto strzy żo nych je sio nów (Fra -
xi nus excel sior L.). Spo strze głem na ich pniach od pa da ją cą ko ro wi nę, a pod nią i na
niej wy gry zio ne w ol brzy miej ilo ści, je den przy dru gim, gę sto – jak by spe cjal nie
usze re go wa ne – chod ni ki ma cie rzy ste je sio now ca pstre go Le pe ri si nus fra xi ni Panz.
[obec nie Hy le si nus va rius (Fabr.)]. 

W 1947 ro ku roz po czą łem stu dia na Wy dzia le Rol ni czo -Le śnym Uni wer sy te -
tu Po znań skie go. Na dru gim ro ku stu diów le śnych zgło si łem się do zna ko mi te go
en to mo lo ga „kor ni ka rza” – znaw cy kor ni ków oraz au to ra pierw sze go w Pol sce opra -
co wa nia pt. „Kor ni ki i smo li ki (Pis so di ni et Ipi dae). Lwów 1922” – wy bit ne go leśni -
ka i pra we go czło wie ka, prof. dr. inż. Alek san dra Ko zi kow skie go, by łe go pro fe so -
ra Wy dzia łu La so we go Po li tech ni ki Lwow skiej. Mia łem ten wiel ki za szczyt i szczę ście
być je go wy cho wan kiem oraz dy plo man tem. Pro fe sor za py tał mnie wów czas, gdzie
miesz kam, a po mo jej od po wie dzi usły sza łem: „Ja cek, bę dziesz ro bił kor ni ki Zie -
mi Kłodz kiej”. Ko le dzy moi kie ro wa li ku mnie wciąż cierp kie uwa gi, że „nie mog -
łeś cze goś więk sze go wy brać, tyl ko ta kie ma łe ro bacz ki”. Ba li się stu den ci kor ni ków
jak ognia, nie tyl ko ze wzglę du na ma łe roz mia ry, ale tak że trud no ści w ozna czaniu
ta kich ga tun ków jak Cryp tur gus, Cry pha lus, Pi ty oph tho rus, Try po ph lo eus, a i więk -
szych, jak Po ly gra phus czy Hy la stes (Gro chol ski i in. 1976). Drże li na ćwi cze niach,
gdy kor ni ki by ły te ma tem za jęć z en to mo lo gii le śnej, nie mó wiąc już o ko lo kwiach.
Lecz to są cza sy już bar dzo od le głe.

Zamiast przedmowy

1 O nie zbyt for tun nej po zy cji kor ni ków i wy ryn ni ków w sys te ma ty ce i włą cze niu ich ja ko pod ro dzi -
ny Sco ly ti nae lub ro dzi ny Sco ly ti dae oraz Pla ty po di dae ko lej no do Cur cu lio ni dae lub Cur cu lio no -
idea (Wo od 1982; Bu ra kow ski i in. 1992; Law ren ce, New ton 1995; Alon so -Za ra za ga, Ly al 1999) wspo -
mi na li Mi chal ski i Ma zur (1999). Układ ten wy da je się być nie prak tycz nym, tym bar dziej że kor ni ki,
wy ryn ni ki i ryj kow ce (Sco ly ti dae i Pla ty po di dae oraz Cur cu lio ni dae) róż nią się dia me tral nie bio lo -
gią, eto lo gią i bu do wą chrząsz czy. Obo wią zu ją cy przed tem układ sys te ma ty ki Re it te ra (1913) był prak -
tycz ny i ja sny przy ozna cza niu ga tun ków z pod ro dzin Sco ly ti nae i Ipi nae. 
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Ja na to miast za czą łem prze mie rzać dzie siąt ki ki lo me trów po gó rzy stych oko -
li cach Zie mi Kłodz kiej, po słu gu jąc się przed wo jen nym ro we rem, ja ko środ kiem
trans por tu. I tak uda ło mi się wy ka zać w pra cy dy plo mo wej 31 ga tun ków kor ni -
ków, wraz z ich dra pież ca mi i pa so ży ta mi (dziś zna la zł bym dwa ra zy ty le). Wśród
nich, w 1950 ro ku, na tkną łem się, chy ba ja ko pierw szy w Pol sce, na roz to cze zwią -
za ne wła śnie z ro dza jem Le pe ri si nus Re it ter. Zna la złem je w że ro wi sku je sio now -
ca rdza we go (L. or ni Fuchs), ga tun ku bar dzo bli sko spo krew nio ne go z je sio now -
cem pstrym (L. fra xi ni), pierw szym kor ni kiem, któ re go zo ba czy łem w ży ciu. Dziw ny,
cie ka wy i szczę śli wy dla mnie zbieg oko licz no ści. „Na 48 że ro wisk zna le zio nych
wów czas w młod ni ku je sio no wym tyl ko 6 by ło ukoń czo nych, w po zo sta łych że ro -
wi skach wy kształ co ne by ły 2 lub 3 chod ni ki lar wal ne. W chod ni kach znaj do wa ły
się licz ne roz to cze (Aca ri na), któ re praw do po dob nie ata ko wa ły ja ja lub mło de lar -
wy” – to cy tat z mo jej pra cy dy plo mo wej, opu bli ko wa nej 1957/1956 w „Pol skim Pi -
śmie En to mo lo gicz nym”, t. XXVI nr 11 s. 162. Związ ka mi roz to czy z kor ni ka mi, jak
rów nież z dra pież ca mi i pa so ży ta mi wie lu ga tun ków kor ni ków, zaj mo wa łem się
w swo im na uko wym ży ciu przez wie le lat.

Ta ki był po czą tek mo jej, trwa ją cej już od dzie sią tek lat, gdyż mi mo przej ścia na
eme ry tu rę w 1995 ro ku na dal pra cu ję i pu bli ku ję, przy go dy na uko wej z cie ka wą i in -
te re su ją cą ro dzi ną kor ni ków, waż ną dla la sów na szej Oj czy zny. Mot tem me go po -
stę po wa nia by ło i jest do koń ca mo ich dni „do bro i ochro na la su po nad wszyst ko”. 

W 1949 ro ku zo sta łem asy sten tem – wo lon ta riu szem, po czym jesz cze na Uni -
wer sy te cie Po znań skim otrzy ma łem sta no wi sko za stęp cy młod sze go asy sten ta. Dalej,
po przez wszyst kie stop nie na uko we, do sze dłem do sta no wi ska pro fe so ra zwy czaj -
ne go, kie row ni ka Ka te dry En to mo lo gii Le śnej Aka de mii Rol ni czej im. A. Ciesz kow -
skie go. Wszyst kie stop nie i ty tuł na uko wy uzy ska łem na pod sta wie prac zwią za nych
z uko cha ny mi prze ze mnie „kor nicz ka mi”. Mia łem też wiel kie szczę ście spo tkać
w ży ciu ga tun ki no we dla na uki i opi sać je (sześć ga tun ków i dwie od mia ny), by -
łem współ au to rem opi su trzech no wych ga tun ków i dwóch sta diów roz to czy (Aca -
ri na). Spo tka ła mnie też wiel ka przy jem ność ja ko en to mo lo ga – mo im na zwi skiem
na zwa no dwa ga tun ki roz to czy (Aca ri na) i chrząsz czy (Co le op te ra). 

Kor ni ka dru ka rza Ips ty po gra phus (Lin na eus, 1758) (syn. Bo stri chus octo den ta -
tus Pay kull, 1800) po raz pierw szy w ży ciu zo ba czy łem w ma sy wach gór skich Zie -
mi Kłodz kiej, gdzie spo ty ka łem go póź niej na wie lu sta no wi skach. Naj le piej wspo -
mi nam go z ma sy wu Śnież ni ka, na le żą ce go wów czas do Nad le śnic twa Mię dzy gó rze.
Wy stę po wał na wy so ko ści po nad 1000 m n.p.m., z po krew nym mu ga tun kiem –
kor ni kiem dru kar czy kiem Ips ami ti nus (Eichh.). Czte ro ocza ka świer kow ca Po ly gra -
phus po li gra phus (L.) zna la złem na wy so ko ści 1400 m n.p.m. Drze wo sta ny świer -
ko we tych te re nów wów czas i obec nie to nie bo a zie mia. Te ry to rium obec ne go Par -
ku Na ro do we go Gór Sto ło wych, o któ rym pi sa łem w mo no gra fii „Przy ro da Par ku
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Na ro do we go Gór Sto ło wych” (Mi chal ski 2008), to tra gicz ny i bo le sny ob raz po zo -
sta ło ści po pięk nych drze wo sta nach daw nych nad le śnictw: Szczyt na, Po la ni ca, Ka -
ro le wo (Kar łów), czę ścio wo Dusz ni ki (obec nie Zdro je). Nie ste ty po dob ne moje od -
czu cia do ty czą i in nych par ków na ro do wych, w tym Ta trzań skie go, Bia ło wie skiego
czy Gor czań skie go. 

Nie za po mnę ni gdy, jak mój wspa nia ły szef, prof. Alek san der Ko zi kow ski, mó -
wił do mnie: „Ja cek pa mię taj, że kor ni ka trze ba trzy mać krót ko, w ry zach, przy
uździe, ina czej cię ze żre”. I na tym wła śnie po le ga sztu ka opa no wa nia dru ka rza.
Wszyst kie po ja wia ją ce się zwia stu ny i ozna ki je go byt no ści w drze wo sta nie, jak po -
je dyn cza susz ka, dwa zru dzia łe drze wa, gniazd ka świer ków czy gniaz da z więk szą
ilo ścią drzew, to już nie bez piecz na sy tu acja. Trze ba „trzy mać krót ko”, wy ci na jąc i ko -
ru jąc, a rzecz w tym, by pra wi dło we po stę po wa nie za żad ną ce nę nie do pu ści ło do
roz wo ju gra da cji, któ ra – w przy pad ku dru ka rza i ga tun ków to wa rzy szą cych mu
przy opa no wy wa niu drze wo sta nów świer ko wych – po stę pu je bar dzo szyb ko (Mi -
chal ski, Ma zur 1999). Przy po mi na mi się mo ja pierw sza prak ty ka w Nad le śnic twie
Głu cho ła zy. By li jesz cze wte dy ga jo wi – oni zna li każ de drze wo w swym re wi rze,
kon tro lo wa li, a po tem alar mo wa li. Dziś ga jo wych brak. Nie chcę jed nak roz wi jać
te go te ma tu.

Wra ca jąc do kor ni ka dru ka rza, to do je go po wta rza ją cych się gra da cji do cho -
dzi od dzie się cio le ci w obu za się gach świer ka. Wy stę pu je w gó rach i na po gó rzu,
zwy kle by wa jąc na tych te re nach groź niej szym niż na ni zi nach. Nie roz sąd ne po -
stę po wa nie wo bec kor ni ka dru ka rza i ba ga te li zo wa nie je go zna cze nia za wsze pro -
wa dzi ło do ka ta stro fal nych skut ków i ol brzy mich strat go spo dar czych (Mi chal ski
1998b). Ostat nia gra da cja w drze wo sta nach świer ko wych Be ski du Ślą skie go i Ży -
wiec kie go jest do bit nym przy kła dem te go, co kor nik dru karz po tra fi zro bić ze zbyt
sta ry mi świer czy na mi. Gdy by nie de spe rac kie wy sił ki le śni ków, skut ki tej gra da -
cji by ły by znacz nie po waż niej sze. 

„Na cze le kor ni ków świer ko wych kro czy ‘Król kor ni ków’ – dru karz – Ips ty po -
gra phus. Bled ną przy nim wszyst kie in ne, on jest po stra chem dla la su”. Tak pi sał Jan
Klo ska (1929) (cy tat za: Mi chal ski 1998b). Uwa żam jed nak, że ze wzglę du na klę -
ski w na szym kra ju, ale też w Eu ro pie i Azji (gra da cje wi dzia łem w kil ku na stu kra -
jach, nie tyl ko na sze go kon ty nen tu), na le ży się bli skie mu nam kor ni ko wi dru ka -
rzo wi ty tuł „kró la wszyst kich kor ni ków Eu ro py”. Mnie mam też, że na pół ku li
pół noc nej – w Sta nach Zjed no czo nych i Ka na dzie – na mia no „kró la kor ni ków”
za słu żył któ ryś z ga tun ków ro dza ju bie lo jad Den droc to nus Erich son 1836.

Obo wiąz kiem mo im jest wspo mnieć też o po dej ściu Bra ci Le śnej do za gad nień
zwią za nych z kor ni kiem dru ka rzem i o po dej mo wa nej przez nią wal ce z tym naj -
więk szym spraw cą strat w świer czy nach Pol ski. Do ty czy to też ga tun ków z nim zwią -
za nych, któ re zwy kle po ma ga ją dru ka rzo wi w opa no wa niu świer ków, roz ra dza jąc
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się bar dzo szyb ko po klę skach ży wio ło wych. Są to głów nie Pi ty oge nes chal co gra phus
(L.), Ips ami ti nus, Pi ty oph tho rus pi ty ogra phus (Ratz.), Cry pha lus aspe ra tus (Gyll.)
[sy no nim: Cry pha lus abie tis (Ratz.)], Po ly gra phus po li gra phus, a tak że nie kie dy Xy -
le chi nus pi lo sus (Ratz.). Trzy pierw sze z wy mie nio nych wy żej ga tun ków roz wi ja ją
się zwy kle na czu bach wy ci na nych świer ków, a nie kie dy za sie dla ją je tak że pod gru -
bą ko rą, gdyż ich po pu la cja jest za wsze bar dzo du ża. O wspa nia łej wal ce le śni ków
z gra da cja mi kor ni ko wy mi pi sa łem już w prze szło ści (Mi chal ski 1998b, 2007). 

Za gad nie nia zwią za ne z ma so wy mi wy stą pie nia mi kor ni ków i ich kon se kwen -
cja mi oraz z wal ką z ni mi pro wa dzo ną przez le śni ków w ca łej Pol sce by ły po wo -
dem wy ra ża nych przez gru pę tzw. eko lo gów po glą dów sprzecz nych z ce la mi i dzia -
ła nia mi go spo dar czy mi La sów Pań stwo wych. Na wła snej skó rze od czu łem ata ki
dwóch słyn nych eko lo gów, po dej mu jąc po le mi kę z ni mi po wy gło sze niu re fe ra tu
w Gor czań skim Par ku Na ro do wym (Mi chal ski 2001; To mia łojć, Wit kow ski 2002;
Mi chal ski 2003; To mia łojć, Wit kow ski 2004). Mu szę stwier dzić, że ja ko le śnik by -
łem zwo len ni kiem uło że nia po praw nych sto sun ków z eko lo ga mi i wza jem ne go
uzgod nie nia kwe stii do ty czą cych go spo da ro wa nia w le sie w sy tu acji gra da cji kor -
ni ko wych. Jed nak zwo ły wa ne przy róż nych oka zjach spo tka nia koń czy ły się zwy -
kle opusz cza niem sa li ob rad przez zna nych przed sta wi cie li eko lo gów, w tym tak -
że – nie ste ty – le śni ków. Dziw ne i nie zro zu mia łe jest to po stę po wa nie. 

Pra gnę w tym miej scu wspo mnieć o za słu żo nych pol skich ipi do lo gach, bez któ -
rych stan wie dzy o kor ni kach nie był by ta ki, jak jest obec nie. Wy mie nię ich w uję -
ciu chro no lo gicz nym, po słu gu jąc się bi blio gra fią ipi do lo gicz ną (Mi chal ski 1972),
je dy ną, ja ka obej mu je wy łącz nie pol skich au to rów. Wśród nich są przede wszyst -
kim le śni cy, ale też zoo lo dzy i bio lo dzy. Są to lu dzie za słu że ni dla pol skich la sów,
ochro nia rze, wy bit ni pe da go dzy le śni i ba da cze, któ rych do me ną za in te re so wań jest
„ży wy las” i ży cie owa dów w ta jem ni czym pej za żu le śnym.

Pierw szy z nich to prof. Zyg munt Mo krzec ki – le śnik, któ ry w la tach 1922–1934
zwra cał uwa gę na kor ni ka dru ka rza w swo ich 11 pu bli ka cjach (Mo krzec ki 1923a, b;
1925a, b, c), z któ rych naj waż niej szą – jak są dzę – jest pra ca o „ra bu siach i pa so -
rzy tach kor ni ka dru ka rza na zie miach pol skich” (Mo krzec ki 1933). 

Pro fe sor Lu dwik Si tow ski, zoo log, wspa nia ły eru dy ta, opu bli ko wał pra cę do ty -
czą cą pa so ży tów kor ni ków (Si tow ski 1930). 

Mój dro gi pro fe sor, Alek san der Ko zi kow ski, ja ko je den z pierw szych zwra cał
uwa gę na zna cze nie i szko dy wy rzą dza ne w le sie przez kor ni ka dru ka rza (Ko zi kow -
ski 1922, 1931, 1952). Współ pra co wał rów nież z prof. Ro ma nem Kunt ze (bio -
logiem), z któ rym opu bli ko wał pra cę do ty czą cą kor ni ków (1935). Pro fe sor Kun -
tze też opu bli ko wał kil ka prac za wie ra ją cych cen ne uwa gi o kor ni kach (1927a, b, 
1929a, b, 1932). 
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Na le ży rów nież wy mie nić dwóch bar dzo za słu żo nych le śni ków: prof. Ma ria na
Nun ber ga i prof. Ja na Je rze go Kar piń skie go, któ rych bez wąt pie nia moż na uznać za
naj wy bit niej szych ipi do lo gów. Mia łem to szczę ście znać ich oso bi ście, a od wie dza -
jąc prof. Kar piń skie go dys ku to wa łem z nim nad ro dza jem Po ly gra phus. My ślę, że je -
go naj pięk niej szym dzie łem jest – na pi sa na wspól nie z prof. Kon stan tym Stra wiń skim,
zoo lo giem z Lu bli na – książ ka „Kor ni ki ziem Pol ski”, pierw sza ta ka pu bli ka cja w na -
szym kra ju (Kar piń ski, Stra wiń ski 1948). Po za tą książ ką pro fe sor jest au to rem sze -
re gu prac do ty czą cych roz sie dle nia kor ni ków w Pol sce (Kar piń ski 1925, 1926, 1931,
1932a, b) oraz kil ku pre kur sor skich prac eko lo gicz nych do ty czą cych Pusz czy Bia ło -
wie skiej (Kar piń ski 1931, 1932a, b, 1933, 1939/1948) i pra cy fau ni stycz nej o kor ni -
kach wy stę pu ją cych w Pie niń skim Par ku Na ro do wym. Jest au to rem opi su no we go
ga tun ku Pi ty oph tho rus po lo ni cus Karp. (1949) i stwier dze nia ga tun ków no wych dla
fau ny Pol ski. Prof. J. J. Kar piń ski był oso bą bar dzo kry tycz ną wo bec prac in nych au -
to rów, cze go do wo dem by ła jed na uwa ga kry tycz na skie ro wa na do prof. Fr. Fe ife ra,
do ty czą ca kor ni ków zna le zio nych na zie miach Or dy na cji Za moj skiej (1927), i pięć
uwag od no szą cych się do prac prof. Nun ber ga (1955a, b, c, 1956, 1957).

Pro fe sor dr Ma rian Nun berg był wy cho wan kiem prof. A. Ko zi kow skie go, u któ -
re go się dok to ry zo wał we Lwo wie w 1929 ro ku i u nie go pra co wał. W 1938 ro ku
ha bi li to wał się rów nież na Po li tech ni ce we Lwo wie. Mia łem rów nież wiel kie szczę -
ście i za szczyt wie lo krot nie by wać u nie go za rów no w pra cy, jak i w do mu, gdzie
pro wa dzi li śmy dłu gie, in te re su ją ce roz mo wy o kor ni kach. Był też re cen zen tem mo -
je go dok to ra tu i ha bi li ta cji oraz pro fe su ry. Na ma wiał mnie za wsze, gdy spo ty ka li -
śmy się, abym za jął się kor ni ka mi i wy ryn ni ka mi Afry ki i Ame ry ki Po łu dnio wej.
Ża łu ję, że z te go nie sko rzy sta łem, ale to już się nie od sta nie. Dru ga ta ka pro po zy -
cja (współ pra cy z prof. S.L. Wo odem) też upa dła, bo stan wo jen ny prze szko dził w re -
ali za cji za pla no wa nych na sześć lat prac nad kor ni ka mi Ame ry ki Po łu dnio wej.

Pro fe sor Nun berg po zo sta wił po so bie ol brzy mi i war to ścio wy do ro bek na ukowy
do ty czą cy bio lo gii, sys te ma ty ki i sy no ni mi ki kor ni ków i wy ryn ni ków. Był au to rem
12 ksią żek, w tym klu czy do ozna cza nia kor ni ków (Sco ly ti dae) i wy ryn ni ków (Pla -
ty po do dae), ob umier ków (Rhi zo pha gi dae) i łysz czyn ko wa tych (Ni ti du li dae), ale też
pięk nej po zy cji opi su ją cej uszko dze nia wy wo ła ne przez owa dy (1964), a tak że książ -
ki o naj waż niej szych le śnych szkod ni kach owa dzich (1950a), a po nad to dwóch to -
mów pod ręcz ni ka en to mo lo gii le śnej (Nun berg 1959). Resz ta po zy cji do ty czy roz -
sie dle nia, bio lo gii oraz pa so ży tów kor ni ków w Pol sce. 

W gro nie ipi do lo gów na le ży rów nież wy mie nić prof. dr. hab. inż. Ze no na Ca -
pec kie go, wie lo let nie go pra cow ni ka kra kow skiej pla ców ki In sty tu tu Ba daw cze go
Le śnic twa, któ ry wie le cie ka wych prac po świę cił ochro nie la su przed kor ni ka mi,
głów nie kor ni kiem dru ka rzem, zwra ca jąc uwa gę na je go zna cze nie go spo dar cze
w la sach gór skich Pol ski.
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Kor nik dru karz jest jed nym z naj le piej po zna nych owa dów za rów no od stro ny
bio lo gicz nej oraz eko lo gicz nej, jak i w aspek cie prak tycz nym – w kwe stiach czyn -
nej ochro ny la su przed szko da mi oraz eko no micz nej oce ny ich wiel ko ści (Grodz -
ki 2007b). Bio rąc pod uwa gę wie le se tek prac na uko wych do ty czą cych „kró la kor -
ni ków” – Ips ty po gra phus, i ga tun ków zwy kle mu to wa rzy szą cych, wy da wa ło by się,
że jest on owa dem świet nie i do głęb nie po zna nym. Nie ste ty wciąż po ja wia ją się no -
we py ta nia i wąt pli wo ści wy ma ga ją ce wy ja śnień na pod sta wie ko lej nych prze pro -
wa dza nych ba dań nie tyl ko u nas ale i w Eu ro pie. Przy bli że niu tych za gad nień służyć
ma ni niej sza mo no gra fia, pod su mo wu ją ca ak tu al ny stan wie dzy o tym nie po zor -
nym, a rów no cze śnie tak waż nym dla la sów i le śnic twa chrząsz czu.

prof. dr hab. inż. Ja cek B. Mi chal ski
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Kor nik dru karz Ips ty po gra phus (L.) (Co le op te ra: Sco ly ti nae) jest jed nym z naj -
waż niej szych ga tun ków owa dów le śnych. Wy ni ka to w pierw szym rzę dzie

z jego klu czo wej ro li w eko sys te mach le śnych, jak i zna cze nia dla go spo dar ki czło -
wie ka. Licz ne ba da nia na uko we przy czy nia ją się do co raz bar dziej szcze gó ło we go
po zna nia te go ga tun ku, choć rów no cze śnie, w obie go wej wie dzy le śnej, funk cjo -
nu ją licz ne ste reo ty py i sche ma ty my ślo we opar te na star szych, nie ko niecz nie ak -
tu al nych po glą dach. Szyb ki przy rost wie dzy sprawia, że śle dze nie na bie żą co li te -
ra tu ry na uko wej sta je się co raz trud niej sze, zwłasz cza dla prak ty ków. 

Kor nik dru karz jest naj groź niej szym kam bio fa giem świer ka. Uszka dza jąc ły ko
i mia zgę, po wo du je w krót kim cza sie za mie ra nie drzew. Przy ni skiej li czeb no ści po -
pu la cji czę sto i licz nie opa no wu je drze wa osła bio ne, po wa lo ne, zła ma ne lub ścię -
te. Ja ko ga tu nek cie pło lub ny za sie dla świer ki ro sną ce we wnę trzu roz luź nio ne go
drze wo sta nu, w lu kach lub na skra ju zrę bów czy też na po wierzch niach wia tro ło -
mo wych. Na to miast w okre sie gra da cji opa no wu je rów nież drze wa zdro we, nie wy -
ka zu ją ce oznak osła bie nia, i do pro wa dza do za mie ra nia ca łych drze wo sta nów. Do -
ty czy to zwłasz cza li tych świer czyn w star szym wie ku, ro sną cych na nie wła ści wych
sie dli skach, za rów no na ni żu, jak i w gó rach. W ostat nich dzie się cio le ciach roz leg -
łe ob sza ro wo i trwa ją ce przez kil ka lat gra da cje kor ni ka dru ka rza mia ły miej sce nie
tyl ko w Pol sce, ale rów nież w in nych kra jach środ ko wej Eu ro py.

I. ty po gra phus jest jed nym z naj le piej po zna nych ga tun ków owa dów, a pra ce mu
po świę co ne li czyć moż na co naj mniej w set kach, je śli nie w ty sią cach. Zaj mu ją się
nim licz ne ośrod ki na uko we w Eu ro pie i Azji, zwłasz cza tam, gdzie na znacz nych
po wierzch niach wy stę pu ją drze wo sta ny świer ko we, w któ rych się roz wi ja. Mi mo
znacz ne go stop nia po zna nia kor ni ka dru ka rza, a mo że wła śnie dla te go, wciąż ro -
dzą się ko lej ne py ta nia i wąt pli wo ści wy ma ga ją ce wy ja śnie nia na dro dze ba dań na -
uko wych. Hi sto ria je go gra da cyj nych wy stą pień w świer czy nach Eu ro py, w tym Pol -
ski, po wta rza ją cych się okre so wo od wie lu dzie się cio le ci, do wo dzi je go zna cze nia
dla la sów i le śnic twa, a co za tym idzie – wska zu je na po trze bę kon ty nu owa nia prac
zmie rza ją cych do dal sze go po głę bia nia wie dzy o tym ga tun ku owa da.

W li te ra tu rze kra jo wej i eu ro pej skiej zna leźć moż na pra ce za wie ra ją ce pod su -
mo wa nie sta nu wie dzy o kor ni ku dru ka rzu lub oma wia ją ce w spo sób przy stęp ny
je go mor fo lo gię, bio lo gię i eko lo gię oraz zna cze nie go spo dar cze, a tak że me to dy

1. Wstęp 
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ochro ny przed nim drze wo sta nów świer ko wych. W pol skim pi śmien nic twie po -
zy cje ta kie po ja wia ły się co naj mniej od po cząt ków II Rze czy po spo li tej. W 1922 ro -
ku we Lwo wie uka za ło się opra co wa nie „Smo li ki i kor ni ki (Pis so di ni et Ipi dae). Pod -
ręcz nik dla le śni ków” (Ko zi kow ski 1922), w 1947 ro ku In sty tut Ba daw czy Le śnic twa
w Kra ko wie wy dał „Naj waż niej sze kor ni ki świer ka” (Nun berg 1947). Te ma ty ka kor -
ni ka dru ka rza po ja wia ła się w wy da wa nych póź niej pod ręcz ni kach en to mo lo gii leś -
nej (np. Nun berg 1959; Kieł czew ski i in. 1967; Szu jec ki 1995), klu czach do ozna -
cza nia owa dów (Nun berg 1954, 1981), a tak że atla sach i po rad ni kach po świę co nych
owa dom le śnym (Nun berg 1950a, b; Bil czyń ski 1974; Ma zur 1994; Grodz ki 1998b;
Mi chal ski, Ma zur 1999; Kolk, Sta rzyk 2009). Pro fe sor An to nin Pfef fer, je den z naj -
wy bit niej szych ipi do lo gów, jest au to rem ob szer ne go opra co wa nia fau ni stycz ne go
oma wia ją ce go cze skie kor ni ki (Pfef fer 1955) oraz klu cza do ozna cza nia kor ni ków
i wy ryn ni ków (Pfef fer 1989). 

Na to miast pro ble ma ty kę gra da cji kor ni ko wych w Pol sce i Eu ro pie ob szer nie
omó wi li Mi chal ski (1998b, 2007) oraz Skuh ravý (2002). W la tach 1988–2002 w ra -
mach pro gra mu mię dzy na ro do wej współ pra cy na uko wo -tech nicz nej COST re ali -
zo wa na by ła Ak cja E -16 BAW BILT (Bark And Wo od Bo ring In sects In Li ving Trees
– Owa dy kam bio -i ksy lo fa gicz ne że ru ją ce w ży wych drze wach), któ rej plo nem jest
ob szer ne opra co wa nie pod su mo wu ją ce wie dzę o tej gru pie or ga ni zmów, obej mu -
ją cej tak że kor ni ka dru ka rza (Lieu tier i in. 2004).

W pol skim pi śmien nic twie le śnym brak jest jed nak mo no gra ficz ne go opra co -
wa nia po świę co ne go kor ni ko wi dru ka rzo wi, za rów no ja ko obiek to wi za in te re so -
wań ba daw czych, jak i czyn ni ko wi o pod sta wo wym zna cze niu dla la sów i go spo -
dar ki le śnej. Ze wzglę du na ro lę i zna cze nie to wła śnie I. ty po gra phus, jak ża den in ny
ga tu nek, na ta kie opra co wa nie za słu gu je. Pró bą wy peł nie nia tej lu ki jest ni niej sza
mo no gra fia. Ce lem pra cy pod ję tej przez jej au to rów by ło pod su mo wa nie sta nu wie -
dzy na te mat kor ni ka dru ka rza, je go bio lo gii, eko lo gii, zna cze nia w przy ro dzie i go -
spo dar ce oraz moż li wo ści ste ro wa nia je go po pu la cja mi, z wy ko rzy sta niem moż li -
wie naj bar dziej ak tu al nych wy ni ków ba dań na uko wych. Ist nie je ob szer na wiedza
na te mat me cha ni zmów wy bo ru i za sie dla nia drzew przez kor ni ka, re ak cji mię dzy
nim a za sie dla nym drze wem, ko mu ni ka cji che micz nej czy za sto so wań in for ma cji
prze strzen nej w od nie sie niu do te go ga tun ku i stwa rza nych przez nie go pro ble mów. 

W Pol sce wie le uwa gi po świę co no moż li wo ści wy ko rzy sta nia syn te tycz nych ana -
lo gów fe ro mo nów kor ni ka dru ka rza. Tech no lo gia ta we szła do prak ty ki ochro ny
la su i za do mo wi ła się w niej, mi mo że w śro do wi skach na ukow ców i prak ty ków opi -
nie na te mat ma so we go uży cia fe ro mo nów w le śnic twie są obec nie co raz bar dziej
po dzie lo ne. Zgod ny jest jed nak po gląd, że ich sto so wa nie w la sach przy czy nia się
do ogra ni cza nia li czeb no ści po pu la cji kor ni ka dru ka rza. 
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Ze zro zu mia łych wzglę dów wie le miej sca w pra cy po świę co no gra da cjom kor -
ni ka dru ka rza, zwłasz cza ma ją cym miej sce w ostat nim cza sie na te re nie na sze go kra -
ju. Sta ra no się przy bli żyć me cha ni zmy wpły wa ją ce na po wsta wa nie i roz wój gradacji
oraz moż li wo ści ogra ni cza nia ich dy na mi ki i skut ków. Znacz na część przy rod ni -
ków uwa ża, że nie ma sku tecz nych me tod ogra ni cza nia po pu la cji kor ni ka dru ka -
rza. Pre zen tu je my za tem przy kła dy sku tecz nych dzia łań ochron nych w wa run kach
gra da cyj nych, wzię te wprost z prak ty ki le śnej. Sta ra li śmy się tak że wska zać na po -
zy tyw ne aspek ty wy stę po wa nia I. ty po gra phus, zwłasz cza w ob sza rach chro nio nych.

Z punk tu wi dze nia prak ty ki do bra pro gno za za gro żeń jest pod sta wą do po dej -
mo wa nia ra cjo nal nych de cy zji od no śnie do pla no wa nia i re ali za cji dzia łań ochron -
nych, dla te go w mo no gra fii wie le miej sca po świę co no dys ku sji nad me to da mi pro -
gno zo wa nia za gro że nia drze wo sta nów świer ko wych ze stro ny kor ni ka dru ka rza
i to wa rzy szą cych mu in nych ga tun ków kor ni ków.

Na pod sta wie do tych cza so we go sta nu wie dzy na te mat prze bie gu róż nych gra -
da cji kor ni ka dru ka rza na te re nie Pol ski opra co wa no stra te gię ogra ni cza nia je go
li czeb no ści w drze wo sta nach za gro żo nych. Stra te gia ta zo sta ła z po wo dze niem za -
sto so wa na w świer czy nach Be ski du Ślą skie go i Ży wiec kie go, co sta ra no się przed -
sta wić w koń co wych roz dzia łach mo no gra fii.

Ze wzglę du na przy ję tą kon struk cję książ ki, a tak że zło żo ność oma wia nej pro -
blema ty ki wy ni ka ją cą z licz by i za kre su do tych cza so wych ba dań do ty czą cych
kornika dru ka rza, nie uda ło się unik nąć w niej po wtó rzeń. Jed nak że po dob ne in -
for ma cje, po ja wia ją ce się w róż nych roz dzia łach, mo gą sta no wić uła twie nie dla czy -
tel ni ków w zro zu mie niu kon kret nych, opi sa nych w nich za gad nień. 

Wie dza o kor ni ku dru ka rzu jest bo ga ta i do ty czy prak tycz nie wszyst kich aspek -
tów je go wy stę po wa nia w eko sys te mach le śnych. Jest ona jed nak roz pro szo na i czę -
sto zna na tyl ko sto sun ko wo wą skie mu gro nu spe cja li stów. Wo bec na si la ją cych się
ata ków na le śnic two i go spo dar kę le śną, od no szą cych się bar dzo czę sto (a mo że naj -
czę ściej) do po stę po wa nia z kor ni kiem dru ka rzem, to wła śnie le śni cy -prak ty cy zmu -
sze ni są do obro ny swe go punk tu wi dze nia oraz za sad no ści pro wa dzo nych dzia -
łań. Po trze bu ją ar gu men tów, naj le piej popartych wy ni kami ba dań na uko wych,
któ rych prze cież nie bra ku je. In for ma cje po da ne w przy stęp ny spo sób mo gą oka -
zać się bar dzo po moc ne. Stwo rze nie ta kie go źró dła in for ma cji i ar gu men tów by -
ło ce lem przy świe ca ją cym au to rom tej mo no gra fii.
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W e dług obec nie przy ję tej sys te ma ty ki kor ni ki (Sco ly ti nae) są pod ro dzi ną
chrząsz czy w ob rę bie ro dzi ny ryj kow co wa tych (Cur cu lio ni dae). Po przed -

nio by ły one skla sy fi ko wa ne ja ko od dziel na ro dzi na kor ni ko wa te (Sco ly ti dae). 
W Pol sce stwier dzo no wy stę po wa nie 116 ga tun ków kor ni ków, sku pio nych

w 34 ro dza jach. W ob rę bie ro dza ju Ips De  Ge er, 1775, któ ry na le ży do ple mie nia
Ipi ni wy stę pu je sześć ga tun ków, a mia no wi cie: kor nik ostro zęb ny Ips acu mi na tus
(Gyll.), kor nik dru kar czyk Ips ami ti nus (Eichh.), kor nik mo drze wio wiec Ips cem -
brae (He er), kor nik zro sło zęb ny Ips du pli ca tus (C.R. Sahlb.), kor nik sze ścio zęb ny
Ips se xden ta tus (Börn.) i kor nik dru karz Ips ty po gra phus (L.). Wspól ną ce chą
chrząsz czy kor ni ka dru ka rza, kor ni ka dru kar czy ka, kor ni ka zro sło zęb ne go i kor -
ni ka mo drze wiow ca jest wy stę po wa nie czte rech zę bów na ścię ciu każ dej po kry wy.
Na to miast jed ną z naj waż niej szych cech od róż nia ją cych kor ni ka dru ka rza od po -
zo sta łych wy mie nio nych ga tun ków jest ma to we, tłu sto opa li zu ją ce ścię cie po kryw.
W środ ko wej Eu ro pie, oprócz sze ściu wy żej wy mie nio nych ga tun ków, wy stę pu je
jesz cze Ips man ns fel di (Wachtl). Ga tun ki te róż ni ich mor fo lo gia, wy gląd że ro wisk,
wy bór ży wi cie la oraz agre syw ność za sie dla nia drzew. Ba da nia nad ich po kre wień -
stwem fi lo ge ne tycz nym wy ka za ły, że nie ma ją one wspól ne go po cho dze nia. Na to -
miast kor ni ki: dru karz, dru kar czyk, zro sło zęb ny i mo drze wio wiec sta no wią gru -
pę mo no fi le tycz ną (jed no li tą) (Stauf fer i in. 1997).

Kor nik dru karz Ips ty po gra phus ja ko ga tu nek no wy dla wie dzy zo stał opi sa ny
w ro ku 1758 przez K. Lin ne usza pod na zwą Der me stes ty po gra phus. Po wy róż nie -
niu ro dza ju Ips przez De ge era w 1775 ro ku, zo stał do nie go za li czo ny przez Re it -
te ra w ro ku 1894.

Sy no ni my: Bo stri chus octo den ta tus Pay kull, Ips ja po ni cus Nii ji ma. 
Pol ska na zwa ga tun ku kor nik dru karz zwią za na jest z bar dzo re gu lar nym prze -

bie giem chod ni ków lar wal nych pod ko rą świer ka, któ rych układ przy po mi na dru -
ko wa ne wier sze.

Na zwy ro dzi me Ips ty po gra phus w nie któ rych ję zy kach ob cych:
Eight -to othed spru ce bark be etle (jęz. an giel ski)
Buch druc ker, gros se re 8-zähni ger (jęz. nie miec ki)

Jerzy R. Sta rzyk

2.1. Po zy cja sys te ma tycz na

2. Cha rak te ry sty ka ga tun ku 
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Ty po gra phe, grand sco ly te de l’épi céa (jęz. fran cu ski)
Gran bark bil le (jęz. nor we ski)
Lýkožro ut smr kový (jęz. cze ski)
Lýkožrut smre kový (jęz. sło wac ki)

2.2. Ce chy cha rak te ry stycz ne ima go i sta diów
przed ima gi nal nych

Chrząszcz (ima go), dłu go ści 4–6 mm i sze ro ko ści oko ło 2 mm, jest bar wy smo -
li sto -bru nat nej lub bru nat no -czar nej (fot. 1a, b).W przy pad ku ogra ni czo nej

moż li wo ści że ro wa nia larw mo gą wy lę gać się oka zy mniej sze, o dłu go ści cia ła
3,9 mm (Skuh ravý 2002). Rów nież Sallé i in. (2005) stwier dzi li ne ga tyw ny wpływ
du że go prze gęsz cze nia po pu la cji na wiel kość cia ła chrząsz czy. Ba da nia prze pro wa -
dzo ne przez Grodz kie go (2004a) w Su de tach wy ka za ły, że dłu gość cia ła chrząsz -
czy za le ży od wa run ków drze wo sta no wych. W drze wo sta nach świer ko wych po -
łożonych na wy so ko ści po wy żej 800 m n.p.m., gdzie za rów no sto pień de fo lia cji, 

Fot. 1. Ima go kor ni ka dru ka rza: a – z gó ry, 
b – z bo ku, c – gło wa z czuł ka mi (M.K.)

a b

c
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jak i ilość za mar łych drzew by ły wyż sze niż w drze wo sta nach ni żej po ło żo nych (po -
ni żej 800 m n.p.m.), dłu gość cia ła chrząsz czy by ła więk sza. Świe żo wy lę gły, mło -
dy chrząszcz jest po cząt ko wo ja sno żół ty, a póź niej – po od by ciu że ru doj rze wa ją -
ce go (uzu peł nia ją ce go), ciem nie je. Naj pierw ciem nie ją po kry wy, a póź niej gór na
i dol na część cia ła. Chrząszcz ma cia ło wal co wa te i krę pe, po kry te na przed nim brze -
gu przed ple cza i po bo kach ścię cia po kryw rdza wy mi szcze cin ka mi. Naj dłuż sze i naj -
gę ściej sze wło ski znaj du ją się na czo le, przed nim brze gu przed ple cza, przed ścię -
ciem po kryw i po je go bo kach. Czo ło na gło wie jest gru bo ziar ni ste. W środ ku czo ła,
w je go dol nej czę ści, znaj du je się du ży wzgó rek. Czuł ki są bu ław ko wa te, z wy raź -
nie za ła ma ny mi szwa mi na we wnętrz nej stro nie (fot. 1c). Czuł ki i no gi są ru de
(Brauns 1975). Przed ple cze (oglą da ne z gó ry) w przed niej czę ści jest sko śnie ścię -
te i ma za rys tra pe zu. Przed nia po ło wa przed ple cza jest szorst ka i po kry ta za gię -
ty mi do ty łu ząb ka mi, a tyl na – gład ka, lśnią ca, z rzad kim, ale wy raź nym punk to -
wa niem (Stark 1952). Po kry wy są sze ro ko wal co wa te, z ty łu zwę żo ne, 1,4 ra zy tak
dłu gie jak sze ro kie. Po kry wy punk to wa ne w re gu lar nych sze re gach są lśnią ce, z ma -
to wym i tłu sto opa li zu ją cym (my dla nym) po ły skiem na drob no punk to wa nym ścię -
ciu (Ba la chow sky 1949; Pfef fer 1955; Nun berg 1981). Ta ostat nia ce cha po zwa la na
ła twe od róż nie nie kor ni ka dru ka rza od po zo sta łych ga tun ków z ro dza ju Ips. Na po -
kry wach wy stę pu ją rzę dy gru bych wklę słych punk tów, na to miast mię dzy rzę dy są
gład kie, lśnią ce i nie punk to wa ne. Na sko śnym ścię ciu po kry wy znaj du ją się 4 stoż -
ko wa te zę by, każ dy na od dziel nej pod sta wie, z któ rych trze ci – li cząc od gó ry, jest
naj więk szy (zwłasz cza u sam ca) i za koń czo ny gu zicz ko wa tym spi cza stym zgru bie -
niem. Skrzy dła bło nia ste są dłuż sze i szer sze ani że li po kry wy. Dy mor fizm płcio -
wy u ima go jest nie wy raź nie za zna czo ny. Sa mi ce ma ją owło sie nie w przed niej czę -
ści przed ple cza bar dziej gę ste ani że li
sam ce, a po nad to wy stę pu ją u nich
bruz dy pod na rzą da mi gę bo wy mi
(Skuh ravý 2002). Znacz nie mniej
wy raź ne ce chy (u 22–84% oka zów) –
we dług Schly te ra i Ce der holm
(1981) – to wzgó rek na gór nej czę ści
gło wy nad żu wacz ka mi, bar dziej
wy raź ny u sam ca niż u sa mi cy oraz
trze ci ząb na ścię ciu po kryw, rów nież
więk szy u sam ca.

Ja jo jest owal ne, mlecz no bia-
łe i błysz czą ce, o dłu go ści 0,6–1 mm,
i o sze ro ko ści oko ło 0,5 mm (Nun -
berg 1959) (fot. 2).

Fot. 2. Ima gi nes i ja ja kor ni ka dru ka rza zło żo ne w ini -
cjal nym chod ni ku ma cie rzy stym (W.G.)
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Lar wa nie po sia da ją ca od nó ży, grzbie to brzusz nie łu ko wa to zgię ta, jest bia ła o ja -
snej gło wie, któ ra póź niej sta je się żół to bru nat na (fot. 3). Wy ro śnię ta lar wa przed
prze po czwar cze niem ma dłu gość 5–9 mm (Bil czyń ski 1974, Skuh ravý 2002).

Po czwar ka dłu go ści 5–6 mm jest mlecz no -bia ła, z wy raź nie wi docz ny mi czuł -
ka mi, no ga mi i skrzy dła mi. Za ry sem cia ła przy po mi na ima go (fot. 4).

Fot. 3. Lar wy kor ni ka dru ka rza w chod ni kach
lar wal nych (W.G.)

2.3. Roz sie dle nie na tle za się gu wy stę po wa nia
świer ka w Eu ro pie i Azji

Kor nik dru karz jest roz prze strze nio ny w ca łej Eu ro pie, włącz nie z Kau ka zem
(w Fen no skan dii się ga po za ko ło pod bie gu no we). Po za Eu ro pą zo stał stwier -

dzo ny na Sy be rii (włącz nie z Za baj ka łem i Ja ku cją), w Kra ju Przy mor skim, na Sa -
cha li nie, Kam czat ce, w Chi nach (pół noc na Man dżu ria), Ko rei (Stark 1952) i Ja po -
nii (Law son i in. 1995). Naj bar dziej na za chód wy su nię tym miej scem je go
wy stę po wa nia są Pi re ne je na gra ni cy hisz pań sko -fran cu skiej, a naj da lej na wschód
– ja poń ska wy spa Hok ka ido, gdzie wy stę pu je pod ga tu nek Ips ty po gra phus ssp. ja -
po ni cus Nii ji ma. W Eu ro pie za sięg wy stę po wa nia kor ni ka dru ka rza na pół no cy się -
ga do La po nii, a na po łu dniu – do pół noc nej Gre cji i Tur cji, na to miast w Azji na
pół no cy – do po łu dnio we go ob sza ru ark tycz nej tun dry (68–69° sze ro ko ści geo gra -
ficz nej pół noc nej), a na po łu dniu – przez pół noc ną część Ka zach sta nu, Mon go lię
i pół noc ne Chi ny (Skuh ravý 2002).

Roz prze strze nie nie w kra jach eu ro pej skich: Au stria, Bel gia, Bo śnia -Her ce go wi -
na, Buł ga ria, Da nia, Es to nia, Fin lan dia, Fran cja, Gre cja, Gru zja, Ho lan dia, Ju go -
sła wia, Li twa, Luk sem burg, Ło twa, Niem cy, Nor we gia, Pol ska, Re pu bli ka Cze ska,

Fot. 4. Po czwar ki kor ni ka dru ka rza w ko leb kach
po czwar ko wych za ło żo nych w ko rze (W.G.)
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Ru mu nia, Ro sja (pół noc na i środ ko wa Ro sja, za chod nia i wschod nia Sy be ria, Da -
le ki Wschód), Sło wa cja, Sło we nia, Szwe cja, Szwaj ca ria, Ta dży ki stan, Tur cja, Ukra -
ina, Wiel ka Bry ta nia (stwier dzo ny w Szko cji, ale nie za do mo wio ny), Wę gry, Wło -
chy (głów nie część pół noc na).

Roz prze strze nie nie w Azji: Chi ny (He ilon gjiang), Gru zja (część azja tyc ka), Ja -
po nia (Hok ka ido, Hon shu), Lu do wo -De mo kra tycz na Re pu bli ka Ko rei, Re pu bli ka
Ko rei, Ro sja (Sy be ria, Da le ki Wschód), Ta dży ki stan, Tur cja (część azja tyc ka). 

Ob szar wy stę po wa nia kor ni ka dru ka rza po kry wa się z za się giem roz prze strze -
nie nia je go głów nej ro śli ny ży wi ciel skiej, ja ką jest świerk po spo li ty Pi cea abies (L.)
H. Karst. Na pół no cy Eu ro py za sięg wy stę po wa nia świer ka po spo li te go roz cią ga się
od Nor we gii (70° sze ro ko ści geo gra ficz nej pół noc nej) do Ro sji. Wy stę pu je on tak -
że w Al pach, Su de tach i Kar pa tach oraz na Bał ka nach. Na wscho dzie się ga do Ura -
lu, gdzie stop nio wo wy pie ra go świerk sy be ryj ski (Pi cea obo va ta Le deb.) (ryc. 1).
W Pol sce świerk po spo li ty ro śnie głów nie w pół noc no -wschod niej czę ści kra ju, na
po łu dniu, w gó rach i na po gó rzu. Nie wy stę pu je w spo sób na tu ral ny w cen tral nej
i za chod niej Pol sce (tzw. pas bez świer ko wy) (ryc. 2).

Ryc. 1. Za sięg wy stę -
po wa nia świer ka po -
spo li te go Pi cea abies
(L.) H. Karst. w Eu ro -
pie (wg Bo ra tyń skiej
1998)
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W Pol sce kor nik dru karz jest po spo li ty w ca łym kra ju i zo stał stwier dzo ny we
wszyst kich kra inach fau ni stycz nych (Bu ra kow ski i in. 1992). Wy stę pu je w obu za -
się gach świer ka po spo li te go, za rów no na te re nach ni zin nych, jak i pod gór skich.
W gó rach się ga do gór nej gra ni cy la su, pre fe ru jąc miej sca na sło necz nio ne (lu ki, prze -
rze dze nia, ścia ny drze wo sta nu) oraz wy sta wy od po łu dnio wej do za chod niej. Ga -
tu nek ten cha rak te ry zu je się sze ro kim spek trum wy ma gań eko lo gicz nych i ma
znacz ne zdol no ści ada pta cyj ne, co w ko rzyst nych wa run kach kli ma tycz nych i tro -
ficz nych sprzy ja szyb kie mu wzro sto wi li czeb no ści je go po pu la cji. Wy stę pu je za rów -
no w li tych świer czy nach, jak i w drze wo sta nach mie sza nych, z prze wa gą lub udzia -
łem świer ka. Wy ka zu je ten den cje do ma so wych po ja wów gra da cyj nych, zwłasz cza
w wa run kach osła bie nia lub uszko dze nia drze wo sta nów świer ko wych przez róż -
ne czyn ni ki abio tycz ne i bio tycz ne.

Ryc. 2. Wy stę po wa nie świer ka po spo li te go w Pol sce (wg Bo ra tyń skiej 1998)
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G łów ną ro śli ną ży wi ciel ską kor ni ka dru ka rza w Eu ro pie jest świerk po spo li ty
Pi cea abies (L.) H. Karst. (fot. 5). Nie kie dy że ru je tak że na so śnie zwy czaj nej

Pi nus sy lve stris L. (fot. 6) i mo drze wiu eu ro pej skim La rix de ci dua Mill., a rzad ko
na jo dle po spo li tej Abies al ba Mill. (Bil czyń ski 1974) i lim bie Pi nus cem bra L. Na -
to miast w Azji roz wi ja się w: Pi cea obo va ta Le deb., P. aja nen sis (Lindl. et Gord.)
Fisch. ex Carr., Abies al ba Mill., A. si bi ri ca (Le deb.), A. ho lo phyl la Ma xim., A. ne -
ph ro le pis (Trautv.) Ma xim., A. nord man nia na Spach, Pi nus si bi ri ca De To ur, P. ko -
ra ien sis Sieb. et Zucc., La rix si bi ri ca Le deb. (Stark 1952). Głów nie opa no wu je drze -
wo sta ny w wie ku po wy żej 50 lat, osła bio ne przez hu bę ko rze ni, opień ki, szkod ni ki
li ścio żer ne czy su szę lub uszko dzo ne przez hu ra gan, okiść, po żar, imi sje prze my -
sło we i in ne czyn ni ki. Wów czas jest ty po wym szkod ni kiem wtór nym. W wa run -
kach znacz ne go za gęsz cze nia po pu la cji (w okre sie gra da cji) kor nik dru karz mo że
ata ko wać rów nież drze wa cał ko wi cie zdro we, któ re nie są w sta nie obro nić się przed
je go zma so wa nym ata kiem (Schwerdt fe ger 1955; Tha len horst 1958; Švih ra 1973).
Wów czas po wo do wa ne przez nie go szko dy ma ją cha rak ter pier wot ny. Mo że rów -
nież za sie dlać drze wa młod sze, I lub II kla sy wie ku. Opa no wu je tak że świe że wy -
wro ty i zło my, ścię ty i nie oko ro wa ny su ro wiec po zo sta ją cy po zi mo wych cię ciach
go spo dar czych oraz po zo sta ło ści po zrę bo we. Za sie dla nie strza ły osła bio nych lub
ży wych drzew roz po czy na się u na sa dy jesz cze zie lo nej ko ro ny świer ków. Póź niej
że ro wi ska są za kła da ne po ni żej i po wy żej te go miej sca. We dług ba dań Sta rzy ka i in.
(2000) roz kład pro cen to wy że ro wisk kor ni ka dru ka rza na strza łach świer ków
w Biesz czadz kim Par ku Na ro -
do wym był na stę pu ją cy: dol -
na część pnia – 55,4%, środ -
ko wa – 35%, gór na – 9,6%.

Stwier dzo no za leż ność
wy stę po wa nia że ro wisk te go
ga tun ku od gru bo ści ko ry
(Schwerdt fe ger 1955). Że ro -
wi ska kor ni ka dru ka rza naj -
czę ściej wy stę pu ją pod ko rą
o gru bo ści 5,5–6,5 mm, na to -
miast brak ich pod ko rą
o gru  bo ści po ni żej 2,5 mm
(Grün wald 1986). 

2.4. Bio no mia i cykl roz wo jo wy
2.4.1. Ro śli ny ży wi ciel skie i ma te riał lę go wy

Fot. 5. Że ro wi sko kor ni ka dru ka rza pod ko rą świer ka
po spo li te go (W.G.)
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Drze wa za sie dla ne przez kor ni ka dru ka rza moż na roz po znać na pod sta wie ta -
kich symp to mów jak:
● bru nat ne tro cin ki wy rzu ca ne z ko mo ry go do wej i chod ni ków ma cie rzy stych, któ -

re gro ma dzą się mię dzy łu ska mi ko ry (fot. 7a), w ką tach gru bych ga łę zi (fot. 7b),
u pod nó ża pnia w szyi ko rze nio wej i na ro sną cych tam ro śli nach ziel nych lub
w pa ję czy nach; na le ży jed nak pa mię tać, że utrzy mu ją się tam przez krót ki czas,
po nie waż są zwie wa ne przez wiatr i zmy wa ne przez deszcz,

● wy cie ki ży wi cy po ja wia ją ce się na ko rze pod czas wgry za nia się chrząsz czy,
● przed wcze sne opa da nie na ściół kę ma to wych zie lo nych igieł z jesz cze ży wych

drzew za sie dlo nych (fot. 8),
● prze bar wia nie się igli wia w dol nej czę ści ko ro ny w okre sach od ma ja do czerw -

ca oraz od sierp nia do wrze śnia na ko lor żół ty, a na stęp nie czer wo na wy,
● pła ty ko ry od bi te przez dzię cio ły (fot. 9), naj czę ściej w gór nej czę ści strza ły, tuż

pod ko ro ną, w okre sie je sie ni i zi my.

Fot. 6. Odmienny wygląd że ro -
wisk kor ni ka dru ka rza na strza le
so sny zwy czaj nej (J.H.)
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Fot. 7. Tro cin ki po wgry zie niach kor ni ka dru ka rza: a – w szcze li nach ko ry sto ją ce go świer ka, 
b – u na sa dy ga łę zi na drze wie le żą cym (W.G.)

Fot. 8. Zie lo ne igły świer ków za sie dlo nych przez kor ni ka dru ka rza (igły opa dły na ściół kę) (W.G.)

a b
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Fot. 9. Świer ki z od bi tą ko rą z że ro wi ska mi kor ni ka dru ka rza (W.G.)

Chrząsz cze (po sta cie ima gi nal ne), po prze zi mo wa niu w ściół ce i gle bie mi ne ral -
nej lub pod ko rą drzew, spo ty ka ne są przez ca ły okres we ge ta cyj ny, od kwiet nia do
sierp nia, a na wet do wrze śnia. Naj pierw po ja wia ją się sam ce, a póź niej sa mi ce, i roz -
po czy na sie rój ka. De cy du ją cy wpływ na roz po czę cie i dłu gość trwa nia rój ki ma tem -
pe ra tu ra po wie trza i wa run ki me te oro lo gicz ne. Czyn ni ki te ma ją rów nież istot ny
wpływ na licz bę chrząsz czy odła wia nych do pu ła pek fe ro mo no wych (Bak ke 1992). 

Rój ka do za ło że nia pierw szej ge ne ra cji roz po czy na się w cza sie, kie dy śro do wi -
sko, w któ rym zi mu je ima go, tj. ko ra lub ściół ka ogrze je się do tem pe ra tu ry 14°C,
a tem pe ra tu ra po wie trza w cią gu dnia wy no si 18–20°C, co na ni zi nach ma miej -
sce zwy kle w dru giej po ło wie kwiet nia i z po cząt kiem ma ja. Na to miast w gó rach
rój ka mo że się opóź niać, głów nie z przy czyn mi kro kli ma tycz nych, na wet o prze -
szło mie siąc. Na po łu dnio wych sto kach i w miej scach na sło necz nio nych rój ka roz -
po czy na się wcze śniej (pod ko niec kwiet nia), a na chłod niej szych sto kach pół noc -
nych oraz w miej scach ocie nio nych ule ga opóź nie niu i od by wa się tam w dru giej

2.4.2. Okres po ja wu i rój ka chrząsz czy
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po ło wie ma ja (Bil czyń ski 1974). Naj więk sze na si le nie rój ki ma miej sce przy tem -
pe ra tu rze 25–30°C. Rój ka trwa zwy kle 2–3 ty go dnie, jed nak przy desz czo wej i zim -
nej po go dzie ule ga wy dłu że niu na wet do 5–7 ty go dni, lecz trud niej jest wy zna czyć
jej po czą tek czy ko niec (Brauns 1975). We dług ba dań prze pro wa dzo nych w Cze -
chach rój ka roz po czy na się już przy tem pe ra tu rze po wie trza po ni żej 15,4–16,6°C
i na si la się w tem pe ra tu rze oko ło 18°C. 

Rój ka do za ło że nia dru giej ge ne ra cji (przy sprzy ja ją cej tem pe ra tu rze po wie trza)
od by wa się na po cząt ku lip ca (Brauns 1975), a rój ka do za ło że nia ge ne ra cji sio strza -
nej – mię dzy I i II rój ką, czyli oko ło trzy ty go dnie po pierw szej rój ce. Nie kie dy kor -
nik dru karz mo że za kła dać po ko le nie sio strza ne bez do dat ko wej ko pu la cji (An der -
brant, Löfqvist 1988). Ter mi ny roz po czę cia po szcze gól nych ró jek u kor ni ka dru ka rza
za miesz czo no w tab. 1 (Bil czyń ski 1974).

W wa run kach eks tre mal nie dłu gie go, go rą ce go i su che go se zo nu we ge ta cyj ne -
go ob ser wo wa no rój ki i roz wój dwóch peł nych i dwóch sio strza nych ge ne ra cji kor -
ni ka dru ka rza (Brauns 1975). W związ ku z tym zo rien to wa nie się w ilo ści ge ne ra -
cji w da nym ro ku jest utrud nio ne. Nie kie dy ro ją ce się chrząsz cze w niż szych par tiach
gór skich są prze no szo ne przez wiatr wy żej i wów czas ma my do czy nie nia z tzw. rój -
ką po zor ną. 

Pod czas rój ki lot chrząsz czy kor ni ka dru ka rza skła da się z dwóch faz: roz prze -
strze nia nia się w po szu ki wa niu od po wied nich miejsc do opa no wa nia oraz za sied -
la nia wy bra nych drzew i roz mna ża nia. Na po cząt ku fa zy rój ki chrząsz cze kie ru ją
się ku naj ja śniej szej czę ści ho ry zon tu i wzno szą się w gó rę po to rze pra wie pio no -
wym. Sil ne oka zy, o więk szej za war to ści cia ła tłusz czo we go w od wło ku, któ re jest
zu żyt ko wy wa ne dla wy two rze nia ener gii po trzeb nej do lo tu (Gries 1985), le cą po -
nad ko ro na mi drzew lub brze giem la su w kie run ku otwar tej prze strze ni. Kor nik dru -
karz w lo cie dys per syj nym by wa też praw do po dob nie przy wa bia ny przez ciem ny
za rys gru py świer ków lub obrze że drze wo sta nu. Fa za roz prze strze nia nia się kor -
ni ka dru ka rza, nie za leż nie od usy tu owa nia drze wo sta nów świer ko wych i za gęsz -
cze nia po pu la cji, pro wa dzi do wiel ko po wierzch nio we go roz lo tu chrząsz czy (San -
ders 1987). W cza sie rój ki chrząsz cze prze la tu ją na sto sun ko wo nie wiel ką od le głość

Ta be la 1. Po czą tek ró jek kor ni ka dru ka rza (wg Bil czyń skie go 1974, nie co zmie nio ne)

Rój ka Okres Miej sce

I
20–28 kwiet nia – pierw sza po ło wa ma ja na ni zi nach i w gó rach do 900 m n.p.m.
20 ma ja – po czą tek czerw ca w gó rach po nad 900 m n.p.m.

II
po czą tek lip ca na ni zi nach
od po ło wy lip ca do po ło wy sierp nia w gó rach do 900 m n.p.m.

Rój ka do ge ne ra cji sio strza nej od by wa się mię dzy I i II rój ką
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(kil ka set me trów), ale kie dy wie je sil ny wiatr, są prze no szo ne na od le głość kil ku -
na stu, a na wet kil ku dzie się ciu ki lo me trów. Po je dyn cze chrząsz cze kor ni ka dru ka -
rza by ły znaj do wa ne w od le gło ści 43 km (Pla to noff 1940), 50 km (Nils sen (1984),
a na wet 60 km (Nu or te va 1955) od naj bliż szych drze wo sta nów świer ko wych. Lot
na dal szą od le głość skła da się z krót szych, o podobnej długości od cin ków (Fors -
se, Sol breck 1985). Du żą ro lę w roz prze strze nia niu się chrząsz czy od gry wa cię żar
ich cia ła: więk sze oka zy prze la tu ją na dal szą od le głość (Gries 1985). 

Ba da nia nad mi gra cja mi kor ni ka dru ka rza pro wa dzo no przy za sto so wa niu me -
tod zna ko wa nia chrząsz czy, m.in. far ba mi prosz ko wy mi. We dług ba dań Zum ra
(1992) więk szość ozna ko wa nych chrząsz czy by ła znaj do wa na w sztucz nych pu łap -
kach z fe ro mo nem „Phe ro prax” w od le gło ści do 200 m od miej sca wy pusz cze nia,
a tyl ko nie wiel ki pro cent (oko ło 3%) w od le gło ści 1000 m. We slien i Lin delöw (1989)
odła wia li zna ko wa ne oka zy w od le gło ści 100, 1000 i 1600 m. Du el li i in. (1997) zbie -
ra li zna ko wa ne chrząsz cze w od le gło ści 50, 200 i 500 m, a po nad to stwier dzi li, że
co naj mniej 12,2% oka zów od by wa lot mi gra cyj ny. W cią gu jed ne go dnia kor nik
dru karz mo że prze le cieć dy stans do 750 m w le sie, a po je dyn cze oka zy by ły znaj -
do wa ne w od le gło ści 8 km od la su (Bot ter weg 1982). Pod czas rój ki chrząsz cze wy -
bie ra ją miej sca na sło necz nio ne, przy czym na kie ru nek ich lo tu ma też wpływ wiatr.
W le sie więk szość chrząsz czy la ta na wy so ko ści 2–9 m nad po zio mem grun tu, a oko -
ło 10% na wy so ko ści 20–30 m nad ko ro na mi drzew (Fu ru ta i in. 1996), na to miast
po za la sem (oko ło 700 m) chrząsz cze la ta ją naj czę ściej na wy so ko ści 5 m, oko ło 5%
z nich po wy żej 10 m, a je den okaz odło wio no na wy so ko ści 100 m (Du el li i in. 1986).
W okre sie bez wietrz nym kor nik dru karz le ci w li nii pro stej, z szyb ko ścią 
0,5–1 m/sek. (Du el li i in. 1997).

Kor nik dru karz jest ga tun kiem o ak tyw no ści dzien nej. Ba da nia nad je go ak tyw -
no ścią do bo wą pro wa dzo no, li cząc chrząsz cze przy la tu ją ce za rów no do drzew pu -
łap ko wych jak i do pu ła pek fe ro mo no wych. Kuhn (1949) stwier dził, że chrząsz cze
za czy na ły przy la ty wać do drzew pu łap ko wych mię dzy godz. 9:00 a 11:00, osią ga -
jąc mak si mum mię dzy godz. 12:00 a 13:00. Póź niej licz ba chrząsz czy stop nio wo się
zmniej sza ła, a wy raź ny spa dek ich li czeb no ści miał miej sce po godz. 15:00. Koń -
co wy okres przy lo tu chrząsz czy miał miej sce mię dzy godz. 17:00 a 19:00. We dług
ba dań Fun ke i Pe ter sha ge na (1991) po czą tek przy lo tu kor ni ka dru ka rza do pu ła -
pek fe ro mo no wych roz po czy nał się przed godz. 10:00, a mak si mum mia ło miej -
sce – po dob nie jak w przy pad ku przy lo tu do drzew pu łap ko wych – mię dzy godz.
12:00 a 14:00. Chrząsz cze przy la ty wa ły do pu ła pek aż do godz. 20:00. Na le ży jed -
nak za zna czyć, że du ży wpływ na ak tyw ność do bo wą chrząsz czy kor ni ka dru ka -
rza, a tym sa mym na ich przy lot do drzew pu łap ko wych i pu ła pek fe ro mo no wych,
ma ją wa run ki me te oro lo gicz ne, w tym głów nie tem pe ra tu ra po wie trza i opa dy at -
mos fe rycz ne, a tak że dłu gość dnia.
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Kor nik dru karz jest ga tun kiem po li ga micz nym. Sam ce, tzw. chrząsz cze pio nier skie,
z chwi lą na sta nia sprzy ja ją cej po go dy wy szu ku ją od po wied nie miej sca lę go we w po -
sta ci wy wro tów, śnie go - i wia tro ło mów je sien nych, zi mo wych lub po cho dzą cych
z wcze snej wio sny, a tak że drzew ży wych, ale osła bio nych dzia ła niem róż nych czyn -
ni ków, oraz nie oko ro wa ne go drew na po zo sta łe go po zi mo wych cię ciach go spo dar -
czych. Drze wa ta kie mu szą mieć świe że ły ko. Kor nik dru karz, wy stę pu jąc ma so -
wo, w for mie gra da cji, ata ku je rów nież drze wa o peł nej ży wot no ści i zdro wot no ści,
bez wi docz nych oznak osła bie nia, do pro wa dza jąc je w krót kim cza sie do za mar -
cia. Drze wa ta kie bro nią się, za le wa jąc wgry za ją ce się kor ni ki ży wi cą. Wy do by wa -
ją ca się ży wi ca ście ka struż ka mi po po wierzch ni ko ry. Po wy schnię ciu ja śnie je i na
po cząt ku pierw szej i czę ścio wo dru giej rój ki drze wa ta kie wy glą da ją z da le ka jak -
by by ły spry ska ne wap nem. Ba ier (1996) wy ka zał, że wraz ze wzro stem za gęsz cze -
nia pro mie nio wych ka na łów ży wicz nych i ich gru bo ści, zmniej sza ła się licz ba prób
wgry za nia się kor ni ka dru ka rza, a wzra stał udział chrząsz czy za le wa nych ży wi cą.
Na po cząt ku pierw szej i czę ścio wo dru giej rój ki sam ce chrząsz czy pio nier skich są
rów nież licz nie odła wia ne do sztucz nych pu ła pek z fe ro mo nem „Phe ro prax” (Zu -
ber, Benz 1992). Chrząsz cze pio nier skie są przy wa bia ne do świer ków przez wy dzie -
la ne sub stan cje wa bią ce, głów nie α-pi nen (tzw. wa bie nie pier wot ne). Na stęp nie, pod -
czas wy gry za nia ko mo ry go do wej, chrząsz cze te roz po czy na ją wy dzie la nie
fe ro mo nu agre ga cyj ne go, zwa bia ją ce go do za sie dla ne go drze wa osob ni ki obu płci.
Po znacz nym wzro ście li czeb no ści przy la tu ją cych no wych chrząsz czy jest wy dzie -
la ny fe ro mon an ty agre ga cyj ny (epi de ik tycz ny), któ ry ha mu je przy lot dal szych osob -
ni ków. Me cha ni zmy te są sze rzej omó wio ne w rozdz. 3 i 5.

Kor nik dru karz ma sto sun ko wo wy so kie wy ma ga nia świetl ne i ter micz ne. Dla -
te go naj pierw opa no wu je świer ki ro sną ce na obrze żach drze wo sta nu lub wol no sto -
ją ce w lu kach, a tak że drze wo sta ny sil nie prze rze dzo ne. Sa miec wgry za się pod ko -
rę w miej scach, gdzie jest ona cień sza, pod od sta ją ce brze gi łu sek al bo w szcze li ny
ko ło sę ków lub pod ni mi. Z te go wzglę du wgry zie nia są czę sto ma ło wi docz ne (Bil -
czyń ski 1974). Pod czas wgry za nia się chrząsz czy pod ko rę, na ze wnątrz wy rzu ca -
ne są bru nat ne tro cin ki. Na drze wach sto ją cych kor nik dru karz za sie dla naj pierw
środ ko wą część strza ły, a póź niej jej par tię dol ną i czę ścio wo gór ną. Że ro wi ska kor -
ni ka dru ka rza mo gą nie kie dy się gać do szczy tu ko ro ny, gdzie gru bość strza ły wy -
no si 3–4 cm. Tyl ko chrząsz cze zi mu ją ce w ściół ce opa no wu ją drze wa, roz po czy na -
jąc od ich dol nych par tii (Brauns 1975).

Po wgry zie niu się w ko ro wi nę, sa miec wy gry za w niej w cią gu 2–4 dni pła ską
jam kę, tzw. ko mo rę go do wą, o śred ni cy 5–7 mm. W jej wnę trzu od by wa się ko pu -
la cja i za płod nie nie sa mic. Zwy kle nie jest ona wi docz na na we wnętrz nej stro nie

2.4.3. Bio no mia
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ko ry ode rwa nej od drew na. Na to miast, je -
że li ko ra jest cien ka, wów czas ko mo rę go -
do wą wi dać w ca ło ści. Do ko mo ry go do wej
zwa bia ne są sa mi ce, zwy kle dwie lub trzy
(rza dziej jed na lub czte ry, a wy jąt ko wo 
5–7), któ re po za płod nie niu za czy na ją wy -
gry zać chod ni ki ma cie rzy ste o sze ro ko ści
3–4 mm (fot. 10). Chod ni ki ma cie rzy ste
bie gną na drze wach sto ją cych re gu lar nie
wzdłuż włó kien. Je że li jest je den chod nik
ma cie rzy sty, wów czas jest on za wsze skie -
ro wa ny w gó rę od ko mo ry go do wej. Je że li
są dwa chod ni ki ma cie rzy ste, wów czas je -
den jest skie ro wa ny do gó ry, a dru gi w dół
od ko mo ry go do wej. Przy trzech chod ni -
kach ma cie rzy stych jeden chod nik bie gnie
do gó ry, a dwa w dół. Je że li są czte ry chod -
ni ki ma cie rzy ste, wów czas dwa są skie ro wa -

ne do gó ry, a dwa w dół od ko mo ry go do wej (fot. 11a –d). Na drze wach le żą cych
brak jest ta kiej re gu lar no ści, jed nak chod ni ki ma cie rzy ste bie gną rów nież wzdłuż
włó kien. Chod ni ki ma cie rzy ste prze bie ga ją w ły ku, na gra ni cy z drew nem, dla te -
go też są za wsze do brze wi docz ne na we wnętrz nej stro nie ko ry. Je że li ko ra jest cien -
ka, wów czas są sła bo za zna czo ne na po wierzch ni drew na. Dłu gość chod ni ków ma -
cie rzy stych jest zmien na – za le ży od wa run ków kli ma tycz nych, i wa ha się od
5–15 cm (Brauns 1975), naj czę ściej wy no sząc 8–10 cm. We dług ba dań prze pro wa -
dzo nych w Biesz czadz kim Par ku Na ro do wym (Sta rzyk i in. 2000) dłu gość chod -
ni ków ma cie rzy stych wa ha ła się od 4,8 do 18 cm (śred nia 7,4 cm), przy czym śred -
nia dłu gość chod ni ków zmniej sza ła się wraz ze wzro stem ich licz by w że ro wi sku
(że ro wi ska 1-chod ni ko we – 5,8 cm, 2-chod ni ko we – 5,4 cm, 3-chod ni ko we – 5,3 cm, 
4-chod ni ko we – 4,8 cm). Po nad to stwier dzo no, że naj krót sze chod ni ki ma cie rzy -
ste wy stę po wa ły na drze wach ży wych, a naj dłuż sze – na za mie ra ją cych lub świe -
żo ob umar łych. Po dob ną za leż ność wy ka za no w przy pad ku licz by chod ni ków lar -
wal nych przy pa da ją cych na je den chod nik ma cie rzy sty. W niż szych po ło że niach
gór skich chod ni ki ma cie rzy ste są dłuż sze ani że li na wy żej po ło żo nych sta no wi skach
(Grodz ki 2004a). Przy ni skiej tem pe ra tu rze sa mi ca nie skła da jaj lub skła da ich ma -
ło, ale po mi mo te go prze dłu ża chod nik ma cie rzy sty. Nie kie dy chod ni ki ma cie rzy -
ste z dwóch le żą cych nad so bą że ro wisk łą czą się ze so bą i wów czas ich dłu gość wy -
da je się po zor nie jesz cze więk sza. Chod ni ki ma cie rzy ste do za ło że nia ge ne ra cji
siostrza nej cha rak te ry zu ją się dłuż szym od cin kiem koń co wym, po zba wio nym

Fot. 10. Po cząt ko we że ro wi sko kor ni ka dru ka rza
(W.G.)
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Fot. 11. Że ro wi ska kor ni ka dru ka rza wy gry zio ne pod ko rą z: a – jed nym chod ni kiem macie rzy -
stym, b – dwo ma chod ni ka mi, c – trze ma chod ni ka mi, d – czte re ma chod ni ka mi (W.G.)

a b

c d

chodni ków lar wal nych (tzw. chod nik ste ryl ny lub wdo wi). W okre sie gra da cji kor -
ni ka dru ka rza prze cięt ne za gęsz cze nie chod ni ków ma cie rzy stych wy no si oko ło
36 szt./10 dm2 (Nie mey er i in. 1995). Chod nik ma cie rzy sty ma je den, rza dziej dwa
lub trzy otwor ki wen ty la cyj ne (zwrot ni co we), któ re umoż li wia ją sa mi cy ob ra ca nie
się w chod ni ku. Pod czas drą że nia chod ni ków ma cie rzy stych przez sa mi ce po wsta -
ją rdza wo bru nat ne tro cin ki (mącz ka), któ re są wy py cha ne do ko mo ry go do wej, a na -
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stęp nie, przez otwór wej ścio wy do że ro wi ska, są wy rzu ca ne przez sam ca na ze wnątrz.
Okres wy sy py wa nia się tro ci nek trwa 2–4 ty go dni (Brauns 1975), naj czę ściej 3 ty -
go dnie (Bil czyń ski 1974). Pod czas drą że nia chod ni ka ma cie rzy stego sa mi ca wy gry -
za po je go obu stro nach, w od stę pach co 2 mm (nie kie dy co 1–10 mm), za głę bie -
nia, tzw. ny że ja jo we i skła da w nich po je dyn cze ja ja, przy kry wa jąc je tro cin ka mi.
Licz ba jaj zło żo nych w po je dyn czym chod ni ku ma cie rzy stym wa ha się w gra ni cach
30–80 sztuk, a nie kie dy do cho dzi na wet do 100 sztuk. Sa mi ca skła da ja ja, kie dy tem -
pe ra tu ra wy no si 12–33°C (We rme lin ger, Se ifert 1999). Drą że nie chod ni ka ma cie -
rzy ste go i skła da nie jaj trwa 2–4 ty go dni. W okre sie skła da nia jaj sa mi ca jest wie -
lo krot nie za pład nia na. 

Po tygodniu, a najpóźniej po trzech ty go dniach z jaj wy lę ga ją się lar wy, któ re wy -
gry za ją w ły ku chod ni ki mniej wię cej pro sto pa dłe do chod ni ka ma cie rzy ste go, o prze -
bie gu fa li stym. Chod ni ki lar wal ne na po cząt ku są bar dzo wą skie i bie gną obok sie -
bie, a po tem stop nio wo roz sze rza ją się i od da la ją. Ich dłu gość się ga 4–7 cm (Brauns
1975), a sze ro kość w koń co wej czę ści oko ło 5 mm. Naj dłuż sze i naj star sze chod ni -
ki lar wal ne za czy na ją się naj bli żej ko mo ry go do wej, a naj krót sze są przy koń cach
chod ni ków ma cie rzy stych. Chod ni ki lar wal ne są do brze wi docz ne w ko rze, na to -
miast nie zbyt wy raź nie na drew nie. Są one wy peł nio ne bar dzo drob ną, bru nat ną
mącz ką w for mie tro ci nek oraz eks kre men ta mi. Du ża licz ba chod ni ków lar wal nych
prze ci na jących w po przek ły ko do pro wa dza do za bi cia drze wa. Ca łe że ro wi sko kor -
ni ka druka rza – zło żo ne z ko mo ry go do wej, chod ni ków ma cie rzy stych i chod ni ków
lar wal nych, ma za rys owal ny. Nie kie dy ze wzglę du na roz cią gnię ty okres skła da nia
jaj przez sa mi cę, w jed nym że ro wi sku moż na zna leźć obok sie bie za rów no świe żo
wy lę głe chrząsz cze, jak i po czwar ki, lar wy, a cza sem rów nież ja ja (Bil czyń ski 1974).
Licz ba że ro wisk kornika dru ka rza na jed nym drze wie za le ży od je go wiel ko ści, a tak -
że na si le nia rój ki (fot. 12). We dług Bil czyń skie go (1974) na jed nym me trze bie żą -
cym strza ły 80–100-let nich świer ków mo że wy stę po wać 50 że ro wisk, a na ca łym drze -
wie wy so ko ści 20 m – 1000 że ro wisk, z któ rych mo że się wy lę gnąć 100 000 chrząsz czy.
Stwier dzo no sil ną li nio wą ko re la cję mię dzy roz mia ra mi świer ków a licz bą chrząsz -
czy przy pa da ją cych na jed no drze wo. Śred nia licz ba chrząsz czy na drze wie o pier -
śni cy 24 cm wy no si ła 7300, co od po wia da licz bie chrząsz czy odło wio nych do jed -
nej sztucz nej pu łap ki fe ro mo no wej (We slien 1992a).

Okres że ro wa nia i roz wo ju lar wy trwa od trzech do czterech ty go dni, a je go dłu -
gość za le ży od tem pe ra tu ry oto cze nia. Po za koń cze niu że ro wa nia lar wa po sze rza ko-
niec chod nika lar wal ne go, przy go to wu jąc owal ną ko leb kę po czwar ko wą o wy mia -
rach 8×5 mm (Nun berg 1959). Jest ona po ło żo na w ko rze (wów czas wi docz na 
do pie ro po jej prze ła ma niu) lub na gra ni cy ko ry i drew na, wy ście lo na ciem no bru -
nat ny mi drob ny mi tro cin ka mi (Grodz ki 1998a). Okres prze po czwar cze nia się przy-
pa da naj czę ściej na dru gą po ło wę czerw ca. Sta dium po czwar ki trwa od tygodnia do



Bionomia i cykl rozwojowy

33

dwóch ty go dni. Chrząsz cze
(ima gi nes) wy lę ga ją się oko ło po -
ło wy lip ca i po cząt ko wo są bia -
ła we, a póź niej stop nio wo żółk -
ną i ciem nie ją. Po oko ło czte rech
ty go dniach sta ją się ciem no bru -
nat ne (Brauns 1975). Wy gry za -
ją się spod ko ry otwo ra mi o śred -
ni cy 1,5–2 mm. We dług Kno che
(1904), Mer ke ra i Wil da (1954)
oraz An ni li (1969) chrząsz cze ro-
dzi ciel skie mo gą zi mo wać dwu-
krot nie i na stęp nie przy stę po wać
do roz ro du. Na to miast z ba dań
prze pro wa dzo nych w po łu dnio -
wo -wschod niej Nor we gii wy ni-
ka, że zi mu ją one w ściół ce tyl-
ko raz, a wy jąt ko wo dwa razy
(Au sta rå, Midt ga ard 1986).

W sprzy ja ją cych wa run kach ciepl nych peł ny cykl roz wo jo wy kor ni ka dru ka rza
trwa 2–2,5 mie sią ca. W ta kich wa run kach mo że on wy pro wa dzić dwa po ko le nia
w cią gu ro ku. Zwy kle ma to miej sce na ni zi nach oraz w niż szych po ło że niach gór -
skich na sil nie na sło necz nio nych sto kach. Na wy so ko ści po nad 1000 m n.p.m.,
zwłasz cza na sto kach o wy sta wie pół noc nej jest tyl ko jed na peł na ge ne ra cja. W niż -
szych po ło że niach gór skich, w miej scach nie zbyt na sło necz nio nych, wy stę pu je
1,5 ge ne ra cji w cią gu ro ku.

Du ży wpływ na roz wój po szcze gól nych sta diów roz wo jo wych kor ni ka dru ka -
rza ma tem pe ra tu ra. W mia rę jej wzro stu skra ca się okres roz wo ju larw. W tem -
pe ra tu rze 20°C peł ny cykl roz wo jo wy – od ja ja do wy lę gu ima go, trwa 29 dni
(Wer me lin ger, Se ifert 1998). Dol na tem pe ra tu ra pro go wa roz wo ju Ips ty po gra phus
wy no si 7,8°C, gór na – 33,7°C, a opty mal na – 28,9°C, na to miast mak sy mal ny
wzrost li czeb no ści po pu la cji ma miej sce przy tem pe ra tu rze 28°C (We rme lin ger,
Se ifert 1999). 

Przy ni skiej li czeb no ści po pu la cji kor ni ka dru ka rza licz ba sam ców i sa mic jest
zbli żo na – in deks płcio wy wy no si oko ło 1:1. Na to miast w okre sie po ja wu gra da -
cyj ne go zmie nia się on na ko rzyść sa mic. Przy kła do wo, w Ba wa rii na po cząt ku
grada cji prze wa ża ły licz bo wo sa mi ce w sto sun ku 1:1,89, a pod ko niec jej trwa nia
zwięk szył się udział sam ców (1:0,89) (Lo bin ger 1996). U kor ni ka dru ka rza nie
stwier dzo no dzie wo ródz twa.

Fot. 12. Świerk opa no wa ny przez kor ni ka dru ka rza (W.G.)
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Fot. 13. Żer uzu peł nia ją cy kor ni ka dru ka rza wi docz -
ny na: a – po wierzch ni drew na, b – we wnętrz nej
stro nie ko ro wi ny (J.R.S.)

a

a

b

Kor nik dru karz mo że zi mo wać w róż nych sta diach roz wo jo wych. Naj czę ściej zi -
mu je ja ko chrząszcz (ima go), rza dziej ja ko po czwar ka, a wy jąt ko wo w sta dium lar -
wy (Schna ider -Orel li 1947; Brauns 1975; Bier mann 1977; Zumr 1982a; Za hradník

Mło de chrząsz cze od by wa ją żer doj rze wa ją cy w oko li cy ko leb ki po czwar ko wej,
a w ra zie bra ku miej sca że ru ją na in nym drze wie (Bil czyń ski 1974). Żer doj rze wa -
ją cy jest pro wa dzo ny w wierzch nich war stwach drew na i ma wy gląd nie re gu lar nych
chod ni ków, któ rych roz ga łę zie nia po dob ne są do roz wi dleń po ro ży je le nia, al bo sze -
ro kich pła tów na ru sza ją cych biel (fot. 13). Trwa on co naj mniej 2 ty go dnie, ale przy
nie ko rzyst nych wa run kach ter micz nych mo że się prze dłu żać na wet do czte rech ty -
go dni. Po ukoń cze niu że ru doj rze wa ją ce go chrząszcz wy gry za w ko rze ko li sty otwór
wy lo to wy o śred ni cy 1,5–2 mm i po wy do sta niu się na ze wnątrz, przy stę pu je do rój -
ki. Je że li chrząszcz nie uzy ska doj rza ło ści płcio wej przed zi mą (II ge ne ra cja), wów -
czas żer doj rze wa ją cy od by wa wio sną na nie oko ro wa nym drew nie. Chrząsz cze doj -
rza łe płcio wo roz po czy na ją wio sen ną rój kę wcze śniej, ani że li chrząsz cze, któ re nie
od by ły że ru uzu peł nia ją ce go. Żer re ge ne ra cyj ny od by wa ny jest tyl ko przez część
sta rych chrząsz czy, któ re da ły po czą tek pierw sze mu po ko le niu, i ma miej sce zwy -
kle oko ło trzech ty go dni po rój ce do za ło że nia pierw szej ge ne ra cji. Sam ce pro wa -
dzą go po bo kach ko mo ry go do wej, a sa mi ce prze dłu ża ją sta re chod ni ki ma cie rzy -
ste. Chrząsz cze zi mu ją ce w ściół ce pro wa dzą żer doj rze wa ją cy lub re ge ne ra cyj ny
u pod sta wy drzew po su szo wych, w pnia kach po cho dzą cych ze zrę bów zi mo wych
(głów nie po ni żej po zio mu ściół ki), a z bra ku od po wied nie go ma te ria łu lę go we go
na wet na mło dych drze wach (Brauns 1975). 

2.4.4. Żer doj rze wa ją cy (uzu peł nia ją cy) i re ge ne ra cyj ny

2.4.5. Zi mo wa nie
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1996). Lar wy wy trzy mu ją w cią gu zi my prze chło dze nie do –13°C, po czwar ki do
–17°C, a ima gi nes do –30°C (An ni la 1969). W środ ko wej Eu ro pie chrząsz cze za -
pa da ją w stan dia pau zy zi mo wej przy tem pe ra tu rze 20°C, kie dy dłu gość dnia skra -
ca się po ni żej 16 godz. (w 50% przy pad ków dia pau za ma miej sce, gdy sto su nek dłu -
go ści ja snej do ciem nej czę ści do by wy no si 14,7 : 9,3) (Do ležal, Seh nal 2007).

Mło de chrząsz cze dru gie go po ko le nia lub ge ne ra cji sio strza nej mo gą zi mo wać
w że ro wi skach ma cie rzy stych, w że ro wi skach za ło żo nych, ale nie ukoń czo nych przed
zi mą, al bo po za ni mi – w pnia kach, pod ko rą drzew po su szo wych oraz w ściół ce
lub gle bie mi ne ral nej do głę bo ko ści 10 cm, a nie kie dy tak że pod ko rze nia mi,
w opusz czo nych no rach my sich (Nun berg 1959). Na Pół wy spie Skan dy naw skim kor -
nik dru karz ma zwy kle jed ną ge ne ra cję w cią gu ro ku, a więk szość chrząsz czy zi -
mu je w ściół ce w po bli żu drzew ży wi ciel skich (We slien 1992a). 

Chrząsz cze zi mu ją ce w ściół ce gru pu ją się zwy kle w oko li cy na bie gów ko rze -
nio wych (Brauns 1975). Na pod sta wie ba dań prze pro wa dzo nych w Pol sce (Nadl.
Ole śni ca Ślą ska, RDLP we Wro cła wiu) wy ka za no, że więk szość chrząsz czy kor ni -
ka dru ka rza zi mo wa ła pod ko rą drzew uprzed nio przez nie go za sie dlo nych (71,2%),
a znacz nie mniej w ściół ce i gle bie mi ne ral nej. Po nad to spo śród chrząsz czy zi mu -
ją cych w ściół ce naj wię cej (96,2%) by ło w bez po śred nim są siedz twie pnia, w pro -
mie niu do 1 m (Onyś ko, Sta rzyk 2011). We dług Braun sa (1975) w cie płe zi mo we
dni moż na ob ser wo wać chrząsz cze zmie nia ją ce swo je miej sce zi mo wa nia w ściół -
ce. Ba da nia prze pro wa dzo ne w Nor we gii wy ka za ły, że więk szość chrząsz czy zi mu -
je pod ko rą le żą cych drzew lub ich frag men tów, ani że li pod ko rą drzew sto ją cych
za sie dlo nych przez kor ni ka dru ka rza (Pe ter sen, Au starå 1975).

Zumr (1982a) stwier dził róż ni ce w cza sie opusz cza nia miej sca zi mo wa nia przez
chrząsz cze kor ni ka dru ka rza w za leż no ści od miej sca i wa run ków zi mo wa nia.
Chrząsz cze zi mu ją ce pod ko rą wał ków świer ko wych wy ło żo nych na obrze żu drze -
wo sta nu opusz cza ły miej sce zi mo wa nia od 14 do 16 dni wcze śniej ani że li oka zy 
zi mu ją ce w gle bie na zrę bie zu peł nym, a chrząsz cze zi mu ją ce w wał kach świer ko -
wych umiesz czo nych we wnątrz drze wo sta nu o 11–13 dni wcze śniej niż chrząsz cze
ho do wa ne w fo to eklek to rach umiesz czo nych w drze wo sta nie o ma łym zwar ciu. Ima -
gi nes Ips ty po gra phus opusz cza ją miej sce zi mo wa nia wte dy, gdy su ma tem pe ra tur
efek tyw nych, czy li tem pe ra tur po wy żej ze ra fi zjo lo gicz ne go, osią gnie okre ślo ną 
war tość: w gle bie – 117,5°C, a w ły ku – 120°C. Na to miast za sie dla nie wał ków 
i drzew pu łap ko wych od by wa się, kie dy su ma tem pe ra tur efek tyw ny ch2 dla kor ni -
ka w po wie trzu wy no si co naj mniej 139°C, a koń czy się, gdy wy no si ona 189°C 
(Zumr 1982b). 

2 Wię cej na te mat su my tem pe ra tur efek tyw nych jest w rozdz. 9, na s. 137. 
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Kor nik dru karz Ips ty po gra phus od lat stwa rza sta łe za gro że nie dla świer czyn,
za rów no w gó rach jak i na ni żu. Je go zwal cza nie pro wa dzo ne by ło głów nie za

po mo cą wy kła da nia drzew pu łap ko wych oraz wy zna cza nia i usu wa nia drzew tro -
cin ko wych. Przez wie le lat w Pol sce ści na no każ de go ro ku kil ka na ście ty się cy drzew
pu łap ko wych, któ rych wy ło że nie czę sto wy wo ły wa ło sku tek od wrot ny od za mie -
rzo ne go, sprzy ja jąc roz wo jo wi po pu la cji kor ni ka. Ze wzglę du na du że jej roz pro -
sze nie na roz le głych ob sza rach, na tu ral ne pu łap ki by ły wy kła da ne nie za wsze w do -
sta tecz nej licz bie, a przy tym czę sto by ły ko ro wa ne w spóź nio nym ter mi nie. Nie by ły
więc sku tecz nym środ kiem zwal cza nia kor ni ków, lecz ko rzyst nym miej scem je go
roz mno ży. Nad to zryw ka drzew pu łap ko wych i ich wy wóz by ły bar dzo uciąż li we.
Ma jąc na uwa dze zmniej sze nie pra co chłon no ści oraz pod wyż sze nia efek tyw no ści
zwal cza nia kor ni ka dru ka rza i to wa rzy szą cych mu in nych ga tun ków, w wielu ośrod -
kach na uko wych pod ję to ba da nia nad moż li wo ścią wy ko rzy sta nia w ochro nie la -
su syn te tycz nych ana lo gów związ ków che micz nych wy twa rza nych przez owa dy
i drze wa (Kolk 2000).

Związ ki te, obej mu ją ce re gu la to ry i in hi bi to ry wzro stu i roz wo ju, a tak że środ -
ki we wnątrz ga tun ko wej i mię dzy ga tun ko wej łącz no ści bio lo gicz nej or ga ni zmów,
na zy wa ne są se mio związ ka mi lub che micz ny mi in for ma to ra mi. Na le żą do nich fe -
ro mo ny, ka iro mo ny, al lo mo ny, hor mo ny i an ty fi dan ty. Z do tych cza so wych ba dań
wy ni ka, że naj więk sze zna cze nie w ochro nie la su ma ją fe ro mo ny. 

Ter min fe ro mo ny do li te ra tu ry przed mio tu wpro wa dzi li Karl son i Lüscher
(1959) na okre śle nie nie wi docz nych związ ków che micz nych słu żą cych do po ro -
zu mie wa nia się zwie rząt. W sto sun ku do owa dów ter min ten zo stał po raz pierw -
szy uży ty przez Karl so na i Bu te nand ta w 1959 roku. Ter min „fe ro mon” po cho dzi
z po łą cze nia grec kich słów „phe re in” – nieść i „hor mo ne” – po bu dzać. Fe ro mo -
ny to związ ki che micz ne, któ re wy dzie la je den osob nik w ce lu wy wo ła nia re ak cji
neu ro fi zjo lo gicz nej u in ne go osob ni ka te go sa me go ga tun ku. Fe ro mo ny wy dzie -
la ne przez owa dy na le żą do naj sil niej dzia ła ją cych sub stan cji bio lo gicz nie ak tyw -
nych. Dzia ła ją prze waż nie w bar dzo ni skich stę że niach (3×10-12 g/m3 sub stan cji)
na znacz ne od le gło ści. Wpły wa ją na za cho wa nie i roz wój osob ni ków te go sa me -
go ga tun ku oraz sta no wią je den z głów nych ele men tów sys te mu in for ma cji we -
wnątrz ga tun ko wej. 

Andrzej Kolk

3. Fe ro mo ny agre ga cyj ne 
i an ty fe ro mo ny 
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Fe ro mo ny, w za leż no ści od ty pu re ak cji, ja ki wy wo łu ją u osob ni ków te go sa mego
ga tun ku, moż na po dzie lić na cztery gru py. Są to: atrak tan ty, are stan ty, sty mu la to -
ry i re pe len ty (De thier i in. 1960). W ochro nie la su, z tych czte rech grup związ ków
mo gą być sto so wa ne re pe len ty – związ ki od stra sza ją ce, o dzia ła niu prze ciw nym
w sto sun ku do atrak tan tów. 

W wy ni ku licz nych ba dań (Bor den, Stok kink 1971) nad wy bo rem i ak cep ta cją
ro śli ny ży wi ciel skiej przez róż ne ga tun ki kor ni ków stwier dzo no, że spo sób ata ko -
wa nia i wy ko rzy sta nia drzew–go spo da rzy przez kor ni ki ma pod ło że che micz ne (fe -
ro mo no we). Sku pia nie się kor ni ków na okre ślo nych drze wach re gu lu ją dwa wy raź -
ne ty py funk cjo nal ne fe ro mo nów: fe ro mo ny kon tak to we, wy twa rza ne i uwal nia ne
pod czas kon tak tu z no wym ma te ria łem drzew nym, oraz fe ro mo ny eks kre men tów,
do wy twa rza nia któ rych jest ko niecz ne, by owad od ży wiał się tkan ką no we go ma -
te ria łu drzew ne go. Sku pia nie się kor ni ków za le ży głów nie od fe ro mo nów kon tak -
to wych, pod czas gdy uwal nia nie fe ro mo nów do od cho dów sy gna li zu je przy dat ność
po kar mo wą ma te ria łu drzew ne go (Bak ke 1973). 

U ga tun ków mo no ga micz nych osob ni kiem ata ku ją cym drze wo–go spo da rza, wy -
gry za ją cym otwór wej ścio wy oraz chod nik ma cie rzy sty, jest sa mi ca, któ ra wy twa -
rza głów ny fe ro mon agre ga cyj ny. U ga tun ków po li ga micz nych jest to zwy kle 
sa miec. 

Fe ro mo ny kor ni ków zwią za ne są z ukła dem po kar mo wym, a nie z apa ra tem roz -
rod czym, jak to ma miej sce w przy pad ku atrak tan tów płcio wych mo ty li. Ma te riał
o dzia ła niu atrak tan ta gro ma dzi się w je li cie tyl nym owa dów przed lub pod czas ini -
cja cji drą że nia chod ni ka (Bak ke 1973). U kor ni ków, oprócz fe ro mo nów sku pia ją -
cych, stwier dzo no rów nież ist nie nie fe ro mo nów an ty agre ga cyj nych, po wo du ją cych
od stra sza nie chrząsz czy. Wy twa rza nie ich ma na ce lu ste ro wa nie pro ce sem za sie -
dla nia drzew przez chrząsz cze. Na przy kład sa mi ca Den droc to nus pseu dot su gae Hop -
kins wy dzie la atrak cyj ny dla sam ców seu de nol, a sa miec po wej ściu pod ko rę, do
chod ni ka, któ ry roz po czę ła drą żyć sa mi ca, za czy na pro du ko wać MCH (me ty lo -cy -
klo -hek san). Jest to fe ro mon o dzia ła niu re pe lent nym, in ak ty wu ją cy dzia ła nie seu -
de no lu, w wy ni ku cze go za my ka on do stęp do chod ni ka ma cie rzy ste go osob ni kom
te go sa me go ga tun ku lub ga tun ków po krew nych (Vité, Franc ke 1976). Syn te tycz -
ny pre pa rat MCH jest wy ko rzy sty wa ny do za bez pie cza nia ścię tych drzew igla stych
przed nie któ ry mi ga tun ka mi kor ni ków. 

Ze wzglę du na szko dy, ja kie kor ni ki wy rzą dza ją w la sach, oraz du że moż li wo -
ści wy ko rzy sta nia fe ro mo nów do pro gno zo wa nia i zwal cza nia tej gru py owa dów,
w wie lu kra jach, głów nie w USA, RFN, Nor we gii i Szwe cji, przez wie le lat pro wa -
dzo no in ten syw ne ba da nia nad iden ty fi ka cją i syn te zą sub stan cji che micz nych wy -
dzie la nych do śro do wi ska przez po szcze gól ne ga tun ki kor ni ków w ce lu przy wa bia -
nia lub od stra sza nia osob ni ków te go sa me go ga tun ku. Do lat sie dem dzie sią tych
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XX wie ku wy izo lo wa no, zi den ty fi ko wa no oraz zsyn te ty zo wa no związ ki fe ro mo no -
we u po nad 20 ga tun ków kor ni ków (Vité 1978). 

Naj do kład niej zba da ne zo sta ły fe ro mo ny u kor ni ka dru ka rza. Już w 1970 ro ku
Alf Bak ke opu bli ko wał ob ser wa cje, na pod sta wie któ rych stwier dził, że osob ni ki
oby dwu płci Ips ty po gra phus by ły wa bio ne sil niej do pni wcze śniej za sie dlo nych przez
sam ce, niż do pni nie za sie dlo nych (Bak ke 1970). Ana li zy pro wa dzo ne me to dą chro -
ma to gra fii ga zo wej wy ka za ły u sam ców kor ni ka dru ka rza obec ność na stę pu ją cych
związ ków che micz nych: me tyl bu te no lu, (a) cis-ver be no lu, ips die no lu i ip se no lu
(Bak ke 1976, Bak ke i in. 1977). 

Pod sta wo wy mi skład ni ka mi fe ro mo nu agre ga cyj ne go kor ni ka dru ka rza są dwa
związ ki: cis-ver be nol oraz 2-me tyl -3-bu ten -2-ol – w skró cie me tyl bu te nol (232-MB)
(Kohn le i in. 1988; By ers 2004). Fe ro mo ny te syn te ty zo wa ne są przez chrząsz cze z za -
war tych w ro śli nie ży wi ciel skiej tzw. pre kur so rów: myr ce nu i α-pi ne nu. Prócz dwóch
pod sta wo wych skład ni ków, w ze sta wie związ ków wy wa rza nych przez owa dy, tzw. bu -
kie cie, znaj du ją się jesz cze dwie sub stan cje: ip se nol i ips die nol, któ re syn te ty zo wa ne
są z pro stych pre kur so rów octa no wych i me wa lo no wych. Cis-ver be nol i me tyl bu te -
nol wy wo łu ją do dat nią re ak cję u I. ty po gra phus, po le ga ją cą na wa bie niu go i agre ga -
cji. Za płod nio ne sa mi ce wy twa rza ją w nie wiel kich ilo ściach ip se nol i ips die nol. Do
pew ne go cza su ips die nol uwa ża ny był za skład nik fe ro mo nu agre ga cyj ne go I. ty po -
gra phus, jed nak ba da nia wy ka za ły, że nie wy wo łu je efek tu wa bią ce go, a na wet ogra -
ni cza re ak cję chrząsz czy na cis-ver be nol i me tyl bu te nol. Ips die nol jest wy dzie la ny przez
sa mi ce w koń co wej fa zie ata ku kor ni ków na drze wo, kie dy sa miec ma już w że ro wi -
sku jed ną lub wię cej sa mic, w ce lu ogra ni cze nia kon ku ren cji o zaj mo wa ną prze strzeń
(Bir gers son i in. 1984; Bir gers son, Leufvén 1988). Skład ja ko ścio wy fe ro mo nów wy -
dzie la nych z że ro wisk zmie nia się w ko lej nych fa zach ata ku kor ni ków na drze wo. Jest
to spo wo do wa ne za rów no zmia na mi w skła dzie fe ro mo nów wy dzie la nych przez
owady, jak i pro ce sa mi za cho dzą cy mi w tkan kach świer ka wraz ze „sta rze niem się”
że ro wisk. W przy pad ku kor ni ka zro sło zęb ne go I. du pli ca tus (C.R. Sahlb) ips die nol
wy twa rza ny przez chrząsz cze od gry wa istot ną ro lę ja ko al lo mon, tzn. sub stan cja wy -
wo łu ją ca re ak cję ko rzyst ną dla or ga ni zmu emi tu ją ce go ją, w me cha ni zmie kon ku ren -
cji mię dzy ga tun ko wej z kor ni kiem dru ka rzem (Schly ter i in. 1992).

Ver be non, któ ry po wo du je ogra ni cze nie dzia ła nia fe ro mo nu wa bią ce go I. ty po -
gra phus (Bak ke 1981), nie wy stę pu je w je go or ga ni zmie (Bir gers son i in. 1984). Ver -
be non po wsta je w ły ku drze wa, po za ło że niu że ro wisk przez chrząsz cze, w wy ni -
ku prze mian bio che micz nych za cho dzą cych z udzia łem wy spe cja li zo wa nych bak te rii
i droż dży (Leufvén i in. 1984, 1988). Z te go wzglę du ver be non, a być mo że tak że
trans-ver be nol, po ja wia się w skła dzie sy gna łu in fo che micz ne go w fa zie wy peł nie -
nia prze strze ni drze wa przez za ło żo ne że ro wi ska, ja ko do dat ko wy bo dziec do an -
ty agre ga cji (By ers 1993). 
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Ba da nia pro wa dzo ne nad dzia ła niem po szcze gól nych skład ni ków fe ro mo nu
agre ga cyj ne go kor ni ka dru ka rza: me tyl bu te no lu i cis-ver be no lu i w po łą cze niu z ver -
be no nem, ip se no lem i ips die no lem, wy ka za ły, że obec ność ip se no lu ob ni ża ła śred -
nią łow ność pu łap ki o 30–40%, ver be no nu o 60–80%, a ip se no lu i ver be no nu łącz -
nie o około 90% (Kolk i in. 1990). 

W Nor we gii pro wa dzo no ba da nia bio lo gicz ne nad róż ny mi kom bi na cja mi wy -
mie nio nych związ ków fe ro mo no wych otrzy my wa nych na dro dze syn te zy che micz -
nej. Na tej pod sta wie fir ma nor we ska Bor re ga ard opra co wa ła pierw szą w Eu ro pie
me to dę pro duk cji syn te tycz nych fe ro mo nów agre ga cyj nych kor ni ka dru ka rza. Wy -
pro du ko wa ny w Nor we gii w ska li do świad czal nej dwu skład ni ko wy syn te tycz ny fe -
ro mon kor ni ka dru ka rza Ip slu re A i Ip slu re B wy pró bo wa ny zo stał rów nież w Pol -
sce w la tach 1977–1980. W dru giej po ło wie lat sie dem dzie sią tych ubie głe go wie ku
pro duk cję fe ro mo nu agre ga cyj ne go kor ni ka dru ka rza w ska li prze my sło wej pod -
ję ły du że fir my: He ro kan w USA i Ce la merck w Niem czech. 

W kra jach skan dy naw skich – w Nor we gii i Szwe cji, w la tach 1979–1980 – pro -
wa dzo no zwal cza nie kor ni ka dru ka rza przy uży ciu pu ła pek fe ro mo no wych na bar -
dzo du żą ska lę, sto su jąc 1,5 mln pu ła pek fe ro mo no wych (Bak ke 1989). Ba da nia pro -
wa dzo ne w Pol sce w la tach 1977–1980 mia ły na ce lu po rów na nie efek tyw no ści
fe ro mo nów kor ni ka dru ka rza pro du ko wa nych w Nor we gii, Niem czech i Sta nach
Zjed no czo nych oraz za stą pie nie do tych cza so wej me to dy wal ki z kor ni kiem, po le -
ga ją cej głów nie na ści na niu i wy kła da niu na tu ral nych drzew świer ko wych, sztucz -
ny mi pu łap ka mi fe ro mo no wy mi. W wy ni ku tych ba dań stwier dzo no zbli żo ną efek -
tyw ność dzia ła nia Phe ro pra xu (RFN) i He ro co nu (USA), z tym, że w nie któ rych
pró bach Phe ro prax oka zał się fe ro mo nem sku tecz niej szym, a efek tyw ność pu ła pek
z syn te tycz nym fe ro mo nem agre ga cyj nym kor ni ka dru ka rza by ła od 2 do 10 ra zy
więk sza niż pu ła pek kla sycz nych (dłu ży ce). W la tach osiem dzie sią tych ubie głe go
wie ku, oprócz Phe ro pra xu i He ro co nu, te sto wa no fe ro mo ny kor ni ka dru ka rza pro -
duk cji cze cho sło wac kiej – Eto kap SL i Eto kap IT. Efek tyw ność tych pre pa ra tów by -
ła zbli żo na do Phe ro pra xu (Kolk i in. 1990). 

W Pol sce ba da nia nad opra co wa niem ory gi nal ne go fe ro mo nu wła snej pro duk -
cji, któ ry mógł by za stą pić im por to wa ny z RFN Phe ro prax, roz po czę to w 1986 ro -
ku. Na wią za no kon takt z In sty tu tem Che mii Fi zycz nej PAN oraz z Za kła dem Do -
świad czal nym „Che mi pan”, któ re go la bo ra to ria wy po sa żo no w więk szość apa ra tu ry
nie zbęd nej przy te go ty pu ba da niach. Po za po zna niu się z za strze że nia mi za war -
ty mi w opi sie pa ten to wym nor we skiej fir my Bor re ga ard In du stries Li mi ted Norge
pt. „Śro dek zwa bia ją cy kor ni ki, zwłasz cza kor ni ki świer ko we”, w miej sce pod sta -
wo we go związ ku o wła ści wo ściach wa bią cych, któ rym jest me tyl bu te nol, wy ty po -
wa no no we związ ki oraz opra co wa no no we skła dy mie sza nin atrak tan tów. Po
licznych eks pe ry men tach la bo ra to ryj nych i te re no wych w 1990 roku wy ko na no in -
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for ma cyj ną se rię Ip so do ru – pol skie go fe ro mo nu do odło wu chrząsz czy kor ni ka dru -
ka rza (Kolk i in. 1990).

Pierw sze pra ce do ty czą ce sto so wa nia re pe len tów do ochro ny drzew i drze wo -
sta nów uka za ły się na kon ty nen cie ame ry kań skim. Do ty czy ły one trzech ga tun ków
kor ni ków: Den droc to nus pon de ro sae Hop kins, D. pseu dot su gae i D. ru fi pen nis Kir -
by (Bor den 1997). 

W Eu ro pie do tych czas prze pro wa dzo no nie wie le ba dań nad wy ko rzy sta niem
re pe len tów do ochro ny drze wo sta nów świer ko wych przed kor ni kiem dru ka rzem.
Naj czę ściej te sto wa nym związ kiem był ver be non. Do świad cze nia z ver be no nem 
i in ny mi sub stan cja mi w więk szo ści przy pad ków by ły pro wa dzo ne z uży ciem sztucz -
nych pu ła pek, w któ rych umiesz cza no tyl ko fe ro mon. W efek cie, uzy ski wa no
zmniej sze nie licz by osob ni ków kor ni ka dru ka rza odło wio nych do pu ła pek z fe ro -
mo nem i re pe len tem (Bak ke 1981, Schly ter i in. 1989, Zhang 2003). Obie cu ją ce wy -
ni ki uzy ska no tak że sto su jąc ver be non ra zem z ip se no lem do ochro ny ścię tych drzew
świer ko wych (Bak ke 1987). 

Wy ko rzy sta nie sub stan cji wy dzie la nych przez drze wa nie bę dą ce dla kor ni ka dru -
ka rza ga tun ka mi ży wi ciel ski mi (Non -Host Vo la ti les – NHV) w cha rak te rze re pe len -
tów mo że rów nież sta no wić pod sta wę stwo rze nia me to dy bez po śred niej ochro ny
świer czyn po przez za kłó ca nie pro ce su wy bo ru drzew ży wi ciel skich przez kor ni ki
(Bor den 1997; Schly ter, Bir gers son 1999; Zhang 2001). Sub stan cje ta kie są za war -
te w li ściach drzew li ścia stych (Gre en Le af Vo la ti les – GLV). W ba da niach la bo ra -
to ryj nych stwier dzo no ne ga tyw ną re ak cję I. ty po gra phus na nie któ re sub stan cje
z gru py GLV, za war te w li ściach brzóz Betula pen du la Roth. i B. pu be scens Ehrh.,
zwłasz cza na al ko ho le: 1-he xa nol, (Z)-3-he xen -1-ol oraz (E)-2-he xen -1-ol (Zhang
i in. 1999b). Nie któ re z tych sub stan cji, wy wo łu ją ce u kor ni ka dru ka rza po dob ną
re ak cję, za war te są tak że w li ściach osi ki Populus tre mu la L. oraz bzu czar ne go Sam -
bu cus ni gra L. i bzu ko ra lo we go S. ra ce mo sa L. (Zhang i in. 1999a). Sub stan cje lot -
ne (GLV) wy dzie la ne przez brzo zę B. pen du la za kłó ca ją orien ta cję prze strzen ną
u kor ni ka dru ka rza i ry tow ni ka po spo li te go Pi ty oge nes chal co gra phus (L.) (By ers
i in. 1998). 

Sto sun ko wo no wą i sła bo opra co wa ną jest me to da „ode pchnij i przy cią gnij” (ang.
push and pull), po le ga ją ca na wy ko rzy sta niu re pe len tów do od stra sza nia szkod ni -
ków od za gro żo nych drzew, ścian drze wo sta nów lub skła do wa ne go drew na oraz
zwa bia nia ich przy uży ciu atrak tan tów do sztucz nych pu ła pek lub w miej sca, gdzie
nie mo gą wy rzą dzić szko dy al bo mo gą być znisz czo ne. Pierw sze po zy tyw ne wy ni -
ki do świad czal ne go sto so wa nia tej me to dy uzy ska no w Ame ry ce w ba da niach nad
Den droc to nus pon de ro sae (Lind gren, Bor den 1993; Bor den i in. 2003). Wię cej o tej
me to dzie zna leźć moż na w roz dzia le 9 ni niej sze go opra co wa nia. 
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Czyn ni ki abio tycz ne, do któ rych za li cza my tem pe ra tu rę, opa dy at mos fe rycz ne
(wo dę), wia try i pro mie nio wa nie, jak wszyst kie ele men ty śro do wi ska, wa run -

ku ją funk cjo no wa nie ukła dów eko lo gicz nych. Ga tun ki funk cjo nu ją we wła ści wych
dla sie bie za kre sach czyn ni ków, któ re okre śla ne są ja ko gra ni ce to le ran cji. 

Tem pe ra tu ra oto cze nia ma dla kor ni ka dru ka rza ogrom ne zna cze nie, wpły wa jąc
na je go ak tyw ność, tem po roz wo ju i licz bę ge ne ra cji (Chri stian sen, Bak ke 1988; Sten -
seth, Kir ken dall 1989; We rme lin ger 2004). Uwa run ko wa nia ter micz ne roz wo ju i be -
ha wio ru kor ni ka dru ka rza pod su mo wa no w pra cy We rme lin ge ra (2004) na pod sta -
wie da nych ob ser wa cyj nych i do świad czal nych z lat 1990–2002 (We rme lin ger, Se ifert
1998, 1999; Fac co li 2002). Po ni żej ze sta wio no naj waż niej sze z nich (ta b. 2).

Tem pe ra tu ra ze wnętrz na ma więc ogrom ne zna cze nie ja ko czyn nik za rów no
ogra ni cza ją cy, jak i sty mu lu ją cy funk cjo no wa nie po pu la cji kor ni ka dru ka rza. Zna -
jo mość jej wpły wu jest nie odzow na do pra wi dło we go mo ni to rin gu po pu la cji, oce -
ny ry zy ka wy stę po wa nia, a tak że do oce ny pre dys po zy cji (oprócz in nych czyn ni -
ków) drzew i drze wo sta nów do za sie dle nia (Ba ier i in. 2007).

Sil na za leż ność roz wo ju kor ni ka od wa run ków ter micz nych jest też pod sta wą
sy mu la cji dy na mi ki po pu la cji kor ni ków i in nych szko dli wych owa dów le śnych oraz
do spo rzą dze nia po ten cjal nych sce na riu szy za gro że nia w wa run kach prze wi dy wa -
ne go ocie ple nia kli ma tu (Jönsson i in. 2007, 2011; Se idl i in. 2008; Hlásny i in. 2011;
Öhrn 2012). Pod wyż sze nie śred niej tem pe ra tu ry rocz nej mo że skut ko wać wzro -
stem licz by ge ne ra cji w cią gu ro ku i na si le niem gra da cji. W szcze gól no ści istot ne
bę dą zmia ny tem pe ra tur w okre sie póź ne go la ta, któ re wa run ku ją okres dia pau zy
zi mo wej i skut ko wać mo gą wzro stem licz by ge ne ra cji do dwóch w po łu dnio wej
Skan dy na wii i do trzech w ni żo wych ob sza rach Eu ro py (Jönsson i in. 2011).

Czyn ni ki świetl ne ma ją zna cze nie dla kor ni ka za rów no w od nie sie niu do je go
bio lo gii, jak i roz miesz cze nia w śro do wi sku. Kor nik dru karz, po dob nie jak in ne ga -
tun ki kor ni ków, jest chrząsz czem o ak tyw no ści dzien nej, ro ją cym się w go dzi nach
po łu dnio wych i wcze snych po po łu dnio wych (We rme lin ger 2004), przy czym ak -
tyw ność chrząsz czy ob ser wo wa na jest do go dzin po po łu dnio wych, a na wet wie czor -
nych (por. rozdz. 2). 

4.1. Czyn ni ki abio tycz ne
Andrzej Ma zur, Jacek B. Mi chal ski

4. Czyn ni ki ogra ni cza ją ce 
li czeb ność po pu la cji
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Wy ma ga nia świetl ne kor ni ka dru ka rza moż na okre ślić ja ko wy so kie, co prze -
kła da się na je go pre fe ren cje w za sie dla niu środ ko wej czę ści strza ły i luk w drze -
wo sta nie (por. rozdz. 2). W tym przy pad ku świa tło, ja ko czyn nik wa run ku ją cy roz -
miesz cze nie, jest ści śle zwią za ny z tem pe ra tu rą. Na to miast zna cze nie wa run ków
świetl nych ja ko czyn ni ka de cy du ją ce go o roz wo ju kor ni ka dru ka rza za wie ra się w fo -
to pe rio dy zmie. Zja wi sko to ba da no w po ło wie lat 80. ubie głe go wie ku (Schopf 1985,
1989). Stwier dzo no, że pod wpły wem krót kie go dnia na stę pu je za ha mo wa nie roz -
wo ju owa dów oraz opusz cza nie przez nie że ro wisk, mi mo tem pe ra tur sprzy ja ją cych
roz wo jo wi. Wraz ze skra ca niem się dnia, zwięk sza się rów nież od por ność chrząsz -
czy na ni skie tem pe ra tu ry. Dłu gość dnia świetl ne go jest klu czo wym czyn ni kiem
wpro wa dza ją cym owa dy w okres zi mo wa nia (po ni żej 15 go dzin) (Koštal i in. 2011).
Od por ność na ni skie tem pe ra tu ry jest wy ni kiem kon cen tra cji w cia łach owa dów
cu krów i związ ków tłusz czo wych (Koštal i in. 2007).

Wpływ opa dów at mos fe rycz nych na po pu la cje kor ni ka dru ka rza mo że być po -
śred ni i bez po śred ni. W spo sób po śred ni opa dy wpły wa ją na stan fi zjo lo gicz ny

Ta be la 2. Czyn ni ki wa run ku ją ce za cho wa nie i roz wój kor ni ka dru ka rza (za: Zumr 1986; We rme -
lin ger, Se ifert 1998; We rme lin ger 2004)

Roz wój i be ha wior Ips ty po gra phus Tem pe ra tu ra
Mi ni mal na tem pe ra tu ra roz wo ju pre ima gi nal ne go w tym: 6–8,3°C
– mi ni mal na tem pe ra tu ra skła da nia jaj 11,4°C
– mi ni mal na tem pe ra tu ra roz wo ju jaj 10,6°C
– mi ni mal na tem pe ra tu ra roz wo ju larw 8,2°C
– mi ni mal na tem pe ra tu ra roz wo ju po czwa rek 9,9°C
– mi ni mal na tem pe ra tu ry la tent na dla larw i po czwa rek po za że ro wi skiem 0°C
– tem pe ra tu ra la tent na dla larw i po czwa rek pod ko rą –25°C
– mak sy mal na tem pe ra tu ry la tent na dla larw i po czwa rek po za że ro wi skiem >29°C
Opty mal na tem pe ra tu ra skła da nia jaj 28,9°C
Opty mal na tem pe ra tu ra roz wo ju w tym: 30,4°C
– dla jaj 32,0°C
– dla larw 29,5°C
– dla po czwa rek 33,3°C
Gra nicz na (mak sy mal na) tem pe ra tu ra roz wo ju, w tym: 40,0°C
– tyl ko dla larw 42,0°C
Mi ni mal na tem pe ra tu ra lo tu (rój ki) 16,5°C
Opty mal na tem pe ra tu ra lo tu 22–26°C
Su ma tem pe ra tur efek tyw nych 334–365°C
Dłu gość roz wo ju przy 20°C (od ja ja do chrząsz cza) 29 dni
Śmier tel ność 50% chrząsz czy zi mu ją cych w drze wach <–10°C
Mi ni mal na tem pe ra tu ra prze chło dze nia –20 – –22°C
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drzew, co ma za sad ni cze zna cze nie w pro ce sie wy bo ru i za sie dla nia drzew. W wa -
run kach al pej skich stwier dzo no, że w la tach 1922–2007 opa dy w okre sie ma rzec–li -
piec zma la ły o 22%, śred nia tem pe ra tu ra te go sa me go okre su (ale w la tach 
1962–2007) wzro sła o 2°C (czyli o 13%), a szko dy po wo do wa ne przez kor ni ka dru -
ka rza by ły sko re lo wa ne naj sil niej wła śnie ze spad kiem opa dów, a nie ze wzro stem
tem pe ra tu ry. Skut ko wa ło to przy spie sze niem ter mi nu rój ki, ale bez wy dłu że nia roz -
wo ju dru ka rza, wcze śniej szym po ja wem dru giej ge ne ra cji i efek tyw nym za koń cze -
niem jej roz wo ju (Fac co li 2009). Po jaw trze ciej ge ne ra cji za le ży jed nak nie od tem -
pe ra tu ry, lecz od dłu go ści dnia (uzna no za tem, że zmia ny kli ma tycz ne prze ło żą się
w naj bliż szych la tach na wzrost uszko dzeń drze wo sta nów i na zmia nę fe no lo gii
korni ków). 

Opa dy at mos fe rycz ne w spo sób bez po śred ni mo gą ogra ni czać ak tyw ność dru -
ka rzy, zwłasz cza w okre sie opusz cza nia że ro wisk, rój ki i po szu ki wa nia drzew ży -
wi ciel skich. Zwy kle w okre sach in ten syw niej szych opa dów na stę pu je spa dek tem -
pe ra tu ry i wów czas oba te czyn ni ki w spo sób wy raź ny ma ją wpływ na li czeb ność
po pu la cji. Zja wi ska ta kie ob ser wo wa no w Ta trach w 1965 (Ca pec ki 1993) oraz w Su -
de tach w 1968 ro ku (Ca pec ki 1969). Utrzy mu ją ca się w tych la tach od po ło wy lip -
ca do koń ca la ta chłod na i wil got na po go da spo wo do wa ła ogra ni cze nie ró jek ge -
ne ra cji sio strza nej i dru giej kor ni ka dru ka rza, mi mo na gro ma dze nia ma te ria łu
lę go we go z lat po przed nich w po sta ci wia tro - i śnie go ło mów. 

Istot ny wpływ wa run ków po go do wych na wy buch gra da cji ob ser wo wa no w pol -
skich i sło wac kich Ta trach. Cie płe i su che okre sy let nie w la tach 1992–1995 wpły -
nę ły na wzrost li czeb no ści po pu la cji, a ni skie tem pe ra tu ry i wy so ka wil got ność w la -
tach 1996–1997 spo wo do wa ły na gły spa dek li czeb no ści po pu la cji i licz by
za sie dla nych drzew, bez wzglę du na spo sób po stę po wa nia w drze wo sta nach – tra -
dy cyj ny po stro nie sło wac kiej i brak in ge ren cji po stro nie pol skiej ze wzglę du na
ob szar chro nio ny (Grodz ki i in. 2006a). Nie ko rzyst ne dla roz wo ju kor ni ka wa run -
ki po go do we se zo nu we ge ta cyj ne go też przy czy ni ły się do za ła ma nia gra da cji w Be -
ski dzie Ślą skim i Ży wiec kim w 2009 ro ku (por. rozdz. 11) 

Jed nym z naj waż niej szych śro do wi sko wych czyn ni ków ini cju ją cych gra da cje kor -
ni ka dru ka rza są hu ra ga no we wia try, po wo du ją ce uszko dze nia drze wo sta nów na
ogrom nych po wierzch niach (m.in.: Ca pec ki 1989; Mi chal ski 1998b; Wich mann,
Ravn 2001; Eriks son i in. 2005; Grodz ki i in. 2006b, c; Kun ca, Zúbrik 2006; For ster,
Me ier 2008; Grodz ki, Gu zik 2009). 

Dzia ła nie wia tru mo że my okre ślić ja ko po śred nie i bez po śred nie. W spo sób bez -
po śred ni wia try mo gą ogra ni czać lub wspo ma gać roz lot i roz prze strze nia nie się (mi -
gra cje) kor ni ka dru ka rza. 

Da ne do ty czą ce moż li wo ści roz lo tu i mi gra cji dru ka rza nie są jed no znacz ne.
Chrząsz cze ostat niej ge ne ra cji zi mu ją w od le gło ści do 5 m od drze wa (przy czym
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więk szość da nych wska zu je, że w na szych wa run kach chrząsz cze zi mu ją pod ko -
rą tych drzew, na któ rych się roz wi ja ły (Onyś ko, Sta rzyk 2011), na to miast w Skan -
dy na wii ja ko miej sce zi mo wa nia pre fe ro wa na jest ściół ka. 

Chrząsz cze ak tyw nie la ta ją na od le głość oko ło 500 m (We rme lin ger 2004), re -
ak cja na fe ro mo ny ob ser wo wa na by ła do 750 m (Skuh ravý 2002), na to miast od -
leg łość roz lo tu mo dy fi ko wa na wia trem mo że osią gać na wet 8 km. Przy pręd ko ści
wia tru po wy żej 1 m/s kor ni ki le cą z wia trem, na to miast, gdy je go pręd kość jest
mniej sza, mo gą la tać pod wiatr, re agu jąc na fe ro mon. In ten syw ność lo tu za le ży od
tem pe ra tu ry po wie trza, a o pod ję ciu lo tu de cy du je za war tość tłusz czów w cie le owa -
dów (Bot ter weg 1982).

4.2. Czyn ni ki bio tycz ne
4.2.1. Or ga ni zmy en to mo pa to ge nicz ne 

Stanisław Ba ła zy

Spo śród po zna nych do tych czas pa to ge nów kor ni ka dru ka rza Ips ty po gra phus (L.)
gru pę naj licz niej szą sta no wią grzy by okre śla ne mia nem strzęp cza ków (Hy pho -

my ce tes). Do nie daw na gru pa ta by ła wy dzie lo na ja ko rząd w ran dze tak so no micz -
nej kla sy tzw. grzy bów nie do sko na łych (Deu te ro my ce tes lub Fun gi Im per fec ti), które
w swym cy klu roz wo jo wym wy twa rza ły tyl ko we ge ta tyw ne for my za rod ni ko wa -
nia ko ni dial ne go zwa ne ana mor fa mi, nie po prze dzo ne płcio wym pro ce sem ko niu -
ga cji strzę pek czy ga me tan giów. Obec nie wia do mo, że więk szość spo śród nich zdol -
na jest w okre ślo nych wa run kach wy twa rzać rów nież for my za rod ni ko wa nia płcio we
(te le omor fy), od po wia da ją ce en to mo pa to ge nicz nym wor kow com, głów nie z rzę -
dów Hy po cre ales czy Cla vi ci pi ta les (Whi te i in. 2003, Hib bett i in. 2007). Na kor -
ni kach naj czę ściej spo ty ka ne są ga tun ki cha rak te ry zu ją ce się sze ro kim – na ogół
– spek trum za ra ża nych go spo da rzy, czy li po li fa gicz ne. W Pol sce ja ko pa to ge ny kor -
ni ka dru ka rza opi sa ne by ły do tych czas na stę pu ją ce ga tun ki: Be au ve ria bas sia na
(Bals.-Criv.) Vu ill., B. bron gniar tii (Sacc.) Petch, B. ca le do ni ca Bis sett & Wid den, Hir -
su tel la cf. en to mo phi la Pat., Isa ria fa ri no sa (Holm.: Gray) Fr., Le ca ni cil lium mu sca -
rium (Petch) Za re & W. Gams, Me tar hi zium ani so pliae (Met schn.) So ro kin oraz
rzad ko no to wa ny na lar wach i po czwar kach róż nych kor ni ków – w tym tak że dru -
ka rza – Sim pli cil lium la no so -ni veum (v. Bey ma) W. Gams. Nie mal zu peł nie brak jest
do nie sień o pa to ge nicz no ści grzy bów owa do mor ko wych (En to mo ph tho ra les)
wzglę dem kor ni ków. Oka zyj nie, w la bo ra to ryj nych ho dow lach róż nych chrząsz czy
kam bio fa gicz nych, któ rym to wa rzy szy ły za zwy czaj bar dzo li czeb nie ob fi te wy lę gi
mu chó wek z ro dzi ny Scia ri dae, na stę po wa ło ma so we ob umie ra nie osob ni ków wsku -
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tek in fek cji po li fa gicz nym owa do mor kiem Co ni dio bo lus co ro na tus (Co stan tin) Bat -
ko (Ba ła zy 2012). Pa to gen ten roz wi jał się nie kie dy rów nież w po je dyn czych chrząsz -
czach, ale nie spo tka no przy pad ków za ka że nia kor ni ka dru ka rza. In ny pa to gen, roz -
wi ja ją cy się w ko mór kach na błon ko wych je li ta do ro słych chrząsz czy, jest sze ro ko
roz prze strze nio nym pa so ży tem we wszyst kich eu ro pej skich i azja tyc kich are ałach
wy stę po wa nia kor ni ka dru ka rza. W mo men cie od kry cia zo stał on za li czo ny do pier -
wot nia ków pod na zwą Ha plo spo ri dium ty po gra phi (We iser 1954), ak tu al nie pod ro -
dza jo wą na zwą Chy tri diop sis znaj du je się w kró le stwie grzy bów (My co ta). 

W Pol sce – a we dług da nych z pi śmien nic twa rów nież w ca łej Eu ro pie i Azji –
naj bar dziej roz po wszech nio ny jest pierw szy z wy mie nio nych wy żej ga tun ków,
tj. B. bas sia na, na to miast w drze wo sta nach ba war skich oraz w al pej skich la sach Au -
strii, na nie któ rych sta no wi skach spo ty ka na by ła w że ro wi skach kor ni ków świer -
ka nie mal rów nie ob fi cie B. ca le do ni ca, jak i B. bas sia na (fot. 14). Ze wzglę du na
du że po do bień stwo mi kro mor fo lo gii szcze pów B. bron gniar tii i B. ca le do ni ca prze -
pro wa dzo no pró by za ka że nia pę dra ków chra bąsz cza ma jo we go Me lo lon tha me lo -
lon tha (L.) i gu nia ka czerw czy ka Am phi mal lon sol sti tia le (L.) ba war ski mi szcze pa -
mi B. ca le do ni ca i B. bas sia na, któ re we wszyst kich pró bach da ły wy ni ki ne ga tyw ne.
Po je dyn cze oka zy z grzyb nią B. ca le do ni ca ze bra no rów nież na kor ni kach w świer -
czy nach su dec kich oraz kar pac kich. La bo ra to ryj ne pró by in fek cji za rów no larw, jak
i do ro słych chrząsz czy kor ni ków, przy za sto so wa niu szcze pów B. bas sia na da wa -
ły nie zmien nie bar dzo za chę ca ją ce re zul ta ty. Rów nież w za mknię tych ho dow lach
śmier tel ność kor ni ka dru ka rza oraz in nych kor ni ków by ła za zwy czaj wy so ka. Jed -
nak że w wa run kach na tu ral nych my ko zy larw i po czwa rek zda rza ły się rzad ko i ule -
ga ły im tyl ko po je dyn cze osob ni ki, częst sze na to miast by ły za ka że nia ima gi nes w ko -
mo rach go do wych lub w chod ni kach ma cie rzy stych. W po pu la cjach na tu ral nych
śmier tel ność kor ni ków z po wo du my koz rzad ko i tyl ko nie znacz nie prze kra cza ła
3% (Ba ła zy 1966, 1968; Ba ła zy i in. 1967). Wyż szy był wskaź nik śmier tel no ści kor -
ni ków w cza sie wy lo tu mło de go po ko le nia chrząsz czy oraz ich że ru doj rze wa ją ce -
go, zwłasz cza w po pu la cjach zi mu ją cych w tej fa zie roz wo ju.

Fot. 14. Ima gi nes kor ni ka
dru ka rza prze ro śnię te grzy -
bem Be au ve ria bas sia na
(Bals.) Vu ill. (S.B.)
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Po dob nie jak w la bo ra to ryj nych pró bach in fek cji larw kor ni ków grzy bem B. bas -
sia na, rów nież Isa ria fa ri no sa, Le ca ni cil lium mu sca rium (Petch) Za re et W. Gams
oraz izo lo wa ny czę sto z owa dów gle bo wych ga tu nek Isa ria fu mo so ro sea Wi ze po -
wo do wa ły 100% śmier tel ność za ka ża nych larw w cią gu 4–7 dni po in oku la cji, bez
wzglę du na zróż ni co wa nie kon cen tra cji za rod ni ków w za wie si nach in fek cyj nych.
Ma ło efek tyw ne by ły na to miast opry ski ca łych kłód za sie dlo nych przez kor ni ki. Przy
kon cen tra cji za rod ni ków rzę du 3×106/ml i sta ran nym opry sku kłód uzy ski wa no
wpraw dzie zwięk sze nie ilo ści my koz ima gi nes do nie co po nad 3%, jed nak że nie mia -
ło ono uchwyt ne go wpły wu na śmier tel ność mło de go po ko le nia kor ni ków. Bar dziej
zna czą cy wzrost śmier tel no ści uzy ska no na kło dach przy kry tych fo lią przez 2 ty -
go dnie po za bie gu, jed nak że po mi mo śmier tel no ści chrząsz czy ak tyw nych na po -
wierzch ni ko ry do oko ło 20%, wy lę gi ima gi nes po zo sta wa ły na nor mal nym po zio -
mie. Ze wzglę du na zbyt du żą cza so chłon ność tych za bie gów oraz wy so kie kosz ty
prze pro wa dzo no tyl ko nie wiel ką ilość te go ro dza ju prób.

Krót ko ter mi no we ba da nia sta nu lo kal nych po pu la cji kor ni ka dru ka rza au tor wy -
ko ny wał wie lo krot nie w cią gu ostat nich 30 lat za rów no w drze wo sta nach kra jo wych,
jak i w la sach po łu dnio wej Ba wa rii, oraz – wspól nie z pro fe so ra mi R. We gen ste -
ine rem i C. Tka czu kiem – w Au strii, stwier dza jąc stan po pu la cji, szko dli wość i udział
czyn ni ków mo gą cych wpły wać na ogra ni cza nie szkód na zbli żo nym po zio mie. Za -
sko cze niem by ło jed nak stwier dze nie przed kil ko ma la ty bar dzo wy so kie go (17%)
udzia łu chrząsz czy z my ko za mi, spo wo do wa ny mi przez B. bas sia na w po pu la cji kor -
ni ka dru ka rza zi mu ją cej na kil ku ob umar łych drze wach w oko ło dwuhek ta ro wej
„kę pie” drze wo sta nu świer ko we go, we wnątrz więk sze go kom plek su li ścia stych la -
sów mie sza nych Nad le śnic twa Ko ścian k. Rą bi nia (Le śnic two Tu rew). Z ze bra nych
tam ma te ria łów uzy ska no szcze py oko ło 10 ga tun ków en to mo pa to gen nych strzęp -
cza ków, w tym czte rech do tych czas au to ro wi nie zna nych, a wśród nich je dy ny do -
tych czas w kra ju okaz Hir su tel la cf. en to mo phi la wy ra sta ją cy na kor ni ku dru ka rzu.
Po przez bez po śred ni kon takt z grzyb nią na tym oka zie uzy ska no efek tyw ne za ka -
że nie tym ga tun kiem oko ło 10 osob ni ków dru ka rza oraz po dob nej licz by ce tyń ców
To mi cus pi ni per da (L.) i ry tow ni ków Pi ty oge nes chal co gra phus. Grzyb nia Hir su tel -
la cf. en to mo phi la do brze roz wi ja ła się na po żyw kach, nie wy ka zu jąc jed nak że pa -
to ge nicz no ści wzglę dem kor ni ków. Wy stę po wa nie te go ga tun ku grzy ba na opi sa -
nym wy żej sta no wi sku zo sta ło po twier dzo ne uzy ska niem go tak że póź niej
w ho dow li la bo ra to ryj nej na dwóch chrząsz czach Dry oco etes vil lo sus (Fabr.) ze bra -
nych z ko ry dę bu.

Wy mie nia ne wy żej grzy by en to mo pa to ge nicz ne nie wy czer pu ją jed nak że ca łe -
go ze sta wu pa to ge nów kor ni ka dru ka rza, gdyż z kra jo wych drze wo sta nów wy ka -
zy wa ne by ły – i są na dal znaj do wa ne – mniej lub bar dziej po spo li te ga tun ki pier -
wot nia ków: Gre ga ri na ty po gra phi (Fuchs 1915), No se ma ty po gra phi (We iser 1954)
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oraz przy naj mniej 5 ga tun ków ni cie ni (Rühm 1956): Pa ra si tor hab di tis ob tu sa
(Fuchs), Con tor ty len chus di plo ga ster (v. Lin stow), Po ly mor pho ty len chus ty po gra phi
(Fuchs) oraz – wśród chod ni ków drob nych ga tun ków to wa rzy szą cych dru ka rzo -
wi – Con tor ty len chus la ri cis (Fuchs) i Sul phu re ty len chus sul phu reus (Fuchs). Ni cie -
nie te roz wi ja ją się en do ge nicz nie w ja mie cia ła lub kon cen tru jąc się w ob rę bie okreś -
lo nych or ga nów we wnętrz nych, któ re uszka dza ją lub cał ko wi cie po chła nia ją.

W opra co wa niach do ty czą cych pa to lo gii owa dów – czy bez krę gow ców w ogó -
le – du żo uwa gi po świę ca się róż nym for mom sym bio zy oraz pa so żyt nic twa, gdyż
współ ist nie nie dwóch lub więk szej licz by or ga ni zmów mo że w bar dzo istot nym
stopniu mo dy fi ko wać od dzia ły wa nia po mię dzy ni mi i za cho wa nia każ de go z nich.
Pa ra zy to idy larw kor ni ka dru ka rza na le żą ce do błon kó wek są na ogół eg zo -pa so -
ży ta mi, wy sy sa ją cy mi po karm w miej scach na kłu cia lar wy. W przy pad ku Rho pa -
lo pho rus cla vi cor nis (Wesm.), któ re go lar wa pa so ży tu je we wnątrz do ro słych chrząsz -
czy, sa mi ca skła da ja jecz ko do wnę trza ja my cia ła. Bło na ota cza ją ca za ro dek,
na zy wa na tro fo se ro zą, po wy lę gu lar wy pa so ży ta roz pa da się na po szcze gól ne ko -
mór ki, któ re po chła nia ją sub stan cje tłusz czo we go spo da rza, po więk sza jąc wie lo -
krot nie swo ją ob ję tość i sta no wiąc za sób po kar mu dla lar wy. Nie spraw dzo no do -
tych czas czy po dob ny pro ces ma miej sce u po krew nych ga tun ków z ro dza ju
Co smo pho rus. Te go ro dza ju zja wi ska uza sad nia ją trak to wa nie pa ra zy to idów w ka -
te go riach pa to lo gii owa dów.

4.2.2. Pa ra zy to idy 

Jacek Hilsz czań ski

Jed ną z do mi nu ją cych grup wro gów na tu ral nych kor ni ka dru ka rza są pa ra zy to idy.
Lar wy tych wol no ży ją cych owa dów, w za leż no ści od przy sto so wań po szcze gól nych
ga tun ków, ży ją kosz tem róż nych sta diów roz wo jo wych kor ni ka (Askew, Shaw 1986).

W Pol sce ba da nia nad tą gru pą za po cząt ko wa li Mo krzec ki (1922, 1933), Si tow -
ski (1930), a tak że Nun berg (1930). Kar piń ski (1935a, b) był pierw szym, któ ry zaj -
mo wał się czyn ni ka mi ogra ni cza ją cy mi kor ni ka dru ka rza, w tym pa ra zy to ida mi,
w le sie na tu ral nym. W okre sie po wo jen nym du ży wkład do wie dzy na te mat pa -
ra zy to idów kor ni ka, zwłasz cza w za kre sie skła du ga tun ko we go zgru po wań pa ra -
zy to idów i ich bio lo gii, wnio sły ob szer ne pra ce Ba ła ze go i Mi chal skie go (1960, 1962,
1964), a tak że: Ba ła ze go (1966), Oko ło wa (1982), Ca pec kie go (1976, 1978), Grodz -
kie go (1997c, 2009a), Hilsz czań skie go i in. (2007). Za gra ni cą pro ble ma ty ką sta wo -
no gów, tak że pa ra zy to idów, wy stę pu ją cych w że ro wi skach zaj mo wa li się m.in.: 
Saa las (1917), Sach tle ben (1952), Nu or te va (1957), He dqvist (1963, 1998), Klau sni -
t zer i Förster (1974), Öunap (1986), We slien (1992c), Fe icht (2004). Kry tycz ny prze -
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gląd ga tun ków oraz wie dzy na te mat bio lo gii i eko lo gii pa ra zy to idów zwią za nych
z go spo dar czo waż ny mi kor ni ka mi, w tym z kor ni kiem dru ka rzem, przed sta wi li
Ke nis i in. (2004).

Gru py tak so no micz ne, funk cjo nal ne i eko lo gicz ne 
Pa ra zy to idy kor ni ka dru ka rza zdo mi no wa ne są przez przed sta wi cie li błon ko -

skrzy dłych, na le żą cych przede wszyst kim do dwu nad ro dzin wcho dzą cych
w skład Apo cri ta (Pa ra si ti ca), a mia no wi cie Ich neu mo no idea i Chal ci do idea. 

Chal ci do idea zwią za ne z kor ni kiem
wy wo dzą się z dwóch ro dzin Eu ry to mi -
dae i Pte ro ma li dae, na to miast Ich neu -
mo no idea re pre zen to wa ne są pra wie
wy łącz nie przez mę czel ko wa te Bra co  -
ni dae. 

Naj czę ściej spo ty ka ne tak so ny, wy -
wo dzą ce się z ro dzin na le żą cych do
Chal ci do idea to: Rop tro ce rus spp., Di no -
ti scus spp., Rho pa li cus spp., Hey de nia pre -
tio sa For ster, To mi co bia se it ne ri (Ru sch -
ka), Eu ry to ma spp. Naj licz niej szy mi
pod ro dzi na mi Bra co ni dae zwią za ny mi
z kor ni ka mi, w tym kor ni kiem dru ka -
rzem, są ko lej no: Do ryc ti nae, Bra co ni nae
i Eu pho ri nae. Naj czę ściej spo ty ka ni re -
pre zen tan ci tej ro dzi ny to sze ro ko roz -
prze strze nio ne, zwią za ne z kor ni kiem
ga tun ki z ro dza jów: Den dro so ter, Do ryc -
tes, Spa thius, Co elo ides (fot. 15), Co smo -
pho rus i Rho pa lo pho rus (fot. 16, tab. 3). 

Wśród pa ra zy to idów kor ni ków wy -
róż nić moż na kil ka grup funk cjo nal nych:
pa ra zy to idy jaj, pa ra zy to idy po ra ża ją ce ja -
ja i opusz cza ją ce lar wy, pa ra zy to idy larw
oraz pa ra zy to idy po sta ci doj rza łych.
Pierw sze dwie gru py nie ma ją żad ne go
zna cze nia, ja ko pa ra zy to idy kor ni ka dru -
ka rza, na to miast pa ra zy to idy larw i po sta -
ci doj rza łych two rzą licz ną gru pę wro gów
na tu ral nych (tab. 3). 

Fot. 15. Co elo ides bo stry cho rum Gir. – ima go (J.H.)

Fot. 16. Rop tro ce rus bre vi cor nis Thoms. – ima go
(J.H.)
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Ta be la. 3. Owa dzie pa ra zy to idy wy stę pu ją ce w że ro wi skach kor ni ka dru ka rza: L – lar wa, I – ima -
go, PL – pa ra zy to id larw, PI – pa ra zy to id ima gi nes, ID – idio biont, KO – ko ino biont

Lp. Ga tun ki Sta dium wyst.
w że ro wi sku

Cha rak ter 
tro fi zmu

Gru pa 
tro ficz na

1 2 3 4 5
Hy me nop te ra Bra co ni dae

1. Bra con sta bi lis Wesm. L PL ID
2. Bra con ob scu ra tor Ne es L PL ID
3. Bra con pal pe bra tor Ratz. L PL ID
4. Co elo ides bo stry cho rum Gir. L PL ID
5. Co elo ides sor di da tor Ratz. L PL ID
6. Co elo ides fo er ste ri Ha es. L PL ID
7. Co elo ides ungu la ris Thom. L PL ID
8. Co elo ides ab do mi na lis (Zett.) L PL ID
9. Co elo ides sco ly ti ci da Wesm. L PL ID

10. Co smo pho rus klu gii Ratz. IL PI KO
11. Co smo pho rus re gius Niez. IL PI KO
12. Den dro so ter mid den dorf fi Ratz. L PL ID
13. Den dro so ter pro tu be rans Ne es L PL ID
14. Den dro so ter fla vi ven tris Forst. L PL ID
15. Den dro so ter har ti gi (Ratz.) L PL ID
16. Do ryc tes leu co ga ster Ne es L PL ID
17. Do ryc tes mu til la tor Thunb. L PL ID
18. Ec phy lus si le sia cus Ratz. L PL ID
19. Ec phy lus hy le si ni (Ratz.) L PL ID
20. Ly si ter mus pal li dus Forst. L PL ID
21. Ich neu tes reu ni tor Ne es. L PL ?KO
22. Le stri cus se ca lis L. L PL KO
23. Ri li per tus fa cia lis (Thom.) L PL KO
24. Ont si ra an ti ca (Woll.) L PL ID
25. Rho pa lo pho rus cla vi cor nis (Wesm.) L PI KO
26. Spa thius exa ra tor L. L PL ID
27. Spa thius bre vi cau dis Ratz. L PL ID

Ich neu mo ni dae
28. Neu ra te les pa py ra ceus Ratz. L ?PL ?KO

Eu ry to mi dae
29. Eu ry to ma arc ti ca Thoms. L PL KO
30. Eu ry to ma ischio xan thos Ratz. L PL KO
31. Eu ry to ma mo rio Boh. L PL KO

Pte ro ma li dae
32. Rop tro ce rus mi rus (Wal ker) L PL ID
33. Rop tro ce rus xy lo pha gorm (Ratz.) L PL ID
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Pa ra zy to idy larw na le żą z re gu ły do tzw. idio bion tów, czy li ga tun ków naj czę ściej
ży ją cych na ze wnątrz ży wi cie la, sy no wi ge nicz nych, zwią za nych bar dziej z okre ślo -
nym śro do wi skiem, niż z kon kret nym ga tun kiem kor ni ka. Na to miast pa ra zy to idy
po ra ża ją ce po sta cie doj rza łe kor ni ka to tzw. ko ino bion ty, sil nie zwią za ne z po je dyn -
czym ży wi cie lem lub kil ko ma po krew ny mi ga tun ka mi ży wi cie li po przez przy sto -
so wa nia do roz wo ju w je go wnę trzu (Hilsz czań ski 1996). Owa dy te na le żą do ga -
tun ków tzw. pro owi ge nicz nych, tzn. ta kich, któ rych sa mi ce po opusz cze niu ko ko nu
po sia da ją wy kształ co ny peł ny ze staw jaj.

Eko lo gia
Od naj dy wa nie ży wi cie la
Ba da nia eko lo gii pa ra zy to idów kor ni ka dru ka rza wska zu ją, że w trak cie wy szu -

ki wa nia ży wi cie la wy ko rzy stu ją one róż ne sy gna ły o cha rak te rze za pa cho wym, wzro -
ko wym i ter micz nym. Pa ra zy to idy dzię ki bodź com wzro ko wym oraz che micz nym,
zwłasz cza za pa chom zwią za nym z mo no ter pe na mi, w pierw szej ko lej no ści wy szu -
ku ją po ra żo ne drze wa i naj czę ściej pro ces ten prze bie ga z dal szych od le gło ści (Wer -
me lin ger 2004). Drze wo za sie dlo ne przez kor ni ka wy dzie la z cza sem mniej mo no -
ter pe nów nie utle nio nych, a wię cej utle nio nych i ben ze no idów, co praw do po dob nie
świad czy o atrak cyj no ści drze wa, a wła ści wie roz wi ja ją cych się na nim larw kor -
ni ka, dla pa ra zy to idów (Pet ters son, Bo land 2003). Na wet nie za sie dlo ne wał ki świer -
ko we, po po trak to wa niu ich mie sza ni ną sub stan cji opar tych na utle nio nych mo -
no ter pe nach, by ły atrak cyj ne dla Co elo ides bo stry cho rum Gi raud (Pet ters son i in.
2001). Po dob nie syn te tycz ne sub stan cje wa bią ce opar te na utle nio nych mo no ter -
pe nach, apli ko wa ne na wał ki świer ko we, pro wo ko wa ły re ak cje sa mic Rho pa li cus
tu te la Ratz., Rop tro ce rus mi rus (Wal ker) i R. xy lo pha go rum (Ratz.) (Pet ters son
2001b). Póź niej sze ba da nia wska zy wa ły, że sub stan cje wa bią ce na krót ki dy stans,

1 2 3 4 5
34. Chie ro pa chys qu adrum (Ratz.) L PL ID
35. Rho pa li cus tu te la Ratz. L PL ID
36. Rho pa li cus qu adra tus (Ratz.) L PL ID
37. Di no ti scus ca pi ta tus (Forst.) L PL ID
38. Di no ti scus eup te rus (Walk.) L PL ID
39. Hey de nia pre tio sa Forst. L PL ID
40. To mi co bia se it ne ri (Ru sch ka) L PI KO
41. Me so po lo bus ty po gra phi (Ru sch ka) L PL ID
42. Me ta co lus azu reus (Ratz.) L PL ID
43. Me ta co lus uni fa scia tus Forst. L PL ID

cd. tab. 3
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atrak cyj ne np. dla R. tu te la, po cho dzą ra czej z re ak cji za cho dzą cej po mię dzy mi -
kro or ga ni zma mi, w tym grzy ba mi i tkan ka mi drze wa, niż bez po śred nio od larw
ży wi cie la (Pet ters son 2001a). Dru go rzęd ne zna cze nie w wa bie niu pa ra zy to idów mają
dźwię ki oraz cie pło po wsta ją ce w trak cie ak tyw no ści ru cho wej i re ak cji me ta bolicz -
nych larw ży wi cie la, cho ciaż Ry an i Ru din sky (1962) su ge ro wa li od mien ne re la cje.
Wąt pli wo ści te roz wia li Mills i in. (1991), któ rzy – eks pe ry men tu jąc z kil ko ma ga -
tun ka mi pa ra zy to idów, tj. z C. bo stry cho rum, Den dro so ter mid den dorf fii Ratz. i R. tu -
te la, wy ka za li zna cze nie je dy nie bodź ców za pa cho wych w zja wi sku wa bie nia pa -
ra zy to idów. Wy da je się, że lot ne sub stan cje wy dzie la ne przez za sie dlo ne drze wo lub
lar wy ży wi cie la są naj waż niej szym czyn ni kiem wa bią cym pa ra zy to idy, za rów no je -
śli cho dzi o wa bie nie z du żych od le gło ści, jak i wa bie nie na krót ki dy stans, w któ -
rym cho dzi o bez po śred nie od na le zie nie kon kret ne go ży wi cie la (Mills i in. 1991).

W przy pad ku pa ra zy to idów po ra ża ją cych po sta cie do sko na łe kor ni ka dru ka -
rza po wszech ne jest wy ko rzy sty wa nie fe ro mo nów do od naj dy wa nia ży wi cie la, co
ma miej sce w przy pad ku T. se it ne ri (Mills, Schlup 1989) oraz Rho pa lo pho rus cla -
vi cor nis (We sma el), jak su ge ru je Fac co li (2001). Fe ro mo ny agre ga cyj ne nie od gry -
wa ją żad nej ro li w od naj dy wa niu dro gi do ży wi cie la przez pa ra zy to idy larw kor -
ni ka dru ka rza.

Przy sto so wa nia i wy ma ga nia śro do wi sko we
Pa ra zy to idy kor ni ka dru ka rza two rzą dwie gru py eko lo gicz ne. Pierw sza gru pa

po ra ża ży wi cie li po przez do cie ra nie bez po śred nio do ofia ry, czy li pe ne tro wa nie 
że ro wisk, to np. Rop tro ce rus sp. i Eu ry to ma sp. (Sul li van i in. 1999). Dru ga, licz  -
niejsza gru pa to pa ra zy to idy po ra ża ją ce po przez ko rę np. Di no ti scus spp., Rho pa -
li cus spp., Co elo ides spp., Den dro so ter spp. W przy pad ku tych pa ra zy to idów gru -
bość kory jest czyn ni kiem ogra ni cza ją cym sku tecz ne po ra że nie ży wi cie la (Kru ger, 
Mills 1990).

Pa ra zy to idy larw kor ni ka dru ka rza są ści ślej zwią za ne z okre ślo nym śro do wi -
skiem, czy li za sie dlo nym drze wem, niż z sa mym kor ni kiem. Na przy kład R. tu te -
la, Rop tro ce rus sp. czy D. mid den dorf fi zwią za ne są z drze wa mi igla sty mi, na któ -
rych po ra ża ją ca ły sze reg ga tun ków ży wi cie li. Od tej re gu ły są jed nak wy jąt ki, np.
C. bo stry cho rum, Di no ti scus eup te rus (Wal ker), T. se it ne ri i R. cla vi cor nis – pa ra -
zy to idy zwią za ne ze świer kiem, po dą ża ją za kor ni kiem, kie dy zmie nia on pod sta -
wo we drze wo ży wi ciel skie, np. na so snę (Turčani, Čapek 2000). 

Me cha nizm mo no - i po li fa gii wśród pa ra zy to idów kor ni ka wy ni ka z wie lu czyn -
ni ków. Mo że być zwią za ny z przy sto so wa nia mi do pe ne tro wa nia okre ślo nych śro -
do wisk, wa run ko wa nym np. dłu go ścią po kła deł ka, lub wy ni kać z pre fe ren cji co do
po ra ża nia ży wi cie li o okre ślo nych roz mia rach cia ła. Waż nym czyn ni kiem wpły wa -
ją cym na spek trum po ra ża nych ży wi cie li mo że być tak że fe no lo gia i wy ni ka ją cy
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z niej zwią zek wy stę po wa nia po sta ci doj rza łych pa ra zy to idów z od po wied ni mi do
po ra że nia sta dia mi kor ni ka. Ko re la cja wy stę po wa nia pa ra zy to idów i ich ży wi cie -
li po wo du je, że pa ra zy to idy kor ni ka opusz cza ją że ro wi ska póź niej niż ży wi ciel, na -
wet do 1 mie sią ca (We rme lin ger i in. 2012). Po twier dza ją to ba da nia za sie dlo nych
przez kor ni ka dru ka rza wał ków świer ko wych, na któ rych naj więk sze po ra że nie kor -
ni ków przez pa ra zy to idy za ob ser wo wa no po 8 ty go dniach od za sie dle nia wał ków
(We slien 1992c).

Ba da nia nad wy ma ga nia mi śro do wi sko wy mi pa ra zy to idów kor ni ka dru ka rza
i ich zdol no ścia mi dys per syj ny mi oraz be ha wio rem nie na le żą do ła twych, dla te -
go by ły pro wa dzo ne o wie le czę ściej w wa run kach la bo ra to ryj nych niż w te re nie.
Cie ka wą pró bę zna cze nia pa ra zy to idów pod ję to w Bel gii, gdzie do tka nek drze wa
wstrzy ki wa no chlo rek ru bi du. Sub stan cja ta po przej ściu do ciał larw kor ni ka, a na -
stęp nie ciał pa ra zy to idów by ła – dzię ki za sto so wa niu spek tro me trów – wy kry wa -
na w cia łach po sta ci doj rza łych R. tu te la (Ho ugar dy i in. 2003).

Po dob nie jak wie le in nych grup owa dów (np. kor ni ki), tak że pa ra zy to idy cha -
rak te ry zu ją się pre fe ren cja mi co do okre ślo nych czyn ni ków eko lo gicz nych, np. po -
zy cji drze wa (le żą ce – sto ją ce), stre fy drze wa (strza ła – ko ro na) czy na sło necz nie -
nia. Stwier dzo no, że wy so kie pnia ki świer ko we są chęt niej niż pnia ki ni skie
wy bie ra ne przez pa ra zy to idy, ta kie jak R. tu te la i D. mid den dorf fi (Hed gren 2007).
Ge ne ral nie, pa ra zy to idy pre fe ru ją gór ne par tie strzał za sie dlo nych drzew, gdzie ko -
ra jest cień sza i ma bar dziej gład ką po wierzch nię (Law son i in. 1996). Sil ną pre fe -
ren cję do za sie dlo nych przez kor ni ka gór nych stref świer ków sto ją cych za ob ser wo -
wa no tak że w trak cie ba dań nad zi mu ją cy mi sta dia mi roz wo jo wy mi pa ra zy to idów
zwią za nych z kor ni kiem dru ka rzem (Hilsz czań ski i in. 2010). Nie któ re ga tun ki, np.
Bra con ob scu ra tor Ne es, pre fe ru ją po wierzch nie otwar te, na sło necz nio ne, a in ne,
co wy ka za no w przy pad ku pa ra zy to ida Co smo pho rus re gius Nie za bi tow ski po ra -
ża ją ce go chrząsz cze kor ni ka, są zde cy do wa nie zwią za ne z miej sca mi za cie nio ny -
mi. Po pu la cje C. re gius w więk szym stop niu re ago wa ły na wa run ki mi kro śro do wi -
sko we niż na obec ność ży wi cie la (Hilsz czań ski i in. 2005). Moż na za ło żyć, że
w przy pad ku wie lu ga tun ków pa ra zy to idów za bie gi ochro niar skie, a tak że dzia ła -
nia wpły wa ją ce na wa run ki świetl ne, struk tu rę drze wo sta nu czy sze ro ko ro zu mia -
ną bio róż no rod ność, ma ją sil ny wpływ na wa run ki ich roz wo ju, a co za tym idzie
– na si łę ich od dzia ły wa nia na po pu la cje kor ni ka.

Wpływ na po pu la cje kor ni ka dru ka rza
Oce na sku tecz no ści pa ra zy to idów w ogra ni cza niu po pu la cji kor ni ka dru ka rza

na le ża ła za wsze do istot nych pro ble mów ba daw czych. Pro cent po ra że nia po pu la -
cji kor ni ka jest czę sto trak to wa ny ja ko wy znacz nik zna cze nia po szcze gól nych tak -
so nów, i tak np. du że zna cze nie przy pi su je się C. bo stry cho rum, któ ry po ra żał 



60–95% larw kor ni ków w gór nych
par tiach strzał drzew za sie dlo nych
(Ba ła zy, Mi chal ski 1962) (fot. 17).
W Ta trach Si tow ski (1930) stwier -
dzał po ra że nie 50% larw kor ni ka
przez tego pa ra zy to ida. Tak że
R. xy lo pha go rum za li cza ny jest
do naj waż niej szych pa ra zy to idów
kor ni ka dru ka rza, o czym pi sa li
Ba ła zy i Mi chal ski (1962), przy pi -
su jąc mu oko ło 50% udział wśród
zwią za nych z kor ni kiem dru ka -
rzem ga tun ków. W Au strii waż -
nym ga tun kiem oka za ła się tak że
T. se it ne ri po ra ża ją ca tam 40–70%
sa mic kor ni ka w chod ni kach ma cie rzy stych (Se it ner 1924). Pte ro ma li dae nisz czy -
ły łącz nie 2,5-krot nie wię cej larw kor ni ków w dru gim ro ku po za sie dle niu niż mu -
chów ki z ro dzi ny Do li cho po di dae. Obie ro dzi ny w cią gu 2 lat znisz czy ły ra zem od
18 do 46% kor ni ków (We rme lin ger 2002). 

Ogra ni cza nie po pu la cji kor ni ka przez pa ra zy to idy po ni żej pro gu szko dli wo ści
ak cep to wal ne go eko no micz nie czę sto jest jed nak pod da wa ne w wąt pli wość (Fac -
co li 2001). Bar dzo szyb ko zo rien to wa no się, że efek tyw ność pa ra zy to idów jest
zmien na i za le ży od wie lu czyn ni ków, ta kich jak wa run ki po go do we i śro do wi sko -
we, fa za gra da cji kor ni ka, cha rak ter że ru uzu peł nia ją ce go oraz kon ku ren cja we -
wnątrz - i mię dzy ga tun ko wa. Na przy kład ni skie tem pe ra tu ry mo gą wy wie rać zgub -
ny wpływ na zi mu ją ce sta dia pa ra zy to idów, a tym sa mym na ich efek tyw ność. Fac co li
(2002) wy ka zał, że w Al pach w okre sie zi mo wa nia śmier tel ność po pu la cji C. bo stry -
cho rum wy no si aż 48,5%, a w przy pad ku R. xy lo pha go rum – 47,5%.

We dług Law so na i in. (1997) nie do ce nia nym zja wi skiem ogra ni cza ją cym li czeb -
ność po pu la cji jest kon ku ren cja po mię dzy lar wa mi kor ni ka. We dług te go au to ra
jest ona tak du ża, że utrud nia oce nę sku tecz no ści pa ra zy to idów. W do świad cze niu
po rów naw czym, po le ga ją cym m.in. na wy łą cze niu wpły wu pa ra zy to idów i dra pież -
ni ków na lar wy kor ni ka, za ob ser wo wa no nie wiel kie od dzia ły wa nie wro gów na tu -
ral nych (17–18% śmier tel ność) i to tyl ko w pierw szym ro ku. W la tach na stęp nych
kon ku ren cja mię dzy lar wa mi kornika by ła naj waż niej szym czyn ni kiem po wo du -
ją cym śmier tel ność.

Waż nym czyn ni kiem wpły wa ją cym na si łę od dzia ły wa nia pa ra zy to idów jest do -
stęp ność źró deł że ru uzu peł nia ją ce go, tj. kwia tów i spa dzi. W ba da niach, pro wa -
dzo nych w – wy da wa ło by się ubo gich – mo no kul tu rach świer ko wych, Ho ugar dy
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Fot. 17. Co elo ides bo stry cho rum Gir. – ko ko ny w miej scu
ko le bek po czwar ko wych kor ni ka dru ka rza (J.H.)
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i Grégo ire (2000) stwier dzi li, że by ło tam pod do stat kiem kwia tów, a zwłasz cza spa -
dzi, któ ry mi sy no wi ge nicz ne pa ra zy to idy mo gą się po ży wiać. Ko rzyst ny wpływ że -
ru uzu peł nia ją ce go para zy to idów po twier dzo no na przy kła dzie po sta ci doj rza łych
C. bo stry cho rum, któ re ży ły znacz nie dłu żej w wa run kach do stę pu do róż no ra kich
kwia tów, ro sną cych w drze wo sta nach świer ko wych (Ho ugar dy, Grégo ire 2000).
W Ame ry ce Pół noc nej te sto wa no z suk ce sem moż li wo ści do kar mia nia pa ra zy to -
idów, po przez do star cza nie spe cjal nie przy go to wa ne go po kar mu bez po śred nio na
drze wa po ra żo ne przez kor ni ka (Van la er ho ven i in. 2005). 

Nie któ re z ga tun ków pa ra zy to idów zwią za nych z kor ni kiem dru ka rzem mo gą
być za li cza ne tak że do hy per pa ra zy to idów lub na wet klep to pa ra zy to idów, np. Eu -
ry to ma spp. (Si tow ski 1930, He dqvist 1963). Nie wąt pli wie wy stę po wa nie hy per pa -
ra zy to idów ma zna cze nie w ukła dzie ‘kor nik – je go wro go wie na tu ral ni’, ogra ni -
cza jąc wpływ pa ra zy to idów na kor ni ki (Nu or te va 1957).

W więk szo ści przy pad ków kor ni ko wi dru ka rzo wi to wa rzy szy na tym sa mym
drze wie kil ka lub wię cej ga tun ków pa ra zy to idów. Czę sto bio lo gicz ne róż ni ce po -
mię dzy pa ra zy to ida mi – np. R. tu te la i C. bo stry cho rum, obej mu ją ce m.in. róż ny
okres doj rze wa nia, po wo du ją, że ga tun ki te mo gą współ wy stę po wać na jed nym drze -
wie bez wi docz nej kon ku ren cji (Ho ugar dy, Grégo ire 2004). Po dob ne zja wi sko za -
ob ser wo wa no w przy pad ku R. tu te la i R. xy lo pha go rum (Ba ła zy, Mi chal ski 1962);
ten ostat ni ga tu nek mo że być jed nak że klep to pa ra zy to idem, co znacz nie zwięk sza
je go sku tecz ność w wy szu ki wa niu ży wi cie la i współ za wod nic twie z R. tu te la (Hou -
gar dy 2003).

W zróż ni co wa nych eko sys te mach na tu ral nych bądź zbli żo nych do na tu ral nych
pa ra zy to idom, ja ko re gu la to rom li czeb no ści kor ni ka dru ka rza, przy pi su je się zna -
cze nie więk sze niż w zu bo ża łych mo no kul tu rach świer ko wych, zwłasz cza w la sach
go spo dar czych (Kar piń ski 1935). W zu bo ża łych mo no kul tu rach skład ga tun ko wy
zgru po wań pa ra zy to idów jest czę sto ogra ni czo ny (Grodz ki 1997c). Jed nak że w ba -
da niach nad wpły wem pa ra zy to idów na po pu la cje kor ni ka dru ka rza pro wa dzo nych
w „Le sie Ba war skim” nie stwier dzo no istot nych róż nic od dzia ły wa nia pa ra zy to idów
w la sach na tu ral nych i la sach go spo dar czych (Fe icht 2004, 2006). Po dob ne wy ni -
ki uzy ska no w la sach Pusz czy Bia ło wie skiej, gdzie po rów ny wa no ja ko ścio wy i ilo -
ścio wy skład pa ra zy to idów i dra pież ni ków zwią za nych z kor ni kiem w re zer wa cie
ści słym i w la sach go spo dar czych (Hilsz czań ski i in. 2007). Przy sto so wa nia pa ra -
zy to idów do zróż ni co wa nych wa run ków śro do wi sko wych są naj praw do po dob niej
bar dziej pla stycz ne, niż są dzi my, ukształ to wa ne w to ku ewo lu cji, w zmien nych wa -
run kach, pod wpły wem róż no ra kich za bu rzeń, czę sto tak dra stycz nych, jak po ża -
ry i po wo dzie. Zmia na w śro do wi sku, po le ga ją ca na usu nię ciu drzew za sie dlo nych
przez kor ni ka, mo że spo wo do wać stra ty w po pu la cjach pa ra zy to idów, ale są one
szyb ko re kom pen so wa ne dzię ki ogrom nej wi tal no ści tych owa dów.
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Pod wzglę dem eko lo gicz nym, że ro wi ska kor ni ka dru ka rza – po dob nie jak in nych
kam bio - i ksy lo fa gów – stwa rza ją spe cy ficz ne wa run ki by to wa nia i roz wo ju dla sze -
re gu bez krę gow ców po wią za nych w róż nym stop niu i wie lo ra ki mi za leż no ścia mi
eko lo gicz ny mi ze śro do wi skiem pod ko ro wym (sub kor ty kal nym). Spo ty ka my wśród
nich ca łe sze re gi suk ce syj ne or ga ni zmów zwią za nych z eta pem za sie dla nia drzew
przez kor ni ki, roz wo jem ich że ro wisk, a na stęp nie z eta pem wy gry za nia się doj rza -
łych owa dów z miejsc wy lę gu. Że ro wi ska opusz czo ne przez „go spo da rza” w isto -
cie nie po zo sta ją pu ste i peł nią funk cje miejsc by to wa nia dla bez krę gow ców, grzybów
i in nych or ga ni zmów. Tym sa mym od gry wa ją du żą ro lę eko lo gicz ną w za cho wa -
niu mo zai ko wa to ści śro do wi ska. Utrzy my wa nie się te go ty pu nisz eko lo gicz nych
moż li we jest w wa run kach eko sys te mów nie za kłó co nych go spo dar ką le śną i sta no -
wi przed miot za in te re so wa nia eko lo gii w za kre sie funk cjo no wa nia eko sys te mów
le śnych oraz stra te gii ochro ny przy ro dy i róż no rod no ści bio lo gicz nej. Dla ochro -
ny la su punk tem za in te re so wa nia są or ga ni zmy an ta go ni stycz ne w sto sun ku do kor -
ni ka dru ka rza pod czas ca łe go roz wo ju, mo gą ce ogra ni czyć li czeb ność je go po pu -
la cji w stop niu istot nym dla ochro ny drze wo sta nów.

Pi śmien nic two do ty czą ce za gad nień wy stę po wa nia ga tun ków an ta go ni stycz nych
(dra pież ców, pa ra zy to idów) po wią za nych z kor ni ka mi jest ob szer ne. Sto sun ko wo
du żo in for ma cji po sia da my o kom plek sie ga tun ków zwią za nych z że ro wi ska mi kor -
ni ka dru ka rza. Li sty ga tun ków, ze sta wia ne zwy kle przez spe cja li stów–tak so no mów,
wy czer pu ją za gad nie nia in wen ta ry za cji ga tun ków z po szcze gól nych tak so nów i una -
ocz nia ją bo gac two ga tun ko we ze spo łów kształ tu ją cych się w tych wa run kach (np.
Zumr 1986; Kacz ma rek, Mi chal ski 1994; Ma zur 1995; Ma zur i in. 1996; Mi chal ski
1998b, 2007; Mi chal ski, Ma zur 1999; Ke nis i in. 2004; Gwiaz do wicz 2008; Sko rup -
ski i in. 2012). Rzad sze są na to miast pra ce wy ja śnia ją ce ro lę po szcze gól nych ga tun -
ków czy grup eko lo gicz nych (Mills 1985), a tyl ko nie licz ne przed sta wia ją kształ to -
wa nie się ze spo łów ga tun ków w że ro wi skach dru ka rza, z po da niem eta pów suk ce sji
i fre kwen cji po szcze gól nych ga tun ków zgru po wań (We slien 1992c; Kacz ma rek, Mi -
chal ski 1995; We rme lin ger 2002; Ty kar ski 2006).

W ni niej szym pod roz dzia le omó wio no or ga ni zmy dra pież ne zwią za ne z kor -
ni kiem dru ka rzem we dług grup sys te ma tycz nych, scharak te ry zo wa no ich ro lę eko -
lo gicz ną oraz moż li wo ści wy ko rzy sta nia na tu ral nych za leż no ści mię dzy ty mi ga -
tun ka mi w ochro nie la su, a tak że ze sta wio no oma wia ne ga tun ki w ukła dzie
ta be la rycz nym (tab. 4).

4.2.3. Dra pież ne bez krę gow ce 

Andrzej Ma zur, Jacek B. Mi chal ski
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Ta be la 4. Ze sta wie nie dra pież nych ga tun ków owa dów stwier dzo nych w że ro wi skach kor ni ka dru -
ka rza na te re nie Pol ski wraz z uwa ga mi o tro fi zmie i wier no ści w sto sun ku do śro do wi ska pod -
ko ro we go.
Kla sy wier no ści: 

F3 – ga tun ki wy łącz ne (cha rak te ry stycz ne), na le żą ce do fau ny na drzew nej i sub kor ty kal nej (pod ko ro wej),
nie spo ty ka ne w in nych śro do wi skach,

F2 – ga tun ki wy bie ra ją ce, tj. wy stę pu ją ce zwy kle na drze wach, ale rów nież w in nych śro do wi skach,
F1 – ga tun ki to wa rzy szą ce, tj. wy stę pu ją ce za rów no na drze wach, jak i w in nych śro do wi skach (bez wy -

raź nej pre fe ren cji w sto sun ku do bio to pu),
F0 – ga tun ki ob ce, cha rak te ry stycz ne dla in nych śro do wisk, przy pad ko wo wcho dzą ce w skład fau ny na -

drzew nej i sub kor ty kal nej.

Tro fizm:
e – eu zo ofa gi , h – he mi zo ofa gi, p – pa ra zo ofa gi, m – my ce to fag, f – fi to fag, s – schi zo fag, pas – pa so żyt,
? – da ne nie pew ne lub nie zna ne

Rząd i ro dzi na Ga tun ki w ukła dzie al fa be tycz nym Kla sa 
wier no ści Tro fizm

1 2 3 4
RHA PHI DI DES Rha phi dia ophiop sis L. F3 e

CO LE OP TE RA:
Ca ra bi da e3

Dro mius agi lis (Fabr.) F3 e
Dro mius an gu sta tus Brull. F3 e
Dro mius fe ne stra tus (F.) F3 e
Dro mius qu adri ma cu la tus L. F3 e
No thio phi lus bi gut ta tus (Fabr.) F0 e
No thio phi lis ru fi pes (Curt.) F3 e
Tre chus la tus (Putz.) F3 e
Tre chus pul chel lus (Putz.) F3 e
Tre chus stria tu lus (Putz.) F3 e
Ta chy ta na na Gyll. F3 e

Ce ry lo ni dae Ce ry lon fer ru gi neum (Steph.) F2 m
Ce ry lon im pres sum Er. F3 m

Ci si dae Cis bi den ta tus (Ol.) F2 m
Clam bi dae Ca lyp to me rus al pe stris L. F2 m

Cle ri dae Tha na si mus for mi ca rius (L.) F3 e
Tha na si mus fe mo ra lis (Zett.) F3 e

Cryp to pha gi dae

Ato ma ria al pi na He er F2 m
Ato ma ria api ca lis Er. F0 m
Ato ma ria atra ta Re itt. F1 m
Ato ma ria le wi si Re itt. F0 m
Cryp to pha gus cy lin drus (Kiesw.) F2 m, s

3 Na zwy tak so no micz ne i układ sys te ma tycz ny chrząsz czy przy ję to za: Bo ro wiec L. 2012. Ico no gra phia Co -
le op te ro rum Po lo niae, www.col po lon.uni.wroc.pl
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1 2 3 4

Cryp to pha gi dae
Cryp to pha gus den ta tus (Hrbst.) F1 m, s
Cryp to pha gus mon ta nus (Bri so ut) F1 m, s
Cryp to pha gus sca ni cus (L.) F1 m, s

Cur cu lio ni dae
Cryp tur gus ci ne reus (Hrbst.) F3 f
Cryp tur gus hi spi du lus Thoms. F3 f
Cryp tur gus pu sil lus (Gyll.) F3 f

Hi ste ri dae

Pa ro ma lus pa ral le le pi pe dus (Hrbst.) F3 e
Ple ga de rus di sci sus Er. F3 e
Ple ga de rus sau cius Er. F3 e
Ple ga de rus vul ne ra tus (Panz.) F3 e

Hy dro phy li dae Me ga ster num con ci nu um (Marsh.) F1 f, s

La tri dii dae

Ari dius no di fer (Westw.) F1 m
Car to de re an gu sta ta (Steph.) F1 m
Cor ti ca ria lam bia na (Sharp) F2 ? m
Cor ti ca ria lon gi col lis (Zett.) F2 m
Cor ti ca ria lon gi cor nis Hrbst. F3 m
Enic mus fun gi co la (Thoms.) F2 m
Enic mus ru go sus (Hrbst.) F2 m
La th ri dius mi nu tus (L.) F2 m

Le io di dae

Aga thi diusm be sci di cum F1 m
Aga thi dium con fu sum Bris. F1 m
Aga thi dium ni gri pen ne (F.) F1 m
Aga thi dium pi sa rum (Bris.) F1 m
Aga thi dium ro tun da tum (Gyll.) F1 m
Le io des bran di si (Holdh.) F1 m

Ly ci dae Pla ty cis mi nu tus (F.) F1 h

Mo no to mi dae

Mo no to ma lon gi col lis (Gyll.) F2 p
Mo no to ma pi ci pes (Hrbst.) F0 s
Rhi zo pha gus bi pu stu la tus (F.) F3 e
Rhi zo pha gus cri bra tus (Gyll.) F2 e
Rhi zo pha gus de pres sus (Fabr.) F3 e
Rhi zo pha gus di spar (Payk.) F2 e
Rhi zo pha gus fer ru gi neus (Payk.) F3 e
Rhi zo pha gus ni ti du lus (F.) F2 e

Ni ti du li dae

Epu rea an gu stu la (Sturm) F3 h
Epu rea bi no ta ta Re itt. F3 h
Epu rea bo re el la (Zett.) F3 h
Epu rea deu be li Re itt. F3 h?
Epu rea le viu scu la (Gyll.) F3 h
Epu rea mur seu li Re itt. F3 h
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1 2 3 4

Ni ti du li dae

Epu rea mu eh li Re itt. F3 h
Epu rea pyg ma ea (Gyll.) F3 h
Epu rea ru fo mar gi na ta (Steph.) F2 h
Epu rea ter mi na lis (Mann.) F2 h
Epu rea tho ra ci ca (To urn.) F3 h
Gli schro chi lus qu adri punc ta tus (L.) F3 e
Ipi dia qu adri ma cu la ta (Qu ens.) F2 h
Pi ty opha gus fer ru gi neus (L.) F3 h

Oma li si dae Oma li sus fon tis bel la qu aei Fo urcr. F1 ?
Py thi dae Py tho de pres sus (L.) F2 e
Sal pin gi dae Sal pin gus ru fi col lis (L.) F2 p

Si lva ni dae Si lva nus uni den ta tus (Ol.) F2 p
Ule io ta pla na ta (L.) F2 p

Sphin di dae Aspi dio pho rus or bi cu la tus (Gyll.) F2 m

Sta phy li ni dae

Acru lia in fla ta (Gyll.) F3 h
Ale ocha ra bi pi stu la ta (L.) F0 e
Ale ocha ra spar sa (He er) F1 e
Ano ty lus ru go sus (Fabr.) F0 p
An tho pha gus oma li nus (Zett.) F0 p
Athe ta aene ipen nis Thoms. = A. pi ci pen nis (Mann.) F0 h
Athe ta ami cu la (Steph.) F0 h
Athe ta be nic kiel la Brund. F0 h
Athe ta clien tu la (Er.) F0 h
Athe ta excel lens (Kr.) F0 h
Athe ta fun gi (Grav.) F0 h
Athe ta hans se ni Strand F0 h
Athe ta har wo odi Wil liams F0 h
Athe ta (=Ena lo dro ma) he pa ti ca (Er.) F1 h
Athe ta isch no ce ra Thoms. F0 h
Athe ta la eva na (Muls. et Rey) F1 h
Athe ta lon gi cor nis (Grav.) Fo h
Athe ta mon ti co la (Thoms.) F0 h
Athe ta myr me co bia (Kr.) F1 h
Athe ta pa lu stris (Kiesw.) Fo h
Athe ta aene icol lis (Sharp) = A. pe tryi (He er) F1 h
Athe ta pi ci pes (Thoms.) = A. exca va ta (Gyll.) F2 h
Athe ta pi li cor nis (Thoms.) F0 h
Athe ta pro ce ra (Kr.) F0 h
Athe ta pu be ru la (Sharp) F0 h
Athe ta so da lis (Er.) F0 h

cd. tab. 4
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1 2 3 4

Sta phy li ni dae

Athe ta spa tu la (Fauv.) F0 h
Athe ta ti bia lis (He er) F0 h
Athe ta tri no ta ta (Kr.) F1 h
Bi plo po rus bi co lor (Den ny) F2 h
Bi snius fi me ta rius (Grav.) F1 e
Bi snius sor di dus (Grav.) F1 e
Bo li to cha ra ob li qua Er. F2 h
Co ry phium an gu sti col le (Steph.) F2 e
Da do bia im mer sa (Er.) F2 h
De xio gya cor ti ci na (Er.) F2 h
Di na ra ea ar ca na (Er.) F2 h
Eu spha le rum lon gi pen ne (Er.) F0 p
Eu spha le rum rec tan gu lum (Fauv.) F0 p
Ga brius exspec ta tus Smet. F2 e
Ga brius splen di du lus (Grav.) F3 e
Ha pa la ra ea flo ra lis (Payk.) F0 p
Ha la pa ra ea li ne aris (Zett.) F2 p
Lep tu sa exi mia (Kr.) F0 h
Lep tu sa fu li gi no sa (Aúbe) F2 h
Lep tu sa fu mi da (Er.) F3 h
Lep tu sa pul chel la (Mann.) F3 h
Lio glu ta mi crop te ra (Thoms.) F0 h
Me gar th rus de pres sus (Payk.) F1 p
Mniu sa in cras sa ta (Muls. et Rey) F0 h
Nu do bius len tus (Grav.) F3 e
Oma lium ru ga tum (Muls. et Rey) F1 p
Oxy po da al ter nans (Grav.) F0 p
Oxy po da ska litz ky (Bernh.) F0 p
Oxy po da um bra ta (Gyll.) F0 p
Phi lon thus qu isqu ilia rius (Gyll.) F0 e
Phlo eodro ma con co lor (Kr.) F3 h
Phlo eono mus lap po ni cus (Zett.) F3 h
Phlo eono mus mi ni mus (Er.) F3 h
Phlo eono mus pla nus (Payk.) F3 h
Phlo eono mus pu sil lus (Grav.) F3 h
Phlo eono mus punc ti pen nis Thoms. F3 h
Phlo eopo ra cor ti ca lis (Grav.) F3 h
Phlo eopo ra te sta cea (Mann.) F3 h
Phyl lo dre po idea cre na ta (Grav.) F3 h
Pla cu sa de pres sa Ma eklin F3 h
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1 2 3 4

Sta phy li ni dae

Pla cu sa in co ple ta Sjöberg F3 h
Pla cu sa pu mi lio (Grav.) F3 h
Pla cu sa ta chy po ro ides (Waltl) F3 h
Plec to ph lo eus zo ufa li Mach. F1 ?
Pro te inus bra chyp te rus (F.) F1 h
Qu edius cinc ti col lis (Kr.) F0 e
Qu edius lu ci du lus (Er.) F0 e
Qu edius me so me li nus (Marsh.) F2 e
Qu edius mo lo chi nus (Grav.) F1 e
Qu edius ochrop te rus Er. F2 e
Qu edius pa ra di sia nus (He er) F0 e
Qu edius pla gia tus Mann. F3 e
Qu edius punc ta tel lus (He er) F0 e
Sia go nium qu adri cor ne Kir by et Spen cer F2 e
Sten nus fla vi pal pis Thoms. F0 e
Ste nus fos su la tus Er. F0 e
Ste nus fu sci cor nis Er. F0 e
Ste nus ju no (Payk.) F0 e
Syn tho mium aeneum (Müll.) F1 h
Ta chi nus la ti col lis (Grav.) F0 h
Ta chi nus pal li pes (Grav.) F0 h
Ta chi nus ru fi pes (L.) F0 h
Thi no tus mo rion (Grav.) F0 p
Xan tho li nus gla bra tus (Grav.) F2 e
Xy lo dro mus de pres sus (Grav.) F0 p

Tro gos si ti dae Ne mo zo ma elon ga tum (L.) F3 e
Te ne bro ides mau ri ta ni cus (L.) F1 f

Te ne brio ni dae
Cor ti ceus li ne aris (Fabr.) F3 h
Cor ti ceus fra xi ni (Ku gel.) F3 h
Cor ti ceus uni co lor Pill. F2 h

Zo phe ri dae Bi to ma cre na ta (Fabr.) F2 h
La sco no tus jel skii (Wank.) F3 h

DIP TE RA, 
Lon cha eidae

Lon cha ea cho rea F. F2 p?
Lon cha ea col li ni Hack. F2 p?
Lon cha ea la ti cor nis Mg. F2 p?
Lon cha ea li ma tu la Coll. F2 p?
Lon cha ea pa rvi cor nis Mg. F2 p?
Lon cha ea se it ne ri Hed. F2 p?
Lon cha ea tar sa ta Fll. F2 p?

Pal lop te ri dae Ta xo neu ra (= Pal lop te ra) usta Me ig F2 p?

cd. tab. 4
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1 2 3 4

Do li cho po di dae

Me de te ra bi li ne ata Frey. F2 e?
Me de te ra di chro ce ra Ko warz F2 e?
Me de te ra fa scia ta Frey. F2 e?
Me de te ra si gna ti cor nis Lw. F2 e?

HE TE ROP TE RA,
An tho co ri dae Pie zo ster nus cur si tans Fall. F2 e

ACA RI4, ME SO STIG MA TA

Ce la enop si dae Ce la enop sis ba dius C. L. Koch F2 e
Pleu ro nec to ce la eno au stria ca Vitzt. F2 e

Se ji dae Se jus hi nan gen sis Hir schm. et. Kaczm. F2 e
Se jus to ga tus C. L. Koch F3 e

Pa ra si ti dae

Ga ma so des spi ni ger (Träg.) F2 e
Eu ga ma sus ma gnus (Kra mer) F2 e
Ho lo pa ra si tus cal ca ra tus (C. L. Koch) F3 e
Pa ra ga ma sus mi sel lus (Ber le se) F3 e
Per ga ma sus me dio cris Ber le se F1 e
Por r ho sta spis lu nu la ta Müller F1 e
Vul ga ro ga ma sus kra epe li ni (Ber le se) F1 e

Asci dae

Arc to se ius ce tra tus (Selln.) F2 e
Ga ma sel lo des bi co lor (Ber le se) F1 e
La sio se ius ome tes (Oudm.) F2 e
Proc to la elaps fi se ri (Sa mš.) F2 e
Proc to la elaps pi ni (Hir schm.) F2 e
Proc to la elaps ro tun da (Hir schm.) F2 e

Ve iga ia ii dae Ve iga ia ne mo ren sis (C. L. Koch) F2 e

Di ga ma sel li dae

Den dro la elaps apo phy seus Hir schm. F2 e
Den dro la elaps ar ma tus Hir schm. F2 e
Den dro la elaps co ma tus Hir schm. F2 e
Den dro la elaps di se to si mi lis Hir schm. F2 e
Den dro la elaps he xa spi no sus Hir schm. F2 e
Den dro la elaps la tus Hir schm. F3 e
Den dro la elaps lon gi fal lax Hir schm. F3 e
Den dro la elaps no stri cor nu tus Hir schm. et Wiśn. F2 e
Den dro la elaps punc ta tus Hir schm. F2 e
Den dro la elaps qu adri se to si mi lis Hir schm. F2 e
Den dro la elaps qu adri se tus (Ber le se) F3 e
Den dro la elaps te tra spi no sus Hir schm. F2 e
Den dro la elaps tra pe zo ides Hir schm. F2 e

4 Na zwy ga tun ko we i układ sys te ma tycz ny roz to czy przy ję to za opra co wa niem Sko rup skie go i in. (2012).
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1 2 3 4
Evi phi di dae Iphi do so ma fi me ta rium (Müll.) F2 e
Ame ro se ii dae Ame ro se ius lon gi tri chus Hir schm. F2 e
La ela pi dae Hy po aspis acu le ifer (Ca nestr.) F3 e
Mi cro gy nii dae Mi cro gy nium rec tan gu la tum Träg. F3 e

Phy to se ii dae

Am bly se ius ob tu sus (C. L. Koch) F2 e
An tho se ius rich te ri (Karg) F2 e
An tho se ius ver ru co sus Wa inst. F2 e
Ty ph lo dro mus rich te ri Karg F2 e

Po ly aspi dae Po ly aspis pa ta vi nus Ber le se F3 e
Tra chy ti dae Tra chy tes aegro ta (C. L. Koch) F3 e

Tre ma tu ri dae

Tri cho uro po da bi pi lis (Vitzt.) F2 e
Tri cho uro po da da lar na en sis Hir schm. 
et Zirn giebl -Ni col F2 e

Tri cho uro po da ele gans (Kra mer) F2 e
Tri cho uro po da ga li ca Wiśn. et Hir schm. F2 e
Tri cho uro po da lon gio va lis Hir schm. 
et Zirn giebl -Ni col F2 e

Tri cho uro po da ob scu ra (C. L. Koch) F2 e
Tri cho uro po da ova lis (C. L. Koch) F2 e
Tri cho uro po da po ly tri cha (Vitzt.) F2 e
Tri cho uro po da struc tu ra Hir schm. 
et Zirn giebl -Ni col F2 e

Tri cho uro po da vitz thu mi lon gi se ta Hir schm. et Wiśn. F2 e

Uro di ny chi dae Uro obo vel la ipi dis (Vitzt.) F2 e
Uro obo vel la vi ni co lo ra (Vitzt.) F2 e

Ve iga ia ii dae Ve iga ia ce rva (Kra mer) F3 e
Ve iga ia ne mo ren sis (C. L. Koch) F2 e

Ze rco ni dae Ze rcon cu rio sus Träg. F3 ?
AC TI NE DI DA
Tar so ne mi dae

Ipo ne mus ga eble ri (Scha ar sch midt) F3 e
Tar so ne mus ips Lin dqu ist F2 e

ACA RI DI DA,
Aca ri di dae

Schwie bea no va (Oudm.) F2 m, s
Mi cha elo pus cor ti ca lis (Mi cha el) F1 m, s

Me triop pii dae Ce ra top pia bi pi lis (Her mann) F1 m

Ori ba tu li dae Pa ra le ius le on ty ny chus Ber le se F1 s
Phau lop pia lu co rum (C. L. Koch) F1 s

NE MA TO DA

Pa ra si ty len chus di spar Fuchs F2 pas
Con tor ty len chus di plo ga ster (V. Li stow) Rühm F2 pas
Po ly mor pho ty len chus ty po gra phi (Fuchs) Rühm F2 pas
Pa ra si tor hab di tis ob tu sa (Fuchs) Rühm F2 pas

cd. tab. 4
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Pod ko ro we or ga ni zmy dra pież ne, ze wzglę du na spe cja li za cję i to le ran cję po -
kar mo wą wy ra żo ną udzia łem po kar mu mię sne go, moż na po dzie lić na trzy za sad -
ni cze gru py. Są to eu zo ofa gi, czy li or ga ni zmy ści śle dra pież ne, od ży wia ją ce się wy -
łącz nie po kar mem zwie rzę cym. Dru ga ka te go ria obej mu je or ga ni zmy fa kul ta tyw nie
i okre so wo po bie ra ją ce po karm z tka nek zwie rzę cych – czy li he mi zo ofa gi. Trze cią
gru pą są pa ra zo ofa gi, od ży wia ją ce się zwy kle po kar mem or ga nicz nym, ale nie zwie -
rzę cym, i tyl ko in cy den tal nie po bie ra ją ce po karm zwie rzę cy (Szu jec ki 1978; Ma -
zur, Per liń ski 1995).

Ob ser wo wa no wie lo krot nie, że w ca łym bo gac twie bez krę gow ców by tu ją cych
pod ko rą część ga tun ków jest spe cy ficz nych, zwią za nych ze śro do wi skiem spo so -
bem roz wo ju i spe cja li za cją po kar mo wą. Na to miast nie któ re ga tun ki spo ty ka ne są
pod ko rą okre so wo lub zu peł nie przy pad ko wo. W ce lu okre śle nia za leż no ści kor -
ni ków i owa dów dra pież nych za sto so wa no ska lę klas wier no ści (Szu jec ki 1983), do -
sto so wa ną do spe cy fi ki śro do wi ska pod ko ro we go (Ma zur, Per liń ski 1995). 

Chrząsz cze (Co le op te ra)
Jest to gru pa owa dów bar dzo róż no rod na, nie tyl ko w śro do wi sku pod ko ro wym,

ale w ogó le w eko sys te mach lą do wych. Ty po we chrząsz cze dra pież ne za li cza ne do
pod rzę du Ade pha ga (m.in. pły wa ko wa te, bie ga czo wa te) nie wy stę pu ją licz nie pod
ko rą drzew. Tyl ko ga tun ki z nie wie lu ro dza jów wy spe cja li zo wa ły się do ży cia na po -
wierzch ni ko ry, po któ rej spraw nie bie ga ją po ga łę ziach, na wet wy so ko w ko ro nach
drzew. Na le ży do nich ro dzaj Dro mius sp., obej mu ją cy w na szej fau nie kil ka ga tun -
ków drob nych chrząsz czy, z któ rych naj czę ściej spo ty ka nym jest D. qu adri ma cu -
la tus (L.), stwier dzo ny w chod ni kach wie lu ga tun ków kor ni ków (Mi chal ski, Ma -
zur 1999). Tak że bar dzo ma łym ga tun kiem chrząsz cza z tej ro dzi ny, spo ty ka nym
po wszech nie w śro do wi sku sub kor ty kal nym, jest Ta chy ta na na (Gyll.). In ne ga tun -
ki bie ga czo wa tych stwier dza ne w że ro wi skach kor ni ków tra fia ją tam przy pad ko -
wo w cza sie po szu ki wa nia po kar mu lub miejsc zi mo wa nia i nie są zwią za nie roz -
wo jem ze śro do wi skiem pod ko ro wym.

Gni li ko wa te (Hi ste ri dae), za li cza ne do pod rzę du chrząsz czy wie lo żer nych (Po -
ly pha ga), są dra pież ni ka mi. Wie le ga tun ków i ro dza jów tych chrząsz czy spo ty ka się
w chod ni kach ksy lo fa gów, a nie któ re wy ka zu ją da le ko idą ce przy sto so wa nia mor -
fo lo gicz ne do pod ko ro we go try bu ży cia (skraj ne spłasz cze nie cia ła, przy bie ra nie
kształ tu cy lin drycz ne go i drob nych roz mia rów cia ła) (Ma zur 1981). 

W chod ni kach kor ni ka dru ka rza wy ka zy wa ne by ły ga tun ki z ro dza jów Ple ga -
de rus sp., Pa ro ma lus sp. i Pla ty so ma sp.

Ku sa ko wa te (Sta phy li ni dae), sta no wią ce naj licz niej szą ga tun ko wo ro dzi nę
chrząsz czy w śro do wi sku pod ko ro wym, re pre zen to wa ne są za rów no przez for my
wy so ko wy spe cja li zo wa ne, jak i zu peł nie przy pad ko we (Ma zur 1995; Smo leń ski
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2002). Ku sa ko wa te w więk szo ści
są zoo fa ga mi. For my o więk -
szych roz mia rach cia ła, jak np.
Nu do bius len tus (Grav.) (fot. 18)
i Qu edius pla gia tus Mann. są
chrząsz cza mi dra pież ny mi (eu zo -
ofa ga mi). Rów nież ich lar wy są
dra pież ne i prze cho dzą roz wój
w chod ni kach kam bio fa gów. Wy -
mie nio ne ku sa ki mo gą efek tyw -
nie re du ko wać li czeb ność m.in.
kor ni ka dru ka rza (np. Kar piń ski
1935). Du ża ru chli wość ku sa ko -
wa tych jest też po wo dem, że na

przy kład dra pież ni ki epi ge icz ne (tzn. by tu ją ce na po wierzch ni gle by), w po szu ki -
wa niu po kar mu pe ne tru ją śro do wi sko pod ko ro we, zwłasz cza na drze wach le żą cych,
ma ją cych kon takt z pod ło żem. Tym też moż na tłu ma czyć du ży udział ga tun ków
przy pad ko wych w że ro wi skach dru ka rza (Ma zur 1995; Ty kar ski 2006). Jed nak więk -
szość ku sa ko wa tych to chrząsz cze drob ne, a nie któ re wręcz bar dzo ma łe i od ży wia -
ją ce się w spo sób pa ra - i he mi zo ofa gicz ny. Od nie daw na, zgod nie z naj now szy mi
po glą da mi tak so no micz ny mi, do ku sa ko wa tych za li cza ne są też chrząsz cze mar -
ni ko wa te (Pse la phi nae), o bar dzo ma łych roz mia rach cia ła – bę dą ce pa ra zo ofa ga -
mi i wy stę pu ją ce w róż nych ty pach śro do wi ska pod ko ro we go, oraz chrząsz cze z pod -
ro dzi ny Sca phi dii nae. Obie te pod ro dzi ny, a zwłasz cza Sca phi dii nae, za li cza ne są
do chrząsz czy grzy bo żer nych (Löbl 1970; Bo row ski 2006).

Do efek tyw nych dra pież ni ków na le żą chrząsz cze z ro dzi ny prze kra sko wa tych
(Cle ri dae), a wśród nich naj bar dziej zna ny w prak ty ce le śnej prze kra sek mró wecz-
ka Tha na si mus for mi ca rius (L.) (fot. 19). Jest on pod ręcz ni ko wym przy kła dem ga-
tun ku dra pież ne go w sta dium za rów no owa da do sko na łe go, jak i lar wy, któ ry sku-
tecz nie po lu je na kor ni ki i in ne owa dy prze cho dzą ce roz wój pod ko rą drzew (Gauß
1954; Ma zur 1975; Szu jec ki 1995). Jest też jed nym z nie wie lu ga tun ków dra pież -
nych chrząsz czy, któ re mu w ostat nich la tach po świę co no du żo uwa gi ba daw czej.
Tha na si mus for mi ca rius jest bio lo gicz nie przy sto so wa ny do dra pież ne go try bu 
życia. Chrząsz cze o wy dłu żo nym cie le i sto sun ko wo dłu gich bież nych od nó żach,
spraw nie bie ga jąc po po wierzch ni ko ry drzew sto ją cych i le żą cych, po lu ją na kor-
ni ki, kóz ki i smo li ki. Sa mi ce skła da ją oko ło 60–120 jaj pod ko rę drzew, a cha rak -
te ry stycz ne ró żo wa we lar wy (fot. 20) po lu ją na lar wy kam bio - i ksy lo fa gów prze-
cho dzą cych roz wój pod ko rą, głów nie ga tun ków igla stych. Fe no lo gia prze kra ska
jest do sto so wa na do po ja wu ga tun ków kor ni ków i kó zek, nie tyl ko wio sen nych, ale

Fot. 18. Dra pież ny ku sak Nu do bius len tus (Grav.) (J.H.)
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rów nież po ja wia ją cych się póź niej
(Schro eder, We slien 1995; Schro e der
1999). Mło de chrząsz cze prze po -
czwar cza ją się w ko leb kach pod ko -
rą drzew już na je sie ni – przed zi mo-
wa niem. Na wio snę opusz cza ją one
ko leb ki i za czy na ją po lo wać na owa-
dy na la tu ją ce na ma te riał lę go wy.
W wa run kach skan dy naw skich
stwier dzo no, że roz wój lar wal ny
więk szej czę ści po pu la cji trwa dwa
la ta, a tyl ko u 6% larw stwier dzo no
prze po czwar cze nie je sie nią w ro ku
zło że nia jaj (Schro eder 1999)5. Jest
to in for ma cja waż na z punk tu wi -
dze nia do sto so wa nia me tod ochro-
ny drze wo sta nów do po trzeb za cho-
wa nia fau ny po ży tecz nej (dra pież -
nej i pa so żyt ni czej) i za pew nie nia
wa run ków jej roz wo ju. 

W wa run kach la bo ra to ryj nych
stwier dzo no, że chrząsz cze prze kra -
ska zja da ją w cią gu około 2–4 mie -
się cy swe go ży cia 60–130 dru ka rzy
(We slien, Re gnan der 1992), a lar wy
mo gą zre du ko wać po tom stwo dru -
ka rza o 60% (Schro eder 2003).
W wa run kach gra da cji stwier dzo no
po nad to za leż ność po mię dzy gę sto -
ścią że ro wisk kor ni ka dru ka rza na jed no st ce po wierzch ni a licz bą larw i chrząsz -
czy prze kra ska, tj. ob ser wo wa no wyż szą li czeb ność po pu la cji prze kra ska, a wzrost
za gęsz cze nia larw te go ga tun ku w że ro wi skach po wo do wał wzrost śmier tel no ści dru -
ka rzy. Świad czy to o du żej ro li dra pież nic twa larw prze kra ska w ogra ni cza niu li -
czeb no ści po pu la cji kor ni ka (We slien 1994). Ba da no też me cha nizm po wszech nie
zna nej re ak cji dra pież ni ków – w tym przy pad ku prze kra ska, na fe ro mo ny wy dzie -

Fot. 19. Prze kra sek mró wecz ka Tha na si mus for mi ca -
rius (L.) (J.H.)

5 W wa run kach kli ma tycz nych Pol ski roz wój ten na stę pu je szyb ciej, a sta dium zi mu ją cym są lar wy
pod ko rą drzew. Prze po czwar cze nie od by wa się wio sną. Praw do po dob nie na stę pu je też na kła da nie
się ge ne ra cji lub prze dłu ża nie okre su roz wo ju, gdyż w cią gu ro ku spo ty ka się lar wy w róż nych sta -
diach (Bu ra kow ski i in. 1986).

Fot. 20. Dra pież na lar wa Tha na si mus for mi ca rius (L.)
(W.J.)
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la ne przez kor ni ka dru ka rza i sub stan cje za pa cho we drze wa. Dra pież nik po sia da
re cep to ry wę cho we, zdol ne re ago wać na fe ro mo ny wie lu kor ni ków, co wska zu je,
że jest on w sta nie wy kryć i roz róż nić po szcze gól ne ga tun ki (Han sen 1983; Tøm -
merås 1985). W pół noc nej czę ści kra ju oraz na ob sza rach gór skich, oprócz prze -
kra ska mró wecz ki, wy stę pu je dru gi po dob ny ga tu nek – prze kra sek ru do no gi Tha -
na si mus fe mo ra lis (Zett.) (Ma zur 1975; Bu ra kow ski i in. 1986). Jak wy ka za no
w ba da niach po rów naw czych obu ga tun ków (Schro eder 2003), róż ną się one fe no -
lo gią lo tu. Prze kra sek mró wecz ka roz po czy na swo ją ak tyw ność rów no cze śnie 
z lo tem ce tyń ca więk sze go i po le sia ka ob ra mo wa ne go, na to miast prze kra sek ru do -
no gi – nie co póź niej, w okre sie lo tu kor ni ka dru ka rza.

Dra pież ny tryb ży cia w chod ni kach kam bio fa gów i ksy lo fa gów pro wa dzą tak -
że ga tun ki z kil ku in nych ro dzin. Do ta kich dra pież ców na le żą chrząsz cze z ro dza -
ju Rhi zo pha gus Hrbst. (daw niej kla sy fi ko wa ne do ro dzi ny Rhi zo pha gi dae – ob -
umier ko wa te, obec nie do Mo no to mi dae), o wy dłu żo nym i nie co spłasz czo nym
kształ cie cia ła. Ich lar wy i po sta cie do sko na łe spo ty ka ne są pod ko rą drzew w chod -
ni kach wie lu ga tun ków kor ni ków i in nych owa dów pod ko ro wych (Nun berg 1967;
Mi chal ski 1998b; Mi chal ski, Ma zur 1999), przy czym po szcze gól ne ga tun ki ob umier -
ków nie są ści śle wy spe cja li zo wa ne, ani w sto sun ku do ga tun ku go spo da rza, ani też
w sto sun ku do ro dza ju po kar mu, i mo gą prze by wać pod ko rą róż nych ga tun ków
drzew. Oprócz dra pież nic twa w sto sun ku do jaj, larw, po czwa rek i po sta ci do sko -
na łych kor ni ków, lar wy i chrząsz cze ob umier ków mo gą od ży wiać się wy cie ka ją cym
so kiem drzew nym, ple śnia mi i za rod ni ka mi grzy bów (hub). Nie któ re ga tun ki prze -
by wa ją okre so wo na wet w śro do wi sku gle bo wym. Wy so ko wy spe cja li zo wa nym dra -
pież ni kiem bie lo ja da ol brzy mie go Den droc to nus mi cans (Ku gel.) jest Rh. gran dis
(Gyll.). Chrząsz cze te go ob umier ka bar dzo sil nie re agu ją na fe ro mo ny i mo no ter -
pe ny izo lo wa ne z chod ni ków lar wal nych bie lo ja da, co jest wy ko rzy sty wa ne w mo -
ni to rin gu i zwal cza niu bie lo ja da m.in. na Wy spach Bry tyj skich (Fiel ding i in. 1991;
Wa in ho use i in. 1991; Grégo ire i in. 1992; Co uil lien, Grégo ire 1994). Ob ser wa cje
pro wa dzo ne na te re nie Pol ski wska zu ją, że w przy pad ku kra jo wych ga tun ków ob -
umier ków okres ich po ja wu i re ak cja na fe ro mo ny tak że są sko re lo wa ne z bio lo -
gią kor ni ków. Do ty czy to zwłasz cza Rhi zo pha gus de pres sus (Fabr.), któ ry re agu je po -
zy tyw nie na Li no prax i osią ga kul mi na cję li czeb no ści w okre sie rój ki drwal ni ka, oraz
Rh. ni ti du lus (Fabr.) i Rh. cri bra tus (Gyll.), re agu ją cych w ta ki sam spo sób na Chal -
co prax i rój kę ry tow ni ka po spo li te go (Ku bisz 1992).

Z ro dzi ny łysz czyn ko wa tych (Ni ti du li dae) z że ro wi ska mi kor ni ków i śro do wi -
skiem pod ko ro wym zwią za ne są chrząsz cze z ro dza ju Epu rea Er., któ rych w kra ju
wy stę pu je bli sko 30 ga tun ków (Nun berg 1976). Za rów no lar wy, jak i chrząsz cze ży -
ją pod ko rą, ale spo ty ka ne są tak że przy wy cie ka ją cym i fer men tu ją cym so ku drzew.
Nie któ re ga tun ki wy stę pu ją rów nież na grzy bach, zwłasz cza hu bach (E. di stinc ta
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Grimm.), kwia tach, a tak że w gniaz -
dach trzmie li i no rach ziem nych
ssa ków (E. de pres sa Ill.). W chod ni -
kach kor ni ków ży ją po nad to in ne
dra pież ne ga tun ki z ro dzi ny – Ipi dia
qu adri ma cu la ta (Qu ens.) i Pi ty -
opha gus fer ru gi neus (L.).

Cie ka wym zja wi skiem jest nisz -
cze nie jaj kor ni ków przez skry ci ki
(ro dzaj Cryp tur gus sp.), na le żą ce do
tej sa mej ro dzi ny – Sco ly ti nae. Są to
bar dzo drob ne chrząsz cze, o wiel -
ko ści cia ła od 0,9 mm do 1,5 mm,
któ re do za ło że nia wła snych chod -
ni ków ma cie rzy stych wy ko rzy stu ją
już wy gry zio ne chod ni ki in nych kor ni ków, kó zek, bo gat ków i smo li ków, nisz cząc
w tym mo men cie ja ja i naj młod sze lar wy „go spo da rzy” (Kar piń ski, Stra wiń ski 1948;
Oko łów 1963; Ba ła zy 1966; Mi chal ski 1967; Nun berg 1981; Mi chal ski, Ma zur 1999). 
Ob ser wo wa no również nisz cze nie jaj kor ni ka dru ka rza przez ry tow ni ka po spo li -
te go (Ba ła zy 1966).

Mu chów ki (Dip te ra)
Śro do wi sko pod ko ro we jest miej scem by to wa nia i roz wo ju wie lu grup i ga tun -

ków mu chó wek. Naj licz niej sze wśród nich są for my schi zo fa gicz ne (ży wią ce się mar -
twy mi szcząt ka mi ro ślin i zwie rząt), fi to fa gicz ne i my ce to fa gicz ne, a tyl ko nie licz -
ne pro wa dzą dra pież ny tryb ży cia. Do ty po wych zoo fa gów na le żą ga tun ki z ro dza jów
Lon cha ea sp., z ob fi tu ją cej w ga tun ki ro dzi ny Lon cha eidae, oraz ga tun ki z ro dza -
ju Me de te ra sp., z ro dzi ny Do li cho po di dae. Mu chów ki z ro dzin Ce ci do my ii dae, Scia -
ri dae, An tho my idae, Pho ri dae, a tak że in nych, jak Xy lo pha gi dae, La rva evo ri dae,
Ody nii dae oraz Sta tio my idae i Mu sci dae, wy stę pu ją licz nie w śro do wi sku pod ko -
ro wym ja ko sa pro fa gi. Skład ga tun ko wy mu chó wek w że ro wi skach kor ni ków i ich
ro la eko lo gicz na po zo sta ją na dal nie do koń ca po zna ne (Mi chal ski, Ra taj czak 1989;
Mi chal ski, Ba na szak 1994). Du że roz bież no ści i dys ku sje na ła mach pi śmien nic -
twa spe cja li stycz ne go bu dzi spo sób od ży wia nia ga tun ków z ro dzi ny Lon cha eidae.
U ga tun ków prze cho dzą cych roz wój w śro do wi sku pod ko ro wym ob ser wo wa no za -
rów no sa pro - i ko pro fa gizm, jak i dra pież nic two (Lieu tier 1979; Ke nis i in. 2004).
Ga tun ki z ro dza ju Lon cha ea sp. ob ser wo wa no za rów no w de try tu sie, jak i pod ko -
rą drzew igla stych, ja ko ob li ga to ryj ne dra pież ni ki że ru ją ce na ja jach, lar wach i po -
sta ciach do sko na łych owa dów pod ko ro wych. Nie co wię cej in for ma cji w spe cja li -

Fot. 21. Dra pież ny chrząszcz Cor ti ceus fra xi ni (Ku gel.)
(J.H.)
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stycz nym pi śmien nic twie jest na te mat ga tun ków z ro dza ju Me de te ra sp. Są to mu -
chów ki zwią za ne z wie lo ma ga tun ka mi kor ni ków i in nych kam bio fa gów, dra pież -
ne w sto sun ku do ich jaj, larw i ima gi nes. Ich roz wój jest ści śle sprzę żo ny z roz wo -
jem ży wi cie la. Ob ser wo wa no to na przy kła dzie Me de te ra den dro ba ena Kow. (Ni -
co lai 1995; Dip pel i in. 1997). Sa mi ce te go ga tun ku mo gą skła dać oko ło 120 jaj, a mo -
ment ich skła da nia na stę pu je krót ko po tym, jak drze wa zo sta ją za sie dlo ne przez
kor ni ki. Ob ser wo wa no też sil ne re la cje po mię dzy za gęsz cze niem larw kor ni ków
i larw mu chó wek. Roz wój jest jed no rocz ny z jed ną lub dwie ma ge ne ra cja mi. Zi -
mu ją po czwar ki pod ko rą drzew za sie dlo nych. 

Ja ko ga tun ki dra pież ne, ma ją ce zna cze nie w ogra ni cza niu li czeb no ści kor ni ków,
wy mie nia ne są tak że Lon cha ea brug ge ri Mor ge, L. col li ni Hackm. i L. la ti cor nis Meig.
z ro dzi ny Lon cha eidae, obej mu ją cej bli sko 100 ga tun ków wy stę pu ją cych w Eu ro -
pie, z cze go tyl ko 37 wy ka za no z na sze go kra ju (Chu dzic ka, Ski biń ska 2007). W Pol -
sce Lon cha eidae są ro dzi ną sła bo po zna ną.

Wpływ dra pież nych mu chó wek na śmier tel ność kor ni ków oce nia się ja ko ni ski,
jed nak od no to wa ne są przy pad ki, że za gęsz cze nie larw mu chó wek mo że się gać
10 larw na 100 cm2 po wierzch ni ko ry, co prze kła da się na śmier tel ność kor ni ków
rzę du 70–90% (Nu or te va 1959; Ke nis i in. 2004).

U dra pież nych mu chó wek ob ser wo wa no też ta kie zja wi ska, jak ka ni ba lizm (przy
ni skiej li czeb no ści ofiar) czy za bi ja nie więk szej licz by ofiar (przy ich wy so kim za -
gęsz cze niu), niż wy ni ka ło by to z po trzeb po kar mo wych (Ke nis i in. 2004).

Dra pież ne mu chów ki, któ re ła pią kor ni ki w cza sie lo tu, na le żą do ło wi ko wa tych
(Asi li dae). Są to sto sun ko wo du że owa dy o chwyt nych od nó żach i wy dłu żo nym,
sil nym apa ra cie gę bo wym (słu żą cym do za bi ja nia i wy sy sa nia ofiar), bar dzo dobrze
la ta ją ce. W Pol sce stwier dzo no po nad 90 ga tun ków tych mu chó wek, po lu ją cych bar -
dzo spraw nie zarówno na la ta ją ce, jak i sie dzą ce owa dy w róż nych ty pach śro do -
wisk (Tro jan 2007).

Kor ni ki w cza sie swo je go lo tu i pod czas pe ne tra cji eks po no wa nych czę ści pni
pa da ją tak że ofia rą wa żek (Odo na ta), zwłasz cza ga tun ków z ro dza ju Aesh na sp. –
du żych i pe ne tru ją cych od le głe od zbior ni ków wod nych re wi ry (Ła będz ki 1989).

Oprócz wy mie nio nych grup owa dów, dra pież ni ka mi by tu ją cy mi w chod ni kach
kor ni ków są tak że nie licz ne ga tun ki plu skwia ków róż no skrzy dłych (He te rop te ra)
z ro dzi ny dziu bał ko wa tych An tho co ri dae (Gor czy ca 2004), prze cho dzą ce roz wój
pod ko rą drzew i po lu ją ce zwy kle na ma ło ru chli we sta dia roz wo jo we kor ni ków i in -
ne drob ne bez krę gow ce. 

Do po wszech nie zna nych sub kor ty kal nych owa dów dra pież nych, zwią za nych
z eko sys te ma mi le śny mi, na le żą wiel błąd ki (Rha phi diop te ra). Jest to rząd owa dów
cie pło lub nych, uni ka ją cych miejsc wil got nych, któ ry obej mu je w na szej fau nie za -
ledwie 10 ga tun ków o zbli żo nym try bie ży cia i wy ma ga niach eko lo gicz nych
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(Czechow ska 2007). Lar wy wiel błą dek prze cho dzą kil ka na ście sta diów roz wo jo wych
(w wa run kach la bo ra to ryj nych 13–16), przez co ich cykl ży cio wy prze cią ga się na
2–3 la ta i wię cej. Sta dium zi mu ją cym są lar wy, prze po czwar cze nie na stę pu je na wios -
nę, a do efek tyw ne go za koń cze nia roz wo ju nie zbęd ne są ni skie tem pe ra tu ry (oko -
ło 0°C). Po sta cie do ro słe wiel błą dek wy ka zu ją ak tyw ność dzien ną, na to miast sta -
dia lar wal ne są ty po wy mi fo to fo ba mi – o ak tyw no ści noc nej, uni ka ją cy mi świa tła.
Owa dy do sko na łe od ży wia ją się wszyst ki mi, sła bo schi ty no zo wa ny mi bez krę gow -
ca mi, przy czym du ży udział w ich die cie ma ją mszy ce. O tro fi zmie larw brak jest
szcze gó ło wych da nych. Praw do po dob nie są one nie wy spe cja li zo wa ny mi dra pież -
ni ka mi, od ży wia ją cy mi się ma ło ru chli wy mi owa da mi pod ko ro wy mi o mięk kim
cie le (zwłasz cza lar wa mi i po czwar ka mi) (Aspöck i in. 1991).

Roz to cze (Aca ri)
Roz to cze są licz ną i jed ną z naj bar dziej zróż ni co wa nych ga tun ko wo grup bez -

krę gow ców za sie dla ją cych że ro wi ska kor ni ka dru ka rza (Kieł czew ski, Wi śniew ski
1983; Mi chal ski, Ra taj czak 1989; Mi chal ski i in. 1992a, b; Gwiaz do wicz 2007, 2008;
Sko rup ski i in. 2012). Spo ty ka się wśród nich wy spe cja li zo wa ne gru py ty po wych
dra pież ców i pa ra zy to idów ata ku ją cych kor ni ki, ale rów nież in ne drob ne bez krę -
gow ce i ni cie nie oraz gru pę ty po wych ko men sa li – ko rzy sta ją cych z bo ga tych resz -
tek or ga nicz nych i grzyb ni roz wi ja ją cych się w że ro wi skach. Mi mo licz nych ba dań
zmie rza ją cych do po zna nia zgru po wań roz to czy to wa rzy szą cych kor ni kom, stan
wie dzy na ten te mat, zwłasz cza o ich eko lo gii, cią gle jest ni ski. 

Do wy spe cja li zo wa nych dra pież ni ków ata ku ją cych ja ja kor ni ków na le żą ga tun -
ki z ro dza jów Ipo ne mus sp. i Pa ra ca ro phe nax sp., na to miast roz to cza z ro dza jów Py -
emo tes sp. i Di ga ma sel lus sp. ata ku ją lar wy i po czwar ki. Po sta cie do ro słe kor ni ków,
ze wzglę du na ich roz mia ry i stward nia ły chi ty no wy oskó rek, nie są ata ko wa ne. Ko -
lo ni za cja i za sie dla nie że ro wisk kor ni ków przez roz to cze od by wa się dro gą fo re zji
(bier ne go prze no sze nia), a or ga ni zma mi prze no szą cy mi są za rów no kor ni ki, jak i in -
ne chrząsz cze to wa rzy szą ce i pa ra zy to idy (Mo ser, Bo genschütz 1984).

Szcze gó ło wy ze staw ga tun ków roz to czy stwier dzo nych w że ro wi skach kor ni ka
dru ka rza za wie ra ją opra co wa nia Mi chal skie go (1998b, 2007), Mi chal skie go i Ma -
zu ra (1999) oraz Gwiaz do wi cza (2008). Są to prze glą do we opra co wa nia opar te na
bo ga tym pi śmien nic twie. Wy ni ki stu diów i ba dań nad skła dem ga tun ko wym i suk -
ce sją aka ro fau ny w że ro wi skach kor ni ka dru ka rza za wie ra ją opra co wa nia Kacz mar -
ka i Mi chal skie go (1994, 1995). Opi sa ne przez nich zgru po wa nia, w któ rych stwier -
dzi li 47 ga tun ków z rzę du Me so stig ma ta, obej mu ją ce go prze waż nie for my
dra pież ne, pod wzglę dem skła du ga tun ko we go nie od bie ga ją za sad ni czo od ze sta -
wu roz to czy za no to wa ne go w sze re gu in nych pra cach (Kieł czew ski, Wi śniew ski
1983; Mi chal ski i in. 1985, 1992a, b), in ny mi sło wy nie są spe cy ficz ne dla kor ni ka
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dru ka rza i są po dob ne do in nych zgru po wań w że ro wi skach po zo sta łych kor ni ków
drzew igla stych. Po nad to skład ga tun ko wy roz to czy, a zwłasz cza sto sun ki ilo ściowe
po mię dzy ga tun ka mi two rzą cy mi ze spo ły, za le ży od fa zy roz wo ju że ro wi ska go spo -
da rza, przy kła do wo w po cząt ko wej i koń co wej fa zie roz wo ju że ro wi ska w zgru po -
wa niu Me so stig ma ta do mi nu je Proc to la elaps fišeri (Samš.), na to miast w środ ko wych
fa zach roz wo ju pa nu je Den dro la elaps qu adri se tus (Ber le se). Po mi mo po do bień stwa
zgru po wań pod wzglę dem skła du ga tun ko we go, naj więk sze bo gac two ga tun ków
stwier dzo no wła śnie w że ro wi skach Ips ty po gra phus (Kacz ma rek, Mi chal ski 1995).

Zna cze nie roz to czy ja ko czyn ni ka po wo du ją ce go śmier tel ność kor ni ka dru ka -
rza okre śla na jest ja ko nie wiel ka, mi mo że np. w przy pad ku ogłod ka mie czo no śnego
Sco ly tus en si fer Eichh. od no to wy wa no na wet 90% śmier tel ność po pu la cji (re duk -
cja jaj go spo da rza), po wo do wa ną przez Py emo tes sp. i Ipo ne mus sp. (Kieł czew ski,
Mi chal ski 1962; Mi chal ski 1962; Ba ła zy, Kieł czew ski 1965; Kieł czew ski i in. 1983;
Li pa, Chmie lew ski 1977).

Uwa gi o eko lo gii i zna cze niu bio ce no tycz nym
Ze sta wie nie owa dów i roz to czy ob ser wo wa nych w że ro wi skach kor ni ka dru ka -

rza (ta b. 4) una ocz nia ogrom ne bo gac two ga tun ków, two rzą cych czę sto skom pli -
ko wa ne związ ki i wza jem ne za leż no ści po mię dzy so bą a śro do wi skiem. Na róż no -
rod ność tych me ro ce noz (ma łe gru py ga tun ków za miesz ku ją cych okre ślo ne
frag men ty ro ślin, cha rak te ry zu ją ce się dzia ła niem czyn ni ków re gu la cyj nych) skła -
da ją się ga tun ki dra pież ne, wszyst ko żer ne i licz ne for my my ce to fa gicz ne, od ży wia -
ją ce się ple śnia mi, za rod ni ka mi i strzęp ka mi grzy bów oraz ślu zow ca mi. Śro do wisko
to by wa po nad to pe ne tro wa ne przez ga tun ki przy pad ko we, a w okre sie zi mo wym
mo że być wy ko rzy sty wa ne ja ko miej sce schro nie nia i zi mo wa nia dla sze re gu in nych
ga tun ków, czę sto zu peł nie z nim nie zwią za nych. 

Więk szość ga tun ków ob ser wo wa nych w chod ni kach dru ka rza nie jest wą sko wy -
spe cja li zo wa na w kie run ku za sie dla nia że ro wisk tyl ko te go kor ni ka, lecz jest ogól -
nie przy sto so wa na do ży cia w śro do wi sku pod ko ro wym świer ka, lub w ogó le –
drzew igla stych. Tyl ko nie licz ne z nich wy ma ga ją bar dzo spe cy ficz nych, nie do koń -
ca po zna nych, wa run ków by to wa nia. Mu si my so bie zda wać spra wę, że ro la i obec -
ność kor ni ka dru ka rza w bio ce no zie le śnej, ja ko ga tun ku otwie ra ją ce go suk ce sję
i dostęp do mi kro śro do wi ska pod ko ro we go, jest klu czo wa (Gu tow ski 2004) dla okre -
ślo nej pu li ga tun ków i nie odzow na do ich funk cjo no wa nia w eko sys te mie le śnym.
Usu wa nie z drze wo sta nów drzew za sie dlo nych przez kor ni ki w ra mach prac sa ni -
tar nych prze ry wa suk ce sję ga tun ków pod ko ro wych i zu ba ża eko sys tem o ten ele -
ment fau ny. Nie któ re ga tun ki sta ją się więc skraj nie rzad kie i mo gą by to wać je dy -
nie w wa run kach nie za kłó co nych pro ce sów ob umie ra nia drzew. Do ta kich
ga tun ków, zwią za nych z opusz czo ny mi że ro wi ska mi dru ka rza i in nych kor ni ków



Czynniki biotyczne

73

świer ka, na le żą przy kła do wo: Py tho kol wen sis (Sahlb.), Bo ros schne ide ri (Panz.),
Rhy so des sul ca tus (Fabr.), Cu cu jus cin na be ri nus (Scop.), któ re roz wi ja ją się w próch -
nie ją cych pniach świer ków i in nych ga tun ków drzew. 

Wła śnie po wią za nia za gro żo nych ga tun ków or ga ni zmów sa prok sy licz nych z pro -
ce sa mi za mie ra nia świer ków, ini cjo wa ny mi zwy kle przez kor ni ka dru ka rza, są 
ar gu men tem słu żą cym udo wad nia niu te zy o słusz no ści po zo sta wia nia po su szu
świerko we go, aby za cho wa ć  róż no rod no ść biologiczną. Licz ne dys ku sje i po le mi -
ki to czo ne są w róż nych me diach, wy kra cza jąc czę sto po za ra my tra dy cyj nych pe -
rio dy ków z za kre su le śnic twa, ochro ny przy ro dy i śro do wi ska. Pu bli ka cje te una -
ocz nia ją jed no cze śnie, jak waż ny jest pro blem za mie ra nia drze wo sta nów, nie tyl ko
dla spo łecz no ści lo kal nych (Gie bu row ski 2009; Grodz ki, Gu zik 2009), ale tak że
w ska li mię dzy na ro do wej (Kun ca, Zúbrik 2006; Lausch i in. 2011; Mącz ka 2012; Sli -
vinský 2012; Zwi jacz -Ko zi ca 2012).

Ochro na na tu ral nych pro ce sów eko lo gicz nych, m.in. za mie ra nia i roz kła du
drzew za ata ko wa nych przez kor ni ki, stwa rza ją ca moż li wość suk ce sji dal szym or -
ga ni zmom sa prok sy licz nym jest uza sad nio na na ob sza rach praw nie chro nio nych.
W la sach go spo dar czych utrzy ma nie wy so kiej hi gie ny – wy ni ka ją ce z ry zy ka po -
ja wu kor ni ka i roz pa du drze wo sta nu – nie sprzy ja za cho wa niu róż no rod no ści
gatun ko wej owa dów ksy lo bion tycz nych i zwią za nej z ni mi fau ny dra pież nej i pa -
so żyt ni czej, dla te go co raz po wszech niej sze są ar gu men ty o ko niecz no ści po zo sta -
wia nia pew nych ilo ści drzew do na tu ral ne go roz kła du (Szu jec ki, Mo krzyc ki 1995;
Kolk 1999; Sta rzyk i in. 2008). Po stu lat ten do ty czy rów nież świer ków za sie dlo -
nych przez dru ka rza czy ści gi (Te tro pium sp.) w okre sie mię dzy gra da cyj nym (Hilsz -
czań ski 2008).

4.2.4. In ne czyn ni ki 

Jacek Hilsz czań ski, Andrzej Ma zur

Po wszech nie zna ny mi wro ga mi na tu ral ny mi kor ni ków są pta ki. Korniki wchodzą
bowiem w skład ich die ty.  Ro dzi ną, któ ra wy róż nia się przy sto so wa nia mi mor fo -
lo gicz ny mi i be ha wio ral ny mi do zdo by wa nia po kar mu spod ko ry drzew, są dzię -
cio ły Pi ci dae. Spo śród ro dzi mych ga tun ków dzię cio łów z la sa mi świer ko wy mi jest
zwią za ny przede wszyst kim dzię cioł trój pal cza sty Pi co ides tri dac ty lus (L.), bar dzo
czę sto od ży wia ją cy się róż ny mi sta dia mi roz wo jo wy mi kor ni ka dru ka rza, któ re mo -
gą sta no wić do 89% je go die ty (Pe cha cek 1994). Dzię cio ło wi te mu przy pi su je się
zna czą cą ro lę w re gu la cji po pu la cji kor ni ka, zwłasz cza w okre sach mię dzy gra da -
cyj nych (Fayt i in. 2005). Ob li czo no, że przy tem pe ra tu rze –12°C dzię cioł trój pal -
cza sty po trze bu je śred nio oko ło 3200 larw kor ni ka, aby za spo ko ić dzien ne ka lo rycz -
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ne za po trze bo wa nie. Zdol ność dzię cio ła trój pal cza ste go do re gu la cji po pu la cji kor -
ni ka dru ka rza za le ży od prze strzen nej i cza so wej he te ro ge nicz no ści struk tu ry la -
su, któ ra wpły wa na re pro duk cję, li czeb ność i dys per sję te go pta ka (Fayt i in. 2005).
Dzię cioł ten wy ma ga za cho wa nia sto ją cych, mar twych świer ków o mięk kim drew -
nie, nie zbęd nych do wy ku wa nia w nich dziu pli lę go wych. 

Kor ni ki, w tym – jak stwier dzo no – rów nież kor nik dru karz, sta no wią skład nik
die ty po kar mo wej ptaków: świer got ka drzew ne go, plisz ki si wej, ko sa, si kor, ko wa -
li ka, peł za cza le śne go i zię by (Mo krzec ki 1933; Kar piń ski 1935; Kar piń ski, Stra wiń -
ski 1948; Ba ła zy 1966).

In nym czyn ni kiem ogra ni cza ją cym po pu la cję kor ni ka dru ka rza jest kon ku ren -
cja we wnątrz - i mię dzy ga tun ko wa. Nie do ce nia nym zja wi skiem jest zwłasz cza kon -
ku ren cja we wnątrz ga tun ko wa, któ ra oka zu je się głów nym me cha ni zmem ogra ni -
cza ją cym po pu la cje kor ni ka na ob sza rach po hu ra ga no wych w Szwe cji (Ko mo nen
i in. 2011). Kon ku ren cja ta ka wy ni ka głów nie z gę sto ści za sie dle nia ma te ria łu lę -
go we go, co ma du ży wpływ na ce chy larw oraz póź niej szych po sta ci doj rza łych kor -
ni ka. Lar wy z sil nie za sie dlo nych drzew (31 larw/100 cm2) są o 50% lżej sze od larw
z drzew sła bo za sie dlo nych (0,5 lar wy/100 cm2), ce chu ją się tak że mniej szą za war -
to ścią tłusz czu. 

Wy kształ co ne z ta kich larw ima gi nes pro du ku ją o po ło wę mniej po tom stwa niż
owa dy wy ro słe w lep szych wa run kach, są tak że od nich mniej sze (Sallé i in. 2005).
W przy pad ku sam ców ob ser wu je się mniej szą ak tyw ność w pro duk cji fe ro mo nu
(An der brant i in. 1985). Po dob ne wy ni ki uzy ski wa no w ho dow lach w wa run kach
la bo ra to ryj nych, w któ rych wraz ze wzro stem za gęsz cze nia larw spa da ich prze ży -
wal ność (An der brant 1990). Re gu łą jest, że w że ro wi sku lar wy uni ka ją się na wza -
jem, po mi mo to przy sil nym za gęsz cze niu ma ją trud no ści z osią ga niem 1,6 mg wa -
gi (su cha ma sa), gwa ran tu ją cej im peł ny roz wój (De Jong, Grijp ma 1986). Rów nież
kon ku ren cja mię dzy pierw szym a dru gim po ko le niem kor ni ka mo że wpły wać na
je go suk ces roz rod czy (Fac co li, Ber nar di nel li 2011). 

Kor ni ki zwią za ne ze świer kiem z re gu ły cha rak te ry zu ją się od mien ny mi pre fe -
ren cja mi. Do za sie dle nia wy bie ra ją róż ne drze wa lub stre fy da ne go drze wa i do ko -
nu ją swo iste go po dzia łu zaj mo wa nych nisz (By ers 1993; Schly ter, An der brant 1993).
Cza sa mi współ wy stę po wa nie z kor ni kiem dru ka rzem oka zu je się ko rzyst ne. Na
przy kład w przy pad ku ry tow ni ka po spo li te go Pi ty oge nes chal co gra phus stwier dzo -
no, że osią ga on wy raź nie więk szy suk ces roz rod czy na drze wach za sie dlo nych, moż -
na po wie dzieć „przy go to wa nych” wcze śniej, przez dru ka rza (Hed gren 2004). Jed -
nak w spe cy ficz nych wa run kach kor ni ki za sie dla ją ce świer ka kon ku ru ją ze so bą
o po karm, co po wo du je skut ki po dob ne jak w przy pad ku kon ku ren cji we wnątrz -
ga tun ko wej. Kon ku ren cja po mię dzy ga tun ka mi ma miej sce zwłasz cza w okre sach
do mi na cji po szcze gól nych ga tun ków, np. w Su de tach do mi na cja ry tow ni ka po spo -
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li te go w pew nych okre sach po wo do wa ła ogra ni cze nie po pu la cji kor ni ka dru ka rza
(Grodz ki 1997a). Po dob ny me cha nizm za ob ser wo wa no w drze wo sta nach na Wy -
ży nie Ślą skiej w przy pad ku ma so we go wy stą pie nia kor ni ka zro sło zęb ne go Ips du -
pli ca tus C.R. Sahlb., któ ry na za sie dlo nych świer kach wy pie rał kor ni ka dru ka rza
(Grodz ki 2012). W kon ku ren cji mię dzy kor ni kiem dru ka rzem a kor ni kiem zro sło -
zęb nym zwy kle jed nak ten pierw szy od no si suk ces, ponieważ jest więk szy i bar dziej
płod ny. Dla te go I. du pli ca tus zazwyczaj uni ka drzew (stref drze wa) za sie dlo nych
przez dru ka rza, w czym po ma ga mu wy raź na, mię dzy ga tun ko wa róż ni ca w bu do -
wie che micz nej emi to wa nych fe ro mo nów agre ga cyj nych (Schly ter i in. 1992; Schly -
ter, An der brant 1993).
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5. Me cha nizm za sie dla nia drzew
przez kor ni ka dru ka rza 

5.1. Iden ty fi ka cja i wy bór drze wa do za sie dle nia 
Wojciech Grodz ki

Owa dy po ro zu mie wa ją się ze so bą i z oto cze niem za po mo cą skom pli ko wa nych
me cha ni zmów ko mu ni ka cji che micz nej. Po le ga ona na od bie ra niu sy gna łów

w po sta ci sub stan cji che micz nych, wy dzie la nych przez ży we or ga ni zmy (drze wa,
in ne owa dy) i od po wied niej ich in ter pre ta cji. Oprócz me cha ni zmów ko mu ni ka cji
opi sa nych w roz dzia le oma wia ją cym fe ro mo ny, u kor ni ka dru ka rza ist nie je tak że
po dob ny me cha nizm po zwa la ją cy na iden ty fi ka cję i wy bór drze wa na da ją ce go się
do za sie dle nia. Pro ces ten, okre śla ny w li te ra tu rze ja ko be ha vio ural avo idan ce – za -
cho wa nie po le ga ją ce na uni ka niu, za cho dzi wsku tek od bie ra nia przez chrząsz cze
okre ślo nych sy gna łów che micz nych (ryc. 3). 

Iden ty fi ka cja i wy bór drze wa na da ją ce go się do za sie dle nia jest to ro dzaj se lek -
cji ne ga tyw nej, skut ku ją cej od rzu ce niem drzew emi tu ją cych sy gna ły wska zu ją ce,

Ryc. 3. Hi po te tycz ny sche mat de cy zyj ny przy wy bo rze drze wa ży wi ciel skie go przez kor ni ki 
(wg Bor de na 1997)
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że z róż nych wzglę dów nie są one od po wied nie do za sie dle nia (By ers 1995). Iden -
ty fi ka cja ta ka od by wa się na dwóch po zio mach. Pierw szy, bę dą cy ro dza jem wstęp -
nej se lek cji, po le ga na spraw dze niu, czy da ne drze wo jest osob ni kiem okre ślo ne -
go ga tun ku, bę dą ce go drze wem ży wi ciel skim (a za tem na da ją cym się do
za sie dle nia). Osob ni ki kor ni ka dru ka rza, od by wa ją ce w drze wo sta nie lot w po szu -
ki wa niu drzew do za sie dle nia, lą du ją bo wiem na wie lu drze wach, nie ko niecz nie
świer kach, te stu jąc je pod tym wzglę dem po przez od bie ra nie sy gna łów che micz -
nych w po sta ci sub stan cji wy dzie la nych przez drze wa. Drze wa, któ re nie na le żą do
ga tun ku ży wi ciel skie go (w przy pad ku kor ni ka dru ka rza – nie bę dą ce świer ka mi),
wy dzie la ją sub stan cje okre śla ne w li te ra tu rze ja ko Non -Host Vo la ti les (NHV), od -
bie ra ne przez kor ni ka ja ko sy gnał ne ga tyw ny, skła nia ją cy chrząsz cze do pod ję cia
dal szych po szu ki wań (Zhang 2001). Ma to zna cze nie zwłasz cza w wa run kach drze -
wo sta nów wie lo ga tun ko wych, w któ rych kor ni ki mu szą zi den ty fi ko wać drze wa od -
po wied nie go dla nich ga tun ku. Jed no cze śnie obec ność drzew ga tun ków do miesz -
ko wych w świer czy nach sta no wi czyn nik de cy du ją cy o ich mniej szej po dat no ści na
roz ro dy kor ni ka dru ka rza (Grodz ki i in. 1999; Grodz ki 2001).

Od biór sy gna łów che micz nych oraz ich roz po zna nie są tak że pod sta wą me cha -
ni zmu wy bo ru drze wa od po wied nie go do za sie dle nia spo śród drzew na le żą cych
do ga tun ku ży wi ciel skie go dla kor ni ka dru ka rza. Kor nik ten re agu je na sub stan -
cje, któ re wpraw dzie po cho dzą od wła ści we go ga tun ku drze wa, ale ich pro por cje
wska zu ją, że jest ono z ja kichś wzglę dów nie od po wied nie do za sie dle nia (Zhang,
Schly ter 2004). 

Ist nie ją dwie teo rie do ty czą ce me cha ni zmu wy bo ru przez kor ni ki drze wa na -
da ją ce go się do za sie dle nia. Pierw sza z nich mó wi o lo ka li za cji ta kich drzew ze znacz -
nej od le gło ści na pod sta wie spe cy ficz nych lot nych sy gna łów che micz nych emi to -
wa nych przez drze wa cho re lub uszko dzo ne (a za tem w ja kiś spo sób osła bio ne).
Me cha nizm ten na zy wa ny jest „wa bie niem pier wot nym”. W myśl dru giej teo rii
chrząsz cze, od by wa jąc lot w drze wo sta nie, lą du ją na wie lu drze wach, te stu jąc je
„z bli ska” (a na wet „sma ku jąc”) pod wzglę dem emi to wa nych przez nie sy gna łów
che micz nych. Cho dzi tu za rów no o stwier dze nie, czy da ne drze wo na le ży do ga -
tun ku ży wi ciel skie go (Zhang 2001), jak i o ode bra nie ewen tu al nych „sy gna łów sła -
bo ści” (Au starå i in. 1986). Jest tak że trze ci me cha nizm, po le ga ją cy na re ak cji
chrząsz czy da ne go ga tun ku na fe ro mo ny wy dzie la ne przez owa dy in nych ga tun -
ków, któ re już za sie dli ły da ne drze wo (Bor den i in. 1987). 

Prze pro wa dzo ne ba da nia wy ka za ły, że kor nik dru karz sła bo re agu je na sy gna -
ły che micz ne emi to wa ne przez drze wo ży wi ciel skie (Führer i in. 1991; Lin delöw i in.
1992) lub nie re agu je na nie wca le (Schly ter i in. 1987a). Sy mu la cje kom pu te ro we
do wio dły, że przy od po wied niej li czeb no ści je go po pu la cji znacz na jej część mo -
że od naj dy wać drze wa od po wied nie do za sie dle nia na pod sta wie śred ni cy pnia. Zda -
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rza się tak że, że ta kie drze wo jest te sto wa ne przez chrząsz cze pod wzglę dem je go
zdol no ści obron nych (słab sze drze wa, bar dziej po dat ne na atak, nie wy dzie la ją od -
po wied niej ilo ści ży wi cy, umoż li wia jąc chrząsz czom wy dzie le nie fe ro mo nów agre -
ga cyj nych), jed nak me cha nizm ten był rzad ko ob ser wo wa ny (By ers 1996). W pro -
ce sie wy bo ru drze wa waż ną ro lę od gry wa tak że szcze gól na se lek cja ne ga tyw na
opar ta na od bio rze sy gna łów in fo che micz nych, tzn. eli mi na cja drzew ży wi ciel skich,
ale już w peł ni za sie dlo nych przez współ wy stę pu ją ce lub kon ku ren cyj ne ga tun ki
owa dów (By ers 2004).

Jak wspo mnia no wcze śniej, przy wy bo rze drze wa do za sie dle nia kor nik dru karz
po wi nien re ago wać na sy gna ły wska zu ją ce na osła bie nie drze wa. Jed nym z naj czę -
ściej wy stę pu ją cych czyn ni ków osła bia ją cych świer ki są cho ro by ko rze ni, zwłasz -
cza zgni li zna opień ko wa po wo do wa na przez grzy by z ro dza ju Ar mil la ria oraz hu -
ba ko rze ni, któ rej spraw cą są grzy by z ro dza ju He te ro ba si dion. Moż na po sta wić
hi po te zę o zmia nach w skła dzie che micz nym ły ka lub ży wi cy drzew za in fe ko wa -
nych przez te pa to ge ny, wsku tek uwal nia nia przez nie me ta bo li tów do tka nek go -
spo da rzy, lub do zna ne go stre su. Ma dzia ra -Bo ru sie wicz i Strze lec ka (1977) stwier -
dzi ły, że igły po bra ne z drzew po ra żo nych przez opień ki ce cho wa ła zwięk szo na
za war tość pro duk tów utle nia nia ter pe nów: li mo ne nu, β-fe lan dre nu, kam fe nu i octa -
nu bor ny lu, i wy ra zi ły przy pusz cze nie, że sub stan cje te mo gą sta no wić swo isty sy -
gnał dla kor ni ka dru ka rza. Hi po te za ta nie zna la zła po twier dze nia w od nie sie niu
ani do opień ki, ani też do hu by ko rze ni (Chri stian sen, Hu se 1980; Jan ko vsky i in.
2003), cho ciaż Ku la i Zą bec ki (1999) su ge ru ją, że wy stę po wa nie tych pa to ge nów
mo że mieć wpływ na kształ to wa nie się skła du ga tun ko we go kam bio fa gów na świer -
ku. Wy da je się, że po twier dze nie lub wy klu cze nie hi po te tycz ne go związ ku ‘świerk
– opień ka/hu ba – kor nik dru karz’ wy ma ga pod ję cia szcze gó ło wych ba dań z za sto -
so wa niem za awan so wa nych me tod la bo ra to ryj nych, ta kich jak chro ma to gra fia, elek -
tro an te no gra fia, te sty ol fak to me trycz ne itp.

5.2. Re ak cja obron na drze wa 
Wojciech Grodz ki

Każ de drze wo ata ko wa ne przez wgry za ją ce się w nie owa dy bro ni się. W przy -
pad ku kor ni ka dru ka rza, a tak że in nych owa dów kam bio fa gicz nych o cha rak -

te rze szkod ni ków fi zjo lo gicz nych, re ak cja obron na prze ja wia się w uru cha mia niu
me cha ni zmów ma ją cych na ce lu unie moż li wie nie lub przy naj mniej znacz ne utrud -
nie nie ata ku, tzn. za sie dle nia drze wa, w kon se kwen cji po wo du ją ce go je go śmierć.
W roz wa ża niach nad ty mi me cha ni zma mi uży wa się dwóch po jęć: obro ny i od por -
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no ści, któ re w za sa dzie są kom ple men tar ne i od no szą się do sy tu acji drze wa, za -
nim zo sta nie za ata ko wa ne – od por ność, lub do sy tu acji in du ko wa nych przez ata -
ku ją ce je chrząsz cze – obro na (Lieu tier 2004).

W sys te mie obro ny drzew przed ata kiem kor ni ków moż na wy dzie lić dwa po zio -
my, w za leż no ści od te go, kie dy (w sto sun ku do mo men tu ata ku chrząsz czy) drze wo
an ga żu je swo je za so by. Pierw szy po ziom to sys tem „obro ny wro dzo nej”, po sia da ny
przez drze wo, za nim zo sta nie za ata ko wa ne. Dru gi po ziom to „obro na in du ko wa na”,
po le ga ją ca na me cha ni zmach uru cha mia nych w od po wie dzi na atak kor ni ków.

Obro na wro dzo na, zwa na tak że re ak cją pier wot ną, po le ga na wy dzie la niu ży -
wi cy w miej scach zra nień wy wo ła nych wgry za niem się chrząsz czy. Jest to naj prost -
szy me cha nizm obron ny drze wa, sta no wią cy ba rie rę me cha nicz ną przed ata kiem.
Jest on sku tecz ny w od nie sie niu do ga tun ków drą żą cych po zio me chod ni ki ma cie -
rzy ste, np. Den droc to nus mi cans (Kugel.), gdy do cho dzi do prze cię cia licz nych pio -
no wych ka na łów ży wicz nych, co po wo du je ob fi ty wy ciek ży wi cy i za la nie chrząsz -
czy. Do pew ne go stop nia mo że to po wstrzy mać atak (Lieu tier i in. 1992). Na to miast
w przy pad ku ata ku I. ty po gra phus sku tecz ność te go me cha ni zmu jest ogra ni czo -
na. Kor nik dru karz drą ży bo wiem chod ni ki ma cie rzy ste pio no we (prze bie ga ją ce
wzdłuż włó kien), któ re – już w ini cjal nej fa zie ich drą że nia – prze ci na ją nie licz ne
ka na ły ży wicz ne. Wy dzie la nie ży wi cy szyb ko usta je i nie sta no wi rze czy wi stej ba -
rie ry dla chrząsz czy (Chri stian sen, Hor nvedt 1983). Nie ule ga jed nak wąt pli wo ści,
że me cha nizm re ak cji pier wot nej, choć ma ło zna czą cy, jest naj bar dziej wi docz ny
dla oka le śni ka, ja ko ob raz za sty ga ją cych na pniu świer ka stru żek ży wi cy. 

Znacz nie waż niej szym dla ata ko wa ne go drze wa jest me cha nizm obro ny in du -
ko wa nej, zwa ny tak że re ak cją wtór ną. Naj prost szą for mą re ak cji drze wa na wgry -
za nie się chrząsz czy pod ko rę jest in du ko wa ne (w od po wie dzi na zra nie nie) wydzie -
la nie ży wi cy. Zja wi sko to zo sta ło opi sa ne u Pi nus ta eda L. w USA, praw do po dob nie
wy stę pu je tak że u so sen w re gio nie śród ziem no mor skim, gdzie atak owa dów moż -
li wy jest przez ca ły rok. Na tu ra tej re ak cji jest sła bo zba da na – nie wia do mo np.,
czy „no wa” (po wsta ła w wy ni ku in du ko wa nej re ak cji) ży wi ca róż ni się od „sta rej”
(czy li wy dzie la ją cej się w wy ni ku re ak cji pier wot nej). W każ dym ra zie nic nie wia -
do mo o ewen tu al nej ro li te go me cha ni zmu w od nie sie niu do kor ni ka dru ka rza na
świer ku (Lieu tier 2004).

Istot ne zna cze nie ma na to miast re ak cja wtór na zwa na nad wraż li wo ścio wą, po -
le ga ją ca na po wsta wa niu zmian bio che micz nych w ły ku w kon se kwen cji wgry za -
nia się chrząsz cza. Re ak cja ta, po raz pierw szy roz po zna na u Pi nus con tor ta Dougl.
ex Loud. (Re id i in. 1967), jest sto sun ko wo do brze zba da na: w Eu ro pie opi sa no ją
szcze gó ło wo u sosny zwy czaj nej, a tak że u świer ka po spo li te go (Chri stian sen, Hornt -
vedt 1983; Chri stian sen i in. 1987). Re ak cja ta wi docz na jest do pie ro po zdję ciu ko -
ry, ja ko ciem niej sza stre fa ły ka i bie lu wy sy co na ży wi cą, z wi docz ną ne kro zą ko mó -
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rek, umiej sco wio na wzdłuż włó kien przed miej scem ata ku chrząsz cza, roz wi ja ją -
ca się przed czo łem ob sza ru za ata ko wa ne go przez kor ni ka i sto wa rzy szo ne z nim
grzy by (Lieu tier 2004). Stre fa ta jest bo gat sza w cu kry i nie któ re ter pe ny i fe no le,
syn te ty zo wa ne w re ak cji na atak (Chri stian sen, Erics son 1986). Wiel kość (dłu gość)
tej stre fy wy ko rzy sty wa na by ła w ba da niach ja ko mier nik od por no ści drzew, jed -
nak z uwa gi na wie lość czyn ni ków wpły wa ją cych na jej roz wój nie osią gnię to w tym
za kre sie jed no znacz nych roz wią zań prak tycz nych (Lieu tier 2004).

In nym ro dza jem re ak cji są zmia ny ana to micz ne w ły ku – zwięk sza się przy rost
pe ry der my, a wzrost licz by i gru bo ści ka na łów ży wicz nych wpły wa na ogra ni cze -
nie in ten syw no ści wgry za nia się przez kor ni ka dru ka rza (Ba ier 1996).

Ko lej nym ro dza jem re ak cji in du ko wa nej jest tzw. opóź nio na od por ność, bę dą -
ca w isto cie zło żo nym ze spo łem zmian w drze wie na stę pu ją cych w wy ni ku ata ku
kor ni ka lub w wy ni ku in oku la cji prze no szo nym prze zeń grzy bem. Chri stian sen
i Kro ke ne (1999) stwier dzi li, że drze wa sztucz nie in oku lo wa ne grzy bem Ce ra to cy -
stis po lo ni ca Siem. (w daw ce nie za gra ża ją cej ich ży ciu) wy ka zy wa ły więk szą od por -
ność na atak kor ni ka, wy ra ża ją cą się niż szą śmier tel no ścią gru py drzew za ra żo nych
niż drzew z gru py kon tro l nej. Przy czyn te go efek tu upa tru ją oni w ne ga tyw nej re -
ak cji pio nier skich chrząsz czy na sy gna ły emi to wa ne przez drze wa o zwięk szo nej
od por no ści, któ ra za cho dzi jesz cze przed roz po czę ciem wy dzie la nia przez nie fe -
ro mo nów agre ga cyj nych. Me cha nizm „opóź nio nej od por no ści” zo stał stwier dzo -
ny sto sun ko wo nie daw no i nie jest opi sa ny w szcze gó łach, stąd też na dal jest ba -
da ny. War to jed nak zwró cić uwa gę na hi po te zę mó wią cą, że nie uda ne (wsku tek
za dzia ła nia re ak cji pier wot nej lub wtór nej) ata ki kor ni ka wzma ga ją od por ność da -
ne go drze wa, wsku tek wy stą pie nia od por no ści o póź nio nej (Lieu tier 2004).

Na od por ność drzew ma ją wpływ tak że czyn ni ki ze wnętrz ne. Hor ntvedt (1988)
stwier dził, że u świer ka po spo li te go jest ona niż sza la tem niż wio sną i je sie nią. Wpływ
wie ku drzew w przy pad ku świer ka po spo li te go nie zo stał okre ślo ny, na to miast
w przy pad ku Pi nus sy lve stris wia do mo, że u naj star szych drzew od por ność jest wyż -
sza, a obro na przed ata kiem kor ni ków trwa dłu żej (Lieu tier i in. 1993).

Z od por no ścią drzew ści śle wią że się tzw. próg uda ne go ata ku (Thre shold of Suc -
ces ful At tack – TSA). Kon cep cja, a na stęp nie mo del TSA, for ma li zu ją cy me cha nizm
obro ny drze wa przed ata kiem kor ni ków – za pro po no wa ny przez Tha len hor sta
(1958), opra co wa ny na stęp nie przez Ber ry ma na (1978) dla Pi nus con tor ta i Den -
droc to nus pon de ro sae Hop kins – po słu żył do stwo rze nia ge ne ral ne go mo de lu za -
leż no ści mię dzy drze wa mi igla sty mi a ata ku ją cy mi je kor ni ka mi (Chri stian sen i in.
1987). Mo del ten ob ra zu je re la cję mię dzy sta nem od por no ści/po dat no ści drze wa
na atak kor ni ków a licz bą ata ku ją cych je chrząsz czy ko niecz ną do prze ła ma nia tej
od por no ści. Stan dy na micz nej rów no wa gi mię dzy ty mi dwo ma pa ra me tra mi przed -
sta wio no na ry c. 4.
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Każ de drze wo, ata ko wa ne przez wgry za ją ce się chrząsz cze, bro ni się. Si ła tej obro -
ny za le ży od sta nu fi zjo lo gicz ne go drze wa: drze wo ścię te lub zła ma ne nie bro ni się
pra wie wca le, w prze ci wień stwie do drze wa w peł ni ży wot ne go. Im więk sza od por -
ność (si ła obro ny) drze wa, tym więk sza licz ba kor ni ków po trzeb na jest do osią gnię -
cia „uda ne go ata ku”, tzn. prze ła ma nia je go obro ny, a w kon se kwen cji – za bi cia drze -
wa. Im sła biej drze wo się bro ni, tym mniej sza licz ba kor ni ków po trzeb na jest do
prze kro cze nia pro gu uda ne go ata ku. Próg uda ne go ata ku (TSA) mo że zo stać prze -
kro czo ny wsku tek (ryc. 4): spad ku od por no ści drzew (A), wzro stu li czeb no ści po -
pu la cji kor ni ków (B) lub też wy stą pie nia obu tych sy tu acji rów no cze śnie – co w prak -
ty ce zda rza się naj czę ściej. Do wzro stu li czeb no ści po pu la cji kor ni ków do cho dzi
zwy kle w przy pad ku na głej po pra wy ba zy lę go wej (np. wy wro ty i zło my) lub zmia -
ny wa run ków po go do wych na sprzy ja ją ce ich roz ro do wi (wy so kie tem pe ra tu ry przy -
spie sza ją roz wój ko lej nych sta diów, a w kon se kwen cji umoż li wia ją zwięk sze nie licz -
by ge ne ra cji w ro ku). Ob ni że nie od por no ści drzew ma miej sce naj czę ściej
w wa run kach stre su po wo do wa ne go np. przez su szę czy że ry owa dów li ścio żer nych.
Do wy stą pie nia obu czyn ni ków rów no cze śnie mo że dojść np. w wy ni ku wia tro ło -
mów, kie dy na gle po ja wia się ob fi ta ba za lę go wa, a rów no cze śnie znacz na licz ba
drzew sto ją cych wcho dzi w stan stre su spo wo do wa ne go na głym od sło nię ciem czy
też na de rwa niem sys te mów ko rze nio wych. Prze ła ma nie pro gu uda ne go ata ku ozna -
cza w prak ty ce wy stą pie nie wa run ków do gra da cyj ne go po ja wu kor ni ków. Funk -
cjo no wa nie mo de lu TSA zo sta ło do wie dzio ne eks pe ry men tal nie, m.in. w od nie -
sie niu do kor ni ka dru ka rza i świer ka po spo li te go (Mu lock, Chri stian sen 1986), a sam
mo del wszedł do ka no nu wie dzy o in te rak cjach mię dzy ty mi or ga ni zma mi.

Ryc. 4. Próg epi de micz ny (próg uda ne go ata ku) – krzy wa li czeb no ści po pu la cji szkod ni ków, po -
trzeb nej do prze ła ma nia od por no ści drzew (wg Chri stian se na i in. 1987)
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Istot nym ele men tem stra te gii za sie dla nia drzew przez kor ni ka dru ka rza jest osią -
gnię cie opty mal ne go za gęsz cze nia wgry zień (a na stęp nie – że ro wisk), za pew nia -
ją ce go z jed nej stro ny osią gnię cie efek tu w sto sun ku do za sie dla ne go drze wa (skut -
ku ją ce go prze ła ma niem je go re ak cji obron nej, a w koń cu – za bi ciem), z dru giej
jed nak – za pew nie nie so bie od po wied nich wa run ków do roz ro du, czy li za po bie -
że nie prze gęsz cze niu. Chri stian sen (1985) stwier dził, że „daw ką śmier tel ną” dla
świer ka o pier śni cy 20 cm jest 150–200 wgry zień. Eks pe ry ment pro wa dzo no w kon -
tro lo wa nych wa run kach – osta tecz nie o efek cie za sie dle nia/in oku la cji de cy do wać
bę dzie stan fi zjo lo gicz ny drzew oraz wa run ki kli ma tycz ne da ne go re gio nu, de cy -
du ją ce o ich od por no ści.

W kon tek ście mo de lu TSA war to uświa do mić so bie, że nie ma drzew (drze wo -
sta nów) od por nych na atak kor ni ków. Prze ła ma nie re ak cji obron nej na wet naj sil -
niej szych drzew jest tyl ko kwe stią od po wied nio du żej licz by ata ku ją cych je kor ni -
ków. Wo bec zna nej zdol no ści kor ni ka dru ka rza do dy na micz ne go roz ro du,
osią gnię cie od po wied niej li czeb no ści po pu la cji jest za wsze moż li we, je śli tyl ko za -
ist nie ją sprzy ja ją ce te mu oko licz no ści. W wa run kach dy na micz nej gra da cji i wy -
so kie go sta nu po pu la cji opa no wy wa ne są wszyst kie drze wa, nie za leż nie od „kosz -
tów”, po nie waż czyn ni kiem ste ru ją cym za cho wa niem kor ni ków jest wów czas
wy łącz nie dą że nie do roz ro du. 

W pro ce sie wy bo ru drzew przez kor ni ka dru ka rza mo gą od gry wać ro lę tak że
za nie czysz cze nia prze my sło we. Zda niem Chri stian se na (1989) za sad ni czym czyn -
ni kiem wpły wa ją cym na wzrost fre kwen cji kam bio fa gów jest osła bie nie drzew, bę -
dą ce skut kiem od dzia ły wa nia emi sji. He liöva ara i Väisänen (1991), pro wa dzą cy ba -
da nia w stre fach wy so kiej kon cen tra cji me ta li cięż kich, w sto sun ko wo mło dych
świer czy nach, stwier dzi li wy so ką fre kwen cję oszcze ci ka ja sne go Xy le chi nus pi lo sus
(Ratz.) przy bra ku I. ty po gra phus i rzad ko wy stę pu ją cym Pityogenes chal co gra -
phus (L.), wią żąc tę sy tu ację z ro dza jem do stęp ne go ma te ria łu lę go we go i bio lo gią
ga tun ków. Ga tunki o cha rak te rze szkod ni ków fi zjo lo gicz nych, zwłasz cza z ze spo -
łu kor ni ka dru ka rza, wy stę pu ją na drze wach mniej uszko dzo nych, ale nie ko niecz -
nie przez dzia ła nie prze my słu (No vak 1962; Ku de la, Wolf 1963). W tym kon tek -
ście war to przy po mnieć, że kor nik dru karz za li cza ny jest czę sto, lecz nie słusz nie,
do gru py „szkod ni ków wtór nych”. Tym cza sem I. ty po gra phus, w prze ci wień stwie
do kor ni ków z ro dza jów Try po den dron, Dry oco etes czy Hy lur gops (ga tun ki o wy -
bit nie wtór nym cha rak te rze), nie re agu je np. na eta nol, bę dą cy pro duk tem fer men -
ta cji ły ka i wy dzie la ją cy się z drzew ob umie ra ją cych (By ers 2004). Prze ciw nie, sil -
ne osła bie nie drzew wsku tek stre su pro wa dzi do spad ku ich atrak cyj no ści dla
I. ty po gra phus i zmniej sza ich pre dys po zy cję na je go atak (Ba ier 1992).

Z teo rią od por no ści i re ak cji obron nej drzew wią że się idea „mar ke rów od por -
no ści” – spe cy ficz nych sub stan cji (zwłasz cza fe no li) wy stę pu ją cych w ły ku, któ rych
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za war tość mo gła by wska zy wać na od por ność da ne go drze wa na atak kor ni ków.
Drze wa „od por ne” i „po dat ne” róż nią się za war to ścią w ły ku nie któ rych fe no li: 
(+)-ka te chi ny, astran gi ny, isor ha pon ty ny, jed nak róż ni ce te za zna cza ją się do pie -
ro w kil ka dni po na tu ral nej (atak kor ni ka) lub sztucz nej (agar) in oku la cji ły ka (Bri -
gno las i in. 1998). Ist nie nie ta kich „mar ke rów” stwier dzo ne zo sta ło w ba da niach
pro wa dzo nych na po pu la cjach okre ślo nych pro we nien cji lub na czy stych klo nach
(Lieu tier i in. 2003a), jed nak pró ba zwe ry fi ko wa nia ich ist nie nia prze pro wa dzo na
w Ta trach nie przy nio sła jed no znacz nych re zul ta tów, głów nie z uwa gi na znacz ną
zmien ność we wnątrz po pu la cyj ną te go pa ra me tru w drze wo sta nach ro sną cych w wa -
run kach na tu ral nych (Lieu tier i in. 2003b).

5.3. Grzy by to wa rzy szą ce kor ni ko wi dru ka rzo wi
i ich ro la w za mie ra niu świer ków 
Robert Jan ko wiak

Związ ki po mię dzy grzy ba mi i kor ni ka mi zo sta ły po raz pierw szy za ob ser wo wa -
ne w XIX wie ku przez Schmid ber ge ra (1836) i Har ti ga (1844). Pio nie rem ba -

dań z te go za kre su był tak że pol ski uczo ny, Win cen ty Sie masz ko, któ ry w la tach trzy -
dzie stych ubie głe go wie ku pro wa dził ba da nia nad związ ka mi grzy bów z kor ni kiem
dru ka rzem w Pusz czy Bia ło wie skiej (Sie masz ko 1939). Ba dacz ten opi sał trzy no -
we dla na uki ga tun ki grzy bów: Ce ra to cy stis po lo ni ca, Ce ra to cy stiop sis mi nu ta i Glo -
eocy sti dium ipi do phi lum Siem.

Obec nie zna my co naj mniej kil ka ty pów in te rak cji po mię dzy grzy ba mi i kor -
ni ka mi. Naj czę ściej jest to ob li ga to ryj ny mu tu alizm lub ko men sa lizm, a tak że, choć
znacz nie rza dziej, pa so żyt nic two czy na wet an ta go nizm. Grzy by zwią za ne z kor -
ni ka mi de gra du ją i de tok sy fi ku ją cięż ko straw ne dla owa dów czę ści ro ślin, sta no -
wią głów ne lub do dat ko we źró dło skład ni ków od żyw czych i są klu czo we w re cy -
klin gu nie któ rych pier wiast ków po cho dzą cych z eks kre men tów owa dów. Grzy by
te po nad to kon ku ru ją z in ny mi szko dli wy mi or ga ni zma mi, utrzy mu ją od po wied -
nią wil got ność w chod ni kach owa dzich oraz dzię ki swo jej pa to ge nicz no ści mo gą
za bi jać zdro we ko mór ki ro ślin, co znacz nie uła twia ich kon sump cję przez owa dy
(Be aver 1989; Six 2003, 2012). Do nie daw na w li te ra tu rze na uko wej prze wa żał po -
gląd, że grzy by zwią za ne z kor ni ka mi w istot ny spo sób „po ma ga ją” owa dom – w wy -
ni ku pa to ge nicz no ści, prze ła mać me cha ni zmy od por no ścio we drzew. Jed nak fak -
tycz na ro la fi to pa to ge nicz no ści tych grzy bów jest obec nie przed mio tem dys ku sji
(Six, Wing field 2011). Na pod sta wie ak tu al nej wie dzy wia do mo, że grzy by prze -
noszo ne przez kor ni ki cha rak te ry zu ją się róż nym stop niem pa to ge nicz no ści. 
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Six i Wing field (2011) su ge ru ją, że ta ce cha grzy bów jest naj bar dziej po trzeb na sa -
mym grzy bom (mu szą one prze żyć w ży wych tkan kach drzew oraz kon ku ro wać
o po karm z in ny mi grzy ba mi i or ga ni zma mi) i nie od gry wa waż nej ro li w eko lo -
gii owa dów. Nie mniej, nie któ re grzy by, ta kie jak np. Ophio sto ma no vo -ulmi Bra sier,
w krót kim cza sie mo gą do pro wa dzić do za mar cia drzew (Ki ri sits 2004).

Kor ni ki są po wią za ne z róż ny mi gru pa mi grzy bów, do syć róż ny mi pod wzglę -
dem tak so no micz nym. Zwy kle są zwią za ne z wię cej niż jed nym ga tun kiem grzy -
ba i są to naj czę ściej wor kow ce na le żą ce do rzę du Mi cro asca les (ro dzaj Ce ra to cy -
stis) oraz rzę du Ophio sto ma ta les (ro dza je Ce ra to cy stiop sis, Gro sman nia
i Ophio sto ma). Grzy by te wy twa rza ją za rów no sta dia te le omor ficz ne, jak i for my
ana mor ficz ne, przy czym ro dzaj Ophio sto ma i Ce ra to cy stiop sis cha rak te ry zu je się
wy twa rza niem sta diów ana mor ficz nych ty pu Hy alor hi noc la diel la, Spo ro th rix oraz
Pe so tum (tyl ko ro dzaj Ophio sto ma). Grzy by na le żą ce do ro dza ju Gro sman nia wy -
twa rza ją ana mor fę ty pu Lep to gra phium, a ro dzaj Ce ra to cy stis ce chu je się wy stę po -
wa niem ana mor fy ty pu Thie la viop sis. Grzy by te w li te ra tu rze na uko wej funk cjo -
nu ją pod an giel ską na zwą, ja ko „ophio sto ma to id fun gi” lub – w szer szym uję ciu –
ja ko „blue sta in fun gi/sap sta in fun gi” – grzy by si ni zno we. Obec nie do tej gru py grzy -
bów za li cza się oko ło 200 ga tun ków, któ re są roz po wszech nio ne za rów no na pół -
ku li pół noc nej, jak i po łu dnio wej (Six 2012). Grzy by te za sie dla ją róż ne pod ło ża,
jed nak więk szość z nich jest ści śle po wią za na z owa da mi że ru ją cy mi na drze wach.
Naj częst szym ob ja wem obec no ści tych grzy bów są nie bie ska we, sza re, a na wet czar -
ne prze bar wie nia drew na, któ re zna czą co ob ni ża ją war tość drew na i są zwią za ne
z obec no ścią me la ni ny w ścia nach ko mór ko wych grzy bów (fot. 22 A) (Ki ri sits 2004).
Oprócz zmian w bar wie drew na grzy by te mo gą po wo do wać tak że groź ne cho ro -
by drzew le śnych, np. w Ame ry ce Pół noc nej Lep to gra phium wa ge ne ri (W.B. Kendr.)
M.J. Wingf. po wo du je za mie ra nie ko rze ni so sny i da gle zji (Har ring ton 1993). Nie -
któ re kor ni ki ży ją tak że w sym bio zie nie tyl ko z grzy ba mi si ni zno wy mi, ale tak że
z grzy ba mi z ro dza ju Geo smi thia (Asco my co ta: Hy po cre ales). Grzy by te, pod wzglę -
dem mor fo lo gii przy po mi na ją ga tun ki z ro dza ju Pe ni cil lium, a ich związ ki z owa -
da mi są obec nie in ten syw nie ba da ne (Ko lařík i in. 2008). Sto sun ko wo ma ła licz -
ba kor ni ków ży je w sta łej sym bio zie z grzy ba mi pod staw ko wy mi z ro dza ju
En to mo cor ti cium, Glo eocy sti dium i Phle biop sis (Sie masz ko 1939; Six 2012). Kor ni -
ki ży ją tak że w en do sym bio zie z droż dża mi i grzy ba mi droż dżo po dob ny mi na le -
żą cy mi głów nie do ro dza ju Can di da, Cryp to coc cus, Ku ra ishia, Pi chia i Sac cha ro my -
ces (Lin na ko ski i in. 2012; Gior da no i in. 2013). Jed nak że ich ro la w bio lo gii owa dów
jest nie zna na, choć nie któ re pra ce o cha rak te rze eks pe ry men tal nym wska zu ją, 
że or ga ni zmy te oraz bak te rie ży ją ce w prze wo dzie po kar mo wym owa dów mo gą
być za an ga żo wa ne w pro ce sy tra wie nia i de tok sy fi ka cji oraz pro duk cji fe ro mo nów
(Ve ga, Dowd 2005).
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Kor nik dru karz, po dob nie jak więk szość in nych ga tun ków kor ni ków, prze no -
si za rod ni ki grzy bów na po wierzch ni cia ła chrząsz czy (gło wa, przed tu łów, po kry -
wy) oraz w ich ukła dzie tra wien nym (Fur niss i in. 1990). Do tej po ry u te go kor -
ni ka nie stwier dzo no obec no ści my ce tan giów – wy spe cja li zo wa nych or ga nów
słu żą cych do prze cho wy wa nia za rod ni ków grzy bów. W te spe cjal ne struk tu ry są
naj czę ściej wy po sa żo ne kor ni ki am bro zjo we, któ re ży ją w ści słej sym bio zie z grzy -
ba mi z ro dza ju Am bro siel la i Raf fa elea (Ki ri sits 2004). Istot ną ro lę w prze no sze niu
pro pa gu li grzy bów u kor ni ka dru ka rza od gry wa ją tak że roz to cze (Aca ri), a zwłasz -
cza Tri cho uro po da po ly tri cha (Vitz thum), Den dro la elaps qu adri se tus (Ber le se) i Uro -
obo vel la ipi dis (Vitz thum) (Mo ser i in. 1997). Do in fek cji tka nek świer ka grzy ba -
mi si ni zno wy mi do cho dzi pod czas rój ki i drą że nia ko mór go do wych oraz
chod ni ków ma cie rzy stych przez chrząsz cze kor ni ka dru ka rza (za rów no sam ce, jak
i sa mi ce). Wpro wa dzo ne pod ko rę grzy by roz wi ja ją się w ob rę bie że ro wisk, a ga -
tun ki bar dziej eks pan syw ne ko lo ni zu ją tak że roz le głe par tie drew na bie la ste go. Grzy -
by wy ko rzy stu ją przede wszyst kim asy mi la ty zgro ma dzo ne w ży wych ko mór kach
ły ka i ko mór kach mię ki szu pro mie ni rdze nio wych zlo ka li zo wa nych w drew nie bie -
la stym. Póź niej, lecz w znacz nie mniej szym stop niu, strzęp ki grzy bów kon cen tru -
ją się w prze wo dach ży wicz nych oraz cew kach. Strzęp ki prze do sta ją się z jed nej ko -
mór ki do dru giej, do ko nu jąc per fo ra cji ścian ko mór ko wych, lub prze miesz cza ją się
z jed nej cew ki do dru giej przez jam ki (Bal lard, Walsh 1984). Za zwy czaj pro ces za -
sie dle nia drew na przez grzy by jest stop nio wy i prze bie ga we dług pew ne go okre ślo -
ne go sche ma tu. Naj pierw ły ko i drew no są za sie dla ne przez ga tun ki naj bar dziej pato -
ge nicz ne, przy sto so wa ne do ży cia w wa run kach ni skiej za war to ści tle nu (zwią za nej
z wy so ką wil got no ścią świe że go drew na) i wy so kiej za war to ści tok sycz nych ży wic.
Póź niej, „prze schnię te” już drew no jest po wo li ko lo ni zo wa ne przez ga tun ki od zna -
cza ją ce się niż szym stop niem pa to ge nicz no ści. W przy pad ku kor ni ka dru ka rza ro -
lę pierw sze go ko lo ni za to ra drew na po ata ku owa da od gry wa Ce ra to cy stis po lo ni -
ca. Dzię ki swo jej wy so kiej agre syw no ści, grzyb ten bar dzo szyb ko za sie dla drew no
bie la ste, co w znacz ny spo sób utrud nia trans port wo dy i do pro wa dza do za mar cia
drzew (Sol he im 1993a). Póź niej, za mie ra ją ce i mar twe już tkan ki świer ków opa no -
wy wa ne są przez in ne ga tun ki grzy bów, ta kie jak Gro sman nia pe ni cil la ta, Ophio -
sto ma pi ce ae, O. aino ae czy Ce ra to cy stiop sis mi nu ta, ce chu ją ce się znacz nie mniej -
szą wi ru len cją (Jan ko wiak 2005).

Kor nik dru karz jest przy kła dem kor ni ka, któ re mu trwa le i re gu lar nie to wa rzy -
szą licz ne ga tun ki grzy bów si ni zno wych. Owad ten jest wek to rem grzy bów z ro -
dza jów: Ophio sto ma, Gro sman nia, Ce ra to cy stiop sis, Ce ra to cy stis oraz ich sta diów
ko ni dial nych, ta kich jak Pe so tum, Hy alor hi noc la diel la, Spo ro th rix czy Lep to gra phium.
Do tej po ry w Eu ro pie wy ka za no 38 ga tun ków grzy bów po wią za nych z kor ni kiem
dru ka rzem. Grzy by te re pre zen tu ją przede wszyst kim ro dzaj Gro sman nia ze sta dium
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ana mor ficz nym Lep to gra phium oraz ro dzaj Ophio sto ma. W Pol sce w po wią za niu
z kor ni kiem dru ka rzem wy kry to do tej po ry 15 ga tun ków grzy bów, oraz dwa tak -
so ny zi den ty fi ko wa ne do po zio mu ro dza ju (tab. 5). W na szym kra ju wy izo lo wa -
ne z chrząsz czy i że ro wisk kor ni ka dru ka rza ze spo ły grzy bów są w du żej mie rze zbli -
żo ne pod wzglę dem skła du ga tun ko we go i udzia łu ilo ścio we go po szcze gól nych
ga tun ków do ze spo łów grzy bów to wa rzy szą cych in nym ga tun kom kor ni ków wy -
stę pu ją cych na świer ku (Jan ko wiak i in. 2009). Wy ni ki pol skich ba dań są w tym za -
kre sie zgod ne z re zul ta ta mi uzy ska ny mi w in nych kra jach (Ki ri sits 2004), choć ostat -
nie ba da nia prze pro wa dzo ne w kra jach skan dy naw skich wska zu ją, że kor nik dru karz
mo że mieć w tych re jo nach nie co od mien nych to wa rzy szy (Lin na ko ski i in. 2012).
Do naj częst szych grzy bów to wa rzy szą cych kor ni ko wi dru ka rzo wi w na szym kra -
ju na le żą: Gro sman nia pe ni cil la ta, Ophio sto ma aino ae, Ophio sto ma bi co lor, Gro sman -
nia pi ce iper da, Ophio sto ma pi ce ae i Ce ra to cy stis po lo ni ca (fot. 22 B–H) (Jan ko wiak
2004, 2005; Jan ko wiak i in. 2009). Do dat ko wo w Pol sce oraz in nych kra jach kor -
ni ko wi dru ka rzo wi sto sun ko wo po spo li cie to wa rzy szy grzyb pod staw ko wy – Gloeo -
cy sti dium ipi do phi lum (Sie masz ko 1939; Jan ko wiak 2005; Ki ri sits 2010). 

Ta be la 5. Grzy by si ni zno we to wa rzy szą ce kor ni ko wi dru ka rzo wi w Eu ro pie oraz w róż nych 
re jo nach Pol ski

Ga tu nek grzy ba Eu ro pa1,2 Pol ska
po łud.3–5 pn.-wsch.6,7

1 2 3 4
Ce ra to cy stiop sis al ba (De Vay, R.W. Da vid son & W.J. Mol ler)
H.P. Upa dhy ay + +

Ce ra to cy stiop sis mi nu ta (Sie masz ko) Upa dhy ay & Ken drick + + +
Ce ra to cy stis no rve gi ca J. Re id & Georg Hau sner +
Ce ra to cy stis po lo ni ca (Siem.) C. Mo re au + + +
Gra phium fim brii spo rum (Mo re let) K. Ja cobs. T. Ki ri sits 
& M.J. Wingf. + + +

Gra phium pseu dor mi ti cum K. Ja cobs, T. Ki ri sits & 
M.J. Wing field +

Gra phium pyc no ce pha lum Grosm. + + +
Gro sman nia ca inii (Ole chow. & J. Re id) Zip fel, Z.W. de Be er
& M.J. Wingf. +

1 Ki ri sits (2004) 
2 Lin na ko ski i in. (2012)
3 Jan ko wiak (2004)
4 Jan ko wiak (2005)
5 Jan ko wiak i in. (2009)
6 Jan ko wiak, Hilsz czań ski (2005)
7 Ki ri sits (2010)
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1 2 3 4
Gro sman nia cu cul la ta (H. Sol he im) Zip fel, Z.W. de Be er 
& M.J. Wingf. + +

Gro sman nia oli va cea (Math.- Käärik) Zip fel, Z.W. de Be er
& M.J. Wingf. +

Gro sman nia pe ni cil la ta (Gro smann) Go id + + +
Gro sman nia pi ce iper da (Rum bold) Go id. + + +
Gro sman nia ser pens Go id. +
Lep to gra phium chla my da tum K. Ja cobs, M.J. Wingf. 
& H. Sol he im +

Lep to gra phium eu phy es K. Ja cobs & M. J. Wingf. +
Lep to gra phium lund ber gii La gerb. & Me lin +
Lep to gra phium ta igen se Lin na ko ski, Z.W. de Be er
& M.J. Wingf. +

Ophio sto ma aino ae H. Sol he im + + +
Ophio sto ma arau ca riae (Bu tin) de Ho og & R.J. Scheff. +
Ophio sto ma bi co lor Da vids. & Wells + + +
Ophio sto ma brun neo -ci lia tum Math.-Käärik +
Ophio sto ma ca num (Münch) Syd. & P. Syd. +
Ophio sto ma fle xu osum H. Sol he im + + +
Ophio sto ma floc co sum Math.-Käärik +
Ophio sto ma fu scum Lin nak., Z.W. de Be er & M.J. Wingf. +
Ophio sto ma ips (Rum bold) Nannf. +
Ophio sto ma ja po ni cum Yama oka & M. J. Wingf. +
Ophio sto ma ka re li cum Lin nak., Z.W. de Be er & M.J. Wingf. +
Ophio sto ma mi nus (Hedgc.) Syd. & P. Syd. +
Ophio sto ma ne glec tum R. Kir sch ner & Oberw. +
Ophio sto ma pi ce ae sen su la to (Münch) H. & P. Sy dow + + +
Ophio sto ma pi li fe rum (Fr.) Syd. & P. Syd. +
Ophio sto ma plu rian nu la tum (Hedgc.) Syd. & P. Syd. +
Ophio sto ma sa po nio do rum Lin nak., Z.W. de Be er 
& M.J. Wingf. +

Ophio sto ma ste no ce ras (Ro bak) Nannf. +
Ophio sto ma ta pio nis Lin nak., Z.W. de Be er & M.J. Wingf. +
Ophio sto ma te tro pii Math.-Käärik + +
Pe so tum fra grans (Math.-Käärik) G. Oka da & Se ifert +
Lep to gra phium spp. + + +
Ophio sto ma spp. +
Pe so tum spp. + + +

cd. tab. 5
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Grzyb G. pe ni cil la ta jest w Eu ro pie po spo li tym ga tun kiem po wią za nym głów -
nie z kor ni kiem dru ka rzem (Ki ri sits 2004). W Pol sce spo ra dycz nie to wa rzy szy tak -
że Pi ty oge nes chal co gra phus (L.), Hy lur gops pal lia tus (Gyll.), Ips ami ti nus Eichh. 
oraz Po ly gra phus po li gra phus (L.) (Jan ko wiak i in. 2009). Grzyb ten cha rak te ry zu -
je się ni skim stop niem agre syw no ści w sto sun ku do świer ka po spo li te go (Horn tvedt 
i in. 1983).

Ophio sto ma bi co lor jest, obok G. pe ni cil la ta, naj czę ściej wy od ręb nia nym z że ro -
wisk kor ni ka dru ka rza ga tun kiem grzy ba, za rów no w Pol sce (Jan ko wiak 2005; Jan -
ko wiak i in. 2009), jak i in nych re jo nach Eu ro py (Ki ri sits 2004; Lin na ko ski i in. 2012).

Fot. 22. A – si ne prze bar wie nie drew na spo wo do wa ne przez Ce ra to cy stis po lo ni ca; B–G – naj częst -
sze for my owoc ni ków wy twa rza ne przez grzy by zwią za ne z kor ni kiem dru ka rzem w Pol sce: 
B – otocz nia grzy ba Ce ra to cy stis po lo ni ca wy two rzo na w że ro wi sku, C – sta dium ko ni dial ne ty pu
Lep to gra phium wy two rzo ne przez Gro sman nia pe ni cil la ta, D – otocz nia grzy ba Ophio sto ma 
aino ae, E – otocz nia grzy ba Gro sman nia pi ce iper da, F – otocz nia grzy ba Ophio sto ma bi co lor, 
G – sta dium ko ni dial ne ty pu Pe so tum wy two rzo ne przez Ophio sto ma pi ce ae, H – otocz nia grzy -
ba Ce ra to cy stiop sis mi nu ta (T.K.)

A B C D

E F G H
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Jest on sto sun ko wo rzad ko stwier dza ny w po wią za niu z in ny mi kor ni ka mi roz wi -
ja ją cy mi się na świer ku, z wy jąt kiem I. ami ti nus. Dla te go ga tu nek ten na le ży uznać
za spe cy ficz ne go to wa rzy sza kor ni ka dru ka rza. Ophio sto ma bi co lor od zna cza się ni -
skim stop niem agre syw no ści (Horn tvedt i in. 1983), jed nak ba da nia Jan ko wia ka
(2005) po ka zu ją, że grzyb ten w sprzy ja ją cych dla sie bie wa run kach (sil nie na sło -
necz nio ne drze wa) mo że wy stę po wać bar dzo czę sto i po dob nie jak C. po lo ni ca za -
sie dlać głęb sze war stwy drew na bie la ste go.

Ophio sto ma aino ae jest ga tun kiem grzy ba licz nie wy stę pu ją cym w że ro wi skach
wie lu ga tun ków kor ni ków ży ją cych na świer ku w róż nych kra jach Eu ro py (Ki ri sits
2004; Lin na ko ski i in. 2012). W Pol sce pod sta wo wym wek to rem dla te go grzy ba
wy da je się być P. chal co gra phus i I. ty po gra phus (Jan ko wiak 2005; Jan ko wiak i in.
2009). Grzyb ten jest ga tun kiem ma ło eks pan syw nym i nie ma zdol no ści ko lo ni -
zo wa nia głęb szych warstw świe że go drew na przy le ga ją ce go do że ro wisk kor ni ka
dru ka rza (Sol he im 1992).

Gro sma nia pi ce iper da, któ ry to wa rzy szy kor ni ko wi dru ka rzo wi (Lin na ko ski i in.
2012), mo że być my lo ny z po dob nym do nie go ga tun kiem – G. eu ro phio ides (E.F
Wri ght & Ca in) Zip fel, Z.W. de Be er & M.J. Wingf., któ ry tak że jest wy mie nia ny
ja ko grzyb to wa rzy szą cy kor ni ko wi dru ka rzo wi. Więk szość opra co wań trak tu je te
ga tun ki ja ko je den, jed nak ostat nie ba da nia fi lo ge ne tycz ne wska zu ją, że są to dwa
od dziel ne ga tun ki (Zip fel i in. 2006). W Pol sce G. pi ce iper da jest zwią za ny z wie -
lo ma ga tun ka mi kor ni ków że ru ją cych na świer ku, głów nie z H. pal lia tus i Dry oco -
etes au to gra phus (Ratz.) (Jan ko wiak i in. 2009). Opi nie o pa to ge nicz no ści G. pi ce -
iper da są do syć roz bież ne. Więk szość ba da czy skła nia się jed nak do po glą du, że
G. pi ce iper da jest groź nym pa to ge nem świer ka, któ ry przy ma so wym wy stę po wa -
niu mo że przy śpie szać za mie ra nie świer ków (Sallé i in. 2005).

Ophio sto ma pi ce ae jest roz po wszech nio ny w ca łej Eu ro pie i ma sze ro ki za kres
ro ślin ży wi ciel skich i wek to rów (Lin na ko ski i in. 2012). Ga tu nek ten jest bar dzo sła -
bym pa to ge nem świer ka i na le ży go trak to wać je dy nie ja ko spraw cę si ni zny drew -
na (Kro ke ne, Sol he im 1998). 

Ce ra to cy stis po lo ni ca jest – obok G. pe ni cil la ta i O. bi co lor, grzy bem ści śle zwią -
za nym z kor ni kiem dru ka rzem. W Pol sce wor ko wiec ten był tak że spo ra dycz nie
stwier dza ny w po wią za niu z in ny mi ga tun ka mi kor ni ków wy stę pu ją cy mi na gru -
bych ga łę ziach świer ka (Jan ko wiak i in. 2009), a tak że na so śnie zwy czaj nej za ata -
ko wa nej przez kor ni ka dru ka rza (Jan ko wiak, Hilsz czań ski 2005). Spo śród wszyst -
kich grzy bów to wa rzy szą cych kor ni ko wi dru ka rzo wi C. po lo ni ca od zna cza się
naj wyż szą wi ru len cją w sto sun ku do świer ka po spo li te go (Ki ri sits 2004). Po wszech -
nie uwa ża się, że wy so ka agre syw ność C. po lo ni ca zwią za na jest z je go ada pta cją do
ży cia w śro do wi sku o ni skiej kon cen tra cji tle nu, przez co grzyb ten bar dzo szyb -
ko za sie dla drew no bie la ste świer ków (Sol he im 1993a). W związ ku z wy so ką 
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wi ru len cją grzy ba, część ba da czy uwa ża ła wcze śniej, że C. po lo ni ca od gry wa szcze -
gól nie waż ną ro lę w ob umie ra niu świer ka, a Sol he im (1993b) na wet su ge ro wał, 
że C. po lo ni ca szcze gól nie czę sto to wa rzy szy kor ni ko wi w okre sach gra da cyj nych,
zaś w okre sach pogra da cyj nych jest za stę po wa ny przez mniej pa to ge nicz ne grzy -
by. Jed nak że do tych cza so we ba da nia wska zu ją, że ga tu nek ten ce chu je się bar dzo
zmien nym wy stę po wa niem. W pół noc no -wschod niej Pol sce, Nor we gii i nie któ rych
re jo nach Au strii stwier dzo no licz ne wy stę po wa nie te go pa to ge na, na to miast w by -
łej Cze cho sło wa cji, Szwe cji, Fin lan dii, Niem czech, Fran cji, Ro sji oraz po łu dnio wej
Pol sce grzyb ten nie zo stał w ogó le stwier dzo ny bądź wy stę po wał sto sun ko wo rzad -
ko (Ki ri sits 2004; Jan ko wiak 2006; Lin na ko ski i in. 2012). Ten fakt wspie ra po gląd,
że kor nik dru karz „nie ocze ku je” po mo cy od C. po lo ni ca. Do dat ko wo, po za ba da -
nia mi Sol he ima, nie ma żad nych in nych do wo dów na ist nie nie róż nic w my ko bio -
cie róż nych po pu la cji kor ni ka dru ka rza róż nią cych się li czeb no ścią. Po za tym me -
cha nizm, któ ry mógł by wspie rać po ten cjal ne zmia ny, na dal po zo sta je nie zna ny (Six,
Wing field 2011; Lin na ko ski i in. 2012). Po mi mo bra ku jed no znacz nych do wo dów
na istot ną ro lę C. po lo ni ca w za mie ra niu świer ka na le ży przy pusz czać, że grzyb ten
w okre sach swo je go ma so we go po ja wu, w zna czą cy spo sób mo że przy spie szać wy -
dzie la nie się świer ka.

Obec nie uwa ża się, że za zmia ny w skła dzie ga tun ko wym i ilo ścio wym grzy bów
zwią za nych z kor ni kiem dru ka rzem od po wia da sze reg roz ma itych czyn ni ków. Na -
le żą do nich m.in. za sto so wa na me to do lo gia ba dań i odrębność re gio nal na wy ni -
ka ją ca z wa run ków śro do wi ska geo gra ficz ne go oraz form pro wa dze nia go spo dar -
ki le śnej. Wie le wska zu je na to, że naj waż niej szym czyn ni kiem wpły wa ją cym na
czę stość wy stę po wa nia nie któ rych grzy bów są odmienne cechy kli ma tu, a zwłasz -
cza inna tem pe ra tura po wietrza. Otóż nie któ re ba da nia wy ka za ły, że grzy by róż -
nią się za sad ni czo szyb ko ścią wzro stu, która zależy od tem pe ra tu ry, ponieważ każ -
dy ga tu nek ma wła sną opty mal ną tem pe ra tu rę wzro stu (Lin na ko ski i in. 2012).
Tem pe ra tu ra oto cze nia mo że więc w pew nym sen sie róż ni co wać skład grzy bów
prze no szo nych przez kor ni ki (Six, Bentz 2007). 

Szko dli wa dzia łal ność grzy bów zwią za nych z kor ni kiem dru ka rzem jest waż -
na tak że w aspek cie eko no micz nym. Grzy by te, bar wiąc drew no, po wo du ją znacz -
ne ob ni że nie ja ko ści i war to ści su row ca drzew ne go, co ge ne ru je ogrom ne star ty ma -
te rial ne w le śnic twie i prze my śle drzew nym. Drew no świer ka nie jest tak po dat ne
na za si nie nie jak drew no so sno we, nie mniej w przy pad ku ma so we go po ja wu kor -
ni ka dru ka rza mo że się po ja wić pro blem za bez pie cza nia drew na przed tą cho ro -
bą. Spo so by ochro ny ży wych drzew przed si ni zną po wo do wa ną przez grzy by to -
wa rzy szą ce kor ni ko wi dru ka rzo wi są ogra ni czo ne. Wy da je się, że naj wła ściw sze są
dzia ła nia pro fi lak tycz ne (np. do sto so wa nie skła du ga tun ko we go do wa run ków sied -
li sko wych, ogra ni cze nie ba zy po kar mo wej kor ni ka czy ter mi no we pie lę gno wa nie
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drze wo sta nów), zmie rza ją ce do ogra ni cze nia bądź usta bi li zo wa nia li czeb no ści po -
pu la cji te go szkod ni ka. W nie któ rych przy pad kach (cen ne oka zy, drze wa po mni -
ko we) moż na wy ko rzy stać ochro nę che micz ną, po dob ną do tej, któ rą sto su je się
do zwal cza nia ho len der skiej cho ro by wią zu. Me to da ta po le ga na wy wier ce niu
w pniu otwo rów i wpro wa dze niu do ich wnę trza fun gi cy du. Wy da je się jed nak, że
me to da ta, ze wzglę du na du żą pra co chłon ność w le śnic twie bę dzie ma ło przy dat -
na, zwłasz cza w te re nach gór skich. In nym roz wią za niem mo że być ho dow la drzew
od por nych na za sie dle nie przez C. po lo ni ca i in ne grzy by prze no szo ne przez kor -
ni ka dru ka rza. Stwier dzo no, że od por ność świer ków wią że się przede wszyst kim
ze skła dem i za war to ścią fe no li w ły ku drzew (Bri gno las i in. 1998; Lieu tier i in.
2003a). Do tych czas osią gnię te wy ni ki nie zna la zły jed nak szer sze go za sto so wa nia
prak tycz ne go. Grzy by zwią za ne z kor ni kiem dru ka rzem naj in ten syw niej ko lo ni zu -
ją drew no pod czas prac po zy ska nio wych, prze cho wy wa nia i trans por tu su row ca
drzew ne go. Dla te go w ce lu za bez pie cze nia drew na przed si ni zną na le ży sto so wać
ogól nie zna ne spo so by ochro ny drew na przed tą cho ro bą za rów no w le sie, jak
i w skład ni cach. Są to m.in. za bie gi or ga ni za cyj no -tech nicz ne (ryt micz ne do sta wy,
zi mo we i wcze sno wio sen ne po zy ska nie, szyb kie usu nię cie i prze tar cie su row ca
drzew ne go, sta ran ne po zy ska nie i zryw ka, mi ni ma li zu ją ce po wsta wa nie po wierzch -
ni z od sło nię tym bie lem, umiesz cza nie wy ro bio ne go i uło żo ne go już w my gły su -
row ca w prze wiew nych miej scach), na tu ral ne me to dy ochro ny (szyb kie wy su sza -
nie drew na do wil got no ści oko ło 20–22% lub na wil ża nie drew na do wil got no ści
po wy żej 80%) i che micz ne me to dy ochro ny (za bez pie cze nie pre pa ra ta mi miejsc na -
ra żo nych na gwał tow ny roz wój grzy bów, tj. po wierzch ni po zba wio nej ko ry oraz wy -
ro bio ne go su row ca). Me to dę che micz ną na więk szą ska lę moż na tak że za sto so wać
w sy tu acjach wy jąt ko wych, np. klę ski ży wio ło wej spo wo do wa nej przez wiatr. W tym
przy pad ku war to roz wa żyć pre wen cyj ne opry ski ca łych po wa lo nych drzew. Wśród
czyn ni ków de cy du ją cych o za sie dle niu drew na przez grzy by si ni zno we nie zwy kle
waż ny wy da je się czas prze cho wy wa nia drew na w le sie. Otóż ba da nia au striac kie
wska zu ją, że dla drew na świer ko we go mak sy mal ny czas mię dzy ścin ką drew na a jego
wy wo zem wy no si: w le cie trzy ty go dnie, a zi mą oko ło 15 ty go dni (Friedl 2004). War -
to nad mie nić, że Ko za kie wicz (2000) za le ca tak że pod su sza nie drew na na pniu po -
przez ob rącz ko wa nie (na co naj mniej sześć ty go dni przed ścin ką drzew) bądź przy -
spie sza nie wy sy cha nia drew na po przez po zo sta wie nie ścię te go drze wa z ko ro ną. 

Jak wy ni ka z przed sta wio nych in for ma cji, wie dza o związ kach kor ni ka dru ka -
rza z grzy ba mi oraz o ro li, ja ką od gry wa ją one w pro ce sie za sie dla nia drzew, jest
ob szer na. Na dal jed nak ist nie je sze reg za gad nień wy ma ga ją cych dal szych ba dań,
zwłasz cza w ob li czu zmian kli ma tycz nych, któ re bez po śred nio od dzia łu ją na za -
cho wa nie owa dów (np. zmia ny w stra te gii zi mo wa nia). Nie wia do mo, jak te zmia -
ny wpły ną na wza jem ne re la cje po mię dzy owa da mi a grzy ba mi.
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Dy na mi ka li czeb no ści kor ni ka dru ka rza po zo sta je w związ ku z wa run ka mi śro -
do wi sko wy mi, w któ rych da na po pu la cja funk cjo nu je. W li te ra tu rze eu ro pej -

skiej zna leźć moż na wie le prac świad czą cych o pró bach zde fi nio wa nia cech wska -
zu ją cych na ist nie nie wa run ków, w któ rych do cho dzić mo że do roz ro du kor ni ka
dru ka rza w na stęp stwie zwięk szo nej po dat no ści drze wo sta nu wy ni ka ją cej z je go
szcze gól nych cech lub okre ślo nych wa run ków sie dli ska. Te ostat nie ro zu mieć jed -
nak na le ży w szer szym kon tek ście, obej mu ją cym tak że po ło że nie na okre ślo nej wy -
so ko ści nad po zio mem mo rza oraz eks po zy cji, co ma szcze gól ne zna cze nie w wa -
run kach gór skich. Zda niem Ku li (1992) na dy na mi kę wy dzie la nia się po su szu
świer ko we go w Gó rach Krusz co wych wpły wał nie tyl ko sto pień uszko dze nia drze -
wo sta nów, ale tak że sie dli sko wy typ la su, wiek i zwar cie drze wo sta nu oraz je go po -
ło że nie (wy so kość n.p.m. i eks po zy cja).

Ana li zy re gre sji wie lo krot nej wy ko na ne przez Ne fa (1994) oraz Du til leu la i in.
(2000) wy ka za ły, że w wa run kach bel gij skich za war tość w gle bie skład ni ków od -
żyw czych ta kich jak azot, fos for i ma gnez wy wie ra istot ny wpływ na po dat ność
drzew na za sie dle nie przez I. ty po gra phus. Ku la (1992) wy róż nił ty py sie dli sko we
la su (wg cze skiej ty po lo gii: kwa śna świer czy na bu ko wa i bu czy na świer ko wa oraz
kwa śna bu czy na jo dło wa), w któ rych stwier dził więk sze niż w in nych wy dzie la nie
się po su szu. Zda niem Le xe ra (1995, 1997), na praw do po do bień stwo wy stą pie nia
ata ku ze stro ny kor ni ka dru ka rza wpły wa ją wa run ki wil got no ścio we (do stęp ność
wo dy w gle bie), a tak że eks po zy cja (zwłasz cza po łu dnio wa i za chod nia), udział
świer ka i trend je go przy ro stu.

Ana li za prze strzen ne go roz miesz cze nia za sie dlo ne go po su szu w Gó rach
Krusz co wych pod czas gra da cji kor ni ka dru ka rza w la tach 80. ubie głe go wie ku
wykaza ła, że na si le nie wy dzie la nia się drzew za sie dlo nych by ło naj wyż sze w stre -
fie wy so ko ści 500–600 m n.p.m. oraz w drze wo sta nach ro sną cych naj wy żej – na wy -
so ko ści 1000–1250 m n.p.m. (Ku la 1992). Z ko lei z ba dań prze pro wa dzo nych w pol -
skich Su de tach Za chod nich w okre sie re tro gra da cji dru ka rza wy ni ka, że osła bie nie
drze wo sta nów, wzma ga ją ce ich po dat ność na wzmo żo ne wy stę po wa nie kor ni ka,
by ło więk sze na sta no wi skach po ło żo nych na wy so ko ści po nad 800 m n.p.m.

6.1. Ce chy sie dli ska i drze wo sta nu 
Wojciech Grodz ki

6. Czyn ni ki sty mu lu ją ce roz ród 
kor ni ka dru ka rza
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(Grodz ki 1995a). W Be ski dzie Ślą skim i Ży wiec kim (Nadl. Wę gier ska Gór ka) na -
si le nie wy dzie la nia się po su szu świer ko we go w okre sie przez wy bu chem gra da cji
kor ni ka dru ka rza w ro ku 2003 by ło naj wyż sze w stre fie po ni żej 600 m n.p.m., na -
to miast w jej kul mi na cyj nej fa zie w ro ku 2008 osią ga ło naj wyż sze war to ści w stre -
fach 801–1000 i po nad 1000 m n.p.m. (Grodz ki 2010). Po dob ne na ra sta nie agre -
syw no ści kor ni ka ob ser wo wa no w wyż szych po ło że niach w Nad le śnic twie Uj so ły
w la tach 2003–2006 (Grodz ki 2007a). Od mien na po dat ność świer czyn ro sną cych
w stre fach wy so ko ścio wych Su de tów i Kar pat zwią za na jest z od dzia ły wa niem od -
mien nych ze spo łów czyn ni ków pre dys po zy cyj nych i ini cju ją cych gra da cje w tych
dwóch ob sza rach (Grodz ki 2009b), jed nak osta tecz nie – mi mo mniej sprzy ja ją cych
wa run ków kli ma tycz nych – w wyż szych po ło że niach gór skich obu re gio nów czę -
sto do cho dzi do gra da cyj nych wy stą pień kor ni ka dru ka rza. War to też zwró cić uwa -
gę na fakt, że świer czy ny wyż szych po ło żeń Su de tów – za rów no w Pol sce, jak i w ów -
cze snej Cze cho sło wa cji – by ły w okre sie po prze dza ją cym gra da cję sil nie osła bio ne
wsku tek od dzia ły wa nia za nie czysz czeń prze my sło wych i że ro wa nia owa dów li ścio -
żer nych (Grodz ki 1995). Na to miast zdro wot ność świer czyn w niż szych po ło że niach
Kar pat by ła ob ni żo na wsku tek cho ro by opień ko wej (Grodz ki 2009b).

Uwa ża się, że drze wa ro sną ce na sto kach eks po no wa nych na po łu dnie i za chód
(na sło necz nio ne) są chęt niej za sie dla ne przez kor ni ka dru ka rza, zwłasz cza w wa -
run kach na głe go wzro stu in so la cji (Lo bin ger, Ska tul la 1996; Ja kuš 1998b; Turčani
i in. 2000). Pod czas gra da cji kor ni ka dru ka rza w Su de tach Za chod nich w la tach 80.
ubiegłego wieku naj bar dziej osła bio ne, z ma so wym wy dzie la niem się za sie dlo ne -
go po su szu, by ły jed nak drze wo sta ny po ło żo ne na sto kach eks po no wa nych na za -
chód i z te go wzglę du szcze gól nie na ra żo ne na uszko dze nia apa ra tu asy mi la cyj ne -
go wsku tek od dzia ły wa nia imi sji prze my sło wych (Grodz ki 1995a, 1997a).
W wa run kach Gór Krusz co wych naj sil niej sze wy dzie la nie się drzew za sie dlo nych
mia ło miej sce na eks po zy cjach po łu dnio wych i po łu dnio wo -wschod nich oraz pół -
noc nych i pół noc no -za chod nich (Ku la 1992). Po dob nie by ło w Ta trach na po gra -
ni czu pol sko sło wac kim: naj więk sze na si le nie wy dzie la nia się po su szu świer ko we -
go za sie dlo ne go przez kor ni ka dru ka rza mia ło miej sce na sto kach o wy sta wach:
po łu dnio wej i po łu dnio wo -wschod niej oraz za chod niej (Grodz ki i in. 2006a). Tak -
że w Be ski dzie Ślą skim i Ży wiec kim w ro ku 2006 (kul mi na cja gra da cji kor ni ka)
współ czyn nik na si le nia po su szu czyn ne go – NPC, ob ra zu ją cy tem po uby wa nia
drzew z drze wo sta nów wsku tek za sie dle nia ich przez kor ni ki, przy bie rał naj wyż -
sze war to ści na eks po zy cjach po łu dnio wych i po łu dnio wo -za chod nich (Bran co i in.
2010). W wa run kach gór skich eks po zy cja sto ku od gry wa istot ną ro lę ja ko czyn nik
sty mu lu ją cy roz ród kor ni ka dru ka rza, po przez ko rzyst ny wpływ wa run ków ter micz -
nych na je go roz wój (We rme lin ger, Se ifert 1999). Klu czo wym czyn ni kiem de ter -
mi nu ją cym po dat ność (pre dys po zy cję) drzew na atak kor ni ka jest za tem ich na sło -
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necz nie nie (po ten tial so lar ir ra dia tion), wpły wa ją ce w spo sób de cy du ją cy na wa -
run ki i tem po roz wo ju kor ni ka dru ka rza (Ne the rer, Nopp -Mayr 2005).

Jak już wcze śniej wspo mnia no, istot ną ce chą drze wo sta nów wpły wa ją cą na moż -
li wość roz ro du kor ni ka dru ka rza jest udział świer ka, bę dą ce go je go ro śli ną ży wi -
ciel ską, a tak że je go wiek. Ne the rer i Nopp-Mayr (2005) wy mie nia ją obie te ce chy
wśród naj waż niej szych czyn ni ków bra nych pod uwa gę przy oce nie po dat no ści świer -
czyn na atak I. ty po gra phus. Nie miec kie ba da nia wy ko na ne w drze wo sta nach uszko -
dzo nych przez wiatr wy ka za ły, że wyż szy udział świer ka w wie ku po nad 70 lat
w drze wo sta nie sprzy jał ata kom kor ni ka, a naj bar dziej po dat ne na ten atak by ły drze -
wo sta ny w wie ku po nad 100 lat (Bec ker, Schröter 2000). Wiel ko ob sza ro we ba da -
nia prze pro wa dzo ne we Fran cji po ka ta stro fal nych wia tro ło mach z 1999 ro ku 
(140 mln m3) wy ka za ły, że in ten syw ność za sie dla nia świer ków przez I. ty po gra phus
i P. chal co gra phus by ła po zy tyw nie sko re lo wa na ze śred nim wie kiem drzew oraz
z umiej sco wie niem drze wo sta nu nad po zio mem mo rza, a tak że z za gęsz cze niem
(udzia łem) drze wo sta nów igla stych (Gil bert i in. 2005). W Ta trzań skim Par ku Na -
ro do wym in ten syw ność za mie ra nia drzew za sie dlo nych przez kor ni ka dru ka rza
w drze wo sta nach na tu ral nych wzra sta ła li nio wo wraz z wie kiem świer ka. Naj wyż -
sza by ła w świer czy nach po nad 180-let nich (Grodz ki i in. 2006a). Wy so ki udział
świer ka w kom plek sach le śnych, zwłasz cza w for mie mo no kul tur, sta no wi czyn nik
sprzy ja ją cy po wsta wa niu gra da cji kor ni ka dru ka rza, na to miast wy stę po wa nie ga -
tun ków li ścia stych jest czyn ni kiem ogra ni cza ją cym, o czym świad czą np. du że róż -
ni ce wiel ko ści odło wów chrząsz czy do pu ła pek fe ro mo no wych w ta kich drze wo -
sta nach (Grodz ki 2007b). 

Tak że w wa run kach Be ski du Ślą skie go i Ży wiec kie go za głów ne czyn ni ki pre -
dys po zy cyj ne w pro ce sie roz pa du świer czyn ob ję tych gra da cyj nym wy stę po wa niem
kor ni ka dru ka rza uzna no du ży udział świer ka, zwłasz cza w drze wo sta nach w wie -
ku po nad 100 lat (Grodz ki 2010).

Wy da wać by się mo gło, że kor nik dru karz wy ka zu je wy biór czość w sto sun ku do
sta no wi ska bio so cjal ne go i dłu go ści ko ro ny drzew, któ re za sie dla i w któ rych się
rozmna ża. Ba da nia wy ko na ne w ob sza rze klę ski eko lo gicz nej w Su de tach Za chod -
nich wy ka za ły jed nak, że owa dy z ze spo łu kor ni ka dru ka rza za sie dla ły drze wa
z wszyst kich klas bio so cjal nych, przy czym naj czę ściej – drze wa pa nu ją ce i współ -
pa nu ją ce (35,1 i 26,8%), na stęp nie opa no wa ne i przy głu szo ne (18,6 i 10,3%); ni ski
był na to miast udział w po pu la cji za sie dlo nych świer ków drzew gó ru ją cych – 7,2%,
i wol no sto ją cych – 2,1%. Roz kład ten był zbli żo ny do ogól ne go udzia łu drzew w kla -
sach bio so cjal nych, jed nak róż ni ce w li czeb no ści drzew po mię dzy kla sa mi by ły
mniej sze wśród drzew za sie dlo nych niż w ca łej po pu la cji ob ser wo wa nych drzew.
Wśród za sie dlo nych świer ków naj wię cej by ło drzew o ko ro nie krót kiej (po ni żej 
1/3 dłu go ści strza ły), któ rych od se tek – 64,9% prze wyż szał znacz nie ich udział
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w całej po pu la cji ob ser wo wa nych świer ków. Rza dziej na to miast za sie dla ne by ły drze -
wa o ko ro nie dłuż szej, co wska zu je na więk szą od por ność ta kich drzew (Grodz ki
1996b). Po dob ną pra wi dło wość za ob ser wo wa no w świer czy nach Gor czań skie go
Par ku Na ro do we go: drze wa za sie dlo ne przez kor ni ki nie od bie ga ły od ca łej po pu -
la cji ob ser wo wa nych świer ków ani pod wzglę dem sta no wi ska bio so cjal ne go, ani też
dłu go ści ko ro ny. Za sie dla ne by ły drze wa wszyst kich klas dłu go ści ko ro ny, przy czym
naj czę ściej drze wa o ko ro nie śred niej – 1/2–1/3 dłu go ści strza ły (41,7%), któ rych
udział w ca łej po pu la cji tak że był naj więk szy (47,7%). Drze wa o ko ro nie krót kiej
(1/3 dłu go ści strza ły) za sie dla ne by ły nie co rza dziej (44,3%), a o ko ro nie dłu giej 
(1/2 dłu go ści strza ły) – naj rza dziej (13,9% przy pad ków), zgod nie z roz kła dem drzew
w kla sach bio so cjal nych ca łej po pu la cji (Sta rzyk i in. 2005). Je dy nie wy ni ki uzy ska -
ne przez Zo lu ba sa (2003) wska zu ją, że kor nik dru karz pre fe ru je drze wa współ pa -
nu ją ce (2 kla sa Kra fta).

Oczy wi stym jest, że czyn ni kiem sty mu lu ją cym roz ród kor ni ków jest obec ność
w drze wo sta nie drzew gru bych, za pew nia ją cych im znacz ną po wierzch nię do za -
ło że nia że ro wisk i moż li wość wy pro wa dze nia licz ne go po tom stwa. Jest to wy raź -
nie wi docz ne we wcze snych fa zach na ra sta nia li czeb no ści po pu la cji, kie dy pre fe -
ro wa ne są drze wa o znacz nej gru bo ści. W od nie sie niu do I. ty po gra phus zo sta ło to
wy ka za ne za rów no w przy pad ku drzew sto ją cych (Le kan der 1972), jak i wy so kich,
ce lo wo utwo rzo nych, tyl ców (sto ją cych, dol nych czę ści strzał drzew, okre śla nych
an giel skim ter mi nem high stumps – „wy so kie pnia ki”) (Schro eder i in. 1999).
Wpraw dzie Ja kuš (1998) stwier dził, że wiel kość pier śni cy nie wpły wa na udział i po -
wierzch nię za sie dlo nej ko ry ani licz bę nyż ja jo wych, jed nak We slien i Re gnan der
(1990) od no to wa li, że wraz ze zwięk sza niem się pier śni cy wzra sta po wierzch nia za -
sie dlo nej ko ry przy pa da ją ca na jed no drze wo. Ba da nia pro wa dzo ne w Skan dy na -
wii w cią gu dwóch lat bez po śred nio po wia tro ło mie wy ka za ły, że wśród za sie dlo -
nych świer ków udział tych o pier śni cy po wy żej 46 cm był dwu krot nie wyż szy, niż
drzew o pier śni cy 10–30 cm, a fre kwen cja wgry zień I. ty po gra phus wzra sta ła wraz
ze śred ni cą drze wa (Göthlin i in. 2000). Tak że ob ser wa cje wy ko na ne na wy wro tach
i zło mach świad czą, że praw do po do bień stwo za sie dle nia i pro cent drzew za sie dlo -
nych wzra sta wraz z pier śni cą po wa lo nych drzew (Eriks son i in. 2005). Zo lu bas
(2003) stwier dził, że świer ki za sie dlo ne przez dru ka rza by ły wyż sze, mia ły więk -
szą pier śni cę i grub szą ko rę niż eg zem pla rze nie za sie dlo ne. Na to miast wy ni ki uzy -
ska ne w okre sie re tro gra da cji kor ni ka dru ka rza (w la tach 1988–1994) w Su de tach
Za chod nich wy ka za ły, że prze cięt na pier śni ca drzew za sie dlo nych przez kor ni ka dru -
ka rza nie od bie ga ła za sad ni czo od śred niej dla ca łej po pu la cji drzew w ob ser wo -
wa nych drze wo sta nach (Grodz ki 1996b). Po dob ne wy ni ki uzy ska no z Tatr: roz kład 
pier śni cy drzew za ata ko wa nych od po wia dał roz kła do wi tej ce chy w ca łej po pu la -
cji (Grodz ki i in. 2003). Tak że w wa run kach kul mi na cji gra da cji w Be ski dach,
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w 2006 roku, za sie dla ne by ły drze wa wszyst kich klas gru bo ści (Bran co i in. 2010).
Wy ni ka z te go, że – zgod nie z pra wi dło wo ścia mi opi sa ny mi w roz dz. 5, w okre sie
wy so kiej pre sji kor ni ka dru ka rza na drze wo sta ny je go pre fe ren cje co do roz mia -
rów za sie dla nych drzew ule ga ją znacz ne mu osła bie niu. 

Dy na mi ka przy ro stu drze wo sta nów od zwier cie dla okre so wy stan stre su drzew
wsku tek dzia ła nia róż nych czyn ni ków (su sza, że ry owa dów), acz kol wiek dzia ła nie te -
go ty pu czyn ni ków stre so wych ujaw nia się zwy kle z pew nym opóź nie niem (Dob ber -
tin 2005). Mia ło to miej sce np. w Su de tach po gra da cji wskaź ni cy mo drze wia necz -
ki Ze ira phe ra gri se ana (Hb.) w la tach 1977–1993 (Grodz ki 1998b), czy też w Ta trach
– w na stęp stwie su szy z po cząt ku lat 90. ubiegłego wieku (Grodz ki i in. 2003a). Na -
le ża ło by za tem ocze ki wać, że ob ni że nie przy ro stu, wy ni ka ją ce z osła bie nia świer ków,
sta no wić bę dzie za ra zem wskaź nik ich zwięk szo nej po dat no ści na atak kor ni ka dru -
ka rza. Po rów nu jąc jed nak przy rost drzew za sie dlo nych oraz są sied nich, któ re nie zo -
sta ły za ata ko wa ne, nie stwier dzo no bez po śred nie go związ ku mię dzy ob ni że niem przy -
ro stu a po dat no ścią drze wo sta nów na atak kor ni ka (Grodz ki 1998b; Grodz ki i in.
2003a) lub za sie dle niem przez nie go drzew (Chri stian sen, Hu se 1980; Nef 1994).

Czyn ni kiem zwięk sza ją cym ry zy ko wy stą pie nia gra da cji kor ni ka dru ka rza jest
tak że frag men ta cja drze wo sta nów, wsku tek wy stę po wa nia tzw. efek tu brze go we go
(ed ge ef fect), zwią za ne go ze zwięk szo ną po dat no ścią na atak kor ni ka drzew ro sną -
cych na na gle od sło nię tych ścia nach drze wo sta nu (Göthlin i in. 2000; Grodz ki i in.
2006b).

6.2. Czyn ni ki abio tycz ne i an tro po ge nicz ne 
Jerzy R. Sta rzyk

6.2.1. Czyn ni ki abio tycz ne

Wśród czyn ni ków abio tycz nych sty mu lu ją cych roz wój i roz ród po pu la cji kor -
ni ka dru ka rza naj więk sze zna cze nie ma ją: tem pe ra tu ra, opa dy at mos fe rycz -

ne, wa run ki gle bo we oraz uszko dze nie drze wo sta nów świer ko wych przez wiatr
i śnieg, któ re znacz nie po więk szają je go ba zę po kar mo wą. Czę sto czyn ni ki te współ -
dzia ła ją, po wo du jąc gwał tow ne zmia ny li czeb no ści po pu la cji, a ich wpływ mo że być
bez po śred ni lub po śred ni – po przez ro śli nę ży wi ciel ską, ja ką jest świerk.

Po nie waż owa dy są or ga ni zma mi zmien no ciepl ny mi (po iki lo ter micz ny mi), tem -
pe ra tu ra śro do wi ska wy wie ra du ży wpływ na ich roz ród, roz wój, prze ży wal ność,
li czeb ność, ak tyw ność, orien ta cję i roz prze strze nie nie (Szu jec ki 1983). Każ dy ga -
tu nek, a tak że każ de je go sta dium roz wo jo we (ja jo, lar wa, po czwar ka, ima go), ma
okre ślo ne tem pe ra tu ry efek tyw ne, miesz czą ce się mię dzy dol nym a gór nym pro -
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giem roz wo jo wym. Im wyż sza jest tem pe ra tu ra efek tyw na, tym szyb szy jest roz wój
owa da, co ozna cza skró ce nie dłu go ści je go roz wo ju. Za leż ność szyb ko ści roz wo ju
od tem pe ra tu ry wy ra ża li nia pro sta, a za leż ność dłu go ści roz wo ju od tem pe ra tu -
ry – li nia hi per bo licz na (Szu jec ki 1983).

Ba da nia prze pro wa dzo ne przez wie lu au to rów wy ka za ły, że pod wyż sze nie tem -
pe ra tu ry śro do wi ska w cią gu se zo nu we ge ta cyj ne go po wy żej śred niej dłu go okre -
so wej po wo du je zwięk sze nie licz by ge ne ra cji kor ni ka dru ka rza na wet do trzech
głów nych oraz dwóch sio strza nych (Skuh ravý 2002). Wy so kie tem pe ra tu ry po wie -
trza w okre sie wio sny prze dłu ża ją okres rój ki i skła da nia jaj oraz przy spie sza ją ich
roz wój (Schi mit schek 1947, 1949; Mer ker 1952; Schwerdt fe ger 1953). W ta kich wa -
run kach ter micz nych bar dzo czę sto do cho dzi do gra da cji kor ni ka dru ka rza. Wer -
me lin ger i Se ifert (1999) stwier dzi li, że w wa run kach la bo ra to ryj nych sa mi ce Ips
ty po gra phus skła da ją ja ja przy tem pe ra tu rze w prze dzia le 12–33°C, a mak sy mal -
ny wzrost li czeb no ści po pu la cji na stę pu je, gdy tem pe ra tu ra do cho dzi do 28°C. Na -
to miast przy tem pe ra tu rze po wy żej 30°C na stę pu je gwał tow ne za ha mo wa nie wzro -
stu li czeb no ści po pu la cji. We dług Bak ke (1992) ist nie je ko re la cja mię dzy
wiel ko ścią odło wów chrząsz czy kor ni ka dru ka rza do sztucz nych pu ła pek fe ro mo -
no wych a tem pe ra tu rą w okre sie maj – czer wiec po przed nie go ro ku. Na to miast ni -
skie tem pe ra tu ry w okre sie zi my, zwłasz cza utrzy mu ją ce się przez dłuż szy czas, mogą
zre du ko wać li czeb ność po pu la cji kor ni ka dru ka rza, zwłasz cza w sta dium lar wal -
nym i po czwar ko wym, któ re są mniej od por ne w po rów na niu ze sta dium ima go.

Je że li pod wyż szo ne tem pe ra tu ry utrzy mu ją się w cią gu kil ku ko lej nych lat,
zwłasz cza w okre sie wio sen nym (kwie cień – czer wiec), kie dy chrząsz cze opusz cza -
ją miej sca zi mo wa nia, wów czas po wsta ją wa run ki sprzy ja ją ce roz wo jo wi gra da cji.
Sty mu lu ją ce dla roz wo ju gra da cji są rów nież pod wyż szo ne tem pe ra tu ry w okre sie
od lip ca do wrze śnia, na to miast wpływ tem pe ra tur w mie sią cach je sien nych i zi -
mo wych jest nie wiel ki (Skuh ravý 2002). Te go ty pu wa run ki ter micz ne no to wa no
wie lo krot nie pod czas gra da cji kor ni ka dru ka rza w XIX i XX wie ku w wie lu re jo -
nach Eu ro py (Schi mit schek 1949; Mer ker 1952; Schwerdt fe ger 1953).

Waż nym czyn ni kiem sty mu lu ją cym roz ród po pu la cji kor ni ka dru ka rza są rów -
nież opa dy at mos fe rycz ne, któ rych wpływ jest głów nie po śred ni – po przez ro śli -
nę ży wi ciel ską, a w mniej szym stop niu rów nież bez po śred ni. W okre sie in ten syw -
nych opa dów desz czu w gó rach (Be skid Ży wiec ki, Ba bio gór ski Park Na ro do wy)
ob ser wo wa no wy my wa nie du żych ilo ści zi mu ją cych tam chrząsz czy ze ściół ki
i wierzch nich warstw gle by mi ne ral nej (da ne nie pu bli ko wa ne au to ra). Świerk pospo -
li ty, ze wzglę du na pła ski sys tem ko rze nio wy, jest szcze gól nie wraż li wy na ob ni że -
nie po zio mu wód grun to wych zwłasz cza w okre sie su szy w okre sie we ge ta cyj nym.
Pro wa dzi to do za bu rzeń sta nu fi zjo lo gicz ne go drzew i wszyst kich ich pro ce sów ży -
cio wych w ko mór kach. Mię dzy in ny mi ci śnie nie osmo tycz ne w ko mór kach ły ka
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drzew ob ni ża się do oko ło 6,5 at mos fer (we dług Kra eme ra, za Ca pec kim 1967), co
w kon se kwen cji pro wa dzi do licz ne go lub ma so we go ich za sie dla nia przez kor ni -
ka dru ka rza. We dług Te sche 1989 (za Pi sek i Win kler 1989) stres su szy za czy na się
u świer ka już przy utra cie 5% wo dy, a de fi ni tyw ne ob umie ra nie tka nek – przy utra -
cie 65% wo dy. 

W środ ko wej Eu ro pie su sza po ja wia się prze cięt nie co 4–5 lat, a su sza szcze gólnie
do tkli wa co 10–11 lat (Schmidt -Vogt 1989). W Pol sce naj więk sze szko dy z po wo -
du su szy są no to wa ne na wschod nich i po łu dnio wo -wschod nich brze gach drze -
wosta nów świer ko wych (Mo drzyń ski 1998). Oprócz su szy w okre sie we ge ta cyj nym
(su sza at mos fe rycz na i gle bo wa) bar dzo groź na dla świer ka jest rów nież su sza zi -
mo wa, ma ją ca miej sce pod czas dłu go trwa łych sil nych mro zów. Do su szy zi mo wej
do cho dzi przy spad ku tem pe ra tu ry do –40°C, gdy po wierzch nia zie mi jest przy -
kry ta nie wiel ką war stwą śnie gu (10–15 cm). Wio sną śnieg szyb ko top nie je, a po -
wsta ją ca wo da rów nież szyb ko od pły wa (Skuh ravý 2002).

Wie lu ba da czy uwa ża, że okre so we su sze w środ ko wej Ro sji są jed ną z głów nych
przy czyn osła bie nia drze wo sta nów świer ko wych, w któ rych na stęp nie do cho dzi do
roz wo ju gra da cji kor ni ka dru ka rza na roz le głych ob sza rach.

Uszko dze nia drze wo sta nów świer ko wych po wo do wa ne przez sil ne, hu ra ga no -
we wia try uwa ża ne są za jed ną z głów nych przy czyn po wsta wa nia gra da cji kor ni -
ka dru ka rza za rów no w gó rach (Ca pec ki 1978, 1981), jak i na ni żu Pol ski (Ka wec -
ka, Gu tow ski 1988; Gu tow ski, Ku bisz 1995; Bru chwald, Dmy ter ko 2012). Jak wy ni ka
z do tych cza so wych ba dań, ist nie je zwią zek przy czy no wo -skut ko wy mię dzy po wsta -
wa niem wia tro wa łów i wia tro ło mów a gra da cja mi kor ni ka dru ka rza, przy czym zja -
wi ska te po wta rza ją się cy klicz nie (Grodz ki, Gu zik 2009). Nie kie dy jed nak zda rza
się, że po mi mo obec no ści wia tro ło mów i śnie go ło mów nie do cho dzi do gra da cji
te go szkod ni ka (Grodz ki, Gu zik 2009).

Szko dy od wia tru i śnie gu wy stę pu ją szcze gól nie czę sto w gór skich drze wo sta -
nach świer ko wych lub ze znacz nym udzia łem świer ka (Ca pec ki 1969, 1978; Bzow -
ski, Dzie wol ski 1973; Grodz ki, Sta rzyk 2004; Ko reň 2005; Sta rzyk i in. 2005; Grodzki
i in. 2006a, b; Grodz ki, Gu zik 2009). Kor nik dru karz, a tak że in ne owa dy kam bio -
fa gicz ne znaj du ją tam szcze gól nie ko rzyst ne wa run ki roz wo ju (Grodz ki, Gu zik 2009).
Czę sto wzrost li czeb no ści je go po pu la cji na stę pu je już w pierw szym ro ku po po wsta -
niu szkód (Gu tow ski, Ku bisz 1995). Kor ni ki mo gą wy ko rzy sty wać drze wa po wa lo -
ne i zła ma ne ja ko ba zę roz ro du na wet w dru gim lub trze cim ro ku po wy stą pie niu
szkód (For ster 1998; Göthlin i in. 2000; Lin delöw, Schro eder 2001a; Grodz ki i in.
2006b). Na le ży za zna czyć, że ko lej ne po ko le nia kor ni ków ata ku ją na stęp nie są sied -
nie drze wo sta ny naj bar dziej in ten syw nie w stre fie od oko ło 15 m od ścia ny la su do
je go wnę trza (Pel to nen 1999). Mi gra cja kor ni ka dru ka rza z gru py kil ku na stu za ata -
ko wa nych świer ków na są sied nie drze wo sta ny nie za wsze ma miej sce.
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Hu ra ga ny lub bar dzo sil ne wia try (np. wiatr hal ny) po wo du ją ma so we oba la -
nie lub ła ma nie świer ków (głów nie w dol nej czę ści strza ły) i po wsta wa nie wia tro -
wa łów i wia tro ło mów. Na to miast na sku tek ob fi tych opa dów śnie gu, oki ści i sza -
dzi po wsta ją śnie go wa ły oraz jest odła my wa na gór na część pnia w stre fie ko ro ny
(śnie go ło my). Osła bie nie drzew i drze wo sta nów świer ko wych, rów nież sty mu lu -
ją ce roz ród po pu la cji kor ni ka dru ka rza, jest skut kiem na de rwa nia sys te mów ko -
rze nio wych drzew, co zmniej sza in ten syw ność po bie ra nia z gle by wo dy i roz pusz -
czo nych w niej so li mi ne ral nych.

Roz wo jo wi po pu la cji kam bio fa gów sprzy ja tak że prze rwa nie zwar cia drze wo -
sta nów przez wiatr. Dal szy pro ces roz pa du frag men tów świer czyn od by wa się już
przy zna czą cym udzia le kor ni ka dru ka rza i ga tun ków to wa rzy szą cych (Sta rzyk i in.
2005). Dy na mi ka prze bie gu gra da cji kam bio fa gów za le ży głów nie od czyn ni ków
na tu ral nych (głów nie mi kro kli ma tycz nych), ale w pew nym stop niu też od po dej -
mo wa nych dzia łań go spo dar czych (Grodz ki, Gu zik 2009).

6.2.2. Czyn ni ki an tro po ge nicz ne

Czyn ni kiem sty mu lu ją cym roz ród po pu la cji kor ni ka dru ka rza, a tak że in nych
owa dów kam bio - i ksy lo fa gicz nych mo gą być imi sje prze my sło we, w tym rów -
nież z du żych od le gło ści, oraz za nie czysz cze nia po cho dzą ce z za kła dów ko mu -
nal nych (Grodz ki 1995b). Za war te w nich sub stan cje od dzia łu ją ne ga tyw nie 
na wszyst kie ele men ty eko sys te mu le śne go, w tym rów nież za kłó ca ją pro ce sy fi -
zjo lo gicz ne za cho dzą ce w drze wach (Mi chal ski 1998b). Na po pu la cje kor ni ka dru -
ka rza wpły wa ją głów nie po śred nio, po przez osła bie nie drzew bę dą cych dla kor -
ni ków ma te ria łem lę go wym. Świerk po spo li ty jest jed nym z naj bar dziej
wraż li wych ga tun ków drzew na od dzia ły wa nie eks ha la tów prze my sło wych (Mo -
drzyń ski 1998). 

Naj czę ściej w skład imi sji prze my sło wych wcho dzą: dwu tle nek siar ki, tlen ki azo -
tu, chlo ru i flu oru, a tak że me ta le cięż kie, ta kie jak chrom, ołów i in ne (Skuh ravý
2002). Dwu tle nek siar ki, w po sta ci kwa śnych opa dów (głów nie kwa su siar ko we go),
nie tyl ko tok sycz nie od dzia łu je na apa rat asy mi la cyj ny świer ków, ale rów nież po -
wo du je sil ne za kwa sze nie gle by (czę sto pH gle by wy no si oko ło 4,2 za miast 5,6). Kon -
se kwen cją te go jest uwal nia nie jo nów gli nu (Al3+) oraz na gro ma dze nie me ta li cięż -
kich, ta kich jak: rtęć, ołów, kadm i cynk. Po wo du je to z ko lei ob umie ra nie wło śni ków
ko rze nio wych i drob nych ko rze ni oraz za ha mo wa nie wzro stu i roz wo ju ca łe go sys -
te mu ko rze nio we go (Görans son, El dhu set 1991). Za kwa sze nie gle by przy czy nia się
tak że do wy płu ki wa nia ma gne zu, po ta su i in nych pier wiast ków waż nych dla funk -
cji ży cio wych świer ka (Schmidt -Vogt 1989). 
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Na sku tek dłu go trwa łe go od dzia ły wa nia imi sji prze my sło wych na stę pu je też
stop nio we prze rze dze nie drze wo sta nów świer ko wych, co z ko lei stwa rza wa run ki
sprzy ja ją ce do ma so wych po ja wów Ips ty po gra phus.

Do po wsta nia gra da cji kor ni ka dru ka rza mo że dojść na sku tek na głej zmia ny
wa run ków mi kro kli ma tycz nych (głów nie tem pe ra tu ry i świa tła). Re ak cją na wzrost
ilo ści świa tła i wzrost tem pe ra tu ry na zrę bach zu peł nych jest zwięk sze nie licz by ge -
ne ra cji I. ty po gra phus. Rów nież zrę by ku li so we, sto so wa ne w prze szło ści w gór skich
drze wo sta nach świer ko wych, stwa rza ły wa run ki mi kro kli ma tycz ne dla roz wo ju kor -
ni ka dru ka rza znacz nie ko rzyst niej sze, ani że li pa nu ją ce pod oka pem drze wo sta nu
(Szu jec ki 1983). Na wzrost li czeb no ści po pu la cji kor ni ka wpły wa ją też in ne błę dy
go spo dar cze, jak np. po zo sta wia nie du żych ilo ści nie oko ro wa nych zło mów i wy -
wro tów oraz za sie dlo nych drzew sto ją cych, błę dy w pro wa dze niu za bie gów me lio -
ra cyj nych i in ne.

6.3. Gra da cje fo lio fa gów i pa to ge ny 
Andrzej Kolk

Spo śród czyn ni ków bio tycz nych sty mu lu ją cych roz wój gra da cji kor ni ka dru karza
naj więk sze zna cze nie ma ją gra da cje fo lio fa gów i epi fi to zy pa to ge nów korze ni.

Na pół no cy Pol ski naj więk sze szko dy i stra ty w drze wo sta nach świer ko wych spo -
wo do wa ła gra da cja brud ni cy mnisz ki Ly man tria mo na cha (L.) (Le pi dop te ra: Ly -
man trii dae) w la tach 1978–1984 (Śli wa 1989), a w po łu dnio wej Pol sce wskaź ni cy
mo drze wia necz ki Ze ira phe ra gri se ana Hb. (Le pi dop te ra: Tor tri ci dae) w Su de tach
(Ca pec ki i in. 1989) oraz za snuj Ce phal cia spp. (Hy me nop te ra: Pam phi lii dae) w Kar -
pa tach w la tach 1977–1984 (Ca pec ki 1982; Ho now ski, Hu flejt 1988). 

De fo lia cja (za rów no po wo do wa na przez czyn ni ki abio tycz ne, jak też wsku tek
że ro wa nia owa dów fo lio fa gicz nych) sty mu lu je roz ród kor ni ka dru ka rza w spo sób
po śred ni. Wsku tek utra ty czę ści apa ra tu asy mi la cyj ne go na stę pu je osła bie nie drzew.
Drze wa ta kie ma ją ogra ni czo ne zdol no ści obron ne, wo bec cze go do uda ne go ich
za sie dle nia wy star cza ją cy jest atak mniej szej, niż w przy pad ku drzew sil nych i zdro -
wych, licz by chrząsz czy. Wzrost do stęp no ści po ten cjal ne go ma te ria łu lę go we go
w po sta ci osła bio nych świer ków sta je się bez po śred nią przy czy ną na ra sta nia li czeb -
no ści po pu la cji kor ni ka, któ ry za czy na ata ko wać co raz sil niej sze drze wa (p. rozdz. 5).
Zwy kle jed nak do wy bu chu gra da cji przy czy nia ją się dzia ła ją ce rów no cze śnie in -
ne czyn ni ki, np. wa run ki po go do we. 

W la tach 1978–1983 naj więk sze za gro że nia drze wo sta nów świer ko wych spo wo -
do wa ła gra da cja brud ni cy mnisz ki L. mo na cha. Roz po czę ła się ona w pół noc nej Pol -
sce w 1978 roku i trwa ła 5 lat (Śli wa 1989). Brud ni ca mnisz ka za ata ko wa ła około
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50% ogól nej po wierzch ni drze wo sta nów świer ko wych w pół noc nych re gio nach kra -
ju. Łącz na po wierzch nia zwal cza nia szkod ni ka w tych drze wo sta nach kształ to wa -
ła się na stę pu ją co: RDLP Gdańsk – 92 083 ha, RDLP Olsz tyn – 42 585 ha, RDLP
Bia ły stok – 6653 ha. Świerk jest ga tun kiem bar dzo wraż li wym na utra tę igli wia.
W nor mal nych wa run kach zmie nia uigle nie co 5–7 lat. Świer ki uszko dzo ne w cza -
sie gra da cji w stop niu sil nym naj czę ściej za mie ra ły. Na to miast drze wa, któ re utra -
ci ły oko ło 50% igieł, pró bo wa ły przez kil ka ko lej nych lat od two rzyć znisz czo ny apa -
rat asy mi la cyj ny, jed nak prze waż nie by ły po now nie opa no wy wa ne przez kor ni ka
dru ka rza i ga tun ki to wa rzy szą ce (Śli wa 1989). Z te re no wych ocen, ja kie prze pro -
wa dzo no w re jo nach gra da cji brud ni cy mnisz ki w la tach 1978–1984, wy ni ka ło, że
w wy ni ku sła bej re ge ne ra cji igli wia na uszko dzo nych drze wach (głów nie świer kach)
na te re nie trzech ana li zo wa nych RDLP wy cię to za mar łe drze wo sta ny na łącz nej po -
wierzch ni oko ło 35 tys. ha. 

Po dob ny me cha nizm, tzn. zwięk sze nie po dat no ści drzew o wyż szym stop niu de -
fo lia cji na atak kor ni ka, ob ser wo wa no tak że w pierw szej po ło wie lat 90. XX wie -
ku w pół noc no -wschod niej Pol sce (Pod gór ski, Wol ski 1996). Wy stę po wa nie szkod -
ni ków nę ka ją cych drze wo sta ny świer ko we, ta kich jak za wod ni ca świer ko wa
Pri sti pho ra abie ti na (Christ.) czy zwój ka gniaz dów ka Epi no tia te del la (Clerck), po -
przez sil ną de fo lia cję przy czy ni ło się do za mie ra nia drzew opa no wa nych przez kor -
ni ka dru ka rza i ga tun ków mu to wa rzy szą cych. 

Jak już wspo mnia no, w la tach 1977–1984 w drze wo sta nach świer ko wych po łu -
dnio wo -za chod niej Pol ski (w Su de tach Za chod nich i Środ ko wych) mia ło miej sce
ma so we wy stą pie nie wskaź ni cy mo drze wia necz ki Z. gri se ana (Ca pec ki i in. 1989;
Ca pec ki, Grodz ki 1998). Gra da cja, któ rej kul mi na cja przy pa dła na rok 1980, ob -
ję ła ob szar po nad 31 tys. ha drze wo sta nów świer ko wych. Wsku tek sil ne go uszko -
dze nia apa ra tu asy mi la cyj ne go świer ków wcze śniej osła bio nych przez dłu go trwa -
le dzia ła ją ce imi sje prze my sło we (Grodz ki 1995a, b), w wyż szych par tiach Gór
Izer skich i Kar ko no szy (fot. 23) roz wi nę ła się dy na micz na gra da cja kor ni ka dru -
ka rza. Roz ród kor ni ka sty mu lo wa ny był do dat ko wo przez sprzy ja ją ce je go roz wo -
jo wi wa run ki po go do we, su szę i szko dy od wia tru . Gra da cja su dec ka jest mo de -
lo wym przy kła dem ilu stru ją cym zwią zek mię dzy uszko dze nia mi przez fo lio fa gi
a gra da cyj nym wy stą pie niem kor ni ka dru ka rza (ryc. 5). 

W tym sa mym okre sie w kil ku re jo nach Kar pat – w Gor cach, Be ski dzie Są dec -
kim i Ślą skim, do szło do ma so wych po ja wów owa dów fo lio fa gicz nych, zwłasz cza
za snui wy so ko gór skiej Ce phal cia fal le nii (Dalm.) (Ca pec ki 1982; Ho now ski, Hu -
flejt 1988). W ich na stęp stwie do szło do lo kal nych gra da cji kor ni ka dru ka rza, któ -
re ob ję ły przede wszyst kim świer czy ny w ma sy wie Ra dzie jo wej (Za wa da 1994)
i w świe żo utwo rzo nym Gor czań skim Par ku Na ro do wym (Ca pec ki 2002; Ca pecki,
Sta rzyk 2006). Uszko dze nia spo wo do wa ne cy klicz nym (od 1982 ro ku, co 3–5 lat)
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Ryc. 5. Prze bieg gra da cji kor ni ka dru ka rza (miąż szość drzew za sie dlo nych) w na stęp stwie uszko -
dze nia drze wo sta nów że rem gą sie nic wskaź ni cy mo drze wia necz ki w Su de tach Za chod nich

Fot. 23. Wy le sie nia w Kar ko no szach po wsta łe wsku tek gra da cji wskaź ni cy mo drze wia necz ki 
i kor ni ka dru ka rza w 2005 roku (W.G.)
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że ro wa niem za snuj są jed ną z po śred nich przy czyn gra da cji kor ni ka i roz ro du drze -
wo sta nów w Be ski dzie Ślą skim i Ży wiec kim (Sza bla 2009).

Po dob nie jak owa dy li ścio żer ne, tak że pa to ge ny ko rze ni wpły wa ją na moż li wo -
ści roz ro du kor ni ka dru ka rza w spo sób po śred ni. Skut kiem od dzia ły wa nia pa to -
ge nów na świer ki jest po głę bie nie ich osła bie nia, któ re przyj mu je po stać chro nicz -
ną, w spo sób oczy wi sty zwięk sza jąc pre dys po zy cję drzew na za sie dle nie przez
kor ni ki. W Pol sce wy stę po wa nie hu by ko rze ni i opie niek po wo du ją cych zgni li znę
ko rze ni w drze wo sta nach świer ko wych jest bar dzo czę ste i po kry wa się prze strzen -
nie z re jo na mi gra da cyj ne go wy stę po wa nia kor ni ka dru ka rza. Ana li zu jąc gra da cję
kor ni ko wą w Be ski dzie Ślą skim i Ży wiec kim przez pry zmat kon cep cji cho rób la -
su, wy stę po wa nie pa to ge nów ko rze ni na le ży uznać za czyn nik pre dys po zy cyj ny
i współ uczest ni czą cy w tym pro ce sie (Grodz ki 2010). W Be ski dach stwier dzo no bo -
wiem trzy ga tun ki grzy bów z tej gru py: He te ro ba si dion pa rvi po rum, Ar mil la ria ce -
pi sti pes i A. ostoy ae, któ rych za sięg wy so ko ścio wy sys te ma tycz nie wzra sta, się gając
do oko ło 900 m n.p.m. (Żół ciak i in. 2009). Ba da nia nad bez po śred nim związ kiem
cho rób ko rze ni na za sie dle nie drzew przez kor ni ka dru ka rza nie da ły jed no znacz -
nych wy ni ków (Chri stian sen, Hu se 1980; Jan ko vský i in. 2003), a wy ja śnie nie te -
go za gad nie nia wy ma ga dal szych ba dań.
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7. Hi sto ria gra da cji kor ni ka dru ka rza 

Wojciech Grodz ki, Jacek B. Mi chal ski

7.1. Gra da cje w Pol sce

W1998 ro ku uka za ła się ob szer na mo no gra fia pt. „Bio lo gia świer ka po spo li -
te go”, za wie ra ją ca m.in. roz dział oma wia ją cy gra da cje kor ni ko we w okre sie

pięć dzie się cio le cia 1949–1996 (Mi chal ski 1998b). Roz dział ni niej szy opra co wa ny
zo stał w opar ciu o in for ma cje za war te w tej mo no gra fii, uzu peł nio ne o da ne obej -
mu ją ce okres 1997–2011. Hi sto rię gra da cji w za kre sie omó wio nym przez Mi chal -
skiego (1998) po trak to wa no bar dziej skró to wo, na to miast sku pio no się na cha rak -
te ry sty ce ostat nie go pięć dzie się cio le cia (1962–2011), przyj mu jąc za ra zem nie co
od mien ny po dział ob sza ru wy stę po wa nia świer czyn w Pol sce na re jo ny. 

Gra da cje kor ni ka dru ka rza i bę dą ce ich skut kiem zja wi ska klę sko we oraz zwią -
za ne z ni mi pro ble my nie są za gad nie nia mi no wy mi i nie zna ny mi. Cią gną się one
wie le se tek lat. Naj bar dziej do tkli we szko dy po wsta ły w wie ku XVIII, kie dy gra da -
cje do tknę ły tak po łu dnie jak i pół noc kra ju (Wol ski 1966; Ca pec ki 1986; Szwał -
kie wicz 1996; Mi chal ski 1998b). 

Okres roz bio rów Pol ski rów nież nie był wol ny od gra da cji kor ni ko wych. Do naj -
więk szych do cho dzi ło w la tach: 1808–1809, 1845–1858 i 1874–1878 (Wol ski 1966;
Mi chal ski 1998b). Na pół no cy Pol ski, na War mii i Ma zu rach, gra da cje no to wa no
od cza su, gdy dą żąc do zwięk sze nia i przy spie sze nia przy ro stu, prze kształ co no drze -
wo sta ny ro dzi me na li te świer czy ny, w do dat ku za ło żo ne z na sion ob ce go po cho -
dze nia (Wol ski 1966). Po dob nie dzia ło się w Su de tach i Kar pa tach, gdzie usu wa -
no wie lo ga tun ko we la sy na tu ral ne (Ca pec ki 1986), a zrę by zu peł ne od na wia no
świer kiem nie ro dzi mym, lecz po cho dzą cym z róż nych te re nów Eu ro py. Tak po -
wsta ły roz le głe, li te drze wo sta ny świer ko we do mi nu ją ce w Su de tach (Ca pec ki 1969)
oraz w Kar pa tach, a głów nie w ich czę ści za chod niej (Szcze pa niec 1925). W czę -
ści Kar pat wschod nich i w Gó rach Świę to krzy skich in ten syw ne użyt ko wa nie la sów
mie sza nych za stą pio no wy rę ba mi czę ścio wy mi, wy biór czy mi, znie kształ ca jąc nie -
kie dy wy raź nie ich skład ga tun ko wy i struk tu rę (Ca pec ki 1986). Obec nie na tych
te re nach do mi nu je jo dła i buk.

Okres mię dzy wo jen ny tak że nie był wol ny od klęsk wy wo ła nych przez kornika
dru ka rza. Tuż po od zy ska niu nie pod le gło ści na szej Oj czy zny – w la tach 1918–1922,
do szło do gra da cji w Pusz czy Bia ło wie skiej. W 1921 ro ku miąż szość po su szu kor -
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ni ko we go okre śla no tam na 1 mln m3 na po wierzch ni oko ło 20 tys. ha (Ka łu ba 1921;
Mo krzec ki 1922; Ca pec ki 1993). Sy tu acja ta ka by ła skut kiem ra bun ko wych zrę bów
pro wa dzo nych przez Niem ców w cza sie I woj ny świa to wej. 

Tak że Kar pa ty i Gó ry Świę to krzy skie nie po zo sta ły wów czas wol ne od klę sko -
wych wy stą pień kor ni ków. W Ta trach ucier pia ły drze wo sta ny, przez któ re prze wa -
li ły się wia try hal ne, przy czy nia jąc się do po wsta nia ma so wych zło mów i wy wa łów
w la tach 1921 i 1925, a w kon se kwen cji do szło tam do gra da cji dru ka rza (Li be rak
1925). W Be ski dzie Ślą skim w 1926 ro ku okiść i wia try by ły przy czy ną po wsta nia
350 tys. m3 zło mów w nie pie lę gno wa nych mło dych świer czy nach (Ca pec ki 1986).
Do szło do zwięk sze nia po wierzch ni wy stę po wa nia hu by ko rze ni i cho ro by opień -
ko wej oraz do na si le nia tych cho rób i roz ro du owa dów kam bio fa gicz nych roz wi -
ja ją cych się na zło mach (Ca pec ki 1985). Słyn na zi ma 1929 ro ku, o nie spo ty ka nie
ni skich tem pe ra tu rach (po ni żej –30°C), spo wo do wa ła wiel kie szko dy w drze wo -
sta nach jo dło wych i bu ko wych Kar pat i Gór Świę to krzy skich, a tak że spo tę go wa -
ła nad mier ne wy stę po wa nie kam bio fa gów.

Pod czas II woj ny świa to wej la sy zna la zły się w sta nie per ma nent ne go za gro że -
nia ich zdro wot no ści i zdol no ści pro duk cyj nej. Sprzy ja ły te mu zmien ne wa run ki
kli ma tycz ne na na szych zie miach, a tak że skład ga tun ko wy drze wo sta nów, któ re
w więk szo ści by ły sztucz ny mi, po zba wio ny mi na tu ral nej od por no ści mo no kul tu -
ra mi świer ka i so sny (Bu rzyń ski, Ko złow ska 1997).

Po wo jen na sy tu acja le śnic twa pol skie go, przede wszyst kim w za kre sie ochro -
ny la su, by ła nie zmier nie cięż ka. Stan zdro wot ny i sa ni tar ny drze wo sta nów na pół -
no cy i po łu dniu Pol ski był ka ta stro fal ny. Po wo dem by ła ra bun ko wa go spo dar ka oku -
pan ta nie miec kie go i so wiec kie go oraz skut ki dzia łań wo jen nych, a tak że
na stęp stwa groź nych w skut kach gra da cji owa dów. Ol brzy mie te re ny le śne by ły nie -
do stęp ne, znaj do wa ły się tam bo wiem so wiec kie ba zy woj sko we, a ogrom ne po ła -
cie te re nów by ły za mi no wa ne. Nic dziw ne go, że do cho dzi ło do gra da cji róż nych ga -
tun ków kor ni ków na te re nie ca łe go kra ju. 

Pierw sza po woj nie gra da cja na War mii i Ma zu rach mia ła miej sce na prze ło mie
lat czter dzie stych i pięć dzie sią tych XX wie ku. Z po wo du za nie dbań w czysz cze niu
ro wów me lio ra cyj nych, ka na łów i dre nów do szło wów czas do znacz ne go pod nie -
sie nia po zio mu wód grun to wych. Sta ło się to przy czy ną po wol ne go za mie ra nia
świer ków, któ re ob ja wia ło się wy stę po wa niem su cho czu bów drzew. Drze wo sta ny
na ol brzy mim ob sza rze (83,6 tys. ha) zna la zły się w sta nie pod wyż szo nej po dat no -
ści na atak nie tyl ko kor ni ka dru ka rza, ale i kor ni ka zro sło zęb nę go Ips du pli ca tus
(C.R. Sahlb.), a tak że to wa rzy szą cych im drob niej szych kor ni ków (Wol ski 1966).
Prze bie ga ją ca w tym sa mym okre sie (1947–1951) gra da cja brud ni cy mnisz ki do -
dat ko wo przy czy ni ła się do ma so we go roz ro du kor ni ków. W ro ku 1949, w szczy -
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cie gra da cji mnisz ki, po zy ska no nie mal 1 mi lion m3 drew na, z cze go naj wię cej przy -
pa dło na Pusz czę Bo rec ką. 

Ko lej ne wy stą pie nie kor ni ka dru ka rza, po zi mie 1952/1953, mia ło miej sce za -
rów no w gó rach, jak i na War mii i Ma zu rach. W drze wo sta nach wszyst kich klas
wieku na po wierzch ni pra wie 67 tys. ha po wsta ły śnie go ło my, sza co wa ne na 
200 tys. m3 gru bi zny. 

W drze wo sta nach War mii i Ma zur bar dzo du że szko dy wy rzą dził hu ra gan o nie -
spo ty ka nej si le, któ ry 17 stycz nia 1955 roku prze szedł nad Pol ską. Sil ne wia try wy -
stą pi ły po now nie w kwiet niu i czerw cu te go sa me go ro ku, po wo du jąc ogrom ne szko -
dy w osła bio nych drze wo sta nach świer ko wych, w po sta ci 1,5 mln m3 wy wro tów
i zło mów (Wol ski 1966). Rok 1956 przy niósł ko lej ne stra ty spo wo do wa ne przez wia -
tro ło my, po wsta łe w stycz niu te go ro ku, wy no szą ce oko ło 500 tys. m3.

Ob szar pół noc no -wschod nie go za się gu świer ka to przede wszyst kim te ren obec -
nej RDL P6 Bia ły stok. Mi mo czę ścio wo bra ku i nie jed no rod no ści do stęp nych da -
nych, moż na wy róż nić okre sy na ra sta ją cej lub wzmo żo nej fre kwen cji kor ni ków sta -
no wią cych za gro że nie dla świer czyn w tej czę ści Pol ski. W 1958 ro ku w okrę gu
bia ło stoc kim po susz kor ni ko wy wy stę po wał po je dyn czo lub gniaz do wo na po -
wierzch ni 13 716 ha, a je go miąż szość wy no si ła oko ło 11 tys. m3. 

Tak że na ob sza rze obec nych RDLP w Gdań sku i To ru niu są nad le śnic twa
o znacz nym udzia le drze wo sta nów świer ko wych, jed nak w żad nym z nich do lat
60. XX wieku nie by ło gra da cji kor ni ka dru ka rza, a wy dzie la nie się po su szu utrzy -
my wa ło się na sta łym, ni skim po zio mie. 

W la tach po wo jen nych na po łu dniu kra ju rów nież do cho dzi ło do gra da cji kor -
ni ko wych. Jed ną z naj wcze śniej szych i naj więk szych prze ży ła ad mi ni stra cja obec -
nej RDLP we Wro cła wiu. Znacz ne ilo ści drew na ko pal nia ko we go, nie oko ro wa ne
i uło żo ne w sto sy, nie wy ro bio ny ma te riał z okre su woj ny oraz pa nu ją ca su sza, przy
jed no cze snym bra ku lu dzi do prac w le sie, przy czy ni ły się do gwał tow nej gra da cji
kor ni ka dru ka rza w la tach 1944–1950. Kul mi na cja tej gra da cji przy pa dła na rok 1949
(328 tys. m3 po su szu) (Ca pec ki 1969). W la tach 1946–1951 w Su de tach wy cię to drze -
wa za sie dlo ne o miąż szo ści 917 tys. m3 łącz nie (Bil czyń ski 1958). Rów no cze śnie du -
że stra ty wy rzą dzi ła gra da cja dru ka rza w Kar pa tach (1944–1950), głów nie w Be -
ski dzie Ma łym (Ca pec ki 1993). Przy czy ną, po dob nie jak w Su de tach, by ły
za nie dba nia go spo dar cze, za nie cha nie ko ro wa nia su row ca, a tak że szko dy od wia -
trów w 1945 roku i su sza w 1947 ro ku. Do du żych strat przy czy ni ła się epi fi to za opie -
niek, bły ska wicz nie roz wi ja ją ca się od 1930 ro ku. W efek cie usu nię to 650 tys. m3

6 RDLP – Re gio nal na Dy rek cja La sów Pań stwo wych, daw niej OZLP – Okrę go wy Za rząd La sów Pań -
stwo wych.
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po su szu kor ni ko we go i opień ko we go, skut kiem cze go do szło do od sło nię cia po -
wierzch ni bli sko 1500 ha (Ca pec ki 1993). 

W la tach 50. XX wie ku w Su de tach i Kar pa tach znacz ne stra ty po wsta ły tak że
w na stęp stwie wia tru i oki ści. W sa mym okrę gu wro cław skim w 1952 ro ku w wyż -
szych par tiach gór po wsta ło 70 tys. m3 śnie go - i wia tro ło mów. W ko lej nych la tach
roz miar szkód nie co ma lał, nie mniej jed nak w la tach 1953–1956 po zy ska no 120 tys.
m3 drew na za sie dlo ne go przez kor ni ki. Na to miast w 1952 ro ku w sa mym tyl ko Nad -
le śnic twie Uj so ły, le żą cym w Be ski dzie Ży wiec kim, po zy ska no go 80 tys. m3. Lo -
kal ne, sil ne ogni ska gra da cyj ne po wsta ły też po za Be ski dem Ży wiec kim, zwłasz -
cza w Be ski dzie Ma łym, Wy spo wym i Są dec kim, oraz w Pie ni nach. 

Wspo mnia ny hu ra gan ze stycz nia 1955 ro ku wy rzą dził szko dy tak że w Su de -
tach. Po wsta ło wów czas 554,5 tys. m3 wy wro tów i zło mów, przy czym naj więk sze
szko dy za no to wa no w nad le śnic twach Zie mi Kłodz kiej, gdzie roz miar szkód osią -
gnął 360 tys. m3 na po wierzch ni 1200 ha. Po wa lo ny su ro wiec zo stał na czas oko -
ro wa ny i do klę ski kor ni ko wej nie do szło (Mi chal ski 1957). W re jo nie Śnież ni ka
Kłodz kie go po wsta ły szko dy znacz nie mniej sze, jed nak ich umiej sco wie nie w ob -
sza rze za nie dba nym pod wzglę dem sa ni tar nym przy czy ni ło się do dłu go trwa łe go
roz ro du kor ni ka dru ka rza.

Ryc. 6. Sche ma tycz ny po dział
Pol ski na re jo ny wy stę po wa -
nia drze wo sta nów świer ko -
wych, dla po trzeb cha rak te ry -
sty ki gra da cyj nych wy stą pień
kor ni ka dru ka rza
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Dla po trzeb ana li zy gra da cji kor ni ko wych w okre sie ostat nich 50 lat po dzie lo -
no ob szar wy stę po wa nia świer ka w Pol sce pół noc nej na trzy re jo ny, wy ko rzy stu -
jąc przy tym po dział ad mi ni stra cyj ny La sów Pań stwo wych (ryc. 6): re jon pół noc -
no -za chod ni (obej mu ją cy ob szar obec nych RDLP Szcze cin, Szcze ci nek i Pi ła),
pół noc ny (RDLP Gdańsk i To ruń) i pół noc no -wschod ni (RDLP Bia ły stok i Olsz -
tyn), a od dzie lo ny od nich pa sem bez świer ko wym ob szar po łu dnio wy na dwa rejo -
ny: po łu dnio wo -za chod ni (RDLP Wro cław) i po łu dnio wo -wschod ni (RDLP Kato -
wi ce, Kra ków i Kro sno), bez wda wa nia się w dys ku sję nad pro ble mem dys junk cji
świer ka na te re nie na sze go kra ju (Kar piń ski 1932; Bo ra tyń ski 1998).

W okre sie ostat nie go pięć dzie się cio le cia (1962–2011) kil ka krot nie mia ły miej -
sce nie zmier nie istot ne gra da cyj ne wy stą pie nia kor ni ka dru ka rza, któ re okre so wo
i z róż nym na si le niem do tknę ły drze wo sta ny we wszyst kich wy róż nio nych re jo nach
pół noc nej czę ści na sze go kra ju (ryc. 7).

Re jon pół noc no -wschod ni
W pierw szej po ło wie lat sześćdziesiątych XX wieku mia ła miej sce dy na micz na gra -

da cja na Ma zu rach. W sprzy ja ją cych wa run kach at mos fe rycz nych, prze ja wia ją cych
się zwięk sze niem tem pe ra tu ry mie się cy let nich (prze kro czo ne śred nie) oraz co raz bar -
dziej wzma ga ją cą się su szą, w 1963 ro ku za zna czy ło się na ra sta nie in ten syw no ści wy -
dzie la nia się po su szu, a w 1964 ro ku kor nik dru karz wy wiódł dwie peł ne ge ne ra cje
oraz dwie ge ne ra cje sio strza ne (Wol ski 1966). Gra da cję na si li ła wzra sta ją ca su sza, któ -
ra spo wo do wa ła wy schnię cie stru mie ni, ba gie nek i wie lu ma łych zbior ni ków wod -
nych oraz ob ni że nie lu stra wo dy w je zio rach (Wol ski 1966). Brak wil go ci wzmógł osła -

Ryc. 7. Miąż szość po su szu za sie dlo ne go przez kor ni ki świer ko we w trzech re jo nach pół noc nej 
czę ści Pol ski w pięć dzie się cio le ciu 1962–2011
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bie nie świer czyn, a tym sa mym wi ru len cję pa so żyt ni czych grzy bów (głów nie opie -
niek), po wo du jąc ma so we za mie ra nie świer ków. Efek tem by ła ko lej na gra da cja kor -
ni ka dru ka rza, spo tę go wa na hu ra ga no wym wia trem, któ ry po wa lił drze wa o miąż -
szo ści 200 tys. m3 (Mi chal ski 1998b). W 1964 ro ku po raz pierw szy pod ję to pró bę
che micz ne go zwal cza nia dru ka rza za po mo cą Kor ni ko lu, a póź niej La so chro nu. Po
po cząt ko wym okre sie fa scy na cji, me tod tych póź niej cał ko wi cie za nie cha no, do cho -
dząc do wnio sku, że do tych cza so we spo so by po stę po wa nia, sto so wa ne bez naj mniej -
szych za nie dbań, są znacz nie sku tecz niej sze. W 1966 ro ku na dal po zy ski wa no jed -
nak znacz ne ilo ści kor ni ko we go po su szu, a w ro ku 1968 jesz cze więcej. 

W RDLP Bia ły stok w la tach 1962–1965 na stą pił znacz ny wzrost in ten syw no -
ści za mie ra nia drzew za sie dlo nych przez kor ni ki, za pew ne z po wo du uchy bień i nie -
do pa trzeń w pierw szych dwóch la tach oma wia ne go okre su, a tak że z po wo du dłu -
go trwa łej su szy w la tach 1963 i 1964. Po zy ski wa nie po su szu, utrzy mu ją ce się na
po dob nym po zio mie lub wzra sta ją ce, trwa ło jesz cze w la tach 1965–1977. Wy raź -
ny, na gły wzrost wy dzie la nia się świer ków ob ser wo wa no w nad le śnic twach, gdzie
wcze śniej w ogó le po su szu świer ko we go nie usu wa no. Do nad le śnictw o ten den -
cji zwyż ko wej na le ża ły: Bia ło wie ża, Czar na Bia ło stoc ka, Su praśl, Haj nów ka i Czer -
wo ny Dwór, na to miast do nad le śnictw o ten den cji zniż ko wej: Pła ska, Kny szyn,
Browsk, Zwie rzy niec i Le śna. Sta ły po ziom utrzy my wał się w nad le śnic twie Sta rzy -
na. W 1967 ro ku w wy mie nio nych nad le śnic twach (26% nad le śnictw) kor nik dru -
karz za sie dlił łącz nie 22 145 m3 gru bi zny, czy li 66% ogól nej miąż szo ści drew na po -
su szo we go w ob sza rze ów cze sne go OZLP Bia ły stok. 

Na stęp ny okres wzmo żo ne go wy stę po wa nia kor ni ka dru ka rza i to wa rzy szą cych
mu ga tun ków na Ma zu rach przy padł na la ta 1969, 1971, 1972, z kul mi na cją w ro -
ku 1972, w któ rym po zy ska no 340 tys. m3 drew na (Mi chal ski 1998b). 

Na znacz ne trud no ści zwią za ne z gra da cja mi kor ni ków na tra fia ły nad le śnic twa
ulo ko wa ne na ob sza rze Pusz czy Bia ło wie skiej. Naj waż niej szym czyn ni kiem osła -
bia ją cym świer czy ny by ły grzy by pa so żyt ni cze, przede wszyst kim opień ki, oraz su -
sza, któ ra przy czy ni ła się do ob ni że nia po zio mu wód grun to wych i za chwia nia sto -
sun ków wod nych. Od 1975 ro ku do szło do wzro stu na si le nia wy dzie la nia się
po su szu i li czeb no ści po pu la cji kor ni ków świer ko wych w 20 nad le śnic twach. Wsku -
tek hu ra ga no wych wia trów po wsta ły wy wro ty i zło my w ilo ści 25 858 m3 w 1976
ro ku i 22 511 m3 w ro ku na stęp nym. W 1975 ro ku usu nię to 46 532 m3 drzew za -
sie dlo nych, przy czym 21 446 m3 po cho dzi ło z drzew sto ją cych, a 25 086 m3 z wy -
wro tów i zło mów. W ro ku 1977 usu nię to 43 848 m3 drew na z drzew za sie dlo nych,
w tym 21 511 m3 z wy wro tów i zło mów. W la tach 1977–1981 na ob sza rze ów cze -
sne go OZLP Bia ły stok stan za sie dlo ne go po su szu utrzy my wał się na po zio mie nie
bu dzą cym spe cjal nych obaw, by w 1981 ro ku prze kro czyć o 266% po ziom z ro ku
1978 (Mi chal ski 1998b).
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Wzra sta ją ca li czeb ność po pu la cji brud ni cy mnisz ki (Śli wa 1989) i ma so we wy -
stą pie nie za wod ni cy świer ko wej w 1979 ro ku stwo rzy ły ide al ną sy tu ację dla szkod -
ni ków wtór nych w drze wo sta nach z pod szy ta mi i pod ro sta mi (por. rozdz. 6.3.).
W la tach 1980–1984 na stą pił atak wszyst kich kor ni ków świer ko wych w pół noc nych
re jo nach kra ju. Sprzy ja ły te mu nie tyl ko go ło że ry spo wo do wa ne przez brud ni cę
mnisz kę, ale i wia try, okiść, mro zy, su sza i pa to ge nicz ne grzy by. O in ten syw no ści
gra da cji kor ni ków świad czy fakt, że w nie któ rych nad le śnic twach nie wy zna cza -
no drzew tro cin ko wych po je dyn czo, tyl ko ca ły mi par tia mi drze wo sta nów. By ła to
naj więk sza gra da cja kor ni ka dru ka rza i to wa rzy szą cych mu ga tun ków kor ni ków,
któ ra na wie dzi ła drze wo sta ny świer ko we Pol ski w la tach po wo jen nych (ryc. 7). Na -
stęp ne mo kre i zim ne la ta 1984–1987, brak wy wro tów i zło mów oraz pra wi dło wa
re ali za cja czyn no ści przy wal ce z kor ni kiem do pro wa dzi ły do za ła ma nia gra da cji.
Na to miast uak tyw ni ły się „drob ne” ga tun ki to wa rzy szą ce dru ka rzo wi, jak czte ro -
oczak świer ko wiec, bruzd kow ce, kor nik dru kar czyk i po le siak ob ra mo wa ny.

Gra da cja kor ni ka dru ka rza w 1983 ro ku ob ję ła tak że le żą ce na ob sza rze OZLP
Bia ły stok nad le śnic twa: Bor ki, Browsk, Ma sku liń skie, Doj li dy, Żed nia, Haj nów ka,
Bia ło wie ża, Czar na Bia ło stoc ka, Pisz, Goł dap, Olec ko i Ełk (wy mie nio ne wg ma -
le ją cej miąż szo ści za sie dlo nych drzew). Po wo dem wzmo żo ne go roz ro du kor ni ka
dru ka rza i to wa rzy szą cych mu ga tun ków by ły hu ra ga no we wia try, okiść i su sza oraz
grzy by i owa dy, do star cza ją ce ogrom nych ilo ści ma te ria łu lę go we go. Od 1984 ilość
po su szu świer ko we go nie znacz nie ob ni ży ła się, by w 1985 ro ku spaść pra wie do 50%
ro ku po przed nie go i da lej spa dać (Mi chal ski 1998b). Nad le śnic twa mi, któ re mia -
ły do po zy ska nia du żo wy wro tów i zło mów by ły: Browsk, Bia ło wie ża i Haj nów ka.
W ro ku 1989 sy gna li zo wa no za sie dle nie 20 tys. m3 so sny przez kor ni ka dru ka rza.
Dal sze zmniej sze nie na si le nia wy dzie la nia się świer ków na stą pi ło w 1991 ro ku, by
w roku 1992 nie znacz nie, a w 1993 ro ku gwał tow nie wzro snąć, przy bie ra jąc w la -
tach 1993–1996 po stać ko lej nej gra da cji kor ni ko wej (Mi chal ski 1998b).

Na stęp ny okres wzmo żo ne go wy stę po wa nia ze spo łu kor ni ków świer ka w la sach
War mii i Ma zur (RDLP Olsz tyn) przy padł na I de ka dę XXI wie ku, z wy raź ną kul -
mi na cją w ro ku 2003 oraz słab szą w ro ku 2008. Gra da cją ob ję te zo sta ły zwłasz cza
świer czy ny osła bio ne przez róż ne czyn ni ki. W dzie się cio le ciu 2002–2011 po zy ska -
no pra wie 650 tys. m3 za sie dlo ne go po su szu, naj wię cej (po nad 40 tys. m3) w nad -
le śnic twach: Wip so wo, Strza ło wo, No we Ra mu ki, Spy cho wo i Mrą go wo.

Znacz nie więk szą dy na mi kę mia ła gra da cja na ob sza rze RDLP Bia ły stok, zaj -
mu ją cej dru gie (po RDLP Wro cław) miej sce w La sach Pań stwo wych pod wzglę dem
po wierzch ni drze wo sta nów świer ko wych, wy no szą cej 61,6 tys. ha (Wy ni ki ak tu -
ali za cji sta nu po wierzch ni le śnej 2009). W okre sie dzie się cio le cia 2002–2011 na ob -
sza rze RDLP Bia ły stok po zy ska no 1,16 mln m3 drew na z drzew za sie dlo nych, a miąż -
szość drew na wy ro bio ne go z wy wro tów i zło mów (sta no wią cych czyn nik
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sty mu lu ją cy roz wój gra da cji) wy nio sła po nad 400 tys. m3. We dług da nych ob ra zu -
ją cych po zy ska nie za sie dlo ne go po su szu gra da cja osią gnę ła kul mi na cję w ro ku 2003
(po dob nie jak na ob sza rze in nych re gio nal nych dy rek cji LP pół noc nej Pol ski),
a w ro ku 2009, po wy raź nym wzro ście roz mia ru po zy ska nia po su szu za sie dlo ne -
go w la tach 2007–2008, na stą pi ło je go wy raź ne ogra ni cze nie do utrzy mu ją ce go się
przez ko lej ne la ta ni skie go po zio mu. Mo gło to jed nak w znacz nej mie rze wy ni kać
ze wstrzy ma nia cięć sa ni tar nych (usu wa nia po su szu) na du żej czę ści ob sza ru Pusz -
czy Bia ło wie skiej, co mia ło miej sce od ro ku 2008 (Kwiat kow ski 2011). O roz mia -
rze po zy ska nia po su szu na te re nie tej RDLP de cy do wa ły bo wiem w znacz nej mierze
za rzą dza ją ce tym ob sza rem jed nost ki. Ana li za da nych licz bo wych wy ka za ła, że
w drze wo sta nach Pusz czy Bia ło wie skiej w cią gu jed ne go tyl ko dzie się cio le cia 
1994–2003 mia ły miej sce dwie gra da cje kor ni ka dru ka rza – z kul mi na cja mi w la -
tach 1994–1995 i 2002–2004 (Mi chal ski i in. 2004), a in ter po la cje prze strzen ne wska -
zu ją, że gra da cje te ob ję ły tak że te ren Bia ło wie skie go Par ku Na ro do we go (Grodz -
ki 2005). W dzie się cio le ciu 2002–2011 naj więk sze ilo ści za sie dlo ne go po su szu 
(w tys. m3) po zy ska ły nad le śnic twa: Bia ło wie ża (114,3), Su praśl (96,0), Browsk (82,5),
Czar na Bia ło stoc ka (74,5), Bor ki (74,3), Ma sku liń skie (71,1), Żed nia (66,6), Haj -
nów ka (54,2). Wo bec wstrzy ma nia usu wa nia drzew za sie dlo nych oraz bra ku da -
nych o miąż szo ści za sie dlo nych drzew z ob sza ru re zer wa tów w pusz czy i Bia ło wie -
skie go PN na le ży przy pusz czać, że ko lej na gra da cja kor ni ka mia ła tu miej sce tak że
w koń cu I de ka dy XXI wie ku (Kwiat kow ski 2011).

Re jon pół noc ny
Do ro ku 1974 sy tu acja w świer czy nach okrę gu gdań skie go by ła sta bil na, jed nak

po hu ra ga no wych wia trach, ja kie na wie dzi ły je w stycz niu 1975 i w pierw szym pół -
ro czu 1977 ro ku, miąż szość wy dzie lo ne go na tym te re nie po su szu wzro sła. La ta
1979–1983 przy nio sły że ry brud ni cy mnisz ki (Śli wa 1989), w wy ni ku któ rych po -
wsta ły ko rzyst ne wa run ki dla kor ni ka dru ka rza i to wa rzy szą ce go mu ze spo łu kor -
ni ków. Ilość za sie dlo ne go po su szu znacz nie wzro sła, a po wy wro tach i zło mach z li -
sto pa da 1981 ro ku (OZLP Gdańsk – 1047 tys. m3, To ruń – 210 tys. m3) po wsta ła
sy tu acja klę sko wa. Do szło do roz wo ju wszyst kich ga tun ków to wa rzy szą cych kor -
ni ko wi dru ka rzo wi, któ ry oprócz świer ka ata ko wał tak że so snę i mo drzew. Do dat -
ko wym czyn ni kiem po gar sza ją cym sy tu ację by ło nie wy ro bie nie na czas po su szu
w wie lu nad le śnic twach. Kul mi na cja wy dzie la nia się po su szu przy pa dła na 1983
i 1984 rok, a drze wo sta ny uszko dzo ne przez mnisz kę i wy ła ma ne przez wia try sta -
ły się bez bron ne wo bec ata ku kor ni ków to wa rzy szą cych kor ni ko wi dru ka rzo wi. Do
je go zwal cza nia oprócz pu ła pek kla sycz nych za czę to wów czas sto so wać syn te tycz -
ne fe ro mo ny (Kolk 1995). Wzmo żo ne wy dzie la nie po su szu utrzy my wa ło się przez



Gradacje w Polsce

117

kil ka na stęp nych lat, a na stęp nie – do 1992 ro ku – stop nio wo zmniej sza ło się, głów -
nie na ob sza rze OZLP To ruń. 

W la tach 1993–1995, w na stęp stwie po now nych hu ra ga no wych wia trów oraz
su szy, do szło do wy raź ne go wzro stu wy dzie la nia się po su szu w okrę gu gdań skim.
Po za kor ni kiem dru ka rzem ak tyw ne by ły ga tun ki to wa rzy szą ce, zwłasz cza czte ro -
oczak świer ko wiec i ry tow nik po spo li ty. 

Po ro ku 2000 w re jo nie pół noc nym tak że mia ła miej sce gra da cja kor ni ko wa, któ -
ra do tknę ła w głów nej mie rze ob sza ru RDLP Gdańsk, a zwłasz cza nad le śnictw
o znacz nym udzia le drze wo sta nów świer ko wych. W la tach 1997–2011 w tej RDLP
po zy ska no nie mal 1,2 mln m3 po su szu z drzew za sie dlo nych, do cze go w znacz nym
stop niu przy czy ni ły się szko dy wy rzą dza ne przez czyn ni ki abio tycz ne. Kul mi na cja
gra da cji przy pa dła na la ta 2003–2004 oraz 2006–2008, a w okre sie dzie się cio le cia
2002–2011 naj więk sze ilo ści drew na z drzew za sie dlo nych (w tys. m3) po zy ska no
w nad le śnic twach: Kar tu zy (274), Kol bu dy (198), Gdańsk (135), Cho cze wo (83)
i Wej he ro wo (76). Na to miast na ob sza rze RDLP To ruń wy dzie la nie się po su szu za -
sie dlo ne go mia ło w tym cza sie znacz nie mniej szą dy na mi kę, a naj więk szą je go ilość
po zy ska no w okre sie dzie się cio le cia w Nad le śnic twie Osie (26,6 tys. m3). 

Re jon pół noc no -za chod ni
Sy tu acja na te re nach nad le śnictw obec nych re gio nal nych dy rek cji La sów Pań -

stwo wych w Szcze ci nie, Szcze cin ku i Pi le (re jon pół noc no -za chod ni) nie by ła alar -
mu ją ca. W RDLP Szcze ci nek naj więk sze stra ty, głów nie w cza sie gra da cji kor ni ka
dru ka rza w la tach 1981–1985, po nio sły nad le śnic twa: Świ dwin, Sław no, Le śny Dwór,
Bo bo li ce, Po łczyn, Miast ko, Szcze ci nek, War ci no, Ust ka i Draw sko, po zy sku ją ce po -
nad 10 tys. m3 po su szu rocz nie. W cza sie tej gra da cji na ob sza rze okrę gu pil skie -
go tyl ko jed no nad le śnic two – Lip ka, od no to wa ło znacz ne stra ty. W okrę gu szcze -
ciń skim naj bar dziej ucier pia ły nad le śnic twa: Do brza ny, Re sko, Ło bez, Bar li nek,
Kło da wa, Smo larz, My śli bórz, Bierzw nik, No wo gard i Ro ki ta, są sia du ją ce ze so bą. 

Ko lej na gra da cja kor ni ka dru ka rza ob ję ła drze wo sta ny w re jo nie pół noc no -za -
chod nim w pierw szej de ka dzie XXI wie ku, a kul mi na cja po zy ska nia drzew za sie -
dlo nych przy pa dła na la ta 2002–2004 oraz 2006–2009. W okre sie dzie się cio le cia
2002–2011 na ob sza rze RDLP Szcze cin naj więk sze ilo ści za sie dlo ne go po su szu po -
zy ska no w Nad le śnic twie Re sko (nie mal 15 tys. m3). Znacz nie więk sze na si le nie mia -
ło wy dzie la nie się po su szu na te re nie RDLP Szcze ci nek, gdzie miąż szość za sie dlo -
nych drzew prze kro czy ła 0,5 mln m3. Naj więk szy roz miar po zy ska nia po su szu (od
po nad 70 tys. do po nad 150 tys. m3 w okre sie dzie się cio le cia) od no to wa ły nad le -
śnic twa: Le śny Dwór, Dam ni ca i By tów. Na te re nie RDLP Pi ła, gdzie udział drze -
wo sta nów świer ko wych jest naj mniej szy, ilość po su szu kor ni ko we go po zy ska ne -
go w dzie się cio le ciu w żad nym z nad le śnictw nie prze kro czy ła 1 tys. m3. 
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Re jon po łu dnio wy
Na po łu dniu kra ju w ostat nim 50-le ciu wy róż nić moż na kil ka okre sów gra da -

cyj nych wy stą pień kor ni ków za rów no w czę ści po łu dnio wo -za chod niej, jak i po -
łu dnio wo -wschod niej (ryc. 8).

W okre sie tym pierw sza gra da cja kor ni ków mia ła miej sce na ob sza rze za chod -
niej czę ści Kar pat w la tach 1963–1968, z kul mi na cją w ro ku 1964. Jej głów ną przy -
czy ną by ły po wta rza ją ce się szko dy po wo do wa ne przez wiatr i okiść, osią ga ją ce co -
rocz nie roz miar 0,5–1 mln m3 wy wro tów i zło mów, któ rym to wa rzy szy ły wa run ki
po go do we w se zo nie we ge ta cyj nym okre so wo sprzy ja ją ce roz wo jo wi kor ni ków (Ca -
pec ki 1993). Do dat ko wo w ro ku 1968 w Ta trach po wsta ły ogrom ne znisz cze nia spo -
wo do wa ne przez wiatr hal ny, w po sta ci wia tro wa łów o miąż szo ści sza co wa nej
według róż nych źró deł od 147 tys. m3 (Bzow ski, Dzie wol ski 1973) do oko ło 
200 tys. m3 (Ca pec ki 1993). Sta no wi ły one im puls dla roz wo ju gra da cji kor ni ka dru -
ka rza, któ ra w tym re jo nie prze cią gnę ła się do 1971 ro ku. 

Na prze ło mie lat sześć dzie sią tych i sie dem dzie sią tych XX wie ku, tak że w re jo -
nie po łu dnio wo -za chod nim, do szło do gra da cji kor ni ka dru ka rza, któ ra ob ję ła głów -
nie świer czy ny Su de tów. Czyn ni kiem wy zwa la ją cym roz ród kor ni ków by ło po wsta -
nie po zi mie 1966/1967 wia tro ło mów o miąż szo ści oko ło 1 mln m3, któ re szcze gól nie
do tknę ły re jo ny Kłodz czy zny oraz za chod nich krań ców Su de tów (Bil czyń ski 1967).
Na tra fia ją ca lo kal nie du że trud no ści wy rób ka wy wro tów i zło mów prze ciąg nę ła się
do ro ku 1968, co stwo rzy ło do god ne wa run ki do roz wo ju gra da cji (Ca pec ki 1969).
Kul mi na cja cięć sa ni tar nych przy pa dła na rok 1968, jed nak wzmo żo ne wy dzie la -
nie po su szu utrzy my wa ło się jesz cze na po cząt ku lat sie dem dzie sią tych. Ca pec ki

Ryc. 8. Miąż szość po su szu za sie dlo ne go przez kor ni ki świer ko we w dwóch re jo nach po łu dnio wej
czę ści Pol ski w la tach 1962–2011
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(1993) wspo mi na o „więk szych lub mniej szych, ge ne ral nych lub lo kal nych gra da -
cjach w la tach (...) 1968–69, 1971–72, 1977–78”, któ re mia ły miej sce w la sach su -
dec kich.

Ko lej ne roz le głe gra da cje kor ni ków, przy pa da ją ce na la ta osiem dzie sią te XX wie -
ku, ob ję ły rów no cze śnie oba po łu dnio we re jo ny wy stę po wa nia świer ka w Pol sce.
Po śred nią przy czy ną ich wy bu chu był stan świer czyn, pod da nych dłu go trwa łej pre -
sji za nie czysz czeń prze my sło wych. Ich od dzia ły wa nie, prze ja wia ją ce się osła bie niem
drzew i re duk cją ich apa ra tu asy mi la cyj ne go, za zna cza ło się zwłasz cza w la sach ro -
sną cych wy żej, na za chod nich krań cach ma sy wów gór skich (Ca pec ki 1983). Pod
ko niec lat sie dem dzie sią tych drze wo sta ny te zo sta ły sil nie za ata ko wa ne przez owa -
dy li ścio żer ne (por. rozdz. 6.3). W Su de tach w la tach 1977–1983 na ob sza rze nie -
mal 31,5 tys. ha gra da cyj nie wy stą pi ła wskaź ni ca mo drze wia necz ka Ze ira phe ra gri -
se ana Hb. (Le pi dop te ra: Tor tri ci dae), że ru ją ca na naj młod szych igłach świer ka
(zwłasz cza w wyż szych po ło że niach) (Ca pec ki i in. 1989). Po zba wio ne naj młod -
szej czę ści apa ra tu asy mi la cyj ne go, świer ki, wcze śniej uszko dzo ne przez imi sje prze -
my sło we, sta ły się „ła twym” ma te ria łem lę go wym dla kor ni ka dru ka rza, któ ry gra -
da cyj nie wy stą pił w la tach 1981–1988 (Ca pec ki, Grodz ki 1998). Pro ces za mie ra nia
za ata ko wa nych świer czyn, któ re go kul mi na cja przy pa dła na rok 1984, prze szedł do
hi sto rii pod na zwą klę ski eko lo gicz nej w Su de tach. Na to miast po dat ność drze wo -
sta nów kar pac kich na gra da cyj ne wy stą pie nie kor ni ków kształ to wa na by ła pod
wpły wem sy ner gicz ne go dzia ła nia ze spo łu czyn ni ków, wśród któ rych – oprócz prze -
my słu – wy mie nić na le ży su szę z lat 1982–83 oraz że ry owa dów li ścio żer nych (Ca -
pec ki 1982, 1994; Ho now ski, Hu flejt 1988): w Be ski dzie Ślą skim i Ży wiec kim oraz
w Gor cach i Be ski dzie Są dec kim za snuj Ce phal cia spp. (Hy me nop te ra, Pam phi lii -
dae) (Ja chym 2002), a lo kal nie w Be ski dzie Ży wiec kim tak że wskaź ni cy mo drze -
wia necz ki (Ca pec ki i in. 1989). Obej mu ją ca znacz ne ob sza ry gra da cja kor ni ka dru -
ka rza osią gnę ła kul mi na cję tak że w ro ku 1984 i stop nio wo wy ga sa ła aż do po cząt ku
lat dzie więć dzie sią tych.

Do znacz ne go wzro stu po pu la cji kor ni ków świer ko wych do szło tak że po za gó -
ra mi – w drze wo sta nach Wy ży ny Ślą skiej, w ostat niej de ka dzie XX wie ku, z kul -
mi na cją w ro ku 1993. W pię cio le ciu 1991–1995 po zy ska no tam w ra mach cięć sa -
ni tar nych nie mal 1,5 mln m3 drew na, naj wię cej w nad le śnic twach (w tys. m3):
Prósz ków (324), Prud nik (205), Kup (202) i Brzeg (163). War to zwró cić uwa gę, że
pod czas tej gra da cji istot nym pro du cen tem po su szu świer ko we go był kor nik zro -
sło zęb ny Ips du pli ca tus, któ ry sku tecz nie kon ku ro wał na drze wach sto ją cych z kor -
ni kiem dru ka rzem (Grodz ki 1997b). W tym cza sie mia ła też miej sce gra da cja kor -
ni ko wa w Ko tli nie Kłodz kiej, gdzie jed nak głów nym pro du cen tem po su szu był
czte ro oczak świer ko wiec (Grodz ki, Ko si bo wicz 1993). Na tę de ka dę przy pa dła tak -
że lo kal na, ale nie zmier nie istot na gra da cja kor ni ka dru ka rza, obej mu ją ca swym
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za się giem drze wo sta ny wschod niej czę ści Tatr po obu stro nach gra ni cy, w ob sza -
rach ob ję tych róż nym re żi mem ochron nym. Gra da cja, do któ rej wy bu chu przy czy -
ni ło się po wsta nie roz pro szo nych wia tro ło mów oraz upal ne i su che la ta, ule gła za -
ła ma niu wsku tek nie ko rzyst nych wa run ków po go do wych w ro ku 1996. W jej
wy ni ku w wyż szych po ło że niach wschod niej czę ści pol skich Tatr do szło do za mar -
cia świer czyn, głów nie tych znaj du ją cych się w za awan so wa nym wie ku – od 180 do
po nad 220 lat (Grodz ki i in. 2006a). 

Po czą tek XXI wie ku to okres wiel ko ob sza ro we go za mie ra nia drze wo sta nów
świer ko wych ob ję tych gra da cyj nym wy stą pie niem kor ni ka dru ka rza i to wa rzy szą -
cych mu ga tun ków w Kar pa tach. Pierw szym symp to mem kry zy su był wzrost miąż -
szo ści po zy ska ne go po su szu w ro ku 2000, za zna cza ją cy się w nie któ rych ob sza rach
gór skich (Grodz ki 2004b). W la tach 2002 i 2004 w świer czy nach do szło do wia tro -
ło mów, któ re w róż nym stop niu uszko dzi ły drze wo sta ny, za rów no w la sach go spo -
dar czych, jak i ob ję tych sta tu sem ochron nym. Od roku 2003 na si le nie wy dzie la -
nia się drzew za sie dlo nych za czę ło wzra stać, szyb ko na bie ra jąc tem pa la wi no we go
(w kul mi na cyj nych la tach 2007 i 2008 usu nię te go za sie dlo ne go po su szu by ło po -
nad 1 mln m3 rocz nie). Gra da cja mia ła swo je cen trum w prze kształ co nych świer -
czy nach Be ski du Ślą skie go i Ży wiec kie go (RDLP Ka to wi ce), ob ję tych cho ro bą opień -
ko wą, roz sze rza ją cą się na wy żej po ło żo ne drze wo sta ny (Grodz ki 2010). Ob szar
gra da cji roz cią gał się wów czas w sze ro kim pa sie bie gną cym od Cie szy na do Pie -
nin, po obu stro nach po łu dnio wej gra ni cy Pol ski (Hlásny i in. 2010), obej mu jąc ta -
kie obiek ty chro nio ne, jak Ta trzań ski, Gor czań ski i Ba bio gór ski Park Na ro do wy oraz
licz ne re zer wa ty przy ro dy. Ze wzglę du na za sięg i dy na mi kę gra da cji w za chod niej
czę ści Be ski dów ko niecz ne by ło opra co wa nie szcze gól nych roz wią zań or ga ni za cyj -
no -tech nicz nych (patrz rozdz. 11), któ rych za sto so wa nie przy czy ni ło się w spo sób
istot ny do za ha mo wa nia roz ro du kor ni ka w ro ku 2009 oraz do ogra ni cze nia je go
skut ków, mi mo to bar dzo wi docz nych w kra jo bra zie (fot. 24). Gra da cja ta by ła do -
tych czas naj więk szą spo śród od no to wa nych na te re nie pol skich gór, a swo imi roz -
mia ra mi prze wyż szy ła gra da cję su dec ką, na zwa ną wów czas klę ską eko lo gicz ną.

Ana li zu jąc dłu gą se rię da nych do ty czą cych gra da cji kor ni ko wych w Pol sce
(ryc. 9), nie spo sób unik nąć pew nych po rów nań i uogól nień. Po rów na nie prze bie -
gu gra da cji w re jo nach pół noc no -wschod nim i po łu dnio wym, któ re w ogól nych
za ry sach od zwier cie dla ją dwa na tu ral ne za się gi zwar te go wy stę po wa nia świer ka
w Pol sce (Bo ra tyń ska 1998), moż na za uwa żyć zbież ność okre sów ma so we go po -
ja wu kor ni ka dru ka rza. Więk szość gra da cji, wy stę pu ją cych tu syn chro nicz nie
w okre sie ostat nie go pięć dzie się cio le cia, by ła po chod ną szkód od wia tru lub śnie -
gu, któ re są czę ścią glo bal nych zja wisk po go do wych i mo gą wy stą pić w tym sa mym
cza sie na więk szym ob sza rze. Bar dzo in te re su ją cą jest na to miast syn chro ni za cja gra -
da cji na po cząt ku lat osiem dzie sią tych XX wie ku, wy raź nie po wią za na z ma so wym
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Fot. 24. Wy le sie nia w Be ski dzie Ślą skim (Ko ście lec w 2009 roku, Nadleśnictwo Wę gier ska Gór ka)
po gra da cji kor ni ka dru ka rza (W.G.)

Ryc. 9. Po zy ska nie po su szu w pół noc no -wschod nim i po łu dnio wym za się gu świer ka w la tach 
1962–2011
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wy stą pie niem owa dów fo lio fa gicz nych (brud ni cy mnisz ki na pół no cy, wskaź ni cy
mo drze wia necz ki i za snuj na po łu dniu), co tak że mia ło miej sce w tym sa mym cza -
sie. Wska zu je to na istot ną ro lę czyn ni ków śro do wi sko wych, któ rych wpływ na me -
cha ni zmy re gu lu ją ce dy na mi kę po pu la cji owa dów (zwłasz cza mo ty li i kor ni ków)
sta no wić mo że wy ja śnie nie syn chro ni za cji ich po ja wu w róż nych, czę sto od le głych
od sie bie, ob sza rach (Økland i in. 2005).

7.2. Gra da cje w Eu ro pie

WEu ro pie, po dob nie jak w Pol sce, hi sto ria gra da cji kor ni ka dru ka rza obej -
mu je kil ka stu le ci. Ob szer ny prze gląd je go ma so wych po ja wów w kra jach

eu ro pej skich (a po nad to tak że w Azji) zna leźć moż na w pra cy Skuh ra ve go (2002),
któ ra po świę co na jest wy łącz nie tej te ma ty ce. Ze bra ne w niej du żym wy sił kiem
da ne opi su ją w wy czer pu ją cy spo sób przy czy ny i prze bieg tych zja wisk, z po dzia -
łem na czę ści Eu ro py i po szcze gól ne kra je. W związ ku z ist nie niem tak szcze gó -
ło we go opra co wa nia, w tym roz dzia le za war to ogól ne omó wie nie tej te ma ty ki, aby
w ten spo sób zwró cić uwa gę na po wszech ność wy stę po wa nia gra da cji w ob sza -
rach, w któ rych w ob fi to ści wy stę pu je świerk po spo li ty – ro śli na ży wi ciel ska kor -
ni ka dru ka rza. 

O zna cze niu kor ni ka dru ka rza i je go ma so wych wy stą pień dla go spo dar ki le -
śnej w Eu ro pie wspo mi nał już Szu jec ki (1995) i Mi chal ski (2007). Grégo ire i Evans
(2004) do ko na li pod su mo wa nia da nych ze bra nych pod czas Ak cji COST E -16 BAW -
BILT (Bark And Wo od Bo ring In sects in Li ving Tre es), w któ rej uczest ni czy li spe -
cja li ści zaj mu ją cy się te ma ty ką owa dów kam bio - i ksy lo fa gicz nych, re pre zen tu ją -
cy 59 in sty tu cji ba daw czych z 21 kra jów Eu ro py. W pod roz dzia le do ty czą cym szkód
po wo do wa nych przez 10 naj waż niej szych ga tun ków owa dów (Top Ten) au to rzy ci
uzna li, że kor nik dru karz zaj mu je nie kwe stio no wa ne pierw sze miej sce, a wiel kość
szkód wy rzą dzo nych przez nie go w la sach Eu ro py tyl ko w ostat niej de ka dzie XX
wie ku, mie rzo na miąż szo ścią drew na drzew za sie dlo nych się ga po nad 31,5 mln m3.
War to zwró cić uwa gę, że wśród kra jów o naj wyż szych stra tach Pol ska zaj mu je dru -
gie miej sce (6,2 mln m3), po Au strii (11 mln), a przed Niem ca mi (5,9 mln) i Sło -
wa cją (4,9 mln). Bio rąc pod uwa gę nie wiel ki udział po wierzch nio wy świer ka w na -
szym kra ju (6,4%), sta no wi to po twier dze nie zna cze nia kor ni ka dru ka rza dla la sów
i go spo dar ki le śnej Pol ski. 

Oma wia jąc hi sto rię eu ro pej skich gra da cji Skuh ravý (2002) wspo mi na, że in for -
ma cje o ma so wych po ja wach kor ni ka dru ka rza sprzed 1800 ro ku do ty czą głów nie
Nie miec (co mo że wy ni kać z po dej ścia do po trze by re je stro wa nia w for mie pi sem -
nej zda rzeń zwią za nych z la sa mi). Z XV wie ku po cho dzą in for ma cje o gra da cji(ach?)
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w Gó rach Ha rzu, skąd ko lej ne wzmian ki mó wią o ma so wym po ja wie kor ni ka w la -
tach 1772–1799 i wy ni kłych stąd stra tach w roz mia rze około 3,5 mln m3.

Wię cej in for ma cji o po ja wach kor ni ka można znaleźć w materiałach dziewięt -
na stowiecznych. Do ty czą one gra da cji w Cze chach: w Je sio ni kach po wia tro ło mach
z lat 1821 i 1823 oraz na Szu ma wie w la tach 1834–1839 (tak że po wia tro ło mach),
na stęp nie w Niem czech, w re jo nie Ha no we ru w la tach 1833–1840 oraz we Wło szech
– w Al pach We nec kich, w la tach 1840–1846 (Skuh ravý 2002). W la tach 1850–1860
gra da cyj ny po jaw kor ni ka od no to wa no w Nor we gii, w re jo nie Oslo (Wor rell 1983).
Waż nym okre sem gra da cyj nym dla re jo nu środ ko wej Eu ro py są la ta 1868–1878, kie -
dy ma so we po ja wy kor ni ka do tknę ły re jo nu Szu ma wy i La su Ba war skie go, ale tak -
że Kar pat. W pierw szym z tych re jo nów gra da cja, któ rej kul mi na cja przy pa dła na
la ta 1874–1875, by ła na stęp stwem wi stro ło mów sza co wa nych na około 0,5 mln m3,
po któ rych po zy ska no 1,1 mln m3 drew na z drzew za sie dlo nych przez kor ni ka, a wy -
le sie nia ob ję ły ob szar po nad 3,6 tys. ha (Je li nek 1988, za Skuh ravým 2002). W la -
tach 1868–1878 w ca łym re jo nie Szu ma wy, na ob sza rze 104 tys. ha, wiel kość szkód
wy nio sła od 7 do 14 mln m3. W Kar pa tach w la tach 1873–1875 znisz cze niu wsku -
tek gra da cji ule gło około 30 tys. ha drze wo sta nów (Gi ric 1975, za Skuh ravým 2002).

W pierw szej po ło wie XX wie ku w róż nych czę ściach Eu ro py do szło do więk -
szych lub mniej szych gra da cji kor ni ko wych. Z naj więk szych na le ży wy mie nić po -
jaw w Wo ge zach (Fran cja) po wia tro ło mie z 1903 ro ku, osza co wa nym na 1,2 mln m3,
dwie gra da cje w Szwe cji: w la tach 1916–1918 po wia tro ło mach z lat 1914–1915 (Eid -
mann 1992), a na stęp nie w la tach trzy dzie stych w pół noc nym Up plan dzie (szko -
dy na około 2000 ha), w za chod nich Kar pa tach w 1914 ro ku (1,2 mln m3) i nie mal
rów no cze sną, w la tach 1918–1922,  gradację w Pusz czy Bia ło wie skiej (1 mln m3).
W la tach 1928–1934 w Bo śni i Her ce go wi nie kor nik dru karz wy rzą dził szko dy o roz -
mia rze 4,4 mln m3, a tuż przed wy bu chem II woj ny świa to wej – w la tach 1938–1939,
mia ła miej sce roz le gła gra da cja w eu ro pej skiej czę ści Ro sji (Skuh ravý 2002).

La ta 1945–1950 to okres ka ta stro fal ne go wy stę po wa nia kor ni ka dru ka rza na roz -
le głych ob sza rach Eu ro py: od Fran cji po Sło wa cję i pół noc ną Pol skę. Gra da cja roz -
po czę ła się w Niem czech w la tach 1942–1943, a na stęp nie ule gła spo tę go wa niu w na -
stęp stwie su chych i cie płych se zo nów let nich w la tach: 1943, 1945 i 1947. W wy ni ku
te go po ja wu, któ ry osią gnął kul mi na cję w la tach 1948–1949, la sy eu ro pej skie po -
nio sły stra ty wy no szą ce około 40 mln m3 przy mu so wo wy cię te go drew na świer ko -
we go (Skuh ravý 2002).

W la tach 1946–1954 mia ła miej sce gra da cja na Bał ka nach (około 6 mln m3),
a w la tach pięć dzie sią tych XX wie ku, wsku tek za sie dle nia przez kor ni ka, wy cię to
około 3 mln m3 drew na w Cze cho sło wa cji. Po wia tro ło mach z ro ku 1969, w la tach
1970–1980, roz wi nę ła się gra da cja kor ni ko wa w Skan dy na wii (Wor rell 1983). 
Mia ła ona kul mi na cję w 1972 ro ku (Löyt ty nie mi i in. 1979), a szko dy w Szwe cji 



Historia gradacji kornika drukarza

124

Ryc. 10. Miąż szość drzew za sie dlo nych przez kor ni ka dru ka rza w po łu dnio wej Pol sce, Re pu bli ce
Cze skiej i Re pu bli ce Sło wac kiej w la tach 2002–2011 (dla Pol ski – usu nię te drze wa za sie dlo ne)

osza co wa no – na pod sta wie zdjęć lot ni czych – na za my ka ją ce się w prze dzia le 
1,7–2,8 mln m3 drew na (Bir ker 1985, za Skuh ravým 2002).

W na stęp nych la tach, do ro ku 1990, kil ka krot ne gra da cje mia ły miej sce w róż -
nych czę ściach Czech, Da nii, Nie miec, Pol ski, Ro sji, Sło wa cji. La ta osiem dzie sią -
te to okres naj więk szych gra da cji kor ni ko wych w Pol sce. W tym sa mym cza sie
i z po dob nych przy czyn mia ły wów czas miej sce gra da cyj ne po ja wy kor ni ka dru -
ka rza w są sia du ją cych z Pol ską cze skich czę ściach Gór Izer skich i Kar ko no szy,
a tak że w czę ści Gór Krusz co wych na po gra ni czu cze sko -nie miec kim (Ka li na
i in. 1985).

Rok 1990 był prze ło mo wy, z uwa gi na ka ta stro fal ne skut ki hu ra ga nów, ja kie wów -
czas na wie dzi ły Eu ro pę: „Vi vian” (28/29.02.1990) i „Wieb ke” (29.02./1.03.1990).
W ich wy ni ku w Eu ro pie po wsta ły wy wro ty i zło my o nie wy obra żal nej miąż szo -
ści po nad 120 mln m3 (Schel ha as i in. 2003), co w póź niej szych la tach do pro wa -
dzi ło do roz le głych i dy na micz nych gra da cji, któ re nie mal rów no cze śnie na wie dzi -
ły świer czy ny w na stę pu ją cych kra jach (w na wia sach la ta kul mi na cji gra da cji):
Au strii (1994–1996), Re pu bli ce Cze skiej (1993–1995), Sło wa cji (1995–1996), Szwaj -
ca rii (1992–1993) (For ster i in. 2003, Me ier i in. 2003). Jest to tak że okres gra da cji
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kor ni ko wej na ob sza rze Szu ma wy i La su Ba war skie go, któ ra za po cząt ko wa ła cią -
gną ce się po dzień dzi siej szy po le mi ki wo bec za sto so wa ne go tam bier ne go po stę -
po wa nia w ob sza rach chro nio nych (Michalski 1998a). War to na to miast zwró cić
uwa gę, że ten po jaw kor ni ka jest przy kła dem ko lej nej w XX wie ku gra da cji pa neu -
ro pej skiej (po gra da cji z lat tuż po wo jen nych).

Ko lej na gra da cja o za się gu po nadna ro do wym ob ję ła re jon środ ko wo eu ro pej -
ski w pierw szej de ka dzie XXI wie ku, a jej czę ścią by ła gra da cja w świer czy nach w Be -
ski dzie Ślą skim i Ży wiec kim (patrz rozdz. 10 i 11). Gra da cja ob ję ła roz le głe te re -
ny w po łu dnio wej Pol sce, Sło wa cji, Re pu bli ce Cze skiej, Au strii, Ukra inie, Li twie
i Szwaj ca rii, two rząc je den wiel ki ob szar, na któ rym za mie ra ły świer czy ny (Grodz -
ki 2005; Grodz ki, Ja chym 2006). Na dy na micz ny prze bieg tej gra da cji, oprócz czyn -
ni ków po go do wych, wpły nę ła do stęp ność ma te ria łu lę go we go po hu ra ga nach „Lo -
thar” (1999 – 185 mln m3 wia tro ło mów w Eu ro pie) i „Ky rill” (2007 – 45 mln m3).
O dy na mi ce, ale tak że syn chro nicz no ści zja wi ska w trzech są sia du ją cych ob sza rach:
po łu dnio wej Pol ski, Re pu bli ki Cze skiej i Re pu bli ki Sło wac kiej świad czy prze bieg
wy dzie la nia się drzew za sie dlo nych przez kor ni ka dru ka rza w ko lej nych la tach de -
ka dy 2002–2011 (ryc. 10), ze sta wio ny na pod sta wie da nych pu bli ko wa nych co rocz -
nie przez le śne in sty tu ty ba daw cze tych trzech kra jów (In sty tut Ba daw czy Le śnic -
twa w Sę ko ci nie Sta rym, Lesnícky výskumný ústav w Zvo le nu i Výzkumný ústav
lesního ho spodářství a my sli vo sti w Jílo viště-Str na dy) w opra co wa niach oma wia -
ją cych stan i pro gno zę za gro że nia la sów. 

Przed sta wio na skró to wo hi sto ria ma so wych po ja wów kor ni ka dru ka rza w la -
sach Eu ro py, ob ra zu ją ca z jed nej stro ny po wszech ność, a z dru giej – syn chro nicz -
ność te go zja wi ska, do wo dzi zna cze nia te go ga tun ku chrząsz cza nie tyl ko dla la sów
Pol ski, ale ca łe go na sze go kon ty nen tu.
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8. Ro la i zna cze nie kor ni ka dru ka rza 

Wojciech Grodz ki, Andrzej Kolk, Jacek Hilsz czań ski

8.1. Wpro wa dze nie 

Kor nik dru karz, ga tu nek zwią za ny tro ficz nie ze świer kiem po spo li tym, wy stę -
pu je wszę dzie tam, gdzie znaj du je do stęp ną mu ro śli nę ży wi ciel ską. Jest or ga -

ni zmem zna nym ze skłon no ści do gra da cyj nych wy stą pień, któ re ma ją miej sce wów -
czas, gdy za ist nie ją ko rzyst ne dla nie go wa run ki roz wo ju i roz ro du. Od dzia ły wa nie
kor ni ka na drze wo stan świer ko wy jest za wsze ta kie sa mo i po le ga na za sie dla niu
i za bi ja niu świer ków, czy li ich eli mi na cji z drze wo sta nu. To, ja ką ro lę i zna cze nie
przy pi sze my kor ni ko wi dru ka rzo wi w eko sys te mach le śnych, za le ży wy łącz nie od
su biek tyw ne go po strze ga nia skut ków je go dzia łal no ści i gra da cyj nych wy stą pień
w roz pa try wa nych eko sys te mach. Ten wła śnie ele ment oce ny le ży u pod staw róż -
ne go po strze ga nia ro li kor ni ka w la sach go spo dar czych i w la sach ob ję tych sta tu -
sem ochron nym, bo wiem oce na skut ków gra da cji wią że się bez po śred nio z okre -
ślo ny mi ce la mi, za ło żo ny mi dla da nej ka te go rii eko sys te mów le śnych. Jest to
po wo dem licz nych kon tro wer sji i spo rów, któ re co ja kiś czas ro dzą się na sty ku go -
spo dar ki le śnej i ochro ny przy ro dy. Z te go wzglę du oce na ro li i zna cze nia kor ni ka
dru ka rza w tym roz dzia le zo sta ła omó wio na dwu to ro wo, osob no w od nie sie niu do
la sów go spo dar czych, a osob no w sto sun ku do ob sza rów chro nio nych. 

8.2. La sy go spo dar cze

Zgod nie z za pi sa mi przy ję tej przez Ra dę Mi ni strów w dniu 22 kwiet nia 1997 roku
„Po li ty ki le śnej pań stwa”, la sy peł nią bar dzo róż no rod ne funk cje w spo sób na -

tu ral ny lub w wy ni ku dzia łań go spo dar ki le śnej. Są to funk cje eko lo gicz ne (ochron -
ne), pro duk cyj ne (go spo dar cze) i spo łecz ne. Pod sta wą trwa łej uży tecz no ści wszyst -
kich funk cji la sów jest wła ści wy spo sób za rzą dza nia i go spo da ro wa nia ni mi,
kształ tu ją cy eko sys te my le śne i ich od por ność. Wy ni ka z te go, że aby la sy za go spo -
da ro wa ne mo gły peł nić w spo sób zrów no wa żo ny wszyst kie te funk cje, na le ży w za -
rzą dza niu ni mi uwzględ niać po trze by pro fi lak ty ki i ak tyw nej ochro ny przed czyn -
ni ka mi szko do twór czy mi. Do czyn ni ków ta kich nie wąt pli wie na le żą gra da cyj ne
wy stą pie nia kor ni ka dru ka rza.
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Na Ma zu rach w ostat nim ćwierć wie czu udział świer ka w drze wo sta nach ob ni -
żył się o po nad 50% (Puch niar ski 2008). Obec nie udział świer ka wśród in nych ga -
tun ków drzew nie prze kra cza 6%. W cza sie ostat niej gra da cji kor ni ka dru ka rza na
ob sza rze Be ski du Ślą skie go i Ży wiec kie go w la tach 2003–2010 usu nię to w cię ciach
sa ni tar nych 5620 tys. m3 drew na, z te go w okre sie pro gra da cji (2003–2006) –
2123 tys. m3, a w okre sie kul mi na cji (2007–2008) – 2302 tys. m3 (Sza bla 2009).

Trze ba pa mię tać, że w pro ce sie za mie ra nia drze wo sta nów świer ko wych w Su -
de tach i Be ski dach oprócz kor ni ka dru ka rza uczest ni czy ły in ne ga tun ki kor ni ków,
jak np. ry tow nik po spo li ty Pi ty oge nes chal co gra phus, kor nik dru kar czyk I. ami ti -
nus, czte ro oczak świer ko wiec Po ly gra phus po li gra phus i in ne (Ca pec ki 1989, 1994,
1997; Grodz ki 1996a, 2004b; Ku la, Zą bec ki 1999, 2000, 2006; Ku la i in. 2005; i in -
ne). W mo no gra fii „Bio lo gia świer ka po spo li te go”, wy da nej pod re dak cją A. Bo ra -
tyń skie go i W. Bu ga ły w 1998 ro ku (w wer sji an glo ję zycz nej pod re dak cją M.G. Tjo -
el kle ra, A. Bo ra tyń skie go i W. Bu ga ły w 2008 ro ku), Mi chal ski opi sał gra da cje
kor ni ko we w drze wo sta nach świer ko wych Pol ski w pięć dzie się cio le ciu 1948–1998
(Mi chal ski 1998b, 2007), na to miast w rozdz. 7 ni niej szej pra cy za war to da ne o gra -
da cjach w ostat nich dzie się cio le ciach.

Każ da gra da cja kor ni ka dru ka rza – ga tun ku o ol brzy mim po ten cja le roz rod czym,
mo gą cym mieć w cią gu ro ku dwie ge ne ra cje główne oraz jed ną do dwóch sio strza -
nych, z re gu ły pro wa dzi do ka ta stro fal nych skut ków i ol brzy mich strat go spo dar -
czych na ca łym ob sza rze wy stę po wa nia świer ka. Pod czas ma so wych po ja wów kor -
ni ka dru ka rza, zwłasz cza w ich fa zie re tro gra da cji, do cho dzi do gra da cji in nych
kor ni ków, wy mie nio nych wcze śniej, któ re rów nież ma ją co naj mniej dwie ge ne ra -
cje w cią gu ro ku (Grodz ki 1997a, 2009a; Ku la i in. 2007). Wraz ze wzro stem li czeb -
no ści po pu la cji kor ni ka dru ka rza, przy osią gnię ciu okre ślo ne go za gęsz cze nia po -
pu la cji, zmie nia się je go be ha wior, sta je się on ga tun kiem bar dzo agre syw nym,
ata ku je nie tyl ko drze wa osła bio ne, ale tak że zdro we (por. rozdz. 5). 

Z do tych cza so wych ba dań wy ni ka, że okre so we gra da cje kor ni ka dru ka rza są
nie unik nio ne, za rów no na ob sza rach na tu ral nych, jak i an tro po ge nicz nie zmie nio -
nych (Con nell, Sla ty er 1977; Mi chal ski i in. 2004; Do bro wol ska 2010). Ze wzglę -
du na skut ki przy rod ni cze i go spo dar cze nie mo gą one być igno ro wa ne przez czło -
wie ka. Z do tych cza so wej wie dzy o kor ni ku dru ka rzu wy ni ka, że w wa run kach
rów no wa gi eko lo gicz nej jest on na tu ral nym czyn ni kiem se lek cyj nym, eli mi nu ją -
cym osła bio ne świer ki z drze wo sta nów. W okre sach osła bie nia drzew przez róż ne
czyn ni ki bio tycz ne i abio tycz ne na stę pu je wzrost li czeb no ści po pu la cji kor ni ka
i zmia na je go ro li w eko sys te mie, ob ja wia ją ca się zwięk szo ną agre syw no ścią i za -
sie dla niem drzew ży wych i zdro wych. Do cho dzi do wiel ko ob sza ro we go za mie -
rania świer czyn oraz do zwią za nych z tym za bu rzeń w go spo dar ce le śnej (por.
rozdz. 11). Wsku tek wy le sień spo wo do wa nych usu wa niem drzew za sie dlo nych na -
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stę pu je zmia na wa run ków ży cia dla wie lu ga tun ków ro ślin i zwie rząt, a tak że cał -
ko wi ta lub czę ścio wa de struk cja do tych cza so wych ukła dów eko lo gicz nych. Gle ba
na te re nach po zba wio nych drze wo sta nu (zwłasz cza na sto kach gór skich) ule ga ero -
zji, w wie lu miej scach do cho dzi do za ba gnie nia lub od wod nie nia te re nu. Go spo -
dar ka le śna po no si stra ty wy ni ka ją ce z przed wcze sne go, nie pla no we go po zy ska nia
drew na, a rów no cze śnie wzra sta ją kosz ty od two rze nia la su. 

Jed nym z po zy tyw nych aspek tów go spo dar czych od dzia ły wa nia kor ni ka dru -
ka rza na eko sys te my le śne jest eli mi na cja z drze wo sta nów świer ko wych ma ło od -
por nych osob ni ków, czy li se lek cja na tu ral na (Kar piń ski 1935a), oraz do sto so wanie
wy stę po wa nia świer ka do wła ści wych wa run ków sie dli sko wo -gle bo wych (Ni klas -
son i in. 2010). 

W Kar pa tach do 1996 ro ku za mie ra ły głów nie drze wo sta ny świer ko we sztucz -
ne go po cho dze nia na bo ga tych sie dli skach Be ski du Ślą skie go i Be ski du Ma łe go, opa -
no wa ne przez opień ki, któ rych szko dli wy wpływ za zna czał się do 900 m n.p.m.
Drze wo sta ny miej sco we go po cho dze nia w re glu gór nym Pil ska, Ba biej Gó ry i Tatr
by ły wów czas uwa ża ne za mniej uszko dzo ne, a na wet za zdro we (Ca pec ki 1994).
Osta tnia gra da cja kor ni ka dru ka rza, któ ra ob ję ła tak że te drze wo sta ny, w spo sób
dra stycz ny zwe ry fi ko wa ła wcześniejsze oce ny (Grodz ki 2010), sta wia jąc przed go -
spo dar ką le śną no we, ogrom ne za da nia zwią za ne z jej opa no wa niem (Sza bla 2009),
omó wio ne sze rzej w rozdz. 11.

War to w tym miej scu wspo mnieć tak że o la sach in dy wi du al nej wła sno ści, w któ -
rych – z ra cji peł nio nych przez nie funk cji pro duk cyj nych – ro la kor ni ka dru ka -
rza jest po dob na jak w la sach go spo dar czych. W nie któ rych czę ściach Pol ski (np.
w Kar pa tach i na Po gó rzu Kar pac kim) drze wo sta ny te, z uwa gi na znacz ny udział
świer ka, tak że są obiek ta mi wzmo żo ne go lub ma so we go wy stę po wa nia kor ni ka dru -
ka rza. Sta ła obec ność w nich drzew po su szo wych jest wy ni kiem nie prze strze ga nia
przez wła ści cie li ter mi no wo ści prac zwią za nych z ochro ną la su przed owa da mi kam -
bio fa gicz ny mi (zwłasz cza usu wa nia drzew za sie dlo nych), co w zna czą cy spo sób
wpły wa na wzrost za gro że nia drze wo sta nów in nych form wła sno ści (Król 2007,
2010; Gie bu row ski 2009).

W Pol sce i wie lu in nych kra jach eu ro pej skich drew no świer ko we by ło i jest pod -
sta wo wym su row cem drzew nym (po drew nie so sno wym). Wśród ga tun ków drzew
le śnych świerk zaj mu je czo ło we miej sce pod wzglę dem przy ro stu rocz ne go, a za -
sob ność je go drze wo sta nów jest znacz nie wyż sza niż za sob ność in nych ga tun ków
(Puch niar ski 2008). Dla te go nie moż na zre zy gno wać z ho dow li świer ka, po mi mo
przej ścio wych trud no ści z za ha mo wa niem pro ce su je go za mie ra nia (Bo ra tyń ski i in.
1998, Szy mań ski 1998, Puch niar ski 2008). 

Ak tu al nie, zgod nie z ra por tem o sta nie la sów w Pol sce z 2010 roku, udział po -
wierzch nio wy świer ka w La sach Pań stwo wych, par kach na ro do wych oraz w la sach
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pry wat nych i gmin nych wy no si około 6,4%. Z opra co wa nia Gła za (1992) wy ni ka,
że w 1991 roku drze wo sta ny świer ko we lub z prze wa gą świer ka zaj mo wa ły 72% po -
wierzch ni la sów su dec kich i 74–76% po wierzch ni za chod nich dziel nic la sów kar -
pac kich.W Su de tach Za chod nich udział świer ka ja ko ga tun ku pa nu ją ce go zmniej -
szył się po gra da cji z lat osiemdziesiątych XX wieku z oko ło 90% do po ni żej 70%. 

Naj więk sze za gro że nie dla trwa ło ści drze wo sta nów świer ko wych, zwłasz cza
w wa run kach gór skich, sta no wi kor nik dru karz i to wa rzy szą ce mu in ne ga tun ki owa -
dów kam bio - i ksy lo fa gicz nych. W związ ku z tym ab so lut nie nie moż na zre zy gno -
wać ze sto so wa nia za bie gów pro fi lak tycz nych i me tod ogra ni cza nia je go li czeb no -
ści. Za bie gi ochron ne po win ny być zróż ni co wa ne i do sto so wa ne do cha rak te ru
drze wo sta nu oraz wa run ków, w ja kich roz wi ja ją się owa dy, co nie wy klu cza po szu -
ki wań no wych me tod lub do sko na le nia obec nie ist nie ją cych (Grodz ki i in. 2003b).
Świerk jest bo wiem waż nym, a w wie lu te re nach – pod sta wo wym ga tun kiem la so -
twór czym, nie do za stą pie nia przy naj mniej w czę ści drze wo sta nów (np. w re glu gór -
nym), dla te go też wy ma ga sta łej i sku tecz nej ochro ny (Ca pec ki i in. 1997, Mi chal -
ski 1998b).

8.3. Ob sza ry chro nio ne

Kor nik dru karz, zaj mu ją cy nie wąt pli wie do mi nu ją cą po zy cję po śród szkod ni -
ków wtór nych drze wo sta nów świer ko wych, jest tak że ga tun kiem, któ re go dzia -

łal ność przy no si sze reg ko rzyst nych zja wisk w od nie sie niu do funk cjo no wa nia eko -
sys te mu i sze ro ko po ję tej  róż no rod no ści biologicznej, co ma szcze gól ne zna cze nie
w przy pad ku ob sza rów chro nio nych. 

Wie le ba dań wska zu je na eko lo gicz ne zna cze nie kor ni ka ja ko ga tun ku klu czo -
we go, na zy wa ne go „in ży nie rem eko sys te mów” (Law ton, Jo nes 1995; Gu tow ski 1986;
Müller i in. 2008). Ro la kor ni ka dru ka rza ja ko in ży nie ra eko sys te mów po le ga przede
wszyst kim na kre owa niu otwar tych prze strze ni w drze wo sta nie, ana lo gicz nych do
po wierzch ni wia tro ło mo wych, ma ją cych du że zna cze nie w funk cjo no wa niu ca łych
zbio ro wisk ro ślin nych i zwie rzę cych, w tym zwłasz cza bez krę gow ców (So ko łow -
ski 2002; Bo uget, Du el li 2004). 

Jed nym z cie kaw szych po li go nów do świad czal nych w ba da niach nad wpły wem
dzia łal no ści kor ni ka na eko sys tem le śny jest nie miec ki Park Na ro do wy „Las Ba war -
ski”, na ob sza rze któ re go ma my do czy nie nia z gra da cją kor ni ka dru ka rza roz po -
czę tą w 1980 ro ku i trwa ją cą z prze rwa mi do dnia dzi siej sze go. Ba da no tam m.in.
róż no rod ność biologiczną owa dów, po rów nu jąc „gniaz da kor ni ko we” do po wierzch -
ni zlo ka li zo wa nych w zwar tym drze wo sta nie, na je go skra ju i na łą kach. Na gniaz -
dach kor ni ko wych za ob ser wo wa no wzrost licz by ga tun ków i osob ni ków róż nych
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grup owa dów, łącz nie z za gro żo ny mi ga tun ka mi sa prok sy licz ny mi (Müller i in.
2008). Wzrost li czeb no ści owa dów sa prok sy licz nych wią że się z do stęp no ścią drew -
na mar twych drzew, ale przede wszyst kim z ko rzyst ny mi wa run ka mi ter micz ny -
mi, któ re sta no wią klu czo wy czyn nik roz wo ju spe cy ficz nej bio ce nozy. 

Pod czas gdy po wsta wa nie gniazd kor ni ko wych wpły wa na zróż ni co wa nie struk -
tu ry drze wo sta nu i po lep sze nie wa run ków roz wo jo wych wie lu or ga ni zmów, wiel -
ko po wierzch nio we za mie ra nie la su, zwłasz cza mo no kul tur, mo że w dłuż szej per -
spek ty wie przy no sić ne ga tyw ne skut ki wy ni ka ją ce z dra stycz nych zmian śro do wi ska.
Zja wi sko ta kie jest szcze gól nie groź ne dla ga tun ków zwią za nych z ży wy mi drze wa -
mi (np. Ko prow ski i in. 2005), a w przy pad ku roz wo ju gra da cji na wy spo wych sta -
no wi skach tak że dla wraż li wych, ste no to po wych ele men tów flo ry i fau ny.

Wie le or ga ni zmów, zwłasz cza zwią za nych z mar twy mi świer ka mi, jest rów nież
ści śle po wią za na z obec no ścią kor ni ka dru ka rza. Po nad 140 ga tun ków wcho dzi
w skład kom plek su sta wo no gów zwią za ne go z kor ni kiem (We slien 1992c). Licz ne
spo śród tych ga tun ków wy ko rzy stu ją spe cy ficz ną ni szę wy two rzo ną przez dzia łal -
ność kor ni ka ja ko miej sce roz wo ju i schro nie nia, np. zwią za ny z mar twy mi świer -
ka mi roz miazg kol weń ski Py tho kol wen sis C.R. Sahlb., ga tu nek chro nio ny, fi gu ru -
ją cy w za łącz ni kach do dy rek ty wy sie dli sko wej (Sii to nen, Sa ari sto 2000). Du ża gru pa
ga tun ków wcho dzi w ści słe związ ki tro ficz ne z kor ni kiem dru ka rzem, np. owa dzie
pa ra zy to idy i dra pież ni ki, a tak że krę gow ce, jak dzię cioł trój pal cza sty Pi co ides tri -
dac ty lus (Fayt i in. 2005). 

Uwa ża się, że na ob sza rach chro nio nych, z uwa gi na więk szą róż no rod ność i do -
stęp ność od po wied nich śro do wisk (drew no mar twych drzew), opór śro do wi ska
w sto sun ku do kor ni ka dru ka rza jest więk szy, co po twier dza się zwłasz cza w okre -
sach mię dzy gra da cyj nych (Oko łów 1982; We slien i Schro eder 1999; Fayt i in. 2005).
Pod czas gra da cji kor ni ka wro go wie na tu ral ni nie od gry wa ją jed nak głów nej ro li
w ogra ni cza niu je go po pu la cji, a ich li czeb ność jest zbli żo na nie za leż nie od sta tu -
su ochron ne go ob ję tych gra da cją ob sza rów (Fe icht 2004; Hilsz czań ski i in. 2007;
Ko mo nen i in. 2011). Po dob nie jest tak że w przy pad ku roz to czy zwią za nych z kor -
ni kiem dru ka rzem, odła wia nych za rów no w pół noc no -wschod nim, jak i w gór skim
za się gu świer ka w Pol sce (Gwiaz do wicz i in. 2012). 

Czę sto dys ku to wa nym za gad nie niem jest zna cze nie ob sza rów chro nio nych, na któ -
rych nie pro wa dzi się za bie gów ogra ni cza nia li czeb no ści kor ni ka, ja ko re zer wu arów
je go po pu la cji. W więk szo ści ba da nych przy pad ków w te re nach ob ję tych ochro ną ścis -
łą i w są sied nich drze wo sta nach go spo dar czych li czeb ność po pu la cji kor ni ka jest po -
dob na (Schly ter, Lund gren 1993; We slien, Schro eder 1999; Gu tow ski, Krzysz to fiak
2005; Hilsz czań ski i in. 2007). Sku pi sko wy cha rak ter wy stę po wa nia kor ni ków oraz
zmien ny w cza sie i prze strze ni stan po pu la cji spra wia ją, że nie zmier nie trud no jest,
zwłasz cza przy bra ku po waż nych za bu rzeń eko sys te mów (np. wia tro ło mów), wniosko -
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wać o kie run kach mi gra cji po pu la cji kor ni ka z ob sza rów chro nio nych i jej wpły wie
na drze wo sta ny go spo dar cze, cho ciaż ta kie pró by by ły po dej mo wa ne (Schly ter, Lund -
gren 1993; Gu tow ski, Krzysz to fiak 2005; Sta rzyk i in. 2005). W ba da niach tych nie
stwier dza no ne ga tyw nej ro li re zer wa tów ja ko re zer wu arów kor ni ka. 

Otwar cie na ba da nia na uko we sta no wi je den z głów nych ce lów sta tu to wych par -
ków na ro do wych i wielu in nych ob sza rów chro nio nych. Nie za leż nie bo wiem od
ran gi pro ble mu wy stę po wa nia kor ni ka dru ka rza i oce ny je go skut ków (tak że przy -
rod ni czych), na le ży uświa do mić so bie war tość ba dań pro wa dzo nych w eko sys te -
mach pod da nych wy łącz nie bądź w znacz nej mie rze pra wom na tu ry, nie zaś prio -
ry te tom go spo dar czym. Moż li wość śle dze nia na tu ral nych pro ce sów, zwłasz cza
w ob sza rach ochro ny ści słej, jest czyn ni kiem nie wąt pli wie rzu tu ją cym na uzy ski -
wa ne wy ni ki, a opi sa ne w ten spo sób pra wi dło wo ści i me cha ni zmy znaj du ją za -
sto so wa nie w eko lo gicz nie ukie run ko wa nym za go spo da ro wa niu la sów o cha rak -
te rze pro duk cyj nym. 

Fot. 25. Mar twy drze wo stan świer ko wy po gra da cji kor ni ka dru ka rza w ob sza rze ochro ny ści słej
Gor czań skie go Par ku Na ro do we go, po łu dnio wy stok Ku dło nia, 2010 rok (W.G.)
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Nie do prze ce nie nia są tak że czy sto po znaw cze wa lo ry uzy ski wa nych tu wy ni -
ków, cze mu sprzy ja ogra ni czo ny do stęp osób po stron nych do ob sza rów ochro ny
ści słej, czę sto uła twia ją cy pro wa dze nie ba dań i ob ser wa cji w te re nie (Grodz ki 2002).
W ostat nich la tach we wschod niej czę ści Ta trzań skie go Par ku Na ro do we go mia ły
miej sce roz le głe gra da cje kor ni ko we, któ rych skut ki oglą dać dziś moż na na sto kach
Czu by Roz toc kiej czy Wo ło szy na (ob szar ochro ny ści słej). Za mie ra nie za sie dlo nych
świer ków, któ re mia ło naj więk sze na si le nie w drze wo sta nach naj star szych i – z uwa -
gi na po ło że nie – naj mniej prze kształ co nych, moż na uznać za pro ces na tu ral ny zwią -
za ny z wy mia ną po ko leń (Grodz ki i in. 2006a). Roz pad drze wo sta nów stwo rzył nie -
po wta rzal ną oka zję do śle dze nia spon ta nicz ne go prze bie gu te go pro ce su, łącz nie
z do ko nu ją cy mi się prze mia na mi ro ślin no ści (Am bro ży 2000). Po dob ne, sze ro ko
za kro jo ne ba da nia, uwzględ nia ją ce pro ce sy suk ce sji i re ge ne ra cji, wy ko na no tak -
że w re glu gór nym na Ba biej Gó rze (Ho lek sa 1998) i w Gor cach (Przy byl ska, Chwi -
stek 2006), gdzie w okre sie ostat nich 10 lat do szło do za mar cia świer czyn w wyż -
szych po ło że niach wsku tek gra da cji kor ni ka dru ka rza (fot. 25).

Zgod nie z obo wią zu ją cą usta wą o ochro nie przy ro dy, jej ce lem jest m.in.: 
● utrzy ma nie pro ce sów eko lo gicz nych i sta bil no ści eko sys te mów, 
● za cho wa nie róż no rod no ści bio lo gicz nej, za pew nie nie cią gło ści ist nie nia ga tun -

ków ro ślin, zwie rząt i grzy bów, wraz z ich sie dli ska mi, przez ich utrzy my wa nie
lub przy wra ca nie do wła ści we go sta nu ochro ny,

● ochro na wa lo rów kra jo bra zo wych,
● utrzy my wa nie lub przy wra ca nie do wła ści we go sta nu ochro ny sie dlisk przy rod -

ni czych.
Po go dze nie tych ce lów w wa run kach gra da cyj ne go wy stę po wa nia kor ni ka dru -

ka rza w świer czy nach wy da je się być za da niem trud nym, a spo so by ich osią ga nia
czę sto sta ją się po wo dem tarć i spo rów. Dość wspo mnieć o kon tro wer sjach wo kół
Szu ma wy i La su Ba war skie go, a z bliż szych przy kła dów – o spo rach wo kół Pusz -
czy Bia ło wie skiej czy świer czyn ta trzań skich.

Two rze nie ob sza rów ochro ny ści słej, czy li przy wra ca nie eko sys te mom le śnym
pier wot ne go cha rak te ru, wią że się ze zwięk sza niem obec no ści drew na mar twych
drzew. W przy pad ku na głe go po wsta nia du żych ilo ści po ten cjal ne go ma te ria łu lę -
go we go, zwłasz cza na sku tek róż ne go ro dza ju za bu rzeń, zja wi sko to mo że jed nak
nieść za so bą za gro że nie ze stro ny kor ni ka w po sta ci gwał tow ne go, wiel ko ob sza -
ro we go za mie ra nia drzew (To iva nen i in. 2009) (patrz także rozdz. 6). Dra stycz ne
dzia ła nia po le ga ją ce na usu wa niu za sie dlo nych drzew w od po wied nim ter mi nie po -
zwa la ją w de cy du ją cy spo sób ob ni żyć to za gro że nie (Jönsson i in. 2012). Ob sza ry
chro nio ne, na któ rych te go ty pu za bie gi w sto sun ku do kor ni ka dru ka rza nie są wy -
ko ny wa ne, si łą rze czy bę dą cha rak te ry zo wa ły się od mien ną dy na mi ką, za rów no po -
pu la cji kor ni ka, jak i roz pa du drze wo sta nu. 
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Każ dy ob szar chro nio ny mu si mieć spre cy zo wa ne ce le ochro ny. Ce lom tym na -
le ży na stęp nie pod po rząd ko wać za sto so wa ny spo sób ochro ny, za pew nia ją cy osią -
gnię cie (lub przy naj mniej dą że nie do osią gnię cia) za ło żo ne go ce lu. Z te go wzglę -
du de cy zja o ob ję ciu da ne go ob sza ru okre ślo ną ka te go rią ochro ny (ści słą / bier ną,
czyn ną) po win na być po prze dzo na grun tow ną ana li zą okre śla ją cą za sad ność za -
sto so wa nia da ne go spo so bu ochro ny, na pod sta wie ja snych i kla row nych kry te riów.
Przy kła do wo, je że li ce lem ochro ny jest śle dze nie dy na mi ki roz wo ju na tu ral ne go 
(ze speł nio ny mi wszyst ki mi kry te ria mi na tu ral no ści) bo ru świer ko we go, za sad nym
jest za sto so wa nie mo de lu ochro ny bier nej, z jed no cze sną ak cep ta cją wszyst kich kon -
se kwen cji ta kiej de cy zji, łącz nie z roz pa dem drze wo sta nów wsku tek gra da cji kor -
ni ka dru ka rza (fot. 26). 

Na to miast, je że li ce lem ochro ny jest dą że nie do przy wró ce nia na tu ral nych ukła -
dów w eko sys te mach sil nie prze kształ co nych (np. w sztucz nych świer czy nach dol -
no re glo wych w Ta trach), wów czas po wi nien zo stać za sto so wa ny mo del ochro ny
czyn nej, za kła da ją cy spo wal nia nie tem pa roz pa du drze wo sta nów za ata ko wa nych

Fot. 26. Za mar łe świer czy ny na sto kach Opa lo ne go w Ta trzań skim Par ku Na ro do wym, 2004 rok
(W.G.)



Obszary chronione

przez kor ni ka (po przez ogra ni cza nie li czeb no ści je go po pu la cji) i stop nio we kształ -
to wa nie struk tu ry przy szłe go po ko le nia la su po przez wspo ma ga nie prze mian w skła -
dzie ga tun ko wym. Na le ży tak że za kła dać dą że nie do wpro wa dze nia w krót szej lub
dłuż szej per spek ty wie mo de lu ochro ny bier nej, po osią gnię ciu sta nu bli skie go na -
tu rze. De cy zje o spo so bie ochro ny mu szą jed nak być kon se kwent nie re ali zo wa ne
(z za cho wa niem „zim nej krwi”), bo wiem brak sta bil no ści w tym za kre sie nie słu -
ży ce lom ochro ny przy ro dy, któ ra po win na być za wsze war to ścią nad rzęd ną (Grodz -
ki i in. 2006).
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Pod sta wo wym wa run kiem pra wi dło wej or ga ni za cji za bie gów ochron nych jest
pre cy zyj ne i od po wied nio wcze sne roz po zna nie wiel ko ści i ro dza ju za gro że -

nia drze wo sta nów. Ce lo wi te mu słu ży pro gno zo wa nie, obej mu ją ce ze spół czyn no -
ści zmie rza ją cych do okre śle nia, z moż li wie jak naj więk szą do kład no ścią, prze wi -
dy wa ne go po zio mu szkód spo wo do wa nych przez da ny ga tu nek lub gru pę
ga tun ków owa dów w okre ślo nych wa run kach drze wo sta no wych. 

Za da nie to w od nie sie niu do szkod ni ków wtór nych świer ka jest nie zwy kle trud -
ne. Pod sta wę sta no wi tu okre śle nie wza jem nych re la cji na li nii ‘owad – ro śli na ży -
wi ciel ska’. W wa run kach rów no wa gi eko lo gicz nej owa dy kam bio fa gicz ne sta no wią
waż ny czyn nik re gu la cyj ny w pro ce sach okre śla nych ja ko dy na mi ka drze wo sta nu.
Do pie ro w mo men cie za chwia nia swo iste go sta nu tej dy na micz nej rów no wa gi na -
stę pu je gwał tow ny wzrost li czeb no ści po pu la cji owa dów, znaj du ją cych okre so wo
ko rzyst ne wa run ki roz wo ju. Pra wi dło wość ta opi sa na zo sta ła w for mie teo re tycz -
ne go mo de lu ja ko tzw. TSA (patrz rozdz. 5). Ozna cza to, że dla pra wi dło we go pro -
gno zo wa nia roz wo ju po pu la cji kam bio fa gów ko niecz ne jest okre śle nie co naj mniej
dwóch pa ra me trów: sta nu od por no ści drze wo sta nu oraz po zio mu li czeb no ści po -
pu la cji owa dów. 

Owa dy kam bio fa gicz ne zwią za ne ze świer kiem po spo li tym ce chu ją się wy stę -
po wa niem ze spo ło wym. Nie za leż nie od cha rak te ry sty ki drze wo sta nu, ze spół kam -
bio fa gów świer ka two rzo ny jest za wsze przez co naj mniej trzy ga tun ki owa dów:
Ips ty po gra phus, I. ami ti nus i Pi ty oge nes chal co gra phus, któ re w nor mal nych wa run -
kach opa no wu ją od po wia da ją ce ich wy ma ga niom par tie strzał. W okre ślo nych wa -
run kach mi kro sie dli sko wych lub tro ficz nych świerk po spo li ty ata ko wa ny jest tak -
że przez Po ly gra phus po li gra phus oraz in ne ga tun ki kor ni ków, np. I. du pli ca tus.
Ga tun ki te, róż nią ce się szcze gó ła mi bio lo gii, wy ma ga ją od mien ne go po dej ścia w za -
kre sie oce ny, a na stęp nie prze wi dy wa nia zmian li czeb no ści po pu la cji, w na wią za -
niu do wa run ków pa nu ją cych w drze wo sta nach. Sta no wi to ele ment znacz nie kom -
pli ku ją cy po stę po wa nie ochron ne i pro gno stycz ne, któ re mu si w spo sób ca ło ścio wy
obej mo wać ze spół szkod ni ków. 

Naj waż niej szym i naj le piej po zna nym spo śród szkod ni ków wtór nych świer ka
jest kor nik dru karz. W prak ty ce pro gno zo wa nie kon cen tru je się więc na tym ga -
tun ku, któ ry ma naj więk sze zna cze nie w za mie ra niu drze wo sta nów świer ko wych.

9. Me to dy pro gno zo wa nia za gro że nia
drze wo sta nów świer ko wych 

Wojciech Grodz ki, Jacek Hilsz czań ski, Andrzej Kolk, Jerzy R. Sta rzyk
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Po mi mo te go, że za rów no kra jo wa, jak i za gra nicz na li te ra tu ra do ty czą ca bio lo gii,
eko lo gii i dy na mi ki po pu la cji te go ga tun ku jest nie zmier nie ob fi ta (Mi chal ski, Ma -
zur 1999; Skuh ravý 2002; We rme lin ger 2004), za gad nie nia do ty czą ce oce ny i pro -
gno zo wa nia za gro że nia drze wo sta nów z je go stro ny w dal szym cią gu wy ma ga ją
opra co wa nia. Do ty czy to zwłasz cza wy ko rzy sta nia da nych wy ni ka ją cych ze sto so -
wa nia pu ła pek kla sycz nych i fe ro mo no wych, a tak że moż li wo ści uzy ski wa nia i wy -
ko rzy sty wa nia pre cy zyj nych da nych ilo ścio wych i ja ko ścio wych do ty czą cych drzew
za sie dlo nych.

W kra jach są sia du ją cych z Pol ską nie do pra co wa no się do tych czas me to dy pro -
gno zo wa nia za gro że nia ze stro ny kam bio fa gów świer ka. Po dob nie jak u nas, ewi -
den cjo no wa na jest tam miąż szość drzew za sie dlo nych przez te owa dy (z po dzia -
łem na usu nię te i po zo sta ją ce w le sie), przy czym w nie któ rych kra jach (np.
w Czechach i na Sło wa cji) sto su je się po dział miąż szo ści drzew za sie dlo nych we -
dług głów nych ga tun ków (Kun ca 2012) lub grup ga tun ków pro du cen tów po su szu
(Knížek, Lu bo jacký 2012). Do ko ny wa nie ta kie go roz dzia łu w wa run kach ze spo ło -
we go wy stę po wa nia kam bio fa gów świer ka jest bar dzo trud ne i praw do po dob nie
da le ce nie do kład ne, to też w kra jach ta kich jak Szwaj ca ria czy Au stria (Cech, Kre -
han 1997; Me ier i in. 1999) miąż szość drzew za sie dlo nych jest ewi den cjo no wa na
su ma rycz nie.

Więk szość sto so wa nych w prak ty ce me tod pro gno zo wa nia za gro że nia ze stro -
ny szkod ni ków wtór nych ma cha rak ter heu ry stycz ny, czy li ba zu ją cy na wie dzy i do -
świad cze niu lu dzi zaj mu ją cych się tą pro ble ma ty ką (Hübertz i in. 1991; Bentz i in.
1993; Co eln i in. 1996; Rey nolds, Hol sten 1996; Ne gron 1997; Fran klin i in. 1999).
Pro gno zo wa nie opie ra się na dwóch pod sta wo wych sil nie ze so bą po wią za nych ele -
men tach, pod le ga ją cych oce nie (Sho re, Sa fra ny ik 1992): 
● po dat no ści drze wo sta nu na wy stą pie nie szkód,
● pre sji szkod ni ka wy ni ka ją cej z cha rak te ry sty ki je go po pu la cji. 

Po dat ność sta no wi wy pad ko wą wie lu czyn ni ków de cy du ją cych o atrak cyj no ści
drze wo sta nu dla szkod ni ka (patrz rozdz. 5 i 6). Wśród nich wy róż nia my ce chy drze -
wa – wiek, pier śni ca, i drze wo sta nu – zwar cie, udział drze wa ży wi ciel skie go, itp. (Ne -
the rer, Nopp -Mayr 2005). Czyn ni ki te zmie nia ją się bar dzo wol no i mo gą być przy -
dat ne do pla no wa nia dzia łań ochron nych dłu go ter mi no wych (Rey nolds, Hol sten
1994). Cho dzi tu taj przede wszyst kim o za bie gi zmie rza ją ce do prze bu do wy drze -
wo sta nów po dat nych, któ re pod wzglę dem wy mie nio nych cech istot nie róż nią się
od drze wo sta nów od por nych na za sie dle nie przez kam bio fa gi (Ol sen i in. 1996).

Dru gą gru pę wpły wa ją cą na po dat ność sta no wią szyb ko zmie nia ją ce się w cza -
sie czyn ni ki: 
● bio tycz ne – ta kie jak że ry owa dów li ścio żer nych, pa to ge ny grzy bo we,
● abio tycz ne – wia try, po ża ry, su sza, po wo dzie, itp.
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Czyn ni ki te są z re gu ły mo ni to ro wa ne co rocz nie i wy ko rzy sty wa ne w krót ko ter -
mi no wej pro gno zie za gro że nia przez owa dy kam bio fa gicz ne, a w efek cie do bez -
po śred nie go pla no wa nia stra te gii zwal cza nia.

Po dob nie szyb ko zmie nia ją cy mi się w cza sie i prze strze ni (np. na sku tek mi gra -
cji) są po pu la cje kam bio fa gów. Ich li czeb ność oraz prze strzen ne roz miesz cze nie
okre śla ne są każ de go ro ku. Li czeb ność po pu la cji lub pre sja owa dów mo że być oce -
nia na po przez:
● sto so wa nie drzew pu łap ko wych,
● sto so wa nie pu ła pek fe ro mo no wych, 
● po rów na nie licz by drzew za sie dla nych w ko lej nych la tach,
● cha rak te ry sty kę wy dzie la nia się po su szu (po je dyn czo, gru po wo, po wierzch -

niowo).
Cza sem oce na li czeb no ści po pu la cji szkod ni ków wy ma ga wzię cia pod uwa gę ta -

kich czyn ni ków wpły wa ją cych na jej roz wój, jak np. opa dy w okre sie let nim ro ku
po przed nie go (Rey nolds, Hol sten 1994) czy wa run ki ter mo -ener ge tycz ne roz wo -
ju sta diów przed ima gi nal nych, przy dat ne do pre cy zyj ne go okre śla nia rój ki owa dów
w wa run kach gór skich (Co eln i in. 1996).

Wy ni ki uzy ski wa ne dzię ki obec nie sto so wa nym pu łap kom fe ro mo no wym nie
w peł ni są wy ko rzy sta ne. Da ne te, wo bec po wszech no ści sto so wa nia syn te tycz nych
fe ro mo nów wa bią cych I. ty po gra phus, po win ny mieć za sto so wa nie tak w oce nie,
jak i w pro gno zo wa niu za gro że nia. Wy ko rzy sta nie tych da nych jest moż li we (Sta -
rzyk 1996), wy ma ga to jed nak okre śle nia za sad ich in ter pre ta cji, a tak że usta le nia
stan dar dów do ty czą cych ro dza ju sto so wa nych w tym ce lu fe ro mo nów oraz ty pu
i spo so bu roz miesz cze nia pu ła pek (Grodz ki 1995c, 2007b). O ile jed nak syn te tycz -
ne fe ro mo ny od lat sto so wa ne są z po wo dze niem w mo ni to rin gu kor ni ka dru karza
(Bak ke 1985), o ty le pró by usta le nia za leż no ści mię dzy wiel ko ścią odło wów a rze -
czy wi stym sta nem li czeb nym je go po pu la cji nie do pro wa dzi ły do jed no znacz nych
wnio sków od no śnie do wy ko rzy sta nia te go na rzę dzia w ce lach pro gno stycz nych. 

Za sad ni czą trud no ścią zda je się tu być mno gość czyn ni ków wpły wa ją cych na
wiel kość odło wów I. ty po gra phus przy za sto so wa niu syn te tycz nych atrak tan tów
(Grodz ki 2007b). Stwier dzo no np. wy stę po wa nie okre so wych róż nic w pro por cji
płci chrząsz czy I. ty po gra phus odła wia nych na ten sam pre pa rat (Zu ber, Benz 1992),
a tak że zmien ność re ak cji obu płci w za leż no ści od daw ki i pro por cji skład ni ków
syn te tycz ne go fe ro mo nu (Ja kuš, Šim ko 2000; Ja kuš, Blaženec 2002). Istot ny wpływ
na wiel kość odło wów ma ją tak że re ak cje be ha wio ral ne da ne go ga tun ku na wa run -
ki śro do wi ska, np. tem pe ra tu ra powietrza lub si ła i kie ru nek wia tru (Schly ter i in.
1987b; Bak ke 1992; Ska tul la, Fe icht 1992; Lo bin ger 1994). Tym nie mniej da ne uzy -
ski wa ne na pod sta wie odło wów do pu ła pek fe ro mo no wych sta no wią pew ne 
od zwier cie dle nie dy na mi ki po pu la cji tych owa dów i mo gą mieć prze ło że nie na 
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dyna mi kę wy dzie la nia się po su szu, a w kon se kwen cji na za gro że nie drze wo sta nu
(Hel land i in. 1984; Grodz ki 1995c, 2007b; Fran klin i in. 1999; Lin delöw, Schro -
eder 1999; Mar chet ti i in. 1999). 

Z ba dań wy ko rzy stu ją cych me to dę ana li zy geo sta ty stycz nej, prze pro wa dzo nych
w świer czy nach Ru mu nii wy ni ka, że da ne po cho dzą ce z ob ser wa cji o cha rak te rze
mo ni to rin go wym mo gą, w przy pad ku kor ni ka dru ka rza, być przy dat ne tak że
w pro gno zo wa niu zmian li czeb no ści po pu la cji w naj bliż szej przy szło ści (Ra ty i in.
1997). Rów nież wy ni ki skan dy naw skich ob ser wa cji nad mo ni to rin giem kor ni ka
dru ka rza wska zu ją na moż li wość prze wi dy wa nia na ich pod sta wie przy bli żo nych
zmian li czeb no ści po pu la cji, gdy li czeb ność ta jest ni ska (Hübertz i in. 1991), oraz
pro gno zo wa nia za gro że nia drze wo sta nów na pod sta wie odło wów do pu ła pek fe -
ro mo no wych i drzew pu łap ko wych z fe ro mo nem (We slien i in. 1989). 

Już w po cząt ko wym okre sie sto so wa nia pu ła pek stwier dzo no ich przy dat ność
do śle dze nia zmian li czeb no ści po pu la cji I. ty po gra phus w cy klach wie lo let nich, za -
rów no w wa run kach gra da cji (Bak ke 1985), jak i w okre sach mię dzy gra da cyj nych
(Hübertz i in. 1991). Pró by wy ko rzy sta nia pu ła pek fe ro mo no wych do prze wi dy -
wa nia przy szłe go za gro że nia drze wo sta nów nie da ły za do wa la ją cych wy ni ków, głów -
nie z uwa gi na znacz ną zmien ność prze strzen ną li czeb no ści po pu la cji i lo kal ne zna -
cze nie da nych oraz sil ny wpływ licz nych czyn ni ków śro do wi sko wych na wiel kość
odło wów (Bak ke 1992; Nie mey er 1992; We slien 1992; Mar chet ti i in. 1999; Grodz -
ki 2007b). Stwier dzo no np. znacz ne róż ni ce w wiel ko ści odło wów do pu ła pek wy -
sta wio nych bez po śred nio obok sie bie, czy li w tych sa mych – jak się zda je – wa -
runkach (Grodz ki i in. 2008), co wzbu dza wąt pli wo ści co do war to ści da nych
uzy ski wa nych z pu ła pek fe ro mo no wych. W wa run kach skan dy naw skich (gdzie kor -
nik dru karz wy pro wa dza 1 po ko le nie w ro ku) ta kie wy ko rzy sta nie da nych z pu ła -
pek spraw dza się przy ni skiej li czeb no ści je go po pu la cji (We slien i in. 1989), jed -
nak me to da jest bar dzo nie pew na w okre sach gra da cji (We slien 1992b; Lin delöw,
Schro eder 1999, 2001b). Na to miast wy ni ki ba dań wło skich, pro wa dzo nych w wa -
run kach bar dziej zbli żo nych do pa nu ją cych w Pol sce, wska za ły na moż li wość pro -
gno zo wa nia wiel ko ści szkód wy rzą dzo nych przez kor ni ka dru ka rza w bie żą cym se -
zo nie we ge ta cyj nym na pod sta wie odło wów chrząsz czy za kła da ją cych pierw szą
ge ne ra cję, ro ją cych się na wio snę (Fac co li, Ster gulc 2004, 2006). Tak że w wa run -
kach pol skich gór de cy du ją ca dla wiel ko ści odło wów w se zo nie we ge ta cyj nym jest
rój ka wio sen na (Grodz ki 2007b).

Pró by wy ko rzy sta nia da nych o wiel ko ści odło wów do pu ła pek do oce ny przy -
szłe go za gro że nia drze wo sta nów wy ka za ły zni ko mą przy dat ność tych da nych do
ce lów pro gno stycz nych w per spek ty wie dłuż szej niż bie żą cy se zon we ge ta cyj ny,
zwłasz cza przy pod wyż szo nym sta nie po pu la cji (We slien i in. 1989; Lin delöw, Schro -
eder 2001; Fac co li, Ster gulc 2004, 2006; Grodz ki 2007b).
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Waż nym sek to rem me tod pro gno zo wa nia za gro że nia drze wo sta nów ze stro ny
kor ni ka dru ka rza jest za sto so wa nie mo de li opi su ją cych dy na mi kę je go roz wo ju w za -
leż no ści od wa run ków ze wnętrz nych. Już wie le lat te mu stwo rzo no po ję cie tzw. su -
my tem pe ra tur efek tyw nych. War tość ta, wy ra żo na w stop nio -dniach (de gree -days),
jest su mą śred nich tem pe ra tur do bo wych po wy żej 5°C aż do osią gnię cia war to ści
pro go wej, po trzeb nej do ukoń cze nia roz wo ju okre ślo ne go sta dium owa da (An ni -
la 1969). Wspo mnia na me to da, po zwa la ją ca m.in. na okre śle nie ter mi nu rój ki ima -
gi nes na wio snę w za leż no ści od wa run ków ter micz nych, by wa do dziś wy ko rzy -
sty wa na w prak ty ce. Dal sze ba da nia (Zumr 1982b; Schopf 1985), da ją ce pod sta wy
do two rze nia ko lej nych opi sów ma te ma tycz nych (An der brant 1986), umoż li wi ły
wy od ręb nie nie pa ra me trów istot nych dla bu do wy bar dziej zło żo ne go mo de lu roz -
wo ju kor ni ka dru ka rza, na zwa ne go mo de lem ter mo ener ge tycz nym, któ ry – ja ko
swo isty pro to typ – po wstał dla wa run ków sub al pej skiej czę ści Dol nej Au strii (Coeln
i in. 1996). 

Jed nak We rme lin ger i Se ifert (1998), któ rzy pre cy zyj nie okre śli li su my tem pe -
ra tur efek tyw nych po twier dza ją ce ideę An ni li (1969), pod da li w wąt pli wość nie -
któ re stwier dze nia Co el na i in nych (1996), stwier dza jąc znacz ne róż ni ce w tem pie
roz wo ju ko lej nych sta diów kor ni ka dru ka rza w róż nych tem pe ra tu rach oto cze nia.
Stwo rzo ny mo del zo stał zwe ry fi ko wa ny na pod sta wie da nych z in nych ob sza rów
(Ne the rer, Pen ner stor fer 2001), a na stęp nie utwo rzo no PAS (Pre di spo si tion As ses -
sment Sys tem; por. rozdz. 6.1) – swo isty klucz słu żą cy do oce ny po dat no ści świer -
czyn na atak kor ni ka dru ka rza na pod sta wie cech sie dli ska i drze wo sta nu (Ne the -
rer, Nopp -Mayr 2005). Dal sze pra ce do pro wa dzi ły do stwo rze nia spój ne go mo de lu
PHE NIPS, opi su ją ce go w spo sób ma te ma tycz ny fe no lo gię roz wo ju kor ni ka dru ka -
rza w za leż no ści od wa run ków śro do wi sko wych (Ba ier i in. 2007). Mo del ten,
uwzględ nia ją cy licz bę i li czeb ność ge ne ra cji kor ni ka dru ka rza w okre ślo nych wa -
run kach, sta no wić mo że jed no cze śnie na rzę dzie oce ny po ten cjal ne go za gro że nia
drze wo sta nów w ska li lo kal nej i re gio nal nej. 

Po dob ny tryb za sto so wa no przy kon stru owa niu mo de lu TA NAB BO, opar te go
na da nych ze bra nych pod czas gra da cji kor ni ka dru ka rza w Ta trach na po gra ni czu
pol sko -sło wac kim (Kis siy ar i in. 2005). Na ba zie te go mo de lu zbu do wa no sys tem
oce ny po dat no ści drze wo sta nów na atak kor ni ka dru ka rza, uwzględ nia ją cy za leż -
ność mię dzy na si le niem je go wy stę po wa nia a pa ra me tra mi śro do wi sko wy mi wyod -
ręb nio ny mi przez Ne the rer (2003), jed nak do dat ko wo z wy ko rzy sta niem tech no -
lo gii GIS. 

Po zwo li ło to na stwo rze nie na rzę dzia umoż li wia ją ce go m.in. ge ne ro wa nie warstw
ma py nu me rycz nej wska zu ją cych miej sca o pod wyż szo nym ry zy ku po wsta nia
ognisk roz ro du kor ni ka (np. w na stęp stwie szkód od wia tru), okre śle nie (w uję ciu
prze strzen nym) praw do po dob nych kie run ków po sze rza nia się tych ognisk, a na -
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stęp nie prze wi dy wa nych kie run ków i tem pa roz wo ju gra da cji. Mo del TA NAB BO
zo stał wstęp nie prze te sto wa ny przy opra co wy wa niu pro gno zy za gro że nia świer czyn
we wschod niej czę ści Tatr sło wac kich (Ja kuš i in. 2005). Na to miast za sto so wa nie
ma py nu me rycz nej i zo bra zo wań sa te li tar nych do wio dło ogrom nych moż li wo ści
za sto so wa nia tech no lo gii GIS w pro gno zo wa niu za gro że nia drze wo sta nów i pla -
no wa niu po stę po wa nia ochron ne go w do sto so wa niu do roz po zna nia ry zy ka roz -
ro du kor ni ka w uję ciu prze strzen nym (Grodz ki 2005, 2007b). 

W Pol sce pro gno zo wa nie za gro że nia drze wo sta nów przez szkod ni ki wtór ne do
nie daw na opie ra ło się na co rocz nie ze sta wia nych da nych do ty czą cych za ewi den -
cjo no wa nej miąż szo ści drzew za sie dlo nych usu nię tych z la su oraz sza cun ko wej
miąż szo ści ta kich drzew po zo sta ją cych do usu nię cia na ko niec wrze śnia (In struk -
cja ochro ny la su 1988). W cha rak te rze da nych po moc ni czych wy ko rzy sty wa no rocz -
ny roz miar cięć sa ni tar nych, a w wa run kach gór skich tak że in for ma cje o roz mia -
rze i tem pie li kwi da cji szkód spo wo do wa nych przez nie ko rzyst ne zja wi ska
at mos fe rycz ne. Wszyst kie te da ne, ze sta wio ne w ukła dzie wie lo let nim, po zwa la ły
na oce nę zmian in ten syw no ści wy dzie la nia się po su szu, a po śred nio – na oce nę dy -
na mi ki li czeb no ści po pu la cji szkod ni ków wtór nych, któ re w tym pro ce sie uczest -
ni czą. Jed no cze śnie da ne ta kie umoż li wia ły usta le nie ob sza rów wzra sta ją ce go lub
chro nicz nie pod wyż szo ne go za gro że nia (ryc. 11), a tak że oce nę sku tecz no ści za -
bie gów ochron nych, wy ra żo nej sto sun kiem miąż szo ści usu nię tych drzew za sie dlo -
nych do miąż szo ści drzew za sie dlo nych po zo sta ją cych w le sie (z cze go jed nak
w ostat nim cza sie zre zy gno wa no). 

Po stę po wa nie ta kie, na wet przy za cho wa niu du żej do kład no ści, nie da je pod -
staw wy star cza ją cych do prze wi dy wa nia roz wo ju sy tu acji w bliż szej lub dal szej przy -
szło ści. Sta no wi ono ra czej skład nik mo ni to rin gu, po zwa la ją cy na śle dze nie ten -
den cji i dy na mi ki wy dzie la nia się po su szu w drze wo sta nach, w któ rych wy stę pu ją
owa dy kam bio fa gicz ne. Pro gno za opar ta na da nych o wy dzie la niu się po su szu i/lub
po zy ska niu drzew za sie dlo nych jest więc orien ta cyj na. Do dat ko wą kom pli ka cję sta -
no wi wy stę po wa nie zja wisk o cha rak te rze nie prze wi dy wal nym, np. szkód od wia -
tru i śnie gu czy su szy, któ rych wpływ za rów no na drze wo sta ny, jak i na po pu la cje
szkod ni ków, a co za tym idzie – na wiel kość za gro że nia, jest bar dzo istot ny (Ca pec -
ki 1978).

W Pol sce pod ję to kil ka prób mo dy fi ka cji po dej ścia do pro gno zo wa nia za gro -
że nia drze wo sta nów ze stro ny szkod ni ków wtór nych świer ka. Ca pec ki (1981) wy -
róż nił sze reg istot nych czyn ni ków wpły wa ją cych na dy na mi kę po pu la cji ze spo łu
kam bio fa gów świer ka w wa run kach la sów gór skich i za pro po no wał za sa dy pro gno -
zo wa nia za gro że nia na pod sta wie ich ana li zy w ze sta wie niu z da ny mi o sta nie po -
pu la cji szkod ni ków. Pro gno za za gro że nia świer czyn ze stro ny kam bio fa gów mo -
że bo wiem mieć cha rak ter ogól ny lub szcze gó ło wy. Pro gno za ogól na for mu ło wa na
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jest dla du żych ob sza rów le śnych i ma cha rak ter orien ta cyj ny. Ten ro dzaj pro gno -
zy jest w Pol sce co rocz nie opra co wy wa ny dla szcze bla re gio nal nej dy rek cji La sów
Pań stwo wych i po szcze gól nych nad le śnictw, przy czym ma ona bar dziej cha rak ter
oce ny zmian za gro że nia w ko lej nych la tach, niż prze wi dy wa nia zmian w bliż szej
lub dal szej przy szło ści. Na to miast pro gno za szcze gó ło wa, któ rej spo rzą dze nie jest
znacz nie trud niej sze ze wzglę du na sze ro ki za kres da nych pod le ga ją cych ana li zie,
prak tycz nie nie jest w na szym kra ju wy ko ny wa na. Zda niem Ca pec kie go (1981) pro -
gno za ta ka po win na opie rać się na ta kich da nych opi su ją cych zdro wot ność drze -
wo sta nów i stan po pu la cji szkod ni ków, jak:

Ryc. 11. Miąż szość po su szu za sie dlo ne go przez owa dy kam bio fa gicz ne w od dzia łach le śnych 
Be ski du Ślą skie go i Ży wiec kie go w 2004 ro ku
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● ilość za sie dlo nych drzew sto ją cych i le żą cych, pro por cje mię dzy ni mi oraz sto -
su nek miąż szo ści drzew za sie dlo nych do bie żą ce go przy ro stu drze wo sta nów,

● wy stę po wa nie czyn ni ków osła bia ją cych drze wa i drze wo sta ny (cho ro by grzy -
bo we, szkod ni ki li ścio żer ne, czyn ni ki abio tycz ne i an tro po ge nicz ne),

● lo ka li za cja drzew za sie dlo nych przez szkod ni ki i for my ich roz miesz cze nia w na -
wią za niu do zwar cia drze wo sta nów,

● gę stość za sie dle nia drzew przez po szcze gól ne ga tun ki kam bio fa gów, okre śla na
w spo sób metodyczny w sta łych par tiach drze wo sta nu,

● układ wa run ków at mos fe rycz nych (zwłasz cza hy dro ter micz nych) w ro ku (la -
tach) po przed nim, w aspek cie ich wpły wu na drze wo stan i owa dy.
Ta kie po dej ście do pro gno zo wa nia, opra co wa ne dla po trzeb spo rzą dza nia pro -

gno zy za gro że nia nie du żych ob sza rów le śnych (le śnic two i mniej sze) i uwzględ nia -
ją ce spe cy fi kę te re nów gór skich, nie wy szło po za fa zę opra co wań na uko wych. Mi -
mo ewi dent nej po trze by, nie opra co wa no me to dy ki od po wia da ją cej prak ty ce le śnej,
na to miast w pro gno zie na dal wy ko rzy sty wa no da ne opar te na ewi den cji po su szu
świer ko we go. Po ja wia ją ce się pro po zy cje mo dy fi ka cji me tod pro gno zo wa nia ogra -
ni cza ły się w za sa dzie do zmian w ukła dzie da nych za war tych w od po wied nich for -
mu la rzach do ty czą cych za gro że nia drze wo sta nów przez szkod ni ki wtór ne, opie ra -
ją cych się kon se kwent nie na miąż szo ści wy ro bio ne go i po zo sta ją ce go do usu nię cia
po su szu i drzew za sie dlo nych (Ca pec ki 1981).

W 2001 ro ku w In sty tu cie Ba daw czym Le śnic twa za koń czo no re ali za cję te ma -
tu do ty czą ce go pro gno zo wa nia za gro że nia drze wo sta nów ze stro ny szkod ni ków
wtór nych (Hilsz czań ski i in. 2001). W koń co wej do ku men ta cji za pro po no wa no
wów czas zmia nę po dej ścia do pro gno zo wa nia, po le ga ją cą na uwzględ nie niu po dat -
no ści drze wo sta nu (w spo sób nie co zbli żo ny do sys te mu PAS), szcze gó ło wej oceny
za gro że nia w za leż no ści od je go cha rak te ry sty ki ja ko ścio wej (do mi nu ją ce ga tun -
ki owa dów) oraz tren du wy dzie la nia się po su szu, okre ślo ne go po przez po rów na -
nie da nych z dwóch ko lej nych lat. Za pro po no wa ny wów czas sche mat oce ny za gro -
że nia drze wo sta nów w od nie sie niu do świer czyn przed sta wio no na ry c. 12.

Pro po zy cja ta ni gdy nie do cze ka ła się za sto so wa nia w prak ty ce. Uzna na za zbyt
skom pli ko wa ną i cza so chłon ną do łą czy ła do sze re gu wcze śniej szych od rzu co nych
idei do ty czą cych zre for mo wa nia sys te mu pro gno zo wa nia za gro że nia drze wo sta -
nów przez szkod ni ki wtór ne. 

W 2004 ro ku uka za ło się ko lej ne wy da nie „In struk cji ochro ny la su”. W czę ści
do ty czą cej pro gno zo wa nia za gro że nia ze stro ny owa dów kam bio fa gicz nych po ja -
wi ły się za pi sy o uzu peł nie niu ewi den cji miąż szo ścio wej wy dzie la nia się po su szu
o da ne po wierzch nio we oraz o wpro wa dze niu ele men tów ja ko ścio wej oce ny za gro -
że nia. W wy ni ku licz nych kon tro wer sji me to dy ka po wierzch nio wej i ja ko ścio wej
oce ny za gro że nia uzy ska ła wów czas sta tus po stę po wa nia fa kul ta tyw ne go, wo bec
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czego sto so wa na by ła tyl ko przez nie wiel ką część jed no stek ad mi ni stra cji La sów Pań -
stwo wych. 

W okre sie two rze nia In struk cji z 2004 ro ku Sys tem In for ma tycz ny La sów Pań -
stwo wych (SILP) był już rze czy wi sto ścią w ca łej struk tu rze La sów Pań stwo wych,
a dla nie mal 3/4 ad mi ni stro wa nej przez nie po wierzch ni by ły już spo rzą dzo ne ma -
py nu me rycz ne. W tym sa mym cza sie zwró co no uwa gę na moż li wo ści za sto so wa -
nia tech no lo gii in for ma tycz nych w ochro nie la su (Ja chym, Grodz ki 2004; Grodz -
ki 2005). Wpro wa dze nie po stu lo wa nych w 2004 ro ku roz wią zań, do sto so wa nych
do na rzę dzi in for ma tycz nych (w tym tech no lo gii GIS), by ło więc je dy nie kwe stią
cza su. Wo bec ogrom ne go po ten cja łu tych sys te mów, nie wy ko rzy sta nie ich
w ochro nie la su by ło by praw dzi wym grze chem za nie cha nia.

W ro ku 2012 po wsta ła ko lej na „In struk cja ochro ny la su”, znacz nie bar dziej do -
sto so wa na do re aliów SILP, a wła ści wie Sys te mu In for ma cji Prze strzen nej (SIP), in -
te gru ją ce go SILP z na rzę dzia mi GIS – ma pa mi nu me rycz ny mi, po kry wa ją cy mi już
wszyst kie ob sza ry za rzą dza ne przez La sy Pań stwo we. W SILP pro wa dzo na jest bie -
żą ca ewi den cja po zy ska nia drew na z cięć sa ni tar nych, uwzględ nia ją ca ka te go rię
pozy ska nych drzew, w tym – po susz za sie dlo ny. Już pod czas two rze nia In struk cji
z ro ku 2004 za pro po no wa no za sto so wa nie wskaź ni ka NPC (na si le nia po su szu czyn -

Ryc. 12. Sche mat po stę po wa nia pro gno stycz ne go dla drze wo sta nów świer ko wych
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ne go), ob ra zu ją ce go tem po uby wa nia drzew z drze wo sta nu wsku tek dzia łal no ści
owa dów kam bio fa gicz nych, czy li pre sji tych owa dów na drze wo stan. Wskaź nik NPC
to udział pro cen to wy drzew wy dzie lo nych w da nym ro ku wsku tek za sie dle nia przez
te owa dy w ogól nej miąż szo ści drzew w da nym wy dzie le niu le śnym. Uprasz cza jąc
– wskaź nik ten mó wi o tym, jak szyb ko uby wa nam drzew z drze wo sta nu z po wo -
du dzia ła nia kor ni ków. Kon struk cja wskaź ni ka, uwzględ nia ją ca miąż szość (za pas)
drze wo sta nu, po zwa la na zni we lo wa nie róż nic wy ni ka ją cych z cech sie dli ska, pro -
duk cyj no ści drze wo sta nu, itp. Wskaź nik NPC ob ra zu je więc tem po za mie ra nia
drzew za sie dlo nych, wy ni ka ją ce bez po śred nio z pre sji owa dów kam bio fa gicz nych
na drze wo stan. 

Jak już wspo mnia no, za pi sy ak tu al nej „In struk cji ochro ny la su” (2012)
uwzględ nia ją re alia współ cze snych roz wią zań in for ma tycz nych. W ba zach SILP za -
war te są za rów no ce chy tak sa cyj ne drze wo sta nu, jak i ewi den cja po zy ska ne go po -
su szu czyn ne go (PZ), przy pi sa ne do wy dzie leń le śnych we dług ad re sów SILP. W sys -
te mie znajdują się tak że od po wied nie in for ma tycz ne pro ce du ry ra por to wa nia.
Moż li we jest za tem:
● stwo rze nie li sty wy dzie leń le śnych za wie ra ją cej war tości NPC,
● wy ge ne ro wa nie na tej pod sta wie od po wied niej war stwy ma py nu me rycz nej, ob -

ra zu ją cej pre sję kam bio fa gów na drze wo sta ny w uję ciu prze strzen nym (wi zu -
ali za cja),

● za gre go wa nie da nych do po sta ci ta bel za wie ra ją cych po wierzch nie drze wo sta -
nów w kla sach NPC na po zio mie le śnic twa i wyż szych, umoż li wia ją ce oce nę za -
gro że nia jed no stek na ko lej nych szcze blach za rzą dza nia w opar ciu o udział pro -
cen to wy drze wo sta nów w kla sach NPC,

● ogra ni czo ne pro gno zo wa nie za gro że nia drze wo sta nów na pod sta wie oce ny ak -
tu al nej pre sji owa dów kam bio fa gicz nych,

● pla no wa nie – po uzu peł nie niu map o war stwę ob ra zu ją cą wiel kość szkód at mos -
fe rycz nych lub in nych czyn ni ków szko do twór czych – dzia łań ochron nych w do -
sto so wa niu do oce ny sy tu acji, tak że w ska li więk szej niż nad le śnic two (ryc. 13). 
Me to dy ka ja ko ścio wej oce ny za gro że nia drze wo sta nów ze stro ny owa dów kam -

bio fa gicz nych, uzna wa na na dal za uciąż li wą, w ostat niej wer sji „In struk cji ochro -
ny la su” (2012) zna la zła się w czę ści obej mu ją cej czyn no ści wy ko ny wa ne w wa run -
kach za gro żeń. Tym cza sem ja ko ścio we roz po zna nie za gro że nia sta no wi istot ny
wa ru nek pra wi dło wej or ga ni za cji po stę po wa nia ochron ne go. W przy pad ku
świer ka istot ne zna cze nie ma roz po zna nie źró dła za gro że nia: kor ni ka dru ka rza, ry -
tow ni ka po spo li te go i ze spo łu czte ro ocza ka świer kow ca.

Przed sta wio ne w tym roz dzia le in for ma cje do wo dzą, że prak tycz nie ni gdzie nie
ma spój ne go sys te mu pro gno zo wa nia za gro że nia drze wo sta nów ze stro ny owa dów
kam bio fa gicz nych (w przy pad ku świer czyn – głów nie kor ni ka dru ka rza). Wy ni ki
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mu, wy ma ga ją ce do pie ro sca le nia. Wy da je się, że pol ski sys tem in for ma tycz ny –
SILP, sta no wią cy na rzę dzie gro ma dze nia szcze gó ło wych da nych o znacz nym stop -
niu szcze gó ło wo ści, a rów no cze śnie pre cy zyj nie ad re so wa nych geo gra ficz nie, po -
zwo lił by na opra co wa nie i wdro że nie me to dy pro gno zo wa nia kam bio fa gów. W myśl
jed nak sche ma tu przed sta wio ne go na ryc. 12, mu siał by on uwzględ niać tak że da -
ne do ty czą ce ja ko ścio we go roz po zna nia za gro że nia (moż li wo ści ta kie da je obo wią -
zu ją ca IOL z 2012 ro ku), a tak że – a mo że przede wszyst kim – mo duł oce ny po -
dat no ści drze wo sta nów na atak kor ni ka, wy ko rzy stu ją cy da ne tak sa cyj ne
drze wo sta nów (za war te w od po wied nich ba zach SILP) oraz cha rak te ry sty kę ukształ -
to wa nia te re nu (do uzy ska nia z map nu me rycz nych). Na moż li wo ści ta kie wska -
zy wa no już przed kil ku la ty, gdy jesz cze nie wszyst kie nad le śnic twa dys po no wa ły
ma pa mi nu me rycz ny mi (Ja chym, Grodz ki 2004). Na le ży mieć na dzie ję, że sys tem
ta ki prę dzej czy póź niej po wsta nie – wa run kiem ko niecz nym jest opra co wa nie od -
po wied nich al go ryt mów ana li zy ist nie ją cych da nych, a na stęp nie wpro wa dze nie
stwo rzo nych roz wią zań do prak ty ki le śnej w Pol sce.

Ryc. 13. Na si le nie wy dzie la nia się po su szu czyn ne go (NPC) oraz szko dy od wia tru na po gra ni czu
trzech nad le śnictw w Be ski dzie Ży wiec kim, ja ko pod sta wa pla no wa nia za bie gów ochron nych
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Wostat nim stu le ciu we wszyst kich kra jach eu ro pej skich, gdzie mia ły miej sce
gra da cje kor ni ka dru ka rza i ga tun ków to wa rzy szą cych, na stą pi ło wy raź ne

zmniej sze nie po wierzch ni drze wo sta nów świer ko wych i udzia łu świer ka w skła dzie
ga tun ko wym la sów.

Z uwa gi na po wta rza ją ce się czę sto gra da cje, po wo du ją ce du że szko dy go spo -
dar cze i przy rod ni cze w róż nych kra jach, po dej mo wa no licz ne ba da nia do ty czą ce
okre śle nia za rów no czyn ni ków sprzy ja ją cych po wsta wa niu gra da cji kor ni ków, jak
i me tod ogra ni cze nia li czeb no ści ich po pu la cji. Z czyn ni ków sprzy ja ją cych po wsta -
wa niu gra da cji naj czę ściej wy mie nia ne są czyn ni ki po go do we, uszko dze nie drzew
przez wiatr, wy stę po wa nie cho rób grzy bo wych ko rze ni drzew, de fo lia cja ko ron
drzew spo wo do wa na przez fo lio fa gi, wpro wa dze nie mo no kul tur świer ko wych
w miej sce la sów mie sza nych, wy so ki śred ni wiek drze wo sta nów, szko dli we od dzia -
ły wa nie imi sji prze my sło wych, po wo du ją cych bio lo gicz ną de gra da cję gleb, wpro -
wa dza nie ob cych ge no ty pów świer ka, nie do sto so wa nych do sie dli ska, i wie le in -
nych, wy mie nio nych we wcze śniej szych roz dzia łach opra co wa nia. 

Ze wzglę du na za po trze bo wa nie prak ty ki leśnej naj wię cej uwa gi po świę co no
tech ni ce ogra ni cza nia li czeb no ści po pu la cji kor ni ka dru ka rza w drze wo sta nach za -
gro żo nych. Opra co wa no wie le me tod, któ re – za sto so wa ne łącz nie – skła da ją się
na ca łość po stę po wa nia ochron ne go. 

Naj czę ściej sto so wa ną, a za ra zem po wszech nie uwa ża ną za naj sku tecz niej szą me -
to dą ogra ni cza nia li czeb no ści po pu la cji kor ni ka dru ka rza, jest wy szu ki wa nie i usu -
wa nie drzew za sie dlo nych z drze wo sta nów przed wy lo tem chrząsz czy. Me to da ta
jest pod sta wo wą czę ścią po stę po wa nia ochron ne go w Pol sce, a tak że w Niem czech,
gdzie wcho dzi w za kres in te gro wa nych me tod ochro ny la su (Nie mey er 1997). Sku -
tecz ność usu wa nia po su szu czyn ne go wa run ko wa na jest jed nak ści słym za cho wa -
niem re żi mu cza so we go (przed wy lo tem no we go po ko le nia), bo wiem usu wa nie po -

10. Metody i strategie ogra ni cza nia 
li czeb no ści po pu la cji kor ni ka dru ka rza

w drze wo sta nach za gro żo nych 

Andrzej Kolk, Wojciech Grodz ki

10.1. Me to dy ogra ni cza nia li czeb no ści 
kor ni ka dru ka rza
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su szu już opusz czo ne go przez kor ni ki jest z punk tu wi dze nia ochro ny la su bez ce -
lo we, a ze wzglę du na ochro nę róż no rod no ści bio lo gicz nej by wa uzna wa ne za wręcz
szko dli we (Gu tow ski 2004). Po zo sta wia nie w le sie mar twych drzew, po stu lo wa ne
w pol skim pi śmien nic twie od daw na (Pio trow ski, Wołk 1975), obec nie nie jest już
kwe stio no wa ne i od 2004 r. zna la zło się w za pi sach „In struk cji ochro ny la su” (2004,
2012). War to tu przy to czyć wy ni ki ba dań fiń skich, z któ rych wy ni ka, że w la sach
za go spo da ro wa nych li czeb ność i róż no rod ność owa dów pod ko ro wych za sie dla ją -
cych mar twe so sny i świer ki by ła wyż sza niż w la sach re zer wa to wych, przy jed no -
cze śnie znacz nie wyż szym udzia le kor ni ków (Väisänen i in. 1993). Po zo sta wia nie
w le sie mar twych drzew, z uwzględ nie niem ich cech ja ko ścio wych i wy mia ro wych,
po zwa la bo wiem na za pew nie nie wa run ków do roz wo ju wie lu ga tun ków owa dów
dra pież nych i pa so żyt ni czych, a tak że rzad kich i gi ną cych (Sii to nen 2001; Jon sell,
We slien 2003). W la sach za go spo da ro wa nych re ali za cja te go po stu la tu mu si jed -
nak prze bie gać w rów no wa dze i har mo nii z po trze ba mi ochro ny drze wo sta nów
i kon tro lo wa nia tem pa ich za mie ra nia.

W wa run kach gra da cji kor ni ków, kie dy wsku tek trud no ści i opóź nień do cho -
dzi do po zo sta wie nia w drze wo sta nach drzew za sie dlo nych, w któ rych kor nik dru -
karz, w róż nych sta diach roz wo jo wych, zi mu je pod ko rą, war to za sto so wać je sien -
no -zi mo we usu wa nie po su szu. Dla po wo dze nia tej me to dy trze ba za trud nić
„tro cin ka rzy zi mo wych” – wy kwa li fi ko wa ny per so nel do wy szu ki wa nia i zna ko wa -
nia ta kich drzew. Pro wa dze nie prac zi mą jest moż li we je dy nie w do brych wa run -
kach po go do wych (zwłasz cza przy nie zbyt gru bej po kry wie śnież nej). Po stę po wa -
nie ta kie, za sto so wa ne pod czas ostat niej gra da cji be skidz kiej (2003–2010),
przy nio sło wy mier ne efek ty w po sta ci ogra ni cze nia in ten syw no ści ata ku kor ni ków
wio sną w la tach na stęp nych (patrz rozdz. 11). War to jed nak pa mię tać, że jest to po -
dej ście o cha rak te rze in ter wen cyj nym, któ re po win no mieć za sto so wa nie wy łącz -
nie w szcze gól nych sy tu acjach. Wy ni ki ba dań prze pro wa dzo nych w drze wo sta nach
świer ko wych w pół noc no -wschod niej Pol sce i w gó rach wska zu ją, że usu wa nie po -
su szu zi mą mo że mieć za sto so wa nie w fa zie za awan so wa nej pro gra da cji i w okre -
sie kul mi na cji, gdy znacz na część po pu la cji kor ni ka dru ka rza zi mu je w ko rze. Na -
to miast w fa zie re tro gra da cji, gdy w że ro wi skach prze wa ża ją pa ra zy to idy
i dra pież ce, po stę po wa nie ta kie jest nie wska za ne z uwa gi na po trze bę ich ochro -
ny (Hilsz czań ski 2008; Hilsz czań ski i in. 2010).

Po wszech nie i od daw na sto so wa ną me to dą ogra ni cza nia li czeb no ści po pu la -
cji kor ni ka dru ka rza jest wy kła da nie drzew pu łap ko wych, tzw. pu ła pek kla sycz nych.
Me to dę tę za pro po no wał w la tach trzy dzie stych XIX wie ku He in rich Ju lius von Uslar
(Skuh ravý 2002), a w Pol sce z ca łą pew no ścią sto so wa no ją w la tach dwu dzie stych
XX wie ku w Ta trach (Grodz ki, Gu zik 2009). W Pol sce i są sied nich kra jach ja ko pu -
łap ki wy ko rzy stu je się drze wa spe cjal nie w tym ce lu ścię te lub też przy spo so bio ne
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z wy wro tów i zło mów, wy kła da ne w kil ku ter mi nach wy ni ka ją cych z bio lo gii kor -
ni ków, zwłasz cza kor ni ka dru ka rza (In struk cja ochro ny la su 2012). U na szych po -
łu dnio wych są sia dów pu łap ki kla sycz ne przy kry wa ne są ga łę zia mi świer ko wy mi
(Za hradník i in. 1996), któ re ma ją za za da nie ochro nę ły ka i drew na przed prze -
sy cha niem, ale mo gą tak że wy wo ły wać do dat ko wy efekt wa bią cy. 

Król i Bak ke (1986) stwier dzi li, że efekt wa bie nia kor ni ka dru ka rza przez drze -
wa pu łap ko we i pu łap ki fe ro mo no we za le ży od je go li czeb no ści: przy niż szej li czeb -
no ści pu łap ki kla sycz ne mo gą w ogó le nie być za sie dla ne, choć do pu ła pek fe ro mo -
no wych odła wia ją się chrząsz cze. W wa run kach gra da cji pu łap ki fe ro mo no we
rów nież są sku tecz niej sze niż pu łap ki kla sycz ne. Au to rzy ci zwra ca ją też uwa gę, że
chrząsz cze, któ re za sie dla ją pu łap ki kla sycz ne, mo gą je po ja kimś cza sie opu ścić,
aby za ło żyć ge ne ra cję sio strza ną, co nie ma miej sca w przy pad ku pu ła pek fe ro mo -
no wych. W Nor we gii około 50% chrząsz czy ro dzi ciel skich opusz cza ło drze wa za -
sie dlo ne w cią gu dwóch ty go dni, a 80% – po trzech ty go dniach (Bak ke 1983). Wska -
zu je to na istot ność ter mi no we go usu wa nia drzew pu łap ko wych, wa run ku ją ce go
ich sku tecz ność ja ko me to dy ochro ny la su. Na to miast w Bel gii prze pro wa dzo no ba -
da nia po rów naw cze nad sku tecz no ścią pu ła pek fe ro mo no wych ty pu They sohn z fe -
ro mo nem Phe ro prax i sto ją cych drzew pu łap ko wych opry ska nych in sek ty cy dem
(Ka ra te) z do cze pio nym fe ro mo nem. Me to da sto ją cych drzew pu łap ko wych by ła
wów czas naj pow szech niej sto so wa ną tam me to dą. Na drze wach pu łap ko wych odła -
wia no 1,7–3,5 ra zy wię cej chrząsz czy kor ni ka dru ka rza niż do pu ła pek fe ro mo no -
wych ty pu They sohn, a przy za sto so wa niu spe cjal nych osło nek chro nią cych dys -
pen ser na wet po nad 30-krot nie wię cej (Ra ty i in. 1992). 

Wy wró co ne i zła ma ne świer ki są dla kor ni ka dru ka rza ła twym do za sie dle nia
ma te ria łem lę go wym, po nie waż nie są zdol ne do re ak cji obron nej, a po nad to mogą
wy dzie la ć sub stan cje wy wo łu ją ce efekt wa bie nia pier wot ne go. Są one więc za sie -
dla ne z du żą in ten syw no ścią w okre sie pierw sze go, a czę ścio wo i dru gie go, se zo -
nu we ge ta cyj ne go (An ni la, Petäistö 1978; Eriks son i in. 2005; Grodz ki i in. 2006b,
2008). Z te go wzglę du drze wa ta kie są zwy kle wy ko rzy sty wa ne ja ko pu łap ki kla -
sycz ne, za miast ści na nia ży wych drzew. Dys ku syj na jest na to miast kwe stia ce lo wo -
ści wy sta wia nia pu ła pek fe ro mo no wych w drze wo sta nach z du żą ilo ścią wy wro tów
i zło mów. Grégo ire i in. (1997) uwa ża ją, że świe że, nie ko ro wa ne dłu ży ce świer ko -
we nie sta no wią kon ku ren cji dla pu ła pek fe ro mo no wych, któ re mo gą być za sto so -
wa ne do ich ochro ny przed za sie dle niem. Z prak tycz ne go punk tu wi dze nia nie ma
jed nak ta kiej po trze by, po nie waż zwy kle za sie dle nie tych drzew, bę dą cych na tu ral -
ny mi pu łap ka mi, jest po żą da ne. Z ko lei ba da nia Ab gral la i Schve ste ra (1987) w Al -
pach, a tak że Grodz kie go i in. (2008) w Ta trach wy ka za ły, że wa bie nie chrząsz czy
przez świe że wy wro ty jest zbyt sil ne, aby pu łap ki z syn te tycz nym fe ro mo nem mo -
gły ogra ni czyć ich za sie dle nie przez kor ni ka dru ka rza. Na to miast efek tyw ność drzew
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pu łap ko wych moż na zwięk szyć po przez do cze pie nie do nich (lub do my gieł, zwa -
nych my gła mi chwyt ny mi) syn te tycz nych fe ro mo nów (Grodz ki 2003), co z po wo -
dze niem sto so wa ne by ło pod czas ostat niej gra da cji kor ni ków w Be ski dzie Ślą skim
i Ży wiec kim (patrz rozdz. 11).

Wy kła da nie pu ła pek fe ro mo no wych zo sta ło wpro wa dzo ne do prak ty ki le śnej
ja ko me to da mo ni to rin gu kor ni ka dru ka rza (Bak ke 1985) oraz ja ko ele ment po -
stę po wa nia ochron ne go zmie rza ją ce go do ogra ni cze nia li czeb no ści je go po pu la cji,
zwłasz cza po przez pro wa dze nie odło wów na ma so wą ska lę (mass trap ping). Stwier -
dzo no, że sto so wa nie ma so wych odło wów oka za ło się sku tecz ne w ochro nie drze -
wo sta nów wcze śniej uszko dzo nych przez wiatr (Grégo ire i in. 1997). W li te ra turze
do mi nu je jed nak prze ko na nie o ogra ni czo nej sku tecz no ści tej me to dy w wa run -
kach gra da cji, kie dy ma so we sto so wa nie pu ła pek po win no być je dy nie uzu peł nie -
niem kla sycz nych me tod ogra ni cza nia li czeb no ści po pu la cji kor ni ka dru ka rza (Di -
mi tri i in. 1992; We slien 1992a; Nie mey er i in. 1994; Ra ty i in. 1995; Fac co li, Ster gulc
1999). Nie mey er (1997) uwa ża, że sto so wa nie pu ła pek fe ro mo no wych po win no być
me to dą do dat ko wą, wspo ma ga ją cą me to dę pod sta wo wą, ja ką jest czę ste wy szu ki -
wa nie i usu wa nie z la su drzew za sie dlo nych. W opra co wa nej dla po trzeb la sów mia -
sta Spišská Nová Ves stra te gii ochro ny drze wo sta nów, wdro żo nej na stęp nie do prak -
ty ki, za sto so wa no ja ko me to dę pod sta wo wą wy szu ki wa nie i usu wa nie po su szu
czyn ne go, ja ko me to dę rów no le głą – wy kła da nie pu ła pek fe ro mo no wych wzdłuż
ścian drze wo sta nów (me to da ba rier), a ja ko me to dę wspo ma ga ją cą – wy kła da nie
pu ła pek kla sycz nych, osią ga jąc za do wa la ją ce efek ty (Ja kuš 1997). Me to dę ba rier sto -
so wa no rów nież w sło wac kich Ta trach (Ja kuš 1998a), gdzie sta ła się pew nym stan -
dar dem po stę po wa nia, jed nak jej efek ty w po sta ci praw do po dob ne go do dat ko we -
go wa bie nia chrząsz czy do tak za bez pie czo nych ścian drze wo sta nów wzbu dzi ły
sze reg dys ku sji (Grodz ki i in. 2006a).

Ja kuš (2001) wy róż nia dwa po zio my gra da cji: na pierw szym po zio mie drze wa
osła bio ne przez pa to ge ny ko rze ni i z ob ja wa mi żółk nię cia ko ron ata ko wa ne są przez
kor ni ka w spo sób roz pro szo ny, a wów czas na le ży sto so wać głów nie me to dę wy szu -
ki wa nia i usu wa nia drzew za sie dlo nych przed wy lo tem chrząsz czy, co jest uciąż li -
we i trud ne. Je że li jed nak nie zo sta nie to we wła ści wy spo sób wy ko na ne, to wów -
czas gra da cja prze cho dzi na dru gi po ziom, kie dy ata ko wa ne są drze wa w gniaz dach
lub na ścia nach drze wo sta nów. Wy szu ki wa nie i usu wa nie drzew za sie dlo nych jest
wów czas ła twiej sze, a rów no cze śnie sku tecz nym oka zu je się za sto so wa nie ba rier pu -
ła pek fe ro mo no wych do za bez pie cza nia na ra żo nych na atak ścian drze wo sta nów.

Wiel kość odło wów chrząsz czy do pu ła pek fe ro mo no wych za le ży od wie lu czyn -
ni ków śro do wi sko wych (Król, Bak ke 1985; Bak ke 1992; Kolk, Swa czy na 1992; Nie -
mey er 1992; Grodz ki 2007b i in ne). Ich wpływ jest róż ny, co świad czy o zło żo no -
ści me cha ni zmów wpły wa ją cych na efekt koń co wy sto so wa nia pu ła pek, zwłasz cza
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w aspek cie ich łow no ści i roz rze dza nia po pu la cji kor ni ka. Nie wia do mo bo wiem,
ja ka część po pu la cji odła wia się do pu ła pek – wy ni ki ba dań są bar dzo zróż ni co wane:
Za hradník i in ni (1993) wspo mi na ją o prze dzia le 0,2–77%, Kaw ka (1995) o 49–79%,
a zda niem We slie na (1992b) udział odło wio nych chrząsz czy osią ga po ziom 30%. 

Wy ni ki ba dań wska zu ją, że sto so wa nie pu ła pek fe ro mo no wych na kor ni ka dru -
ka rza nie po wo du je ma so we go odła wia nia owa dów nie bę dą cych ce lem ich wy sta -
wia nia. W ba da niach z uży ciem pu ła pek ty pu They sohn, wy ko na nych w róż nych
kra jach eu ro pej skich, udział in nych owa dów (bez Sco ly ti nae) wy no sił od około 1%
(Ba bu der i in. 1996) do około 3% (Kret sch mer 1990, Val ka ma i in. 1997, Zach 1997),
a w trzech pol skich par kach na ro do wych nie prze kra czał po zio mu 4% (Grodz ki
2007b). Na skład ni ki syn te tycz ne go fe ro mo nu kor ni ka dru ka rza re agu je je go dra -
pież ca – prze kra sek mró wecz ka Tha na si mus for mi ca rius (L.) (Bak ke, Kvam me 1981),
przy czym licz ba oka zów te go ga tun ku znaj do wa nych w pu łap kach nie wska zu je,
aby odło wy te mia ły cha rak ter ma so wy (Grodz ki 2007b).

Sku tecz ną me to dą ogra ni cza nia po pu la cji kor ni ka dru ka rza jest ko ro wa nie po -
zy ska ne go za sie dlo ne go su row ca. Jest to me to da in ter wen cyj na, sto so wa na wów -
czas, gdy nie ma moż li wo ści wy wo zu z la su za sie dlo nych drzew od po wied nio wcześ -
nie, czyli jesz cze przed wy lo tem no we go po ko le nia kor ni ków. Me to da ta jest
pra co chłon na i kosz tow na, gdyż ko ro wa nie jest czę sto wy ko ny wa ne ręcz nie, dla -
te go jej sto so wa nie jest zwy kle ogra ni czo ne do wa run ków klę sko wych. Isto tą ko -
ro wa nia jest do pro wa dze nie od kry tych larw do prze schnię cia, dla te go jest ona sku -
tecz na tyl ko przed osiągnię ciem przez kor ni ki sta dium wy ro śnię tej lar wy.
Znacz na licz ba osob ni ków kor ni ka dru ka rza w róż nych sta diach roz wo jo wych (tak -
że po czwar ki i nie wy bar wio ne chrząsz cze) sta je się po kar mem pta ków, że ru ją cych
na zdar tych pła tach ko ry. Ko ro wa nie me cha nicz ne za sie dlo ne go su row ca świer ko -
we go jest sku tecz ne w od nie sie niu do kor ni ka dru ka rza, po wo du jąc je go śmier tel -
ność na po zio mie około 93%, jed nak w przy pad ku „drob nych” kor ni ków to wa rzy -
szą cych dru ka rzo wi, zwłasz cza ry tow ni ka po spo li te go, około 70% owa dów
prze ży wa ten za bieg (Dub bel 1993). W przy pad ku wy stę po wa nia kor ni ków ze spo -
ło wo, co ma miej sce prak tycz nie za wsze (Grodz ki i in. 2003b), za bieg ochron ny po -
wi nien być wy mie rzo ny we wszyst kie ga tun ki stwa rza ją ce za gro że nie.

Z przed sta wio ne go prze glą du me tod ogra ni cza nia li czeb no ści kor ni ka dru ka -
rza mo gło by wy ni kać, że w tym za kre sie od dzie się cio le ci nie do ko nał się ża den po -
stęp, je śli nie li czyć wpro wa dze nia do po wszech ne go sto so wa nia syn te tycz nych fe -
ro mo nów i sztucz nych pu ła pek. Rze czy wi ście, trzo nem po stę po wa nia po zo sta ją sta re
me to dy o spraw dzo nej sku tecz no ści (usu wa nie drzew za sie dlo nych, ko ro wa nie, pu -
łap ki kla sycz ne), jed nak istot nie wspo ma ga ne me to da mi po wsta ły mi sto sun ko wo
nie daw no w wy ni ku roz wo ju wie dzy i po stę pu tech no lo gicz ne go. Po stęp ten na dal
się do ko nu je, cze go do wo dem są pró by opra co wa nia i za sto so wa nia ko lej nych me -
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tod, opar tych na roz wią za niach z dzie dzi ny bio tech no lo gii, wy ko rzy stu ją cych eko -
lo gię che micz ną i or ga ni zmy an ta go ni stycz ne.

Wśród no wych me tod, znaj du ją cych się w fa zie bar dziej lub mniej za awan so -
wa nych do świad czeń, waż ne miej sce zaj mu je me to da „ode pchnij-przy cią gnij ” (ang.
push -pull). Opie ra się ona na wy ko rzy sta niu dwóch prze ciw staw nie dzia ła ją cych na
kor ni ka grup sub stan cji che micz nych, a mia no wi cie fe ro mo nu (o dzia ła niu przy -
wa bia ją cym) i an ty fe ro mo nu (o dzia ła niu od py cha ją cym). O ile fe ro mo ny to sub -
stan cje zna ne i sto so wa ne od dość daw na, o ty le an ty fe ro mo ny to wy nik sto sun -
ko wo no wych ba dań. W gru pie an ty fe ro mo nów wy róż nić moż na za rów no te, któ re
po cho dzą od kor ni ka dru ka rza (np. ipsdienol, wy dzie la ny przez samice w fa zie an -
ty agre ga cji, po wy czer pa niu moż li wo ści prze strzen nych za sie dla ne go drze wa), jak
i sub stan cji wy dzie la nych przez ro śli ny nie bę dą ce ży wi ciel ski mi dla kor ni ka dru -
ka rza (w tej gru pie głów nie NHV – Non Host Vo la ti les), prze ka zu ją ce mu fał szy -
wą in for ma cję o ga tun ku drze wa „te sto wa ne go” pod czas wy bo ru do za sie dle nia.
Tech no lo gia push -pull po le ga – w od nie sie niu do dru ka rza – na ode pchnię ciu go
po przez an ty fe ro mo ny od ścian drze wo sta nu i przy wa bie niu (po przez dzia ła nie fe -
ro mo nów) do pu ła pek, w któ rych jest odła wia ny. 

Pierw sze do świad cze nia z za sto so wa niem tech no lo gii push -pull pro wa dzo no na
kon ty nen cie ame ry kań skim w od nie sie niu do tam tej szych ga tun ków kor ni ków. Na -
to miast do świad cze nia do ty czą ce kor ni ka dru ka rza pro wa dzo ne by ły w na szej czę -
ści Eu ro py, w tym w Pol sce i w jej bli skim są siedz twie. W 1997 ro ku w sil nie roz -
luź nio nych drze wo sta nach na Spi szu (Sło wa cja) wy ko na no do świad cze nia
z uży ciem ver be no nu i stan dar do wych sło wac kich fe ro mo nów IT ECO LU RE, jed -
nak wy ni ki by ły nie za do wa la ją ce. Uzy ska no wpraw dzie ob ni że nie in ten syw no ści
ata ku kor ni ka pod czas rój ki wio sen nej, jed nak efek tu te go nie uda ło się po wtó rzyć
w dal szych czę ściach se zo nu we ge ta cyj ne go, a na si le nie wy dzie la nia się po su szu
wzro sło (Ja kuš, Du dová 1999). Rów no cze śnie, w kil ku re jo nach Eu ro py (Bel gia, Cze -
chy, Szwe cja, Sło wa cja, Pol ska) pro wa dzo no – z róż ny mi re zul ta ta mi – do świad -
cze nia nad za sto so wa niem kom bi na cji ver be no nu i NHV, któ re w nie któ rych przy -
pad kach – np. na Szu ma wie – przy nio sły za chę ca ją ce wy ni ki (Ja kuš i in. 2003). 

Ko lej ny kie ru nek roz wo ju me tod ochro ny la su przed kor ni kiem dru ka rzem zwią -
za ny jest z za sto so wa niem owa do bój czych grzy bów, zwłasz cza Be au ve ria bas sia na
(Bals.) Vu ill. O grzy bie tym, ja ko przy czy nie śmier tel no ści kor ni ka dru ka rza, wspo -
mi nał już w okre sie mię dzy wo jen nym Kar piń ski (1935b), a do świad cze nia nad jego
dzia ła niem pro wa dził Ba ła zy (1962) (patrz także rozdz. 4.2.1.). W wy ni ku ba dań la -
bo ra to ryj nych nad efek tyw no ścią od dzia ły wa nia pa to ge na oraz je go roz prze strze nia -
nia się w śro do wi sku, pro wa dzo nych w cią gu ostat nich kil ku na stu lat (We gen ste iner
1992, 1996; Mar ko va, Sam shi ny ako va 1990; Mar ko va 2000; Kreutz i in. 2004a,b), opra -
co wa na zo sta ła me to da apli ka cji grzy ba, któ ra na stęp nie by ła te sto wa na w wa run kach
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te re no wych (Vau pel, Zim mer mann 1996; Kreutz i in. 2000, 2001, 2004b). Pró by sto -
so wa nia B. bas sia na za po mo cą opry sku, pro wa dzo ne w Pol sce, nie przy nio sły za do -
wa la ją cych re zul ta tów (Ci choń ska, Świe żyń ska 1993). Na to miast w do świad cze niach
prze pro wa dzo nych w ostat nich la tach w ob sza rach chro nio nych w Cze chach, w Par -
ku Na ro do wym Šuma va (Lan da i in. 2007, 2008), a tak że w Sło wa cji (Kun ca i in. 2009;
Va ku la i in. 2010; Ja kuš, Blaženec 2011), uzy ska no za chę ca ją ce wy ni ki. Do tych czas
opra co wa no już kil ka pre pa ra tów, któ re pró bo wa no za sto so wać z uży ciem od po wied -
nio zmo dy fi ko wa nych pu ła pek fe ro mo no wych (Vau pel, Zim mer mann 1996), nie mniej
jed nak me to da ta da le ka jest jesz cze od za sto so wa nia w prak ty ce. 

10.2. Stra te gie zwal cza nia kor ni ka

Z in for ma cji przed sta wio nych za rów no w tym roz dzia le – o me to dach ochro ny
drze wo sta nów świer ko wych przed kor ni kiem dru ka rzem, jak i w roz dzia le po -

przed nim, do ty czą cym pro gno zo wa nia, wy ni ka, że do tych czas w żad nym kra ju nie
opra co wa no spój ne go sys te mu pro gno zo wa nia za gro że nia drze wo sta nów ze stro -
ny kor ni ka, ani też kom plek so wej me to dy ich ochro ny. 

Po cząw szy od 1972 ro ku w ko lej nych „In struk cjach ochro ny la su” (1988, 2004),
opra co wa nych pod kie run kiem In sty tu tu Ba daw cze go Le śnic twa, szcze gó ło wo omó -
wio no waż niej sze pro ble my zwią za ne z ochro ną drze wo sta nów przed szkod ni ka -
mi wtór ny mi. Pod kre śla no we wstę pie, że jed nym z naj waż niej szych za dań go spo -
dar ki le śnej jest wal ka z tymi owadami. Zwra ca no uwa gę na po trze bę kon tro li sta nu
sa ni tar ne go drze wo sta nów i wy stę po wa nia szkod ni ków wtór nych. Uzna no, że
zapobie ga nie roz mno ży jest pod sta wo wym ele men tem stra te gii ogra ni cza nia
popula cji owa dów kam bio fa gicz nych i ksy lo fa gicz nych. Te ogól ne za sa dy za po bie -
ga nia i zwal cza nia szkod ni ków wtór nych nie wy star czy ły do ochro ny licz nych kom -
plek sów drze wo sta nów świer ko wych przed kor ni kiem dru ka rzem. Świad czą o tym
opi sa ne we wcze śniej szych roz dzia łach szko dy i stra ty po gra da cjach kor ni ka
drukarza. 

W gro nie nie któ rych pra cow ni ków na uki i wśród le śni ków–prak ty ków ro dzi -
ły się wąt pli wo ści i py ta nia, czy na le ży zwal czać gra da cje kor ni ków świer ka, a je -
śli tak, to dla cze go. Jed nak z go spo dar cze go punk tu wi dze nia, wiel ko ob sza ro we za -
mie ra nie la sów świer ko wych i roz pad drze wo sta nów na du żych po wierzch niach,
jest nie do za ak cep to wa nia. Za ist nia ła za tem po trze ba opra co wa nia sku tecz nej stra -
te gii po stę po wa nia w kom plek sach le śnych za gro żo nych przez kor ni ka dru ka rza. 

Je śli przez stra te gię ro zu mie my teo rię i prak ty kę opty mal ne go po stę po wa nia, to
w sy tu acji, w ja kiej zna la zły się świer czy ny Be ski du Ślą skie go i Ży wiec kie go w la -
tach 2003–2012 (patrz rozdz. 11), na le ża ło jak naj szyb ciej pod jąć dzia ła nia ochron -
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no -ho dow la ne. Le śni cy z nad le śnictw be skidz kich, ob ser wu jąc w ostat nich la tach
tem po za mie ra nia świer czyn, przy współ pra cy z Uni wer sy te tem Rol ni czym w Kra -
ko wie opra co wa li „Pro gram dla Be ski dów”, ma ją cy na ce lu głów nie okre śle nie dzia -
łań opóź nia ją cych za mie ra nie drze wo sta nów. Na to miast w In sty tu cie Ba daw czym
Le śnic twa, w Za kła dzie Ochro ny La su, wio sną 2007 ro ku, na pod sta wie do świad -
czeń zdo by tych w za kre sie po stę po wa nia ochron ne go w eko sys te mach świer ko wych
na pół no cy Pol ski, zo sta ła opra co wa na „Stra te gia wal ki z kor ni kiem dru ka rzem”.
W stra te gii tej wy raź nie za zna czo no, że zwal cza nie kor ni ków, a szcze gól nie kor ni -
ka dru ka rza, na le ży do trud nych, kosz tow nych i pra co chłon nych za bie gów ochro -
niar skich, któ re po win ny być pro wa dzo ne nie prze rwa nie pod czas ca łe go se zo nu we -
ge ta cyj ne go, a tak że w okre sie je sien no -zi mo wym. 

Pod czas pro wa dze nia za bie gów ochron nych w drze wo sta nach świer ko wych za -
gro żo nych przez szkod ni ki wtór ne du że zna cze nie ma do bra zna jo mość bio lo gii
i eko lo gii po szcze gól nych ga tun ków oraz sta nu zdro wot ne go i sa ni tar ne go drze wo -
sta nów, w któ rych wy stę pu ją. 

Kształ to wa niu do brej zdro wot no ści i trwa ło ści la sów świer ko wych po win na słu -
żyć pro fi lak ty ka, któ ra jest jed ną z pod sta wo wych me tod ochro ny la su. Obej mu -
je ona ca ło kształt dzia łań i środ ków ma ją cych na ce lu osią gnię cie wła ści wej kon -
dy cji zdro wot nej la su i za po bie że nie gra da cjom owa dów. Za le ce nia do ty czą ce dzia łań
pro fi lak tycz nych zo sta ły szcze gó ło wo omó wio ne w czę ści I. obo wią zu ją cej „In struk -
cji ochro ny la su” (2012). 

W po stę po wa niu pro fi lak tycz nym moż na wy róż nić trzy kie run ki ope ra tyw ne -
go dzia ła nia, w za leż no ści od stop nia za gro że nia eko sys te mu le śne go i sto so wa nych
me tod. Pierw szy z nich do ty czy kształ to wa nia od por no ści na czyn ni ki abio tycz ne,
szkod ni ki i cho ro by oraz wzmac nia nia me cha ni zmów ho me osta tycz nych w sztucz -
nych bio ce no zach le śnych. Dru gi do ty czy ca ło kształ tu po stę po wa nia zwią za ne go
z hi gie ną la su, a trze ci – po stę po wa nia w po cząt ko wej fa zie gra da cji owa dów. 

W no wo cze snej pro fi lak ty ce ochro ny eko sys te mów le śnych świa do me za po bie -
ga nie gra da cjom, czy li przewidywanie, planowanie i po stę po wa nie zgod nie z dzi -
siej szym sta nem wie dzy, spo czy wa głów nie na nad le śni czym i le śni czym. Ich
działania pro fi lak tycz ne po win ny uwzględ niać ce le trwa łej, zrów no wa żo nej i wie -
lo funk cyj nej go spo dar ki le śnej.

Pro fi lak tycz ne dzia ła nia w drze wo sta nach świer ko wych za gro żo nych przez kor -
ni ka dru ka rza i ga tun ki mu to wa rzy szą ce obej mu ją:
1) ob ni ża nie po dat no ści drze wo sta nów po przez ste ro wa nie:

a) zwar ciem – utrzy mu jąc je po wy żej 0,7,
b) wie kiem – po przez ob ni że nie wie ku ręb no ści do 80–100 lat,
c) skła dem ga tun ko wym –  przez pro mo wa nie drze wo sta nów wie lo ga tun ko wych,
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2) pro mo wa nie or ga ni zmów an ta go ni stycz nych po przez po pra wę wa run ków ich
by to wa nia i zwięk sza nie róż no rod no ści bio lo gicz nej eko sys te mów, 

3) usu wa nie drzew tro cin ko wych wcze sną wio sną, co ogra ni cza stra ty w po pu la -
cjach pa ra zy to idów i dra pież ców,

4) nie do pusz cze nie do de fo lia cji drze wo sta nów świer ko wych przez owa dy li ścio -
żer ne,

5) za po bie ga nie ma so we mu roz mna ża niu się owa dów kam bio fa gicz nych w okre -
sach mię dzy gra da cyj nych po przez m.in.:
a) wy zna cza nie i usu wa nie z la su drzew przez nie za sie dlo nych,
b) ko ro wa nie su row ca drzew ne go,
c) wy ko rzy sta nie zło mów i wy wro tów na pu łap ki kla sycz ne oraz z do cze pio ny -

mi fe ro mo na mi,
d) odła wia nie kor ni ków do pu ła pek fe ro mo no wych,
e) in ne dzia ła nia.
Za bie gi ochron ne na le ży wy ko ny wać tyl ko w przy pad ku za gro żeń, w wy ni ku któ -

rych mo gą po wstać znacz ne uszko dze nia la su i za bu rze nia je go róż no rod nych funk -
cji oraz istot ne za gro że nie pro duk cji drew na.

W okre sie gra da cji kor ni ka dru ka rza na le ży po wo łać sztab (ze spół) do wal ki
z nim, od po wie dzial ny za sku tecz ne prze pro wa dze nie ak cji zwal cza nia kor ni ków.
Naj istot niej szym okre sem zwal cza nia kor ni ka dru ka rza i ga tun ków to wa rzy szą cych
jest wcze sna wio sna. Je że li w tym cza sie po pu la cja kor ni ków nie zo sta nie znacz nie
ogra ni czo na, to dal sze dzia ła nia w tym za kre sie – w okre sie póź nej wio sny i la ta –
są ma ło sku tecz ne. Naj waż niej szym za da niem ad mi ni stra cji le śnej i wła ści cie li la -
sów pry wat nych w okre sie wcze snej wio sny jest prze pro wa dze nie zwal cza nia w spo -
sób unie moż li wia ją cy wy lot chrząsz czy kor ni ków z za sie dlo nych drzew i za ło że nie
no we go po ko le nia (II ge ne ra cji) na osła bio nych drze wach. Nie moż na jed no cze -
śnie i ho do wać i zwal czać kor ni ka dru ka rza. 

Do wy zna cza nia drzew tro cin ko wych, wy kła da nia i kon tro lo wa nia pu ła pek fe -
ro mo no wych oraz in nych prac z za kre su ochro ny la su po trzeb ni są do świad cze ni
ro bot ni cy ochro nia rze. W nad le śnic twach za gro żo nych przez kor ni ka dru ka rza i ga -
tun ki to wa rzy szą ce ro bot ni cy ci po win ni zaj mo wać się sys te ma tycz nie przez ca ły
rok wy zna cza niem, ści na niem, ko ro wa niem i usu wa niem drzew za sie dlo nych – sto -
ją cych (m.in. tro cin ko wych) oraz le żą cych (m.in. drzew pu łap ko wych). W za leż -
no ści od stop nia za gro że nia drze wo sta nów świer ko wych przez kor ni ka dru ka rza
na le ży za sto so wać jed ną z trzech stra te gii po stę po wa nia ochron ne go przed sta wio -
nych na ry c. 14.
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Ryc. 14. Stra te gia po stę po wa nia ochron ne go w drze wo sta nach świer ko wych za gro żo nych 
w róż nym stop niu przez kor ni ka dru ka rza 

Trzy strategie
postępowania ochronnego 

Zagrożenie słabe
– utrzy my wa nie zwar cia po wy żej 0,7; 
– mo ni to ro wa nie wy dzie la nia się po su szu i je -

go usu wa nie;
– sto so wa nie pu ła pek fe ro mo no wych;
– usu wa nie wia tro ło mów i wia tro wa łów (usu -

wa nie na le ży roz po czy nać od drze wo sta nów
naj bar dziej osła bio nych i star szych oraz
mniej szych gniazd, prze cho dząc stop nio wo
do li kwi da cji szkód na co raz więk szych po -
wierzch niach, obej mu ją cych rów nież mło de
drze wo sta ny)

Zagrożenie średnie
– w okre sie wio sny, jak naj wcze śniej sze usu -

wa nie drzew tro cin ko wych, co ogra ni cza
stra ty w po pu la cjach pa ra zy to idów zwią za -
nych z kor ni kiem;

– sto so wa nie zwięk szo nej licz by pu ła pek fe -
ro mo no wych i kla sycz nych w po łą cze niu
z atrak tan tem;

– usu wa nie, przed wy lo tem mło de go po ko le -
nia szkod ni ków, po su szu za sie dlo ne go,
szcze gól nie wy dzie la ją ce go się gru po wo
i po wierzch nio wo 

Zagrożenie silne –
powierzchniowe zamieranie lasu

zastosowanie wszystkich skutecznych 
metod zwalczania korników 

w zagrożonych drzewostanach.
– po wo ła nie szta bu (ze spo łu) do wal ki z kor ni kiem dru ka rzem,
– roz po zna nie za się gu prze strzen ne go drze wo sta nów za gro żo nych w róż nym stop niu przez 

kor ni ki,
– usta le nie prio ry te tów w za bie gach ochron nych,
– szyb kie usu wa nie z la su drzew za sie dlo nych przez kor ni ka dru ka rza, dru kar czy ka, czte ro ocza -

ka świer kow ca i ry tow ni ka po spo li te go przed wy lo tem mło de go po ko le nia,
– usu wa nie z la su, np. zręb ko wa nie, za sie dlo nych przez drob ne kor ni ki wierz choł ków i ga łę -

zi oraz ich pa le nie,
– jak naj szyb sze usu wa nie wiel ko ob sza ro wych szkód od wia tru, śnie gu itp. czyn ni ków abio tycz -

nych i bio tycz nych,
– wy ko rzy sta nie wszyst kich drzew ścię tych lub nie za sie dlo nych sto ją cych, prze wi dzia nych do

ścin ki, na pu łap ki,
– ko ro wa nie drzew pu łap ko wych i in ne go nie za sie dlo ne go drew na,
– sto so wa nie pu ła pek fe ro mo no wych i fe ro mo nów w ce lu pod nie sie nia efek tyw no ści do tych -

cza so wych me tod zwal cza nia kor ni ka dru ka rza i ry tow ni ka po spo li te go.
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Do wy bu chu gra da cji kor ni ka dru ka rza w Be ski dach przy czy nił się skom pli ko -
wa ny splot czyn ni ków hi sto rycz nych, go spo dar czych i na tu ral nych, któ re przez

dzie się cio le cia kształ to wa ły stan i cha rak te ry sty kę be skidz kich świer czyn. Uwa run -
ko wa nia te zo sta ły szcze gó ło wo omó wio ne w od ręb nym opra co wa niu (Sza bla 2009).
Głów ną przy czy ną bez po śred nią pro ce sów za mie ra nia drze wo sta nów świer ko wych,
któ ry roz po czął się w 2006 ro ku i roz wi nął na ska lę nie no to wa ną wcze śniej, był na -
to miast układ wa run ków po go do wych w la tach 2003 i 2006, z re kor do wo wy so ki -
mi tem pe ra tu ra mi i dłu gim okre sem su szy, sprzy ja ją cy roz wo jo wi szkod ni ków wtór -
nych i wzro sto wi in fek cji sys te mów ko rze nio wych przez opień kę (Grodz ki 2010).
Za ta ką in ter pre ta cją prze ma wia rów no cze sne ma so we za mie ra nie świer czyn w Pol -
sce, Cze chach i Sło wa cji (Hlásny i in. 2010).

Za mie ra nie świer czyn w Be ski dzie Ślą skim i Ży wiec kim, wy ni ka ją ce z gra da -
cyj ne go wy stę po wa nia kor ni ka dru ka rza, by ło dla go spo dar ki le śnej zja wi skiem nad -
zwy czaj nym. W tych wa run kach ko niecz no ścią sta ło się opra co wa nie i za sto so wa -
nie szcze gól nych roz wią zań or ga ni za cyj nych zmie rza ją cych do ogra ni cze nia
li czeb no ści je go po pu la cji i ła go dzą cych skut ki gra da cji. Ce lo wi te mu słu ży ła opra -
co wy wa na co rocz nie w kul mi na cyj nym okre sie gra da cji (2007–2010) „Stra te gia
ogra ni cza nia li czeb no ści szkod ni ków wtór nych świer ka na ob sza rze Be ski du Ślą -
skie go i Ży wiec kie go”, sta no wią ca pod sta wę re ali zo wa nych dzia łań ochron nych.

Wszyst kie ko lej ne edy cje „Stra te gii” za wie ra ły szcze gó ło wo za pla no wa ne dzia -
ła nia w za kre sie go spo dar ki le śnej w te re nach ob ję tych gra da cją kor ni ków, pod po -
rząd ko wa ne ce lom ochro ny la su przed ty mi owa da mi. Istot ny mi ele men ta mi tej stra -
te gii by ło:
1) szcze gó ło we roz po zna nie wiel ko ści za gro że nia drze wo sta nów w uję ciu prze -

strzen nym, z za sto so wa niem za war te go w „In struk cji ochro ny la su” (2004)
wskaź ni ka NPC oraz wy ge ne ro wa nych na je go pod sta wie warstw te ma tycz nych

11. Prak tycz na re ali za cja stra te gii 
ogra ni cza nia li czeb no ści kor ni ka 

dru ka rza na przy kła dzie świer czyn
Be ski du Ślą skie go i Ży wiec kie go 

w la tach 2007–2010 

Kazimierz Sza bla

11.1. Wpro wa dze nie 
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ma py nu me rycz nej (w nad le śnic twach, któ re jesz cze ma py nu me rycz nej nie po -
sia da ły, ma py te ma tycz ne two rzo no ręcz nie),

2) szcze gó ło we, opar te na roz po zna niu za gro że nia, za pla no wa nie sił i środ ków po -
trzeb nych do za pew nie nia efek tyw nych dzia łań ochron nych, ade kwat nych do
lo kal nej sy tu acji,

3) za pla no wa nie nie zbęd nej po mo cy ze stro ny in nych jed no stek La sów Pań stwo -
wych,

4) dą że nie do zmi ni ma li zo wa nia wio sen ne go ata ku kor ni ków po przez eli mi na cję
czę ści po pu la cji zi mu ją cej (po przez za trud nie nie „zi mo wych tro cin ka rzy”),

5) dą że nie do kon cen tra cji cięć sa ni tar nych w pierw szej po ło wie se zo nu we ge ta -
cyj ne go (do koń ca czerw ca), w ce lu eli mi na cji jak naj więk szej czę ści po pu la cji
kor ni ków z I ge ne ra cji,

6) zróż ni co wa nie me tod po stę po wa nia ochron ne go, zmie rza ją ce do za pew nie nia
kom plek so wej ochro ny za gro żo nych świer czyn przed owa da mi kam bio fa gicz -
ny mi z ze spo łu kor ni ka dru ka rza,

7) za pew nie nie spe dy cji po zy ska ne go su row ca przed wy lo tem no we go po ko le nia
roz wi ja ją cych się w nim kor ni ków,

8) za pew nie nie „osło ny me dial nej” po dej mo wa nych dzia łań po przez sze ro ką ak -
cję in for ma cyj ną skie ro wa ną do spo łecz no ści lo kal nej oraz tu ry stów i wcza so -
wi czów.

11.2. Re ali za cja stra te gii ogra ni cza nia szkod ni ków
wtór nych świer ka w la tach 2007–2010

Prze wi du jąc, że układ wa run ków po go do wych w 2007 ro ku mo że być po dob -
ny jak w ro ku 2006, RDLP w Ka to wi cach opra co wa ła i wdro ży ła „Stra te gię ogra -

ni cza nia li czeb no ści szkod ni ków wtór nych świer ka na ob sza rze Be ski du Ślą skie -
go i Ży wiec kie go w 2007 ro ku”, opar tą na in dy wi du al nych stra te giach nad le śnictw:
Biel sko, Je le śnia, Uj so ły, Ustroń, Wę gier ska Gór ka i Wi sła. W opra co wa niu przy -
ję to dwa wa rian ty tem pa wy dzie la nia się po su szu świer ko we go: pod sta wo wy (opty -
mi stycz ny) – na po zio mie zbli żo nym do ro ku ubie głe go, oraz pe sy mi stycz ny –
o wzmo żo nym wy dzie la niu się po su szu. Po wo ła no tak że Ze spół An ty kry zy so wy,
od po wie dzial ny za opra co wa nie i re ali za cję stra te gii. 

Przy opra co wy wa niu stra te gii wy ko rzy sta no:
1) stra te gię wal ki z kor ni kiem dru ka rzem opra co wa ną w In sty tu cie Ba daw czym

Leś nic twa przez prof. dr. hab. An drze ja Kol ka w 2007 roku,
2) za pi sy „In struk cji ochro ny la su” (2004) do ty czą ce: oce ny wy stę po wa nia owa -

dów kam bio - i ksy lo fa gicz nych (§172–173), sto so wa nia pu ła pek fe ro mo no wych
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i kla sycz nych w ochro nie la su (§327 i roz dz. 17.3.9) oraz po stę po wa nia ochron -
ne go w drze wo sta nach uszko dzo nych przez wiatr i okiść (§500–507), 

3) wy tycz ne do ty czą ce, po stę po wa nia ochron ne go w drze wo sta nach za gro żo nych
przez kor ni ka zro sło zęb ne go, ry tow ni ka po spo li te go, kor ni ka dru kar czy ka i czte -
ro ocza ka świer kow ca opra co wa ne przez Grodz kie go i Mo krzyc kie go (2002),

4) za le ce nia Ze spo łu Ochro ny La su w Opo lu prze ka za ne pod czas lu stra cji w 2006
ro ku,

5) in for ma cje prze ka za ne przez eks per tów z za kre su en to mo lo gii le śnej (IBL, UR
w Kra ko wie) pod czas szko le nia w dniu 9 lu te go 2007 roku,

6) wła sne do świad cze nia, wy ni ka ją ce z wal ki z kor ni kiem dru ka rzem, pro wa dzo -
nej w 2006 ro ku, 

7) ma te ria ły źró dło we wy ko rzy sta ne przy spo rzą dza niu for mu la rzy nr 17 i nr 30
IOL.
Na za łą czo nych do „Stra te gii” ma pach prze glą do wych zo bra zo wa no sy tu ację sa -

ni tar ną świer czyn na pod sta wie wskaź ni ka NPC (patrz rozdz. 9) i ak tu al ne go roz -
miesz cze nia wy wro tów, zgod nie ze wska za nia mi Ze spo łu Ochro ny La su (ZOL)
w Opo lu. Po nad to na ma py na nie sio no pla no wa ną lo ka li za cję pu ła pek kla sycz nych
i fe ro mo no wych. 

W ten sam spo sób kon stru owa ne by ły „Stra te gie” na trzy ko lej ne la ta, z uwzględ -
nie niem mo dy fi ka cji wy ni ka ją cych z roz wo ju sy tu acji. 

11.3. Roz miar cięć sa ni tar nych 
w la tach 2007–2010

Re ali za cja dzia łań prze wi dzia nych w stra te gii w 2007 ro ku po zwo li ła na uprząt -
nię cie stycz nio wych wia tro wa łów i drzew za sie dlo nych o znacz nej miąż szo -

ści przed wy lo tem do ro słych chrząsz czy. W 2007 ro ku zja wi sko in ten syw ne go za -
mie ra nia i roz pa du drze wo sta nów świer ko wych w naj więk szym stop niu do tknę ło
ob sza ry nad le śnictw: Wi sła, Uj so ły, Wę gier ska Gór ka i Ustroń. Na ob sza rze tym,
w drze wo sta nach w wie ku od IV kla sy wzwyż, skon cen tro wa ne by ło 3/4 za so bów
świer ka ze świer czyn be skidz kich, któ re są naj bar dziej osła bio ne i za gro żo ne roz -
pa dem. Na te re nie tych czte rech nad le śnictw po zy ska no aż 85% miąż szo ści po su -
szu wy ro bio ne go na ca łym ob sza rze Be ski du Ślą skie go i Ży wiec kie go w 2006 roku
i 86% – wy ro bio ne go w 2007 ro ku. 

Na prze bieg cięć sa ni tar nych w 2007 ro ku wpły nął wie ją cy w dniach 18/19 stycz -
nia 2007 ro ku hu ra gan Ky rill, któ ry wy ła mał i wy wró cił w Be ski dzie Za chod nim
drze wa o miąż szo ści około 100 tys. m3. Więk szość szkód skon cen tro wa ła się w Nad -
leś nictwie Uj so ły (40 tys. m3) i Wę gier ska Gór ka (20,5 tys. m3). W po zo sta łych nad -
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le śnic twach szko dy, roz pro szo ne po ca łym ob sza rze, łącz nie nie prze kro czy ły
11 tys. m3. Uszko dzo ne zo sta ły przede wszyst kim drze wo sta ny, któ re już w 2006 ro -
ku by ły ob ję te cię cia mi sa ni tar ny mi, a któ rych zła kon dy cja zdro wot na i tak wy -
mu si ła by ich uprząt nię cie. Roz pro szo ny cha rak ter szkód od wia tru da wał moż liwość
sze ro kie go wy ko rzy sta nia świe żych wy wro tów i zło mów na pu łap ki kla sycz ne. 

W 2007 ro ku w cię ciach sa ni tar nych po zy ska no ogó łem około 1208 tys. m3 drew -
na, w tym 994 tys. m3 po su szu oraz 214 tys. m3 wia tro ło mów, o 51% wię cej niż w ro -
ku po przed nim. Po susz za sie dlo ny sta no wił 92%, a po susz nie okre ślo ny (zwy kle
opień ko wy) i opusz czo ny – resz tę (8%).

Szcze gó ło wa oce na stop nia za gro że nia drze wo sta nów świer ko wych w nad le śnic -
twach be skidz kich, wy ko na na z uży ciem wskaź ni ka na si le nia po su szu czyn ne go
NPC, za sy gna li zo wa ła zwięk sze nie po wierzch ni drze wo sta nów za gro żo nych
przez owa dy kam bio fa gicz ne z 24 tys. ha w 2006 ro ku do 30 tys. ha w 2007 ro ku.
Bio rąc pod uwa gę ilość wy dzie la ją ce go się po su szu czyn ne go, oce nio no, że po -
wierzch nia za gro żo nych świer czyn sta no wi 71% wszyst kich świer czyn w tym re -
gio nie, na to miast na po nad 94% po wierzch ni drze wo sta nów za gro żo nych wy dzie -
la nie się po su szu osią gnę ło naj wyż szy po ziom (II i III kla sa NPC). 

W 2008 roku w wy ni ku cięć sa ni tar nych usu nię to z la su około 1094 tys. m3 drew -
na, w tym 918 tys. m3 po su szu (84%) i 176 tys. m3 zło mów i wy wro tów (16 %). Na -
stą pił dal szy, nie znacz ny wzrost po wierzch ni drze wo sta nów o war to ści wskaź ni ka
NPC po wy żej 2 (III kla sa): z 21,4 tys. ha w 2007 roku do 21,8 tys. ha w 2008 roku.
Wzrost za gro że nia jest wy raź niej szy, gdy roz pa tru je się drze wo sta ny o war to ści
wskaź ni ka NPC po wy żej 20 (koń co wa fa za roz pa du drze wo sta nu), któ rych po -
wierzch nia w 2008 roku wy nio sła 3,7 tys. ha, wo bec 2,9 tys. ha w 2007 roku. 

W 2009 ro ku w cię ciach sa ni tar nych usu nię to z la su około 758 tys. m3 drew na,
w tym po su szu by ło 616 tys. m3 (81%), a zło mów i wy wro tów – 142 tys. m3 (19%),
co sy gna li zo wa ło bar dzo wy raź ne ob ni że nie roz mia ru wy ko na nych cięć sa ni tar nych
(o 35% w sto sun ku do kul mi na cyj ne go 2007 ro ku). Ta ki roz wój sy tu acji sa ni tar no -
-zdro wot nej świer czyn be skidz kich był w du żej mie rze efek tem kon se kwent nej re -
ali za cji stra te gii ogra ni cza nia li czeb no ści kor ni ków w la tach 2007–2009. Na stą pi -
ła tak że po pra wa zdro wot no ści drzew w efek cie ko rzyst niej szych dla świer ka
wa run ków po go do wych w 2009 ro ku. Stan sa ni tar ny drze wo sta nów na ko niec
wrześ nia 2009 ro ku, w po rów na niu z ich sta nem w 2008 roku, był istot nie lep szy
(24 tys. m3 po su szu i 2,1 tys. m3 wy wro tów w 2009 roku wo bec od po wied nio 48,7
i 9,9 tys. m3 w 2008 roku). W 2009 ro ku na stą pi ło zmniej sze nie udzia łu drze wo sta -
nów w III kla sie NPC, tj. znaj du ją cych się w za awan so wa nej lub w koń co wej fa zie
roz pa du – z 21,8 tys. ha w 2008 ro ku do 20,7 tys. ha w 2009 roku (o 5%). W trak -
cie re ali za cji stra te gii, we wszyst kich nad le śnic twach, za ry so wa ła się po trze ba
udostęp nie nia drze wo sta nów wcze śniej nie ob ję tych in ten syw ny mi dzia ła nia mi
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ochron ny mi. Bez mo der ni za cji szla ków zryw ko wych, umoż li wia ją cych zryw kę me -
cha nicz ną, nie by łoby moż li we za go spo da ro wa nie tak du żych ilo ści drew na.
W 2009 ro ku udo stęp nie nia wy ma ga ły 94 od dzia ły o łącz nej po wierzch ni 1067 ha
i za pa sie 354 tys. m3 drewna.

Do bre tem po i spraw ność wy ko ny wa nia cięć sa ni tar nych i po rząd ko wa nia drze -
wo sta nów w 2009 ro ku da ły efekt w po sta ci zmniej sze nia ilo ści po su szu w koń cu
wrze śnia do po zio mu naj niż sze go w cią gu ostat nich 4 lat, co by ło waż nym osią gnię -
ciem or ga ni za cyj nym nad le śnictw be skidz kich w re ali za cji „Stra te gii”, tj. w dzia ła -
niach ogra ni cza ją cych roz ród kor ni ków świer ka (ryc. 15).

Po pra wa ta mia ła miej sce szcze gól nie w nad le śnic twach: Wi sła, Wę gier ska Gór -
ka i Ustroń. Je dy nie Nad le śnic two Uj so ły w 2009 roku od no to wa ło zwięk sze nie
wrze śnio we go sta nu po su szu w le sie w po rów na niu z la ta mi 2003 i 2004. W Nad -
le śnic twie Je le śnia sy tu acja w ro ku 2009 w za kre sie sta nu po su szu we wrze śniu
kształ to wa ła się na po zio mie jak sprzed ro ku 2006. Zmniej sze nie roz mia ru cięć sa -
ni tar nych od no to wa ły w ro ku 2009 wszyst kie – bez wy jąt ku, nad le śnic twa be skidz -
kie. W 2009 ro ku, na pod sta wie lu stra cji te re no wych, stwier dzo no sta bi li za cję sta -
nu sa ni tar ne go la su i za ha mo wa nie wzmo żo ne go tem pa wy dzie la nia się świer ka na
ca łym ob sza rze nad le śnictw: Wi sła, Ustroń i Biel sko, a tak że Su cha i An dry chów.
W nad le śnic twach: Uj so ły, Je le śnia i Wę gier ska Gór ka tem po wy dzie la nia się po -
su szu tak że spa dło w sto sun ku do lat 2007–2008, lecz na dal by ło wy so kie. 

W 2010 ro ku w cię ciach sa ni tar nych usu nię to około 437 tys. m3 drew na świer -
ko we go, w tym 316 tys. m3 po su szu i 121 tys. m3 wy wro tów. Ozna cza ło to znacz -
ną po pra wę sta nu sa ni tar ne go drze wo sta nów na ko niec 2010 ro ku. Je dy nie w kilku
le śnic twach nad le śnictw: Uj so ły, Wi sła oraz Je le śnia, sy tu acja zdro wot no -sa ni tar -
na świer czyn by ła na dal zła. Stan sa ni tar ny na ko niec wrze śnia 2010 roku w po rów -

Ryc. 15. Po susz świer ko wy po zy ska ny i po zo sta ją cy w drze wo sta nach w nad le śnic twach Be ski du
Ślą skie go i Ży wiec kie go w la tach 2006–2009
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na niu do sta nu na ko niec wrze śnia 2009 ro ku był zna czą co lep szy. W 2010 ro ku na -
stą pi ło wy raź ne zmniej sze nie udzia łu za gro żo nych świer czyn w II i III kla sie NPC
z 27,9 tys. ha w 2009 ro ku do 17 tys. ha w 2010 roku (39%), w tym zmniej sze nie
udzia łu drze wo sta nów w III kla sie NPC (czy li znaj du ją cych się w za awan so wa nej
lub w koń co wej fa zie roz pa du) z 20,7 tys. ha w 2009 ro ku do 12,6 tys. ha w 2010 roku. 

Dzia ła nia po dej mo wa ne w la tach 2006–2009, gdy do szło do wy dzie la nia się
drzew i roz pa du be skidz kich świer czyn na ogrom ną, nie spo ty ka ną do tych czas w tym
re gio nie ska lę, przy nio sły bar dzo wy raź ną po pra wę sta nu sa ni tar ne go i zdro wot -
ne go świer czyn be skidz kich do pie ro w ro ku 2010. Po pra wa ta by ła w znacz nej mie -
rze efek tem nie tyl ko kon se kwent ne go re ali zo wa nia w la tach 2006–2010 przy ję tej
stra te gii ogra ni cza nia li czeb no ści kor ni ka, ale tak że wy cię cia wie lu drze wo sta nów
świer ko wych naj bar dziej za gro żo nych i po dat nych na za mie ra nie. Na zde cy do wa -
ną po pra wę zdro wot no ści drzew wpły nę ły ko rzyst niej sze dla świer ka wa run ki po -
go do we w ro ku 2010. 

Utrzy my wa nie przez wszyst kie nad le śnic twa be skidz kie wy so kiej efek tyw no ści
wy ko ny wa nych cięć sa ni tar nych i po rząd ko wa nia drze wo sta nów, jak też i nie wiel -
kie ilo ści po wsta łych w 2009 ro ku wia tro ło mów, prze ło ży ły się na zmniej sze nie ilo -
ści po su szu w ro ku 2010 do po zio mu naj niż sze go w cią gu ostat nich 8 lat, co by ło
ko lej nym waż nym or ga ni za cyj nym osią gnię ciem w re ali za cji „Stra te gii” (ryc. 16–19). 

Do ko nu jąc pod ko niec 2010 ro ku oce ny sy tu acji na pod sta wie ze bra nych ma -
te ria łów, lu stra cji te re no wych, opi nii ZOL w Opo lu i ze spo łu eks per tów z IBL i UR,
stwier dzo no sta bi li za cję sta nu zdro wot ne go i sa ni tar ne go la su, przy wi docz nym za -
ha mo wa niu wzmo żo ne go tem pa wy dzie la nia się świer ka na nie mal ca łym ob sza -
rze Be ski du Za chod nie go. 

Ryc. 16. Cię cia sa ni tar ne w nad le śnic twach be skidz kich w la tach 2003–2010 
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Ryc. 17. Ilość po su szu po zo sta ją ce go do usu nię cia na ko niec wrze śnia w la tach 2003–2010 w nad -
le śnic twach be skidz kich 

Ryc. 18. Ilość po su szu świer ko we go wy ro bio ne go w nad le śnic twach be skidz kich w la tach 2006–2010
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Wra mach po rząd ko wa nia sta nu sa ni tar ne go drze wo sta nów świer ko wych oraz
ogra ni czania roz ro du kor ni ków w la tach 2007–2010 nad le śnic twa pod ję ły

na stę pu ją ce dzia ła nia or ga ni za cyj ne i wy ko naw cze (tab. 6):
● w ko lej nych la tach wy kła da no drze wa pu łap ko we (pu łap ki kla sycz ne), głów nie

przez za adap to wa nie na ten cel wy wro tów; w la tach 2007–2009 licz bę pu ła pek
w po szcze gól nych se riach utrzy my wa no w pro por cjach zgod nych z za pi sa mi IOL,

● co ro ku przy spo sa bia no sto sy i my gły na tzw. drze wa chwyt ne, przez do cze pia -
nie fe ro mo nów, a w Nad le śnic twie Uj so ły za sto so wa no „ośrod ki wa bią ce”, 

Ryc. 19. Dy na mi ka pro ce su wy dzie la nia się drzew oraz wy rób ki po su szu w ko lej nych mie sią cach
w la tach 2006–2009

11.4. Dzia ła nia or ga ni za cyj ne i wy ko naw cze 

1 W 2010 roku, z uwa gi na mniej szą pre sję kor ni ka dru ka rza, ogra ni czo no do mi ni mum licz bę pu ła pek II i III
se rii (2700 szt. w I se rii, 700 szt. w II se rii i 300 szt. w III se rii).

2 W 2009 ro ku by ło to 44% miąż szo ści wszyst kich po zy ska nych drzew za sie dlo nych przez kor ni ki.
3 W 2008 roku 2,7 tys. sztuk sta no wi ły pu łap ki tzw. bez ob słu go we, z ada pte rem po my słu Ćwi kliń skie go, do

odło wu kor ni ków w miej scach trud no do stęp nych.

Ta be la 6. Roz miar ilo ścio wy wy bra nych dzia łań z za kre su ochro ny la su przed kor ni kiem dru ka -
rzem, zre ali zo wa nych w nad le śnic twach Be ski du Ślą skie go i Ży wiec kie go w la tach 2007–2010 

Dzia ła nie 2007 2008 2009 2010 Ra zem
Wy ło że nie pu ła pek kla sycz nych (tys. szt.)1 8,4 5,2 4,4 3,7 21,7
Wy ło że nie drzew chwyt nych, w tym „ośrod ki
wa bią ce” (tys. m3) 17,5 30,9 31,7 16,2 96,3

Wy zna cze nie drzew tro cin ko wych (tys. szt.) 510 424 272 158 1364
Usu nię cie drzew za sie dlo nych (tys. m3) 803 798 466 231 2298
Ko ro wa nie drzew za sie dlo nych (tys. m3)2 297 254 17 23 591
Wy ło że nie pu ła pek fe ro mo no wych (tys. szt.)3 11,6 12,2 11,8 10,6 46,2
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Fot. 27. Gniaz do kor ni ko we z za zna czo ny mi za cio sem drze wa mi za sie dlo ny mi (W.G.)

Fot. 28. Ko ro wa nie ze rwa nych drzew za sie dlo nych i pa le nie ko ry (W.G.)
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● wy zna cza no drze wa „tro cin ko we”, czy li za sie dlo ne przez kor ni ki (fot. 27) – zwyk -
le sto so wa no dwa spo so by zna ko wa nia drzew: z za cio sem na drze wie i z nu me -
rem oraz da tą na za cio sie al bo przez na nie sie nie obu tych in for ma cji na ko rę far -
bą w ae ro zo lu,

● w la tach 2007–2010 usu nięto drze wa za sie dlo ne o łącz nej miąż szo ści 2,3 mln m3,
● sto so wa no ko ro wa nie drew na z wy ro bio nych drzew za sie dlo nych (fot. 28), 
● ukła da no i pa lo no za sie dlo ne ga łę zie oraz reszt ki po eks plo ata cyj ne (w ce lu ogra -

ni cze nia ba zy lę go wej „drob nych” kor ni ków to wa rzy szą cych kor ni ko wi dru ka -
rzo wi), 

● wy kła da no pu łap ki fe ro mo no we do odło wu kor ni ków.
Łącz nie w la tach 2007–2010, do wy sta wio nych pu ła pek fe ro mo no wych, odło -

wio no około 535 mln chrząsz czy kor ni ka dru ka rza, około 512 mln chrząsz czy ry -
tow ni ka po spo li te go i około 15 mln chrząsz czy drwal ni ka pa sko wa ne go (tab. 7).

Zgod nie z przy ję tą w „Stra te gii” me to dy ką in for ma cje o odło wach re je stro wa -
ne by ły na ety kie cie umiesz czo nej zwy kle na pu łap ce oraz w rap tu la rzu w le śnic -
twie i ewi den cji w nad le śnic twie. Sta ra no się utrzy my wać za sa dy bez piecz ne go wy -
sta wia nia pu ła pek w sto sun ku do ścian kor ni ko wych. Po praw ność usy tu owa nia
pu ła pek fe ro mo no wych w te re nie by ła sta le kon tro lo wa na przez ZOL w Opo lu i Wy -
dział Ochro ny La su RDLP w Ka to wi cach.

Licz by oka zów kor ni ka dru ka rza i ry tow ni ka po spo li te go odło wio nych w ko -
lej nych mie sią cach ro ku wska zu ją, że w re glu dol nym ga tun ki te wy pro wa dza ły
w każ dym ro ku peł ne dwie ge ne ra cje, a w wie lu miej scach tak że jedną albo dwie
ge ne ra cje sio strza ne. W re glu gór nym sy tu acja by ła bar dziej zróż ni co wa na, a licz -
ba ge ne ra cji niż sza. 

Wzmo żo na ak tyw ność rój ko wa kor ni ków by ła bar dzo zróż ni co wa na tak że w po -
szcze gól nych la tach re ali za cji „Stra te gii”. We wszyst kich nad le śnic twach w 2010 roku
za no to wa no wy raź ne zmniej sze nie wiel ko ści odło wów kor ni ka dru ka rza do pu ła -
pek fe ro mo no wych, co wska zy wa ło by na wy raź ny spa dek li czeb no ści je go po pu -
la cji w drze wo sta nach. Naj wię cej chrząsz czy kor ni ka dru ka rza odło wio nych do
jednaj pu łap ki fe ro mo no wej w cią gu ro ku (w tys. szt.) re je stro wa no w nad le śnic -
twach: Uj so ły (30,9 w 2009 roku), Biel sko (28,6 w 2008 roku) i Wę gier ska Gór ka
(20,8 w 2008 roku). Znacz na licz ba chrząsz czy ry tow ni ka po spo li te go odło wio nych

Ta be la 7. Licz ba chrząsz czy trzech ga tun ków kor ni ków, odło wio nych w la tach 2007–2010 do pu -
ła pek fe ro mo no wych wy sta wio nych w nad le śnic twach Be ski du Ślą skie go i Ży wiec kie go (w mln sztuk)

Ga tu nek 2007 2008 2009 2010 Ra zem
Kor nik dru karz 194 189 170 72 535
Ry tow nik po spo li ty 156 122 162 72 512
Drwal nik pa sko wa ny 6 3 5 1 15
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w 2010 roku do pu ła pek fe ro mo no wych wska zy wa ła na po trze bę dal sze go sto so -
wa nia tych pu ła pek i ko niecz ność zwra ca nia szcze gól nej uwa gi na ten ga tu nek przy
wy szu ki wa niu drzew za sie dlo nych i ich wy rób ce oraz na ce lo wość pa le nia ga łę zi
w ce lu ogra ni cze nia ba zy roz ro du te go ga tun ku. 

Mo ni to ro wa niem li czeb no ści kor ni ka dru ka rza, a lo kal nie tak że ry tow ni ka po -
spo li te go, ob ję to rów nież tar ta ki. W 2007 ro ku w 49 tar ta kach do 165 pu ła pek odło -
wio no około 5,2 mln chrząsz czy, w 2008 roku w 63 tar ta kach do 220 pu ła pek – około
3,6 mln chrząsz czy, w 2009 roku w 60 tar ta kach do 204 pu ła pek – około 3 mln
chrząsz czy, a w 2010 roku w 59 tar ta kach do 188 pu ła pek – około 1,6 mln sztuk.

Do wa bie nia kor ni ka dru ka rza wy ko rzy sty wa no lo kal nie tak że me to dę sto ją cych
drzew chwyt nych: w 2007 roku wy ko rzy sta no ta kich drzew 1000, w 2008 roku –
2500, w 2009 roku – 3200 i w 2010 roku – 400.

W 2008 ro ku za sto so wa no czar ną fo lię do za bez pie cze nia za sie dlo ne go drew -
na sto so we go o miąż szo ści około 6,3 tys. m3 oraz prób ne za bez pie cze nie około 
1,5 tys. m3 drew na w wa run kach bez tle no wych (fot. 29). W Nad le śnic twie Wi sła
za sto so wa no po nad to desz czo wa nie my gieł (fot. 30) drew na za sie dlo ne go o miąż -
szo ści oko ło 2 tys. m3. W 2008 ro ku roz po czę to rów nież eks pe ry men ty z wpro wa -
dza niem do śro do wi ska grzy bów z gru py owa do móre k.

Fot. 29. Prze cho wy wa nie za sie dlo ne go su row ca świer ko we go w wa run kach bez tle no wych 
w Nadleś nic twie Wi sła (W.G.)
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Po sie dze nia Ze spo łu An ty kry zy so we go od by ły się w: 2007 roku – 13 ra zy, 2008 ro -
ku – 8 ra zy, 2009 roku – 4 ra zy i 2010 roku – raz. Mia ły one na ce lu ko or dy no -

wa nie i wy pra co wy wa nie na bie żą co opty mal nych spo so bów dzia ła nia w ce lu przy -
wró ce nia mi ni mum sa ni tar ne go w nad le śnic twach. Pod czas okre so wych po sie dzeń
Ze spo łu An ty kry zy so we go wy dzia ły me ry to rycz ne RDLP w Ka to wi cach mo dy fi ko -
wa ły i ak tu ali zo wa ły za ło że nia me to dycz ne „Stra te gii”, sta ra jąc się, by jej re ali za cja
prze bie ga ła jak naj spraw niej, a nad le śnic twa mo gły sko rzy stać z wszel kiej do stępnej
po mo cy me ry to rycz nej i or ga ni za cyj nej. Na po sie dze niach by ła oma wia na, w uzu -
peł nie niu te ma ty ki ochro niar skiej, tak że te ma ty ka ho dow la na, a tak że wy pra co wy -
wa no de cy zje co do tem pa prze bu do wy świer czyn be skidz kich. W okre so wych po -
sie dze niach Ze spo łu An ty kry zy so we go uczest ni czy li na ukow cy z róż nych ośrod ków: 

Fot. 30. Desz czo wa nie my gieł w Nadleśnictwie Wi sła w ce lu spo wol nie nia roz wo ju kor ni ka 
dru ka rza pod ko rą po zy ska nych drzew za sie dlo nych (W.G.) 

11.5. Pra ce Ze spo łu An ty kry zy so we go 
w la tach 2007–2010 
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● prof. J.R. Sta rzyk z Uni wer sy te tu Rol ni cze go w Kra ko wie oraz pro fe so ro wie
A. Kolk i W. Grodz ki z In sty tu tu Ba daw cze go Le śnic twa – ja ko eks per ci z za -
kre su en to mo lo gii le śnej i ochro ny la su; 

● dr J. Barszcz i dr hab. S. Ma łek z Uni wer sy te tu Rol ni cze go w Kra ko wie, 
prof. S. Nie mtur z In sty tu tu Ba daw cze go Le śnic twa, prof. J. Ci ba i dr M. Zo ło -
taj kin z Po li tech ni ki Ślą skiej – słu ży li swo ją wie dzą z za kre su eko lo gii la su i gle -
bo znaw stwa; 

● pro fe so ro wie: J. Szwa grzyk i J. Le siń ski oraz dr W. Ró żań ski z Uni wer sy te tu Rol -
ni cze go w Kra ko wie w 2008 roku pre zen to wa li ideę „po wierzch ni re fe ren cyj -
nych”, na to miast Wo je wódz ki Kon ser wa tor Przy ro dy wo je wódz twa ma ło pol skie -
go dr Bo że na Ko toń ska pre zen to wa ła ideę ob sza rów „Na tu ra 2000”; 

● prof. A. Bru chwald z In sty tu tu Ba daw cze go Le śnic twa pre zen to wał wy ni ki swo -
ich ba dań nad po dat no ścią świer czyn be skidz kich na szko dy od wia tru; 

● dr S. No wak i dr R. My sła jek ze Sto wa rzy sze nia dla Na tu ry „Wilk” w 2008 roku
pre zen to wa li ideę ochro ny du żych dra pież ni ków (go dząc się z ocze ki wa nia mi
te go Sto wa rzy sze nia, Nad le śnic two Je le śnia wstrzy my wa ło w ko lej nych la tach
cię cia sa ni tar ne do koń ca czerw ca w re jo nie ostoi du żych dra pież ni ków). 
W nad le śnic twach utrzy my wa no obo wią zek co mie sięcz nej in wen ta ry za cji drew na

wy ma ga ją ce go uprząt nię cia z przy czyn sa ni tar nych. ZOL w Opo lu spo rzą dzał co mie -
sięcz ne ra por ty o sy tu acji zdro wot nej i sa ni tar nej w nad le śnic twach do tknię tych klę -
ską. Zwięk szo no moż li wo ści wy ko naw cze nad le śnictw w Be ski dach po przez do dat ko -
we za trud nie nie pra cow ni ków za kła dów usług le śnych (ZUL) z re jo nów ni zin nych. 

Wzmoc nio no ob sa dę ka dro wą w nad le śnic twach, de le gu jąc do od biór ki drew -
na pra cow ni ków służ by le śnej (pod le śni czych i sta ży stów) z nad le śnictw ni zin nych,
głów nie do nad le śnictw: Uj so ły, Wę gier ska Gór ka i Wi sła. W 2007 roku wy sta wio -
no 320 de le ga cji, w 2008 roku – 204, w 2009 roku – 75 i w 2010 roku – 6 de le ga cji.
Do prac w Be ski dach de le go wa no bra ka rzy z in nych ob wo dów RDLP w Ka to wi -
cach, a sa me nad le śnic twa wy po sa żo no w do dat ko we re je stra to ry i dru kar ki. W ce -
lu zre ali zo wa nia za dań uję tych w „Stra te gii” w 2007 ro ku ZUL zwięk szy ły za trudnie -
nie do 2330 pra cow ni ków (w tym 220 pra cow ni ków in ter wen cyj nych), w 2008 roku
– do 1790 pra cow ni ków (w tym 160 pra cow ni ków in ter wen cyj nych), w 2009 roku
– do 1620 osób, a w 2010 roku – do około 1050.

Przy zryw ce drew na wy ko rzy sty wa no szla ki zryw ko we o dłu go ści około 
1,7–1,9 tys. km. Bie żą cych na praw wy ma ga ło: w 2007 ro ku – 517 szla ków o dłu -
go ści około 300 km, w 2008 ro ku – 619 szla ków o dłu go ści około 200 km, w 2009 ro -
ku – 282 szla ki o dłu go ści około 100 km i w 2010 roku – 228 szla ków o dłu go ści
około 100 km. W po szcze gól nych la tach do wy ko na nia zryw ki wy ko rzy sty wa no:
w 2007 roku – 413 cią gni ków zryw ko wych i 594 ko ni zryw ko wych; w 2008 roku –
461 cią gni ków oraz 580 ko ni zryw ko wych, w 2009 roku– 390 cią gni ków oraz
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537 koni zryw ko wych, w 2010 roku – 335 cią gni ków oraz 445 ko ni zryw ko wych.
W Nad le śnic twie Wi sła oraz do raź nie w Je le śni i Wę gier skiej Gór ce, tam, gdzie to
by ło ra cjo nal ne, wy ko rzy sty wa no do zryw ki ko lej ki li no we. W Nad le śnic twie Wę -
gier ska Gór ka ko rzy sta no tak że z pro ce so rów do ścin ki i zryw ki (fot. 31). 

Wy wóz drew na, któ re go szczyt przy pa dał zwy kle na mie sią ce let nie, wy ma gał
od 3 do 4 tys. kur sów. W 2007 roku wy wie zio no 165 tys. m3 drew na, w 2008 roku
– 146 tys. m3, w 2009 roku – 143 tys. m3 i w 2010 roku – 87 tys. m3. W jed nym kur -
sie wy wo żo no z la su śred nio około 30–40 m3 drew na. Dzien ny wy wóz osią gał: 
10 tys. m3 drew na w 2007 roku, 17–18 tys. m3 drew na w la tach 2008–2009 
i 12 tys. m3 drew na w 2010 roku. Okre so wą kom pli ka cją w wy wo zie był za kaz po -
ru sza nia się środ ków wy wo zo wych po dro gach pu blicz nych w cią gu dnia w cza sie
let nich upa łów, wo bec cze go wy wóz od by wał się no cą. Dłu gość dróg wy wo zo wych
na le ża cych do nad le śnictw wy no si ła około 800 km. Utrzy ma nie in ten syw ne go wy -
wo zu wy ma ga ło wy ko ny wa nia bie żą cych re mon tów dróg i in we sty cji dro go wych:
w 2007 roku na dro gach o dłu go ści 114 km, w 2008 roku – 41 km, w 2009 roku –
91 km i w 2010 roku – 110 km.

Skła do wa nie ze rwa ne go drew na pro wa dzo no na skład ni cach przej ścio wych
(o dobo wej po jem no ści 180–190 tys. m3 drew na) oraz wzdłuż dróg wy wo zo wych:
w 2007 ro ku – na 562 skład ni cach przej ścio wych, w 2008 ro ku – na 626, w 2009 ro ku

Fot. 31. Pro ce sor do ścin ki i zryw ki drzew za sie dlo nych w Nadleśnictwie Wę gier ska Gór ka (W.G.)
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– na 636 i w 2010 roku – na 648. Nie do sta tek miej sca na le śnych skła dach drew na
zmu szał do za war cia umów na skła do wa nie drew na tak że po za te re nem La sów Pań -
stwo wych. Istot ną ro lę w roz ła do wy wa niu na pięć w skła do wa niu drew na ode gra ły
skład ni ce po za stre fą za gro że nia, np. pięć skład nic przy ko le jo wych w nad le śnic twach:
Ustroń (1), Je le śnia (2), Uj so ły (1) i Wę gier ska Gór ka (1), o łącz nej po jem no ści około
30 tys. m3, oraz trzy du że skład ni ce wy dzier ża wio ne przez nad le śnic twa Wi sła (1) i Biel -
sko (2), o łącz nej po jem no ści około 30 tys. m3. Re mon tem ob ję to: w 2007 ro ku – 
36 skład nic, w 2008 ro ku – 125 skład nic, w 2009 roku – 59 skład nic i w 2010 roku –
125 skład nic.

Na bie żą co mo ni to ro wa no sy tu ację w la sach in nych wła sno ści i na sty ku z ni -
mi, jed nak sku tecz ność re ali za cji de cy zji usu nię cia drzew za sie dlo nych zwy kle nie
by ła za do wa la ją ca (patrz rozdz. 8.1). Brak re żi mu sa ni tar ne go w la sach pry wat nych
przy czy niał się do wzro stu za gro że nia w są sia du ją cych z ni mi le śnic twach pań stwo -
wych. W la sach nie pań stwo wych i na sty ku z ni mi, w ce lu po pra wy sta nu sa ni tar -
ne go la sów, wy sta wio no 1,4 tys. pu ła pek fe ro mo no wych w 2007 roku, 1,8 tys. pu -
ła pek w 2008 roku, 2,0 tys. w 2009 roku i 1,6 tys. w 2010 roku.

Nad le śnic twa mo ni to ro wa ły i oce nia ły tak że sy tu ację sa ni tar ną w 25 re zer wa -
tach przy ro dy o du żym udzia le świer ka: w 2007 roku za re je stro wa no po susz czyn -
ny7 na około 82 ha i po susz ja ło wy8 oraz wy wro ty świer ko we na około 111 ha,
w 2008 roku drze wo sta ny z po su szem czyn nym zaj mo wa ły około 86 ha, a z ja ło -
wym i wy wro ta mi – 73 ha, w 2009 roku od po wied nio – około 42 ha i 207 ha, oraz
w 2010 roku – około 33 ha i 158 ha. Naj wię cej po su szu ja ło we go i czyn ne go wy -
stę po wa ło w du żych re zer wa tach: „Ba ra nia Gó ra” i „Ro man ka”, gdzie na dal ten stan
się utrzy mu je. W związ ku z prio ry te tem na tu ral nych pro ce sów suk ce sji przy rod -
ni czej tyl ko nie wiel ka część czyn ne go po su szu i za sie dlo nych wy wro tów w re zer -
wa tach przy ro dy by ła – za zgo dą wo je wódz kie go kon ser wa to ra przy ro dy – usu wa -
na po za re zer wat lub ko ro wa na i po zo sta wio na na miej scu.

W re glu gór nym i w in nych miej scach przy rod ni czo cen nych, zwy kle trud no do -
stęp nych, od stą pio no od wy ko ny wa nia cięć sa ni tar nych. Ogó łem wy łą czo no z bie -
żą ce go po rząd ko wa nia sta nu sa ni tar ne go la sy o po wierzch ni: 246 ha (z 8 tys. m3

po su szu) w 2007 roku, 353 ha (z 18 tys. m3 po su szu) w 2008 roku i po 240 ha 
(z 8 tys. m3 po su szu) w la tach 2009–2010. 

W trak cie re ali za cji „Stra te gii” po trze ba udo stęp nie nia drze wo sta nów wcze śniej
nie ob ję tych in ten syw ny mi dzia ła nia mi ochron ny mi stop nio wo zmniej sza ła się.
W 2010 roku udo stęp nie nia wy ma ga ły jesz cze 42 od dzia ły o po wierzch ni 611 ha
i o za pa sie około 210 tys. m3 drew na.

7 Po susz czyn ny – drze wa, w któ rych na dal od by wa się roz wój owa dów kam bio fa gicz nych.
8 Po susz ja ło wy – drze wa już opusz czo ne przez owa dy kam bio fa gicz ne po ukoń cze niu roz wo ju.
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Pod ję to sze ro ką ak cję in for ma cyj ną za po mo cą środ ków prze ka zu pu blicz ne go,
m.in.: or ga ni zo wa no se sje dla dzien ni ka rzy spe cja li zu ją cych się w te ma ty ce eko -

lo gicz nej, za po zna jąc ich z ak tu al nym sta nem zdro wot nym la sów be skidz kich; inspi -
ro wa no licz ne ar ty ku ły, au dy cje w ra diu i te le wi zji na ten te mat; opra co wy wa no i roz -
pro wa dza no ulot ki, np. Dla cze go mu si my wy ci nać be skidz kie świer ki i Ra tuj my
świer czy ny be skidz kie, oraz ape le skie ro wa ne do miesz kań ców i tu ry stów o zro zu -
mie nie dzia łań le śni ków. Dzię ki sze ro kiej kam pa nii in for ma cyj nej pro wa dzo nej
przez nad le śnic twa je dy nie spo ra dycz nie miesz kań cy i lo kal ne in sty tu cje wy ra ża -
li za nie po ko je nie ska lą cięć sa ni tar nych. 

Zwra ca no się do sta ro stów oraz wój tów miast i gmin be skidz kich z ape la mi o eg -
ze kwo wa nie de cy zji ad mi ni stra cyj nych wy da wa nych pry wat nym wła ści cie lom przez
nad le śnic twa; zwra ca no się do miej sco wych pro bosz czów z proś bą o od czy ta nie
pod czas mszy sto sow ne go ape lu le śni ków.

W ce lu do raź nej we ry fi ka cji oce ny sta nu zdro wot ne go i sa ni tar ne go świer czyn
be skidz kich prze pro wa dza no, zgod nie z §12 IOL (z udzia łem eks per tów), lu stra -
cje drze wo sta nów ze śmi głow ca. Ma jąc na uwa dze fakt, że od mien ne niż na co dzień
spoj rze nie na prze strzen ne zróż ni co wa nie po su szu w drze wo sta nach (fot. 32) bę -
dzie szcze gól nie przy dat ne le śni czym le śnictw „pro ble mo wych”, in ży nie rom nad -
zo ru oraz spe cja li stom ds. ochro ny la su, do czyn no ści lu stra cyj nych ze śmi głow ca
włą czo no tak że te gru py pra cow ni ków nad le śnictw. 

Wy dzia ły me ry to rycz ne RDLP w Ka to wi cach, Ze spół Ochro ny La su w Opo lu
i spra wu ją cy osło nę na uko wą ze spół eks perc ki opi nio wa ły i mo ni to ro wa ły na bie -
żą co re ali za cję stra te gii po stę po wa nia w drze wo sta nach za gro żo nych przez kor ni -
ka dru ka rza.

Sta cja Te re no wa Kar pac kie go Re gio nal ne go Ban ku Ge nów w Nad le śnic twie Wi -
sła pra co wa ła nad stra te gią za cho wa nia za so bów ge no wych wy łą czo nych drze wo -
sta nów na sien nych (WDN), ana li zu jąc moż li wo ści pro duk cyj ne szkó łek oraz wy -
pra co wu jąc sche ma ty trans fe ru ma te ria łu na sien ne go i szkół kar skie go mię dzy
nad le śnic twa mi.

Te ma ty ka za mie ra nia świer czyn be skidz kich by ła oma wia na tak że pod czas spo -
łecz nych ak cji, ta kich jak „Świę to Drze wa” pro wa dzo na przez Ga ję, „Ra tuj my Be -
skidz kie La sy” i „Drzew ko za su row ce” pro wa dzo ne przez Ar kę, czy ak cja „Mo je
Sil ne Drze wo” spon so ro wa na przez fir mę Ży wiec Zdrój. Funk cję edu ka cyj ną peł -
ni ły kon kur sy or ga ni zo wa ne w ra mach po wia to wych dni la su oraz licz ne spo tka -
nia w ra mach edu ka cji le śnej spo łe czeń stwa.

Głów ny spe cja li sta ds. bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy i ochro ny mie nia RDLP
w Ka to wi cach prze pro wa dzał w za kre sie prze strze ga nia prze pi sów bhp i ob ro tu

11.6. Dzia ła nia to wa rzy szą ce 
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drew nem ak cje, np. „Be ski dy 2009”, a także do raź ne kon tro le te re no we. Straż le ś -
na nad le śnictw wy ko ny wa ła natomiast od lip ca do wrze śnia kon tro le prze woź ni -
ków i tar ta ków oraz skła do wa ne go drew na. Prze wo żo ny i skła do wa ny su ro wiec kon -
tro lo wa no m.in. pod czas trwa nia ak cji „Prze woź nik”, „Bez piecz ne szla ki be skidz kie”,
„Stro isz” i „Cho in ka”. Te ma ty kę bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy oma wia no rów nież
pod czas se mi na rium szko le nio we go dla pra cow ni ków za kła dów usług le śnych
(Ustroń -Ja szo wiec, 14.12.2010 roku) z udzia łem Pań stwo wej In spek cji Pra cy i Pań -
stwo wej In spek cji Sa ni tar nej w Ka to wi cach.

Bie żą ca ko or dy na cja od by wa ła się na szcze blu RDLP w Ka to wi cach: re mon ty i od -
twa rza nie uszko dzo nej in fra struk tu ry ko or dy no wał na czel nik wy dzia łu in fra struk -
tu ry i ad mi ni stra cji, de le go wa nie pra cow ni ków nad le śnictw ni zin nych do po mo cy
nad le śnic twom klę sko wym (Uj so ły, Wi sła, Wę gier ska Gór ka i Ustroń) – na czel nik
wy dzia łu or ga ni za cji i kadr, a zbyt drew na – na czel nik wy dzia łu mar ke tin gu.

Po ja wia ją ce się pro ble my me to dycz ne wy dział ochro ny la su RDLP i nad le śnic -
twa kon sul to wa li z ze spo łem eks perc kim. Wy ko rzy stu jąc opi nię eks per tów od stą -

Fot. 32. Po susz czyn ny wi dzia ny z po kła du śmi głow ca pod czas ob lo tu drze wo sta nów be skidz kich
w czerw cu 2007 ro ku (W.G.)



Praktyczna realizacja strategii ograniczania liczebności kornika drukarza...

pio no od re ali za cji za bie gów che micz nych prze ciw ko kor ni kom, po mi mo su ge stii
co do wy ko rzy sta nia te go in stru men tu wal ki z kor ni kiem dru ka rzem. Zre zy gno -
wa no rów nież z me to dy fo lio wa nia sto sów za sie dlo ne go drew na. Naj bar dziej „pro -
ble mo we” le śnic twa w nad le śnic twach: Uj so ły, Wi sła, Wę gier ska Gór ka, Je le śnia
i Biel sko, ob ję te by ły szcze gól nym mo ni to rin giem.

Ze spół eks per tów: prof. dr hab. Je rzy R. Sta rzyk, prof. dr hab. An drzej Kolk 
i dr inż. Woj ciech Grodz ki (obec nie prof. nad zwy czaj ny IBL), prze pro wa dził 9 lu -
te go 2007 roku szko le nie pra cow ni ków służ by le śnej z za kre su ochro ny la su przed
szkod ni ka mi wtór ny mi świer ka. Ko lej ne szko le nie pra cow ni ków służ by le śnej z za -
kre su prze bu do wy świer czyn be skidz kich, w tym ochro ny la su przed szkod ni ka -
mi wtór ny mi świer ka, prze pro wa dzo no w dniach 1 i 15 mar ca 2010 roku. Wzię li
w nim udział pra cow ni cy na uko wi Uniwersytetu Rolniczego w Kra ko wie i Instytu -
tu Badawczego Leśnictwa. Po nad to każdego roku szko lo no le śni czych oraz tro cin -
ka rzy si ła mi wła sny mi nad le śnictw.

Nad le śnic twa be skidz kie gra ni czą ce ze Sło wa cją współ pra co wa ły ze swy mi są -
sia da mi przy re ali za cji „Pro gra mu współ pra cy trans gra nicz nej Rzecz po spo li ta Polska
– Re pu bli ka Sło wa cka na la ta 2007–2013”. 

W trak cie re ali za cji stra te gii zwal cza nia kor ni ków kie row nic two RDLP w Ka -
to wi cach wraz z nad le śni czy mi nad le śnictw be skidz kich or ga ni zo wa ło licz ne se -
sje, kon fe ren cje i sym po zja uwzględ nia ją ce te ma ty kę za mie ra nia świer czyn be skidz -
kich i ak tyw nie w nich uczest ni czy ło.
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