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Nadlesnictwo Pulawy informuje, ze od roku 2016 w drzewostanach sosnowych
obserwuje sie gradacje kornika ostrozebnego (Ips acuminatus). Na terenie lasów
nalezacych do Skarbu Panstwa, bedacych w zarzadzie Nadlesnictwa Pulawy
prowadzone sa prace ograniczajace wystepowanie kornika poprzez usuwanie drzew
zasiedlonych oraz monitoring rozwoju populacji. Pomimo intensywnych dzialan
zmierzajacych do ograniczenia populacji tego szkodnika, a co za tym idzie i wielkosci
wyrzadzanych

przez

niego

szkód,

obserwuje

sie

staly

wzrost

zasiegu

naszym

terenie

i obnizeniem

poziomu

jego wystepowania.
Wzmozone

wystepowanie

kornika

jest

prawdopodobnie skorelowane z

wód

gruntowych

ostrozebnego
okresem suszy

na

latem 2015 roku. Oslabione tymi czynnikami drzewostany

sa doskonalym obiektem dla kornika. Zasiedla on drzewa we wszystkich klasach
wieku, zerujac pod cienka ruda korowina w górr)ej partii koron. Pierwszymi objawami
sa szarzejace, a nastepnie rudziejace igliwie oraz charakterystycznie spekana
i odstajaca kora z otworami wylotowymi. Zaatakowane drzewa wystepuja w grupach
po kilka, kilkanascie sztuk. Najskuteczniejsza metoda walki ze szkodnikiem jest staly
monitoring drzewostanów sosnowych, wyszukiwanie i usuwanie drzew opanowanych,
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wywozenie drewna poza strefe zagrozenia oraz niszczenie pozostalosci pozrebowych
(najskuteczniejsze jest palenie).
Biorac pod uwage fakt, ze obszar terytorialny Nadlesnictwa Pulawy charakteryzuje
sie duza mozaikowatoscia lasów panstwowych i lasów innych form wlasnosci, istnieje
duze prawdopodobienstwo wystapienia gradacji kornika ostrozebnego na terenach
niebedacych w

zarzadzie

Nadlesnictwa

Pulawy. W

zwiazku

z

powyzszym

Nadlesnictwo zwraca sie z prosba o doprowadzenie do wykonania przez wlascicieli
lasów na swoim terenie zabiegów ograniczajacych populacje kornika ostrozebnego
poprzez usuwanie drzew zasiedlonych oraz spalanie/wywiezienie pozostalosci
po usunietych drzewach (wierzcholki i galezie). Podstawa prawna tych dzialan
jest art. 9 ustawy o lasach, z dnia 28 wrzesnia 1991 roku (Dz. U. 1991 nr 101
poz. 444), mówiacy ze:
Art. 9.
1. W

celu

zapewnienia

powszechnej

ochrony

lasów

wlasciciele

sa obowiazani do ksztaltowania równowagi w ekosystemach

lasów
lesnych,

podnoszenia naturalnej odpornosci drzewostanów, a w szczególnosci do:
2)

zapobiegania,

wykrywania

i

zwalczania

nadmiernie

i rozprzestrzeniajacych sie organizmów szkodliwych.
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