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OCHRONA I KONSERWACJA DRZEW ZABYTKOWYCH (POMNIKÓW 
PRZYRODY) PRZED CHOROBAMI PASOŻYTNICZYMI

W śród różnych osobliwości przyrody do jej za
bytków lub pomników zaliczamy również drze
wa, grupy drzew, aleje m ające znaczenie dla 
piękna k ra ju  i stare parki. M otywy ochrony 
tych zabytków mogą być n a tu ry  gospodarczej, 
h istoryczno-pamiątkowej, estetycznej lub w re
szcie naukowej. Inw entaryzacja zabytkowych 
drzew przeprowadzona w 1935 r. wykazała, że 
w Polsce m am y przeszło 900 zabytkow ych dę
bów, blisko 600 lip i około 400 buków. Są to 
tylko obiekty rejestrow ane, a ileż m am y god
nych ochrony zabytkow ych drzew również 
wśród innych gatunków, np. grabów, wiązów 
i jesionów lub iglastych. Są to często w spania
łe okazy, stanowiące niekiedy istotę piękna na
szego krajobrazu.

Przy inw entaryzacji drzew jako zabytków 
przyrody ważną jest rzeczą, ażeby przede 
wszystkim  ocenić ich stan  zdrowotny, stan za
grożenia oraz w m iarę możliwości określić, ja 
kie przyczyny powodują obserwowany stan. 
Konieczne jest również określenie środków za
radczych i zabiegów, jak ie  należy zastosować 
dla ochrony danego drzewa.

Wśród różnych przyczyn chorób drzew n a j
większe znaczenie m ają, bo w ystępują n a j
częściej, grzyby. Organizm y te są tak  szeroko 
rozpowszechnione w przyrodzie i w ystępują w 
tak  wielu gatunkach, że odgryw ają ogromną 
rolę, m.in. i dlatego, że powodują 85—90°/o za
kaźnych chorób roślin. Dzięki dużej sile repro
dukcyjnej w okresie w egetacyjnym  w ytw arza
ją  bardzo znaczne ilości m ateria łu  infekcyjne
go, k tóry  przy sprzyjających w arunkach, 
zwłaszcza w niewielkiej naw et wilgoci masowo 
zaraża rośliny.

Dla drzew starszych, a więc i zabytkowych, 
najw iększe znaczenie m ają grzyby, które powo
dują rozkład drew na, w yrażający się często 
wyniszczeniem tkanki drzewnej i pow staw a
niem  różnych rozm iarów ubytków  zwanych 
dziuplami. Są to grzyby m akroskopowe z ro
dziny żagwiowatych (Polyporaceae) i bedłko- 
w atych (Agaricaceae). Pierw sze w ytw arzają 
owocniki znane powszechnie jako huby, d ru 
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gie zaś w yróżniają się owocnikami złożonymi 
z trzona i kapelusza.

Zakażenie drzew przez grzyby niszczące drew 
no odbywa się przeważnie przez wszelkiego ro 
dzaju i różnego pochodzenia zranienia, np. r a 
ny po obłamanych, żywych i obum arłych gałę
ziach i konarach, rany spowodowane przez 
obcinanie konarów i gałęzi, rany  w yw ołane 
działaniem  sżkodliwych czynników klim atycz
nych, jak  silne w iatry  i huragany, nadm iar 
śniegu, wyładowania elektryczne (pioruny), ra 
ny spowodowane przez pożary, rany  zadane 
drzewom  przez niewłaściwe postępowanie czło
wieka, np. różne głębokie wycinania w korze, 
um yślne lub nieum yślne obdarcie kory itp. 
Gdzie tylko w  zranieniu u trzym uje się dłużej 
pew na ilość wody, tam  pow stają bardzo dogod
ne w arunki do zakażenia.

Rozkład drew na grzyby powodują przez liczne 
enzymy, w ytw arzane w odniesieniu do różnych 
substancji wchodzących w skład drewna.

C h o r o b y  d ę b u  — Dąb należy do drzew  
bardzo długo żyjących. N iektóre dane w ykazu
ją  wiek ponad tysiąc lat. Są to przew ażnie 
drzew a okazałe i piękne w swym  pokroju. S ta
re dęby w Polsce znane są powszechnie. W y
starczy tu  wspomnieć o najw iększym  dębie, 
rosnącym  w Kadynach w pobliżu Elbląga, k tó 
ry  w  obwodzie m ierzy 10,26 m, lub o B artku  
z Zagnańska o obwodzie 8,32 m  i masie drew 
na 46 m3, lub o w spaniałych okazach rosną
cych na terenach zalewowych W arty pod Ro- 
galinem. Dęby przez wiele la t życia odznacza
ją się dużą odpornością nie tylko na choroby 
pasożytnicze, lecz również na różne 'uszkodze
nia mechaniczne, np. spowodowane przez n ie
korzystne czynniki klim atyczne. Dopiero po 
w ielu latach życia dęby tracą swą natu ra lną  
odporność i ulegają niszczącemu działaniu n a j
częściej grzybów, powodujących rozkład ich 
drew na. Zwykło się naw et mówić, że dąb przez 
pierwsze sto la t uzyskuje swój pełny rozwój 
i budowę, przez następne sto la t stoi w swej 
wspaniałej okazałości, a trzecia setka lat przy
nosi stopniowy jego upadek. W łaśnie do upad



ku  tego przyczyniają się przeważnie grzyby. 
Zakażenie przez nie odbywa się stopniowo, w 
okresie wielu lat. Największe znaczenie w  roz
w oju zgnilizn drew na w pniach i konarach dę
bu m ają dwie huby: żagiew siarkowa (Grifola 
sulfurea) i huba ogniowa (Phellinus igniarius).

Zew nętrznym i oznakami porażenia drzewa 
przez żagiew siarkową są jej siarkowożółte, 
ułożone niekiedy piętrowo, mięsiste, o specy
ficznym  grzybowym  zapachu owocniki, osiąga
jące często dość znaczne rozm iary. Działalność 
w ew nętrzna tej huby rozciąga się zwykle na 
w iele lat, przy czym działalność ta  w yraża się 
tzw. destrukcyjną zgnilizną drew na. Zniszczo
ne drewno przybiera barw ę b runatną  i pęka 
podłużnie i poprzecznie, rozpadając się na kloc
ki, między którym i rozw ijają się p łaty  grzyb
ni. Zniszczone drew no z łatwością rozkrusza 
się i to prowadzi do pow staw ania m niejszych 
lub większych dziupli. W ten  sposób zniszczo
ne drzewa łatwo ulegają złam aniu pod w pły
wem silniejszych wiatrów.

Huba ogniowa również należy do częstych nisz
czycieli dębów, powodując białą zgniliznę d re
w na twardzielowego, a czasem i bielastego, za
równo w pniach, jak  i w konarach. Zew nętrz
nym  objawem  porażenia drzew przez hubę 
ogniową są jej m niejsze lub większe kopyto- 
w ate owocniki, o spękanej górnej powierzchni. 
Owocniki te w ystępują na pniach i konarach 
dopiero po w ielu latach rozwoju białej zgniliz
ny w ew nątrz pnia.

Zniszczone przez hubę ogniową drewno bieleje 
i staje  się dość miękkie. Zarażone pnie i kona
ry są znacznie osłabione i łatwo ulegają zła
m aniu przy silniejszych w iatrach i przy w ięk
szym nagrom adzeniu się mokrego śniegu.

C h o r o b y  l i p y  — Lipa jest drzewem  o 
szczególnych walorach zdobniczych i jedno
cześnie wyróżnia się znakom itą odpornością 
pnia i konarów na choroby powodowane przez 
grzyby niszczące drewno. Prócz tego lipa, po
dobnie jak  dąb, jest drzew em  długowiecznym, 
niektóre jej okazy osiągają w iek kilkuset lat. 
Są to przew ażnie drzew a sadzone przez czło
wieka. Najczęściej spotyka się je  przy starych 
kościołach, na cm entarzach, w parkach i ale
jach. W ystępują pojedynczo lub w skupieniu 
po kilka. Na naszych ziemiach rośnie kilka lip 
o walorach pomnikowych. Do najbardziej oka
załych należy lipa rosnąca na cm entarzu w 
Cielętnikach, w pow. radomszczańskim, której 
obwód wynosi 9 m, a okaz we Wrzosowej, w 
woj. szczecińskim, m ierzy w obwodzie 8,4 m.

W ystępujące m niejsze lub większe dziuple w 
pniach i w konarach starych lip są bardzo czę
sto wynikiem  naturalnego niszczenia się tka
nek drew na lipy. Jest to drew no miękkie, k tó
re w miejscach zranień — pod wpływem  nie
korzystnych w arunków  klim atycznych, a szcze
gólnie pod wpływem  kolejnych zmian zawil

gocenia i wysuszenia — stosunkowo łatwo ule
ga zniszczeniu przy dodatkowym  późniejszym 
działaniu różnych saprofitycznych grzybów, 
k tóre dokonują ostatecznego zniszczenia i w y
kruszenia się drewna.

Z grzybów patogenicznych, niszczących drew 
no lipy, można wym ienić hubę łuskow atą (Po- 
lyporellus squamosus). Grzyb ten zakaża drze
w a przez różne zranienia, a najczęściej w m iej
scach po odciętych gałęziach. Rozwój grzyba 
w  drew nie powoduje białą zgniliznę praw ie ca
łego drew na, tak  że zdrowe zostają tylko n a j
młodsze przyrosty. Zgnilizna ta prowadzi do 
wyniszczenia i w ykruszenia się drew na oraz 
pow staw ania dziupli, do czego przyczyniają się 
również różne owady. Na pniach i konarach 
porażonych lip grzyb ten w ytw arza charakte
rystyczne owocniki. W yróżniają się one tym, 
że są jednoroczne, mięsiste, często dachówko
wato ułożone i osadzone na krótkim  trzonie. 
Górna strona owocników pokryta jes t b runat
nym i łuskami, wyróżniającym i się na żółtym  tle.

C h o r o b y  w i ą z u  — Wiąz powszechnie w y
stępuje w parkach i uw ażany jest jako korzyst
ny składnik krajobrazów  parkow ych. Jedno
cześnie jego drewno ma duże w alory użytko- 
wo-techniczne. Spośród rozlicznych chorób po
wodowanych przez grzyby obecnie na czoło 
wysuw a się „holenderska choroba wiązów”, 
wyw oływ ana przez grzyb (Ceratocystis ulmi), 
stw ierdzona po raz pierwszy przed 45 laty  w 
Holandii. Porażeniu ulegają całe drzewa, i to 
od najm łodszych do najstarszych. W niektó
rych miastach, np. w Poznaniu i w W arszawie, 
zostały wyniszczone wszystkie wiązy. Ostatnio 
choroba ta  dokonuje systematycznego, całkowi
tego wyniszczenia pięknych starych wiązów 
w M orysinku, parku  w sąsiedztwie W ilanowa. 
W yniszczeniu ulegają również wiązy w  parku  
w Oliwie.

Przebieg tej choroby może być ostry  i prze
wlekły. W pierwszym  przypadku następuje  tak  
gwałtow ne więdnięcie i zam ieranie liści, że nie 
żółkną one, ale usychają zielone. Liście takie 
opadają, a końce pędów zasychają i laskowato 
zaginają się. Przy przew lekłym  przebiegu cho
roby (częstszym w Polsce) zaznacza się stop
niowe żółknienie i opadanie liści, obejm ujące 
najp ierw  tylko niektóre gałęzie. Po kilku la
tach rozwoju choroby drzewo zamiera. Na prze
krojach cieńszych i grubszych gałązek oraz pni 
w ystępują b runatne zabarw ienia jednego, dwu 
lub naw et trzech ostatnich przyrostów  rocz
nych. Grzyb powodujący tę  chorobę jest roz
noszony przez ogłodki żerujące na wiązach. 
Owady te, wychodząc z zarażonego drzewa, 
zm ierzają do korony na tzw. żer dojrzew ający 
i w tedy dokonują zakażenia. W arunki sprzyja
jące rozwojowi tej choroby to obecność w po
bliżu zdrowych drzew  m iejsc lęgowych ogłod- 
ków i ciepła pogoda w okresie wiosny. Ochro
na wiązów przed tą groźną chorobą polega
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przede wszystkim  na zwalczaniu przenosicieli 
choroby i w prowadzaniu do upraw y odmian 
odpornych wiązów. Drzewa starsze, zabytko
we, można zabezpieczyć przed wiosennym  doj
rzew ającym  żerem ogłodków przez zimowe 
opryskiwanie 12% DDT, rozpuszczonym w ksy
lenie.
C h o r o b y  b u k a  — W rzędzie drzew chro
nionych znajduje się również buk. Buk nie cie
szył się tak dużymi względami i opieką jak  
dąb i lipa, i dlatego starych drzew tego gatun 
ku jest stosunkowo mało nie tylko w parkach 
i alejach, ale również w lasach. Najgrubsze 
okazy m ierzą w obwodzie 7 m.

Buk — zarówno w lasach, jak  i na innych s ta 
nowiskach — najbardziej zagrożony jest przez 
hubę pospolitą (Fomes fom entarius). Zew nętrz
nym i oznakami choroby powodowanej przez 
hubę pospolitą są jej owocniki w kształcie ko
pyta o średnicy 10 do 40 cm, z podciągniętym  
spodem. W ewnętrzne oznaki działania huby po
spolitej w ystępują jako biała zgnilizna tw ar
dzieli i bielu. Zaatakowane drewno najpierw  
staje  się żółtawobiałe, miękkie, o konsystencji 
gąbczastej i oddziela się od zdrowej części 
drew na ciemną linią. Zgnilizna najczęściej za
czyna się w górnej części pnia i postępuje po
woli w dół drzewa, stopniowo obejm ując pień 
w całości. Porażone drzew a sta ją  się bardzo po
datne na złamanie pod wpływem  silniejszych 
wiatrów.

C h o r o b y  t o p o l i  — Topola na naszych 
ziemiach nie należy do drzew chronionych i nie 
prowadzi się jej inw entaryzacji. Jest to rze
czywiście drzewo pospolite, ale jednocześnie 
m ające swoisty wpływ na polski krajobraz. 
Odnosi się to szczególnie do starych topól nad 
wiślańskich. W ystarczy tu  wspomnieć ogrom
ne okazy tego drzewa, zresztą bardzo przetrze
bione przez burze w ostatnich latach, rosnące 
nad łachą w parku  w Puław ach lub tworzące 
aleję w okolicach Parchatki, na szosie do K a
zimierza. W łaśnie gatunek topoli nadw iślań
skiej po bardzo długim okresie zdrowia, w w ie
ku starszym  atakow any jest przez żagiew siar
kową; huba ta powoduje — tak jak u dę
bu — masową b runatną zgniliznę destrukcyjną 
drew na, które niezwykle łatwo wykrusza się, 
co prowadzi do powstawania dziupli i dużego 
osłabienia drzewa.

C h o r o b y  d r z e w  i g l a ' s t y c h  — D rze
wa iglaste stanowią bardzo istotny składnik 
naszego krajobrazu. Liczne okazy drzew igla
stych żyją wiele la t i osiągają znaczne rozm ia
ry, sta ją  się drzewam i zabytkowym i i godny
mi ochrony. Jednocześnie drzewa te w póź
niejszym  wieku podlegają często groźnym  cho
robom, powodowanym przez grzyby niszczące 
drzewo.
Do najgroźniejszych chorób drzew iglastych 
należy huba korzeniowa (Fomes annosus). H u
ba korzeniowa jest spraw cą zgnilizny drew na
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twardzielowego. Spowodowany przez nią d łu 
gotrw ały proces chorobowy u drzew starszych 
polega na powolnym rozkładzie drew na w ko
rzeniach i w odziomkowej części pnia. Drzewo 
porażone przez hubę korzeniową zwykle w y
różnia się mniej lub bardziej butelkow atym  
rozdęciem dolnej części pnia. Prócz tego na 
części pnia znajdującej się tuż nad ziemią i na 
odsłoniętych korzeniach w ystępują rozpłasz
czone i nieregularne w zarysie białe lub kre- 
m owobiałe owocniki. Niszczycielska działalność 
huby korzeniowej szczególnie ostro zaznacza się 
w drew nie twardzielowym , które najp ierw  sta 
je  się purpurowoczerwone, a później przybiera 
barw ę brunatnoczerwoną, z jednoczesnym  od
dzieleniem  się poszczególnych przyrostów  rocz
nych. Na zniszczonym drew nie w ystępują cha
rakterystyczne białe, kieszonkowate zagłębie
nia z czarną plam ką w środku. Dalszy rozwój 
procesu chorobowego prowadzi do całkowitego 
zniszczenia drew na i powstawania w ew nętrznej 
dziupli. Pozbawione tw ardzieli i osłabione drze
wo stopniowo zam iera lub staje się ofiarą h u 
raganów. Odnosi się to szczególnie do drzew 
w ystępujących w m ałym  zwarciu lub stojących 
pojedynczo. Zakażenie przez tę hubę odbywa 
się przez jakiekolw iek zranienie korzeni.

W pewnych okolicznościach groźnym  pasoży
tem , atakującym  zupełnie zdrowe drzewa, mo
że stać się opieńka miodowa, — grzyb po
wszechnie w ystępujący w glebach leśnych 
i parkow ych, w zasadzie żyjący jako saprofit. 
Spośród drzew  iglastych opieńka miodowa n a j
częściej atakuje świerk. Drzewo .porażone przez 
opieńkę wyróżnia się słabym  wzrostem, lekką 
chlorozą igieł oraz dość obfitym  nagrom adze
niem  się wycieków żywicznych w dolnej części 
pnia. Prócz tego w końcu lata  i w jesieni u 
podstaw y pnia w ystępują mniejsze lub w ięk
sze zespoły charakterystycznych i powszechnie 
znanych owocników grzyba, złożonych z trzo- 
na i kapelusza. Opieńka miodowa atakuje  drze
wa w inny sposób niż huba korzeniowa, która 
swą niszczycielską działalność zaczyna od tw ar
dzieli, a więc od środka, ku zew nętrznym  p a r
tiom  pnia. Opieńka atakuje pień od zewnątrz, 
niszcząc najpierw  miazgę, a później część bie- 
lastą pnia. Rozwój procesu chorobowego spo
wodowanego przez opieńkę jest bardzo szybki 
właśnie w skutek zniszczenia miazgi. W końco
w ych fazach choroby na zam ierających już 
drzew ach między korą a drew nem  korzeni i pni 
w ystępują obfite białe p łaty  grzybni. U drzew 
starszych sięgają one do kilku m etrów  w górę. 
Na obum arłych już drzewach owe p ła ty  grzyb
ni zam ieniają się w tzw. sznury, k tóre z pni 
przechodzą do gleby i tam  rozrastają  się i obfi
cie rozgałęziają, oplatając korzenie drzew zdro
w ych i zapoczątkowując w ten  sposób nowe 
ogniska choroby.

C z y n n o ś c i  o c h r o n n e  — Zakażenie 
drzew  odbywa się głównie przez różnego ro 
dzaju zranienia, dlatego też głównym  celem



czynności ochronnych jest takie zabezpieczenie 
zranień, aby uniemożliwione było w targnięcie 
czynnika sprawczego.

Miejsca większych zranień, np. po obłam anych 
lub obciętych gałęziach i konarach, są narażo
ne na okresowe nasiąkanie wodą z opadów, co 
w wysokim stopniu sprzyja rozwojowi grzy
bów niszczących drzewa. Początkowo pow stają 
niewielkie ubytki w drew nie, tzw. kieszenie, 
w których już stale u trzym uje się znaczna w il
gotność sprzyjająca zapoczątkowaniu na szerszą 
skalę rozkładu drew na. Tą drogą pow stają 
większe ubytki drewna, które nazywam y dziu
plami. Dlatego też wszelkie rany  możliwie 
wcześnie należy zabezpieczać w  ten sposób, 
aby utrudnić zatrzym yw anie się wody, a więc 
konieczne jest ich w yrów nanie i wygładzenie, 
z jednoczesnym  nadaniem  im odpowiedniego 
spadku. Jeżeli zaś są nierówności w formie 
w yrw  w drew nie lub spękań, to rany  takie na
leży zaplombować, aby w ten sposób zabezpie
czyć je  przed wilgocią i przez to nie dopuścić 
do zapoczątkowania rozkładu drew na.

Rany powstające po starannym  odcięciu gałęzi 
i konarów należy koniecznie powlec odkażają
cymi substancjam i chemicznymi, które odzna-

1. Przykład niewłaściwie założonej plomby, a — prze
krój poprzeczny, b — przekrój podłużny; 2. Przykład 
właściwie założonej plomby: a — przekrój poprzeczny, 
b — przekrój podłużny; 3. Wzmacnianie dziupli za po
mocą gwoździ; 4. Wzmacnianie dziupli za pomocą 
prętów ściągających.
1. Exemple d’un plombage défectueux  — a) section 
transversale, b) section axiale 2. Exemple d’un plom
bage convenablement effectué: a) section transversale, 
b) section axiale 3. Consolidation du creux à l’aide 
de clous 4. Consolidation du creux à l’aide de tendeurs

czają się z jednej strony toksycznością w sto
sunku do grzybów, a z drugiej łagodnym dzia
łaniem  na tworzącą się tkankę gojącą. Prócz 
tego środki te powinny chronić rany przed za
wilgoceniem. Do tego celu najlepiej nadają się 
takie substancje, jak  maść bitum inowa, maść 
ogrodnicza, prócz tego można zastosować minię, 
kreozol lub naw et 5% siarczan miedzi. Nie na
dają  się tu  substancje chemiczne stosowane do 
im pregnacji drewna.

S taranne zabezpieczenie ran  przez zaplombo
wanie bądź środkiem chemicznym sprzyja ich 
gojeniu się przez obfite w ytw arzanie tkanki 
gojącej, k tóra stopniowo pokryw a całą po
w ierzchnię rany. U drzew starych, zabytko
wych, oprócz ran  w ystępują różnej wielkości 
ubytk i drewna, czyli dziuple, które przeważnie 
pow stają w skutek działania różnych gatunków 
grzybów niszczących drewno. Owe ubytki w y
stępują w różnych częściach pnia oraz kona
rach. Częste są również dziuple zwykle dużych 
rozm iarów u podstaw y pnia bądź obejm ujące 
całą wysokość pnia drzewa.

Jedyną form ą zabezpieczenia drzew starszych 
przed dalszym ubytkiem  tkanki drzewnej 
i przed powiększaniem się dziupli jest plombo
wanie — zabieg przedłużający życie drzewa, 
powszechnie i od daw na stosowany, choć może 
w sposób mało racjonalny i przez to nie zawsze 
spełniający swe zadanie. N ieracjonalne plom
bowanie nie tylko nie powstrzym uje procesu 
rozkładu drew na, lecz przeciwnie, może go po
tęgować, a popękana plomba, z czasem pokru
szona, wypada.

Plom bowanie jest zabiegiem dość złożonym 
i obejm uje takie czynności, jak: oczyszczenie, 
form owanie, w niektórych przypadkach wzmac
nianie, wiązanie, dalej odkażanie i w ypełnia
nie.

Czyszczenie dziupli ma za zadanie całkowite 
usunięcie zniszczonego drewna. Do tego celu 
używa się narzędzi przystosowanych do pracy 
w tak  trudno dostępnych m iejscach jak  dziu
ple; są to różnego rodzaju noże, d łu ta m echa
niczne i świdry.

Po usunięciu zniszczonego drew na przystępuje 
się do form owania dziupli w ten  sposób, aby 
zapobiec w ypadaniu plomby i jednocześnie 
uniemożliwić dostanie się pod nią wody. Aby 
plom ba mogła się utrzym ać, należy rozszerzyć 
m iejsce plombowania poza brzegami otworu 
(il.il. la , 2a). Na brzegach otworu dziupli po
zostawić należy co najm niej dw ucentym etro- 
wą w arstw ę drew na, oddzielającą miazgę od 
plomby. W nęka dziupli powinna być tak ufor
mowana, aby w dolnej jej części nie mogła za
trzym ać się woda, a więc dolny brzeg otworu 
powinien być niżej niż dno wnęki (il.il. Ib, 2b).

Przy  bardzo dużych ubytkach drewna stosuje 
się wzm acnianie miejsca plombowania, zwłasz
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cza gdy dziupla jest wysoka, a ocalałe drewno 
w ystępuje tylko w cienkiej w arstw ie. P rzy b ra
ku wzmocnień mogą zaznaczać się różne od
kształcenia pni, zwłaszcza pochylonych. Aby 
tem u zapobiec wprowadza się najczęściej 
wzmocnienia zapew niające dobre połączenie 
i zespolenie się plomby z otaczającym  drew 
nem. Mogą to być gwoździe, powbijane do 
ściany oczyszczonej dziupli, lub w kręty  (il. 3). 
Często stosuje się również ściągające pręty  
z główkami i nakrętkam i, przeprowadzone w 
poprzek dziupli (il. 4).

W ten sposób przygotowane dziuple należy od
kazić, powlekając ich ściany różnym i substan
cjam i dezynfekującym i, np. 5°/o siarczanem 
miedzi lub kreozolem. Nie należy tu  stosować 
chemikaliów używanych do im pregnacji drew 
na, mogą one bowiem zniszczyć miazgę, zwłasz
cza gdy pozostała w arstw a zdrowego drew na 
jest stosunkowo cienka.

Po wyschnięciu ścian wnęki należy ją  dokład
nie powlec smołą sadowniczą lub m aścią b itu 
miczną, aby w ten  sposób uniemożliwić nasią
kanie drew na wilgocią pochodzącą z w ypełnia
jącej zapraw y cementowej. Ponieważ między 
ścianą wnęki a plombą może występować skra
planie się pary wodnej na skutek w ahań tem 
pera tu ry  i łatwiejszego oziębiania się plomby, 
niektórzy praktycy zalecają oddzielenie plomby 
od drew na, np. papą lub papierem  smołowa
nym. Dotychczas nie m am y niestety dobrych 
m ateriałów  wypełniających. Stosowany obec

nie beton jest bardzo ciężki, mało elastyczny 
i w ykazuje duże przewodnictwo cieplne, co po
w oduje skraplanie pary  wodnej między plom 
bą a ścianą dziupli. W ypełniając dziuplę, na
leży beton możliwie starannie ubić, aby w ten 
sposób zapewnić wypełnienie wszelkich szpar. 
Jak  już zaznaczono, beton jest m ateriałem  nie
elastycznym, dlatego zbudowana z niego plom 
ba może pękać. Aby tego uniknąć, korzystnie 
jest w większych plombach pozostawić szcze
liny dylatacyjne, które u łatw iają  ruchy plomby 
wraz z drzewem. Zachowanie szczelin dy lata
cyjnych może być najlepiej zapewnione przez 
zbudowanie plom by z odpowiednio uform ow a
nych bloków betonowych, k tó re  przekłada się 
w arstw ą papy bitum icznej. Szpary m iędzy blo
kam i a ścianą dziupli w ypełnia się rzadką za
praw ą cementową. Niekiedy zaleca się jako 
m ateriał do plombowania dziupli różne m ie
szanki bitum iczne, które są bardziej elastyczne 
niż beton, ale w ym agają podgrzew ania i to 
u trudnia  ich zastosowanie.

Na zakończenie należy jeszcze zaznaczyć, że 
zew nętrzna powierzchnia plomby nie może być 
w ysunięta poza w arstw ę miazgi, ponieważ unie
możliwia to w ytw arzanie przez miazgę tkanki 
gojącej. N arastanie i odkładanie tkanki gojącej 
na powierzchni plomby jest najlepszym  umoc
nieniem  i uszczelnieniem brzegów.

prof, dr Józef Kochman
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Warszawa

PROTECTION ET CONSERVATION DES VIEUX ARBRES 
LES MALADIES PARASITAIRES

Parmi les diverses causes de maladies dont sont a t
teints les arbres, les champignons lignivores en sont la 
plus fréquente, provoquant 85 à 90°/o des maladies in- 
fectueuses des plantes. Dans les vieux arbres les cham
pignons lignivores provoquent par la destruction, la 
formation de cavités, ce que entraîne en conséquence 
l'affaiblissement du bois et finalement sa destruction. 
Ces maladies sont l’oeuvre en premier lieu, des poly
pores (de la famille des Polyporacées) et des agarics 
(de ,1a famille des Agoricacées). L’infection des arbres 
se produit par les champignons lignivores qui pénè
trent dans les blessures de l’arbre.
Les chênes sont attaqués le plus souvent par Grifola 
sulphurea et par l’amanite phalloïde igné (Phallinus 
igniarius) qui provoquent la pourriture brunâtre du 
bois. Le tilleul est attaqué surtout par les polypores 
squameux (Polyporellus squamosus) qui provoquent 
la pourriture blanche de l’arbre entier.
Les ormes, sur le territoire de toute la Pologne, sont 
actuellement atteints surtout par la maladie dite „hol
landaise” provoquée par le champignon lignivore Ce- 
ratocystis ulmi. Elle provoque le flétrissement des 
feuilles e t des jeunes pousses. Cette infection est pro
duite par les insectes — scolytes qui vivent sur les 
ormes.
Le hêtre est menacé le plus souvent par l’agaric ordi
naire (Fomes fomentarius). La pourriture provoquée
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par ce champignon lignivore apparaît en général 
d’abord dans la partie supérieure du tronc et envahit 
peu à peu la base de l’arbre.
Le peuplier est attaqué le plus fréquemment par 
l’agaric sulphurique — comme le chêne.
Les arbres conifères sont menacés surtout par une 
maladie qui consiste en une lente décomposition du 
bois, des tissus intérieurs des racines et de la base 
de l’arbre — causée par l’agaric racineux (Fomes 
annosus). Un autre champignon lignivore qui attaque 
les arbres conifères, surtout les sapins, est le cham
pignon lignivore couramment connu sous le nom de 
Armillaria mellea, attaquant la partie extérieure du 
tronc et détruisant la pulpe du bois.
Les traitem ents de conservation concernent en pre
mier lieu la protection des blessures par lesquelles 
l’infection pourrait pénétrer. Les blessures toutes 
fraîches doivent être enduites de préparations toxiques 
fongicides. Le plombage des cavités des arbres con
stitue lui aussi une fonction de grande importance. Le 
traitem ent consiste alors à nettoyer le bois endom
magé, moulant la forme de la cavité et parfois même 
consolidant ses parois et, après une désinfection très 
précise, à compléter la cavité par de plombage. Le 
choix convenable des moyens et l’exécution effectuée 
avec précision, compte tenu de la spécifique de chaque 
cas, ont ici une grande importance.
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