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Zagrożenie drzewostanów przez choroby grzybowe stwarza największe problemy gospo-
darki leśnej w górach. Prowadzi to najczęściej do konieczności zmiany struktury gatun-
kowej i przestrzennej drzewostanów ukształtowanych w przeszłości z myślą o funkcjach 
produkcyjnych, jako funkcjach dominujących.

Przebieg chorób infekcyjnych i rozkład drewna pni drzew odbywa się często bez wi-
docznych objawów w koronach, a stwierdzenie zgnilizny możliwe jest dopiero po ścię-
ciu drzewa lub za pomocą specjalistycznych metod diagnostycznych. Do takich metod 
należy tomografia akustyczna, która dostarcza informacji o jakości drewna na przekroju 
poprzecznym pnia przez pomiar prędkości dźwięków rozchodzących się w tym ośrod-
ku. Zastosowanie metody umożliwia bezinwazyjne zbadanie drzew w cennych obiektach 
przyrodniczych, takich jak: rezerwaty i parki narodowe, a także w drzewostanach nasien-
nych, w lasach gospodarczych.

W Zakładzie Lasów Górskich IBL, w badaniach odziomkowej zgnilizny drewna, 
od 2007 roku stosowany jest tomograf Picus Sonic. Oceniano drzewostany świerkowe 
i jodłowe, w tym drzewa mateczne, na obszarze Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, stwier-
dzając podobną częstość występowania zgnilizny odziomkowej w drewnie tych dwóch 
gatunków. Zwrócono też uwagę na brak zgnilizny odziomkowej u daglezji w drzewosta-
nach nadleśnictw: Ujsoły i Węgierska Górka. 

W drzewostanach jodłowych karpackiej krainy przyrodniczo-leśnej, objętych ochro-
ną rezerwatową, wykonano badania w czterech górskich parkach narodowych i w jede-
nastu rezerwatach z jodłą. Potwierdzono zależność między intensywnością występowania 
odziomkowej zgnilizny drewna a wiekiem jodeł. Stwierdzono również liczne jodły objęte 
ochroną rezerwatową, znacznie starsze od występujących w lasach gospodarczych, które 
nie wykazują zgnilizny odziomkowej drewna. Jest to ważna informacja, która wskazuje 
na możliwość wykorzystania drzew z obszarów chronionych jako cennego źródła leśnego 
materiału rozmnożeniowego. 

Dzięki zastosowaniu bezinwazyjnej metody tomografii akustycznej możliwe było 
przebadanie chronionych prawem limb tatrzańskich. W październiku 2013 r. wykonano 
badania pni 30 drzew tego gatunku na stokach Żabiego nad Morskim Okiem. Okaza-
ło się, że 10 drzew nie wykazywało uszkodzeń drewna, u 10 stwierdzono zgniliznę 
na 25% powierzchni przekroju poprzecznego pnia, a u 10 – uszkodzenia ponad 25%. 
Stwierdzone uszkodzenia 20 limb (ok. 67% badanych drzew) można uznać za znaczne, 
chociaż są one zdecydowanie mniejsze od tych, które stwierdzono u świerków i jodeł 
w lasach gospodarczych.

Za pomocą tomografu określono również występowanie zgnilizny odziomkowej 
drzew doborowych świerka i jodły w lasach karpackich. Przebadano 70 drzew matecz-
nych jodły w 8 nadleśnictwach i 39 drzew matecznych świerka w 3 nadleśnictwach. 



Z drzew o najbardziej uszkodzonym drewnie i drzew o drewnie całkowicie zdrowym 
pobrano próbki do badań zmienności genetycznej, na podstawie markerów mikrosate-
litarnego DNA. Wstępne wyniki wskazują na możliwość genetycznych predyspozycji 
drzew do uszkodzenia drewna przez patogeny grzybowe.


