Ochrona lasu.
1. Zagrożenie ze strony szkodników pierwotnych
Na terenie Nadleśnictwa Jarocin nie odnotowano ognisk gradacyjnych szkodników pierwotnych.
Pewne zagrożenie stanowią szkody od zwójki i miernikowców w drzewostanach dębowych.
Chrabąszcz majowy występuje w Nadleśnictwie sporadycznie i nie zanotowano stałych pędraczysk.
Należy prowadzić w przyszłej gospodarce działania w kierunku ciągłego zwiększania naturalnej
odporności biologicznej drzewostanów. Ten cel można osiągnąć poprzez:
−

zwiększanie udziału gatunków liściastych przy maksymalnym wykorzystaniu mikrosiedlisk,

−

terminowe i prawidłowe wykonywanie cięć pielęgnacyjnych,

−

ochronę mrowisk,

−

zakładanie punktów biologicznego oporu w ramach kompleksowej
z wykorzystaniem biogrup pozostawionych na wykonywanych zrębach,

−

ochronę pożytecznego ptactwa (budki lęgowe, karmniki),

−

dokładne prowadzenie jesiennych poszukiwań szkodników sosny,

−

prowadzenie systematycznej i dokładnej obserwacji drzewostanów w okresie rozwoju
szkodników pierwotnych w celu szybkiej likwidacji ewentualnych zagrożeń.

ochrony

lasu,

b) Zagrożenie ze strony szkodników wtórnych
W Nadleśnictwie główne zagrożenie powoduje przypłaszczek granatek, który znajduje
w przerzedzonych drzewostanach najkorzystniejsze warunki dla swego rozwoju. Drugim gatunkiem
stwarzającym obecnie zagrożenie jest nękający drzewostany dębowe opiętek dwuplamkowy.
W celu ograniczenia nadmiernego rozmnażania szkodników wtórnych należy:
−

dokonywać właściwej oceny zagrożenia,

−

zwalczać szkodniki przy zastosowaniu drzew pułapkowych i pułapek feromonowych,

−

systematycznie usuwać drzewa zasiedlone przez szkodniki wtórne,

c) Zagrożenie ze strony chorób grzybowych
Zagrożenie ze strony pasożytniczych grzybów występuje głównie w drzewostanach na gruntach
porolnych. W uprawach i młodnikach zagrożeniem jest opieńkowa zgnilizna korzeni, natomiast w
drzewostanach starszych huba korzeniowa.
Celem ochrony drzewostanów przed chorobami grzybowymi i zmniejszenia w przyszłości szkód
należy stosować następujące środki profilaktyczne:
−

wcześnie wykonywać czyszczenia późne w młodnikach,

−

prawidłowo
wykonywać
trzebieże
wczesne
wykonując
cięcia
pielęgnacyjne
w drzewostanach z występującą hubą korzeniową, co najmniej w 2 nawrotach,

−

w powstałych po hubie lukach wprowadzać gatunki liściaste,

−

unikać odnawiania gatunkami iglastymi powierzchni z występującą opieńką.

d) Zagrożenie ze strony zwierząt łownych
Zinwentaryzowano szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i młodnikach
sumarycznie na powierzchni 1585,30 ha.
W celu zmniejszenia szkód ze strony zwierząt łownych należy:
−

utrzymywać ich stan ilościowy na właściwym poziomie,

−

grodzić uprawy, podsadzenia i odnawiane gniazda,

−

egzekwować właściwe zagospodarowanie poletek łowieckich i dokarmianie zwierzyny,

−

wysadzać na obrzeżach upraw, głównie wzdłuż dróg krzewy i gatunki drzew liściastych.

d) Problematyka związana z trwałością ekosystemów leśnych.

Zadania w ochronie lasu w kontekście trwałości ekosystemów leśnych:
−

w walce ze szkodnikami w jak najszerszym zakresie wykorzystywać opór naturalny
środowiska,

−

zwalczanie chemiczne ograniczać do sytuacji koniecznych, stosując w takich
przypadkach najbardziej selektywne preparaty,

−

w trakcie wykonywania cięć rębnych i przedrębnych w minimalnym stopniu
naruszać funkcjonowanie ekosystemów leśnych (pozostawianie biogrup, ochrona
drzew dziuplastych, pozostawianie na zrębach kęp liściastych i młodszych),

−

preferować odnowienia naturalne, dbać o stan gleb leśnych.
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