


 1

INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA

Rozwój i osiągnięcia  
Instytutu Badawczego Leśnictwa 

w latach 2006–2014 

pod redakcją
Barbary Głowackiej

Sękocin Stary 2015

rozwoj.indd   1 2015-06-01   10:56:30



2

Opracował zespół w składzie:
A. Arkuszewska, M. Brzozowska, K. Kubiak, E. Pękacka, M. Piwowarska, 

M. Stasiak, R. Szczygieł, J. Szewczykiewicz, P. Szmit, G. Szujecka

ISBN 978-83-62830-41-1

© by Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2015

Przygotowanie do druku:
biały-ogród.pl Agata Mościcka

Strzyżów, Glinik Charzewski 47, tel. 516-139-686

Druk i oprawa:
Poligrafia Bracia Szymańscy

Warszawa, ul. Marszałkowska 62, lok. 24, tel. 22 756-96-64

rozwoj.indd   2 2015-06-02   09:59:56



 3

SPIS TREŚCI

1. Przedmowa .....................................................................................................  5

2. Kierunki działalności Instytutu i ważniejszy dorobek  
w latach 2006–2014 ........................................................................................  7

2.1. Ekologiczne podstawy leśnictwa ..................................................................  7
2.1.1. Zrównoważony rozwój lasu i gospodarki leśnej  ..................................  7
2.1.2. Adaptacja lasów do zmian klimatu ........................................................  8
2.1.3. Gleboznawstwo leśne  ...........................................................................  11
2.1.4. Gospodarka wodna  ...............................................................................  14
2.1.5. Fitoekologia ...........................................................................................  18
2.1.6. Zooekologia i gospodarka łowiecka ......................................................  21
2.1.7. Ochrona różnorodności biologicznej .....................................................  26

2.2. Hodowla lasu ................................................................................................  34
2.2.1. Nasiennictwo  ........................................................................................  34
2.2.2. Szkółkarstwo .........................................................................................  37
2.2.3. Fizjologia drzew leśnych .......................................................................  39
2.2.4. Selekcja drzew leśnych i zachowanie zasobów genowych ...................  41
2.2.5. Techniki molekularne w leśnictwie  ......................................................  51
2.2.6. Odnowienie lasu ....................................................................................  58
2.2.7. Zalesienia i zagospodarowanie lasu na gruntach porolnych .................  63
2.2.8. Pielęgnowanie lasu ................................................................................  66
2.2.9. Metody zagospodarowania lasu ............................................................  71
2.2.10. Zagospodarowanie lasu na terenach klęskowych ................................  77
2.2.11. Uprawy plantacyjne i zadrzewienia .....................................................  79

2.3.Ochrona lasu ..................................................................................................  81
2.3.1. Entomologia leśna i ochrona lasu przed owadami ................................  81
2.3.2. Fitopatologia leśna ................................................................................  107
2.3.3. Ochrona przeciwpożarowa lasu .............................................................  114

2.4. Ekonomika leśnictwa ....................................................................................  122
2.4.1. Wartościowanie lasu, wycena szkód leśnych, funkcje lasu ...................  122
2.4.2. Organizacja i zarządzanie gospodarstwem leśnym ...............................  127

rozwoj.indd   3 2015-06-01   10:56:30



4

2.4.3. System finansowy i efektywność przedsięwzięć gospodarczych  
w leśnictwie .....................................................................................................  134
2.4.4. Prognozowanie oraz planowanie w leśnictwie  .....................................  138
2.4.5. Polityka i prawo leśne  ..........................................................................  140

2.5. Urządzanie lasu .............................................................................................  147
2.5.1. Doskonalenie metod urządzania i inwentaryzacji zasobów drzewnych ... 147
2.5.2. Ocena stanu trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej ......................  152
2.5.3. Monitorowanie zanieczyszczeń środowiska i stanu zdrowotnego lasu .... 156
2.5.4. Akumulacja węgla w ekosystemach leśnych, produkcyjność  
drzewostanów ..................................................................................................  160

2.6. Użytkowanie lasu ..........................................................................................  166
2.6.1. Użytkowanie główne .............................................................................  166
2.6.2. Użytkowanie uboczne ...........................................................................  174
2.6.3. Nauka o pracy ........................................................................................  175

3. Rada Naukowa  ..............................................................................................  178

4. Inne formy działalności Instytutu.................................................................  179
4.1. Działalność biblioteczna, dokumentacyjna i obsługa informacyjna .............  179
4.2. Działalność wydawnicza ...............................................................................  181
4.3. Twórczość naukowa i popularnonaukowa w zewnętrznych wydawnictwach .. 184
4.4. Działalność edukacyjna ................................................................................  187
4.5. Wystawy ........................................................................................................  189
4.6. Niestacjonarne Studia Doktoranckie .............................................................  191
4.7. Studia podyplomowe „Ochrona przeciwpożarowa lasu” .............................  192
4.8. Współpraca z zagranicą  ...............................................................................  193

4.8.1. Współpraca w ramach organizacji międzynarodowych ........................  193
4.8.2. Międzynarodowe programy badawcze ..................................................  196
4.8.3. Współpraca dwustronna ........................................................................  210
4.8.4. Stażyści i doktoranci zagraniczni ..........................................................  218

5. Kronika Instytutu ..........................................................................................  224
6. Organizatorzy i zasłużeni pracownicy Instytutu ........................................  230
7. Stopnie i tytuły naukowe nadane w Instytucie i uzyskane przez  

pracowników Instytutu w latach 2006−2014 ..............................................  241
8. Wykaz pracowników Instytutu w latach 1930–2014 ..................................  247

rozwoj.indd   4 2015-06-01   10:56:31



 5

1. PRZEDMOWA

W roku 2015 Instytut Badawczy Leśnictwa obchodzi 85. rocznicę swojego istnie-
nia. Jest to okazja do przypomnienia historii i tradycji tej placówki badawczej, przybli-
żenia sylwetek znamienitych osób, które tutaj rozpoczynały, a często także wybitnymi 
osiągnięciami wieńczyły swoje kariery naukowe. Instytut został powołany przez Mini-
stra Rolnictwa i Reform Rolnych 10 lipca 1930 r. jako Zakład Doświadczalny Lasów 
Państwowych, od 20 marca 1934 r. przemianowany na Instytut Badawczy Lasów Pań-
stwowych (IBLP). Inicjatorem jego utworzenia i pierwszym dyrektorem był Jan Teodor 
Hausbrandt (1895–1940). W pierwszym dziesięcioleciu działalności Instytut prowadził 
badania i ekspertyzy, wspomagając realizowane przez Lasy Państwowe zadania związane 
przede wszystkim z intensyfikacją produkcji leśnej na rzecz odbudowy i rozwoju kra-
ju. Po II wojnie światowej IBLP został przekształcony w Instytut Badawczy Leśnictwa 
(IBL), i działał pod nadzorem Ministerstwa Leśnictwa, a następnie Ministerstwa Leśnic-
twa i Przemysłu Drzewnego do roku 1974. W latach 1974–1990 funkcjonował ponownie 
w strukturach Lasów Państwowych, a w roku 1990 stał się samodzielną jednostką na-
ukową podległą Ministerstwu Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 
obecnie zaś Ministerstwu Środowiska.

Tegoroczne obchody jubileuszowe rozpoczęliśmy 9 kwietnia złożeniem kwiatów pod 
pomnikiem dyrektora Jana Teodora Hausbrandta zamordowanego przed 75 laty, wraz 
z innymi polskimi oficerami, przez NKWD w Katyniu. Uroczystości upamiętnienia tej 
tragicznej i przedwczesnej śmierci towarzyszyła prezentacja dokonań i osiągnięć założy-
ciela Instytutu oraz wystawa dokumentów i pamiątek przybliżających sylwetkę tego wy-
bitnego badacza, organizatora, publicysty, i żołnierza walczącego o wolność Ojczyzny. 

Kolejnym aktem uczczenia pamięci Jana Teodora Hausbrandta stało się ustanowienie 
medalu Jego imienia za zasługi dla rozwoju nauk leśnych. Medal ten będzie przyznawany 
raz do roku osobie mającej wybitny dorobek w działalności naukowej lub dydaktycznej. 

Ważnym wydarzeniem roku jubileuszowego było też odsłonięcie 15 kwietnia tablicy 
pamiątkowej poświęconej pamięci profesora Jana Jerzego Karpińskiego – twórcy biało-
wieskiej placówki IBL. Tablica ta została umieszczona na gmachu Zakładu Lasów Na-
turalnych w Białowieży. Podczas uroczystości otworzyliśmy też salę nazwaną imieniem 
profesora J. J. Karpińskiego i zorganizowaliśmy wystawę publikacji, zdjęć i dokumen-
tów związanych z Jego działalnością.  

Współczesność IBL to lata wytężonej pracy, starań o środki na realizację badań, rozwi-
jania współpracy krajowej i międzynarodowej. W latach 2006–2014 IBL realizował rocznie 
średnio 140 zadań badawczych. Przeciętnie w roku pracownicy Instytutu wyjeżdżali za 
granicę 100 razy, do IBL przyjeżdżało ponad 35 gości zagranicznych, w tym 5 osób od-
bywało u nas staże. W tym okresie Instytut realizował 28 projektów zagranicznych, z tego 
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15 w ramach programów ramowych Unii Europejskiej, 4 w ramach funduszy struktu-
ralnych, 3 w ramach funduszy LIFE+ oraz innych źródeł międzynarodowych. Rozwój 
współpracy zagranicznej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej wyraża się również 
podpisaniem 14 umów o dwustronnej współpracy z instytucjami z 12 krajów. Od 2006 r. 
IBL zorganizował lub współorganizował 28 konferencji i 17 seminariów krajowych oraz 
20 konferencji i 19 seminariów międzynarodowych. W maju 2015 r. w bazach platformy 
Web of Science było zarejestrowanych 401 publikacji pracowników IBL, które cytowano 
2885 razy (w każdym roku średnio 74 razy).

Wielokierunkowa działalność naukowa IBL była możliwa dzięki inicjatywom, po-
święceniu i pracy obecnych i byłych pracowników Instytutu, którym w sposób szczegól-
ny pragnę przy tej okazji podziękować. Składam też podziękowania Radzie Naukowej, 
w której pracach biorą aktywny udział przedstawiciele innych jednostek naukowych i or-
ganizacji – za inicjowanie i współuczestniczenie w rozwoju naukowym kadry Instytutu 
oraz za wszystkie cenne uwagi i opinie przy realizacji inicjatyw IBL. Szczególne po-
dziękowania kieruję pod adresem Zleceniodawców zadań badawczych realizowanych 
w IBL, przede wszystkim zwracam się do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, 
Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska, Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 
Ich wkład w realizację projektów badawczych w ostatniej dekadzie, jak i w kolejnych 
latach jest gwarancją wzrostu potencjału badawczego pracowników IBL oraz rozwoju 
infrastruktury badawczej – inwestycji w najnowsze technologie przydatne w gospodarce 
leśnej i ochronie środowiska.

Wydawnictwo, które dzisiaj oddajemy do rąk Czytelników, jest kontynuacją serii 
„Rozwój i osiągnięcia Instytutu Badawczego Leśnictwa” zapoczątkowanej we wcze-
snych latach 80. XX wieku i kontynuowanej po roku 2000. Niniejsze opracowanie, wy-
dane w tym samym co poprzednie publikacje układzie, jest uzupełnieniem 85-letniej kro-
niki Instytutu. Wszystkich zainteresowanych zachęcam do zapoznania się z działalnością 
Instytutu Badawczego Leśnictwa w latach 2006–2014.

dr hab. Janusz Czerepko, prof. nadzw.
Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa
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2. KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU  
I WAŻNIEJSZY DOROBEK W LATACH 2006–2014

2.1. Ekologiczne podstawy leśnictwa

2.1.1. Zrównoważony rozwój lasu i gospodarki leśnej 

W Zakładzie Ekologii Lasu i Łowiectwa zakończono przegląd i analizę global-
nych i krajowych regulacji trwałej i zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki le-
śnej (K. Rykowski, 2007). Opracowanie stanowiło kontynuację wcześniejszych prac 
z zakresu międzynarodowej polityki leśnej i jej związków z polskim leśnictwem i po-
lityką leśną. Autor zajął się regulacjami i debatą o lasach po 2000 roku, szczególnie 
w związku z Paneuropejskim Ministerialnym Procesem Ochrony Lasów w Europie 
(MCPFE). Omówione zostały dokumenty dotyczące leśnictwa, powstałe w Johan-
nesburgu (Szczyt Ziemi II, 2002), w trakcie sesji UNFF, w ramach Unii Europejskiej 
(Forest Law Enforcement, Governance and Trade Action Plan). Zaprezentowano też 
relacje i współpracę między MCPFE a FAO oraz relację między MCPFE a konwencją 
o różnorodności biologicznej i Procesem Ministerialnym Ochrony Środowiska Przy-
rodniczego w Europie (PEBLDS). Opracowanie prezentuje w szerszym kontekście 
międzynarodowym V konferencję MCPFE – „warszawską”, oraz przyjęte w trakcie 
konferencji dokumenty. W rozdziale „Zakończenie i stwierdzenia końcowe” odnosi 
się m.in. do polskiej polityki leśnej i postuluje dalsze jej doskonalenie w kontekście 
V konferencji MCPFE. Do opracowania włączono 4 aneksy podsumowujące cykl 
prac z zakresu polityki leśnej.

W roku 2006 K. Rykowski, T. Andrzejczyk, D. Dobrowolska i in. zakończyli projekt 
pt. „Przyrodnicze i ekonomiczne efekty ekosystemowego podejścia w trwałym i zrów-
noważonym gospodarstwie leśnym na przykładzie Nadleśnictwa Tuszyma”. W opraco-
waniu omówiono koncepcję ekosystemowego podejścia, sformułowaną na podstawie 
dokumentów konwencji o różnorodności biologicznej i międzynarodowych dyskusji 
oraz literatury przedmiotu. Przedmiotem pracy było zagospodarowanie lasu ze szcze-
gólnym uwzględnieniem naturalnych sposobów odnowienia drzewostanów sosnowych 
i porównanie ich ze sposobami stosowanymi przy odnowieniu sztucznym oraz analiza 
skutków rezygnacji z intensywnej ochrony lasu przed owadami, chorobami i zwierzy-
ną, a także efekty reintrodukcji bobra, jako naturalnego czynnika regulującego stosunki 
wodne w zlewniach leśnych. Omówiono również techniki hodowlane służące różnicowa-
niu struktury drzewostanów jednogatunkowych w kierunku zwiększenia ich płatowości/
mozaikowatości przestrzennej i różnorodności biologicznej, a tym samym ich naturalnej 
odporności na czynniki biotyczne i abiotyczne. 
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2.1.2. Adaptacja lasów do zmian klimatu

W opracowaniu „Adaptacja rozwoju leśnictwa do zmian klimatu przewidywanych 
w perspektywie do 2080 r.” K. Rykowski (2011) przedstawił następujący ciąg hipotez:

– globalne ocieplenie klimatu jest faktem;
– zakres ocieplenia nie przekroczy w dającej się przewidzieć przyszłości fluktuacji 

występujących w ciągu ostatnich 10 tys. lat;
– współczesne gatunki drzew są ewolucyjnie tymi samymi, które przetrwały ostatnie 

zlodowacenie i będą tak samo jak w przeszłości reagować na zmiany, tzn. „podążać” za 
swoim optimum ekologicznym, podlegając jednocześnie ewolucji, tzn. przystosowując 
się do środowiska;

– przyszły obraz lasów jest na ogół znany, zmieni się natomiast ich lokalizacja/położenie;
– gospodarka leśna w obszarze swojego działania będzie miała do czynienia z lasami 

innymi pod względem struktury i funkcji niż teraz;
– zagrożona będzie/jest trwałość obecnych formacji leśnych w aktualnych lokaliza-

cjach, a na ustanowienie nowych struktur, lepiej przystosowanych, potrzeba będzie czasu 
liczonego pokoleniami drzew.

Na tym tle autor przedstawił przesłanki teoretyczne strategii (II), diagnozę stanu (III), 
założenia i uwarunkowania (IV), strategię adaptacji (V) oraz zaproponował wskaźniki 
monitorowania zmian w wyniku adaptacji. Mimo licznych zastrzeżeń, możliwe jest na-
kreślenie prawdopodobnych zmian oraz wskazanie możliwości i metod działania gospo-
darki leśnej w bliższej i dalszej perspektywie. 

Badania nad bukiem zwyczajnym na jego granicy naturalnego występowania w Pol-
sce prowadziły D. Dobrowolska, D. Farfał, M. Sułkowska i G. Olszowska (zakłady: Eko-
logii Lasu i Łowiectwa, Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych oraz Siedliskoznawstwa, 
2008). Celem badań było: określenie struktury i żywotności badanych drzewostanów 
bukowych, ocena struktury i żywotności odnowienia naturalnego buka w części nad-
ziemnej i podziemnej, charakterystyka dendrochronologiczna drzew bukowych oraz 
ocena zmienności i zróżnicowania genetycznego wybranych pochodzeń buka. Badania 
przeprowadzono na 20 powierzchniach usytuowanych wzdłuż granicy nizinnego zasięgu 
buka w nadleśnictwach: Młynary, Iława, Kudypy, Mrągowo, Lidzbark, Jamy, Kwidzyn, 
Łopuchówko, Pniewy, Góra Śląska, Podanin, Milicz, Krotoszyn, Zagnańsk, Brzeziny, 
Tomaszów Lubelski i Krasnystaw. Uzyskane wyniki badań potwierdzają możliwości 
rozwoju buka w przypadku zmian klimatu, na nowych obszarach w Polsce, czyli poza 
aktualnym zasięgiem. Na obszarach tych wzrośnie znaczenie konkurencji buka z dębem, 
sosną, świerkiem lub brzozą.

Badania w Nadl. Jawor nad konkurencją korzeniową 3 gatunków lasotwórczych (buk 
zwyczajny, dąb bezszypułkowy, klon jawor) na granicy ich naturalnego występowania 
w Polsce, wobec prawdopodobnych zmian klimatu, prowadziły D. Grygoruk i G. Ol-
szowska (2014). Autorki kontynuowały prace dotyczące oceny ekologicznych wymagań 
drzew leśnych, które ze względu na długi okres rozwoju są bardziej narażone na negatyw-
ne oddziaływanie globalnych zmian klimatu, w tym ekstremalnych zjawisk pogodowych. 
Określano żywotność korzeni buka zwyczajnego, dębu bezszypułkowego i klonu jawo-
ru, ze szczególnym uwzględnieniem korzeni drobnych i ich rozmieszczenia pionowego 
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w wierzchnich warstwach gleby, w jednogatunkowych biogrupach w drzewostanie mie-
szanym w wieku powyżej 120 lat, na granicy występowania badanych gatunków drzew 
leśnych. Badania wykazały, że strategia życiowa buka zwyczajnego i dębu bezszypuł-
kowego umożliwia rozwój w niekorzystnych warunkach środowiskowych np. poprzez 
intensywniejszy rozwój korzeni drobnych w niższych warstwach gleby. Klon jawor, 
jako gatunek o strategii konkurencyjnej, jest bardziej wrażliwy na niekorzystne warunki 
środowiskowe niż buk i dąb, co powoduje że w warunkach nagłych zmian warunków 
hydrotermicznych rozwija korzenie drobne z mniejszą intensywnością w wierzchnich 
warstwach gleby. Konkurencja w zależności od warunkach środowiskowych może stano-
wić czynnik ograniczający witalność korzeni lub czynnik stymulujący rozwój systemów 
korzeniowych, a w konsekwencji rozwój drzew leśnych. 

Badania nad wpływem ponad 50 elementów meteorologicznych na rozwój obcych 
gatunków inwazyjnych rodzaju Phytophthora w kontekście zamierania drzewostanów 
dębowych, bukowych i jesionowych prowadzili I. Olejarski oraz I. Matsiakh – stypen-
dystka z Ukrainy. Analizowano dane pochodzące z regionalnych dyrekcji LP we Wrocła-
wiu, Katowicach i Poznaniu. Przebadano tereny Natura 2000 należące do 12 nadleśnictw 
w aspekcie ryzyka występowania patogenów grzybowych (jak np. mączniak dębu) oraz 
lęgniowców rodzaju Phytophthora, zależnych od temperatury i wilgotności gleby. Zdro-
wotność dębów zależała przede wszystkim od opadów w czerwcu i w mniejszym stopniu 
od opadów w miesiącach letnich. Prawdopodobnie jest ona związana z uszkodzeniami 
korzeni drobnych wywołanymi przez gatunki Phytophthora. W roku z dużą ilością opa-
dów mogą one uszkodzić nawet 90% korzeni drobnych. Podobnie, ważna okazała się 
suma opadów zimowych, od której zależy grubość pokrywy śnieżnej chroniącej korzenie 
drzew przed wymarzaniem. Zbliżone relacje zauważono w przypadku mączniaka dębu 
Erisiphe alphitoides, któremu sprzyjały wilgotne wiosny i ciepłe lata. Powodował on 
wtedy defoliację aparatu asymilacyjnego nawet wysokich drzew. Sądzi się, że ciepłe 
zimy powodują wcześniejsze występowanie mączniaka niż zazwyczaj (już w marcu za-
miast w kwietniu) i powoduje on w tych latach większe uszkodzenia pędów drzew.

W Zakładzie Gospodarki Leśnej Regionów Górskich prowadzono badania nad okre-
śleniem roli sosny zwyczajnej w biocenozach górskich oraz jej potencjalnych zagrożeń 
w Krainie Karpackiej w warunkach zmieniającego się klimatu (S. Ambroży, 2011). Mia-
ły one na celu określenie podatności drzewostanów gospodarczych z udziałem sosny 
w Karpatach na szkody spowodowane występującymi w ostatnim okresie ekstremalny-
mi warunkami pogodowymi oraz określenie żywotności odnowień występujących pod 
okapem sosen, jako pokolenia, które będzie decydować o przyszłości drzewostanów go-
spodarczych z udziałem tego gatunku w Karpatach. Uzyskano wyniki wskazujące na 
ograniczone możliwości wprowadzania sosny w Karpatach, w tym również, jak się wy-
daje, w niższych położeniach piętra pogórza, głównie z powodu wrażliwości na szkody 
atmosferyczne. W razie konieczności zwiększania udziału tego gatunku na niektórych 
siedliskach w górach, należy się liczyć ze wzmożonym, w porównaniu z innymi gatunka-
mi, ryzykiem wystąpienia szkód atmosferycznych.

Pracownicy zakładów: Gospodarki Leśnej Regionów Górskich, Ekologii Lasu, Ho-
dowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych oraz Ochrony Lasu brali udział w pracach między-
narodowego projektu BACCARA „Bioróżnorodność a zmiany klimatu – analiza ryzyka” 
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(W. Grodzki, W. Gil, D. Hilszczańska, J. Hilszczański, A. Żółciak, 2012). Celem projektu 
było stworzenie podstaw naukowych pozwalających na opracowanie narzędzi umoż-
liwiających leśnikom i instytucjom zarządzającym lasami dokonanie oceny zagrożeń 
europejskiej bioróżnorodności leśnej oraz ewentualnych strat na produkcyjności lasów, 
wynikających ze zmian klimatycznych. Badania dotyczyły kilku poziomów troficznych, 
obejmujących: 1) symbionty (mykoryzy), 2) producentów (rośliny – podstawowe ga-
tunki drzew), 3) konsumentów (owady roślinożerne, patogeny), 4) wrogów naturalnych 
roślinożerców (parazytoidy, drapieżce). Prace badawcze prowadzono na powierzchniach 
założonych w układzie transektów wysokościowych w przedziale wysokości 500–1100 
m n.p.m. Zlokalizowano je w drzewostanach mieszanych masywu Radziejowej oraz 
w świerczynach w masywie Pilska i Wielkiej Raczy (Beskid Żywiecki). 

Uzyskane wyniki mogą wskazywać, że najważniejszym czynnikiem decydującym 
o frekwencji i różnorodności grzybów symbiotycznych i patogenicznych oraz owadów 
kambio- i ksylofagicznych i ich entomofagów są warunki termiczne, pogarszające się 
wraz z wysokością n.p.m. Ewentualne zmiany klimatu mogą wpłynąć na zasięg pionowy 
roślinności, a w konsekwencji – także szkodników i chorób leśnych. Lite świerczyny 
(masyw Pilska) wydają się być bardziej podatne na konsekwencje tych zmian niż drze-
wostany mieszane (masyw Radziejowej) i dlatego powinny być pilnie poddane przebu-
dowie w kierunku zwiększenia różnorodności gatunkowej.

W ramach projektu PROZA „Platforma wspomagania decyzji operacyjnych zależ-
nych od stanu atmosfery” prowadzono prace nad określeniem stopnia zagrożenia drze-
wostanów w poszczególnych regionach kraju przez czynniki abiotyczne. Projekt aplika-
cyjny PROZA realizowano w latach 2009–2013 jako wspólne przedsięwzięcie czterech 
instytucji naukowych: Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego 
i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Oceanografii Uniwer-
sytetu Gdańskiego, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Instytutu Badawcze-
go Leśnictwa. Projekt był odpowiedzią na zapotrzebowanie podmiotów gospodarczych, 
których działalność w dużym stopniu zależy od warunków pogodowych i miał na celu 
ograniczenie ryzyka przy podejmowaniu decyzji operacyjnych w energetyce, leśnictwie, 
sadownictwie oraz gospodarce morskiej. 

Wykonano analizę szkód od wiatru i śniegu w lasach Polski w latach 2001–2010 
oraz zastosowano model ryzyka uszkodzenia drzewostanu do oceny zagrożenia lasów 
z uwzględnieniem krain przyrodniczo-leśnych (T. Zachara, A. Bruchwald, M. Liszew-
ska i in.). Wykorzystanie modeli szkód do oceny ryzyka uszkodzenia drzewostanu przez 
wiatr pozwoliło na wyróżnienie nadleśnictw o różnych miernikach zagrożenia w po-
szczególnych regionach kraju. Zlokalizowanie obszarów szczególnie zagrożonych umoż-
liwia podjęcie kroków zaradczych, ograniczających przyszłe szkody poprzez dostosowa-
nie metod zagospodarowania lasu do zwiększonego ryzyka. W ramach projektu PROZA 
udoskonalono również system monitorowania zagrożenia pożarowego lasów (M. Kwiat-
kowski i zespół) oraz opracowano modele zależności pomiędzy warunkami pogodowymi 
a wybranymi chorobami infekcyjnymi (P. Lech i zespół). 

W Zakładzie Lasów Naturalnych prowadzono badania m.in. zmian warunków klima-
tycznych i wodnych w środowisku lasów naturalnych Puszczy Białowieskiej (E. Malzahn, 
E. Pierzgalski, J. Tyszka, M. Janek, E. Fronczak, A. Stolarek, 2014). Analizę zmian klima-
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tycznych w Białowieży przeprowadzono na podstawie danych z ostatnich 66 lat (1948–
2013) ze stacji IMGW w Białowieży. Wyniki wskazały istotne trendy zmian warunków ter-
micznych. Do najbardziej wyraźnych należały trendy rosnące średniej temperatury rocznej 
i średniej temperatury sezonu wegetacyjnego (o około 0,15°C na 10 lat), podobne do warto-
ści prognozowanych w skali światowej (0,2°C na 10 lat). Odpowiada temu wzrost zasobów 
ciepła, manifestujący się m.in. wzrastającą liczbą dni gorących latem, malejącą liczbą dni 
z mrozem i silnym mrozem wiosną, krótszym okresem zalegania trwałej pokrywy śnieżnej.

Trendy te były główną przyczyną zmian terminu rozpoczęcia okresu wegetacyjnego 
i termicznych pór roku. Najważniejsze zmiany polegały na wcześniejszym rozpoczyna-
niu się meteorologicznego okresu wegetacyjnego oraz przedwiośnia, wiosny i lata, wy-
dłużaniu się lata i wcześniejszym kończeniu się zimy. Poprawiały się także niektóre pa-
rametry warunków opadowych, co wyrażało się tendencją wzrostu sumy opadów w roku 
i w sezonie wegetacyjnym po 1990 roku, zmniejszaniem się liczby dni bezopadowych, 
brakiem w ostatnich 13 latach posuch oraz zdecydowaną poprawą w latach 2009–2013 
warunków termiczno-wilgotnościowych.

Zmiany klimatu w Białowieży mogą być symptomami globalnego ocieplenia, najwy-
raźniej zaznaczającymi się w skróceniu okresu zimowego i we wzroście zasobów ciepła 
okresu wegetacyjnego. Te zmiany w obliczu postępującego wzrostu temperatury global-
nej, mogą doprowadzić w XXI wieku do istotnego zwiększenia zagrożenia roślin przez 
patogeny i owady oraz do częstszych naturalnych pożarów lasu w Puszczy Białowieskiej. 

2.1.3. Gleboznawstwo leśne 

Badania wpływu zalesień na zmiany fizyko-chemicznych i biologicznych właściwo-
ści gleb prowadzili I. Olejarski, J. Czerepko, J. Wójcik z Zakładu Siedliskoznawstwa 
i M. Małecka z Zakładu Fitopatologii Leśnej oraz G. Olszowska z Zakładu Gospodar-
ki Leśnej Rejonów Przemysłowych (2008). W trzech krainach i w siedmiu dzielnicach 
przyrodniczo-leśnych założono 15 stałych powierzchni próbnych, obejmujących zróżni-
cowane warunki siedliskowe: Bs, Bśw, BMśw i LMśw, Lśw. W celu określenia wpływu 
zalesień na przekształcenie się gleb porolnych w gleby leśne przeprowadzono obserwacje 
zmieniających się warunków glebowych na nowo zakładanych stałych powierzchniach 
próbnych oraz w różnowiekowych uprawach i młodnikach. Zakres badań obejmował: 
obserwacje fitosocjologiczne i pomiar drzewostanu na powierzchniach pozostawionych 
do naturalnej sukcesji, analizy chemiczne, fizyczne i biologiczne gleb, analizy morfolo-
giczne i chemiczne igieł sosny, pomiar przyrostu wysokości sosny na powierzchni z za-
biegami rewitalizacyjnymi, ocenę udatności nowo założonych upraw, a także ocenę stanu 
zdrowotnego upraw i młodników na powierzchniach próbnych. 

Stwierdzono, że na większości powierzchni próbnych dominują gleby rdzawe bie-
licowe. Uprawy sosnowe zakładane na Bs i często na Bśw wymagają zabiegów re-
witalizacyjnych, z uwagi na niską zawartość substancji organicznej (brak próchnicy 
nadkładowej typowej dla gleb leśnych). Krótki okres badań nie pozwala na prognozo-
wanie kierunku i dalszego rozwoju drobnoustrojów glebowych na siedliskach porol-
nych, a porównanie parametrów mikrobiologicznych badanych powierzchni z danymi 
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literaturowymi dotyczącymi lasów zagospodarowanych wskazuje, że skład zespołu 
drobnoustrojów glebowych w uprawach nie został jeszcze w pełni ustabilizowany. 

 Zastosowanie nawożenia organicznego miało bardzo korzystny wpływ na popra-
wę kondycji witalnej sadzonek. Z chorób infekcyjnych charakterystycznych dla sosny 
w wieku uprawy stwierdzono występowanie osutki jesiennej, jedynie 2-letnie sadzon-
ki sosen nie wykazywały jeszcze objawów tej choroby. Oprócz szkód spowodowanych 
przez patogeny grzybowe zarejestrowano niewielkie szkody spowodowane żerowaniem 
owadów – osnuj i zwójek. 

W Zakładzie Gospodarki Leśnej Rejonów Przemysłowych prowadzono prace nad 
określeniem przydatności testów mikrobiologicznych i biochemicznych w diagnostyce 
gleb leśnych (J. Zwoliński, G. Olszowska, I. Matuszczyk i in., 2008). Badania prowa-
dzono na powierzchniach reprezentujących dominujące typy siedliskowe lasu w Polsce 
(Bśw, BMśw, Lśw, LMśw, BMG). Dotyczyły one właściwości chemicznych i aktywności 
biologicznej górnych warstw gleb i polegały na oznaczeniu: pH, zawartości węgla orga-
nicznego, azotu, fosforu i kationów zasadowych, kwasowości wymiennej, pojemności 
wymiennej i stopnia jej wysycenia zasadami, oraz obejmowały ocenę stanu mikrobio-
logicznego (biomasa i iloraz metaboliczny drobnoustrojów, udział grzybów i bakterii 
w biomasie drobnoustrojów), pomiary intensywności oddychania i mineralizacji węgla 
organicznego a także aktywności enzymów (ureazy, fosfatazy kwaśnej i dehydrogenaz). 
Na wybranych powierzchniach siedlisk borowych i lasowych oznaczono także rozmiesz-
czenie węgla organicznego i biomasy drobnoustrojów w profilu glebowym, co pozwoliło 
ustalić poziomy gleb leśnych odznaczających się istotną aktywnością biologiczną.

Na podstawie uzyskanych wyników badań oraz danych literaturowych określono za-
sady metodyczne dotyczące badań mikrobiologicznych gleb leśnych. Badania te mogą 
być przydatne przy klasyfikacji gleb zdegradowanych, w przypadku których stosowa-
ne dotychczas metody prowadziły często do podejmowania błędnych decyzji gospodar-
czych, a także przy opracowaniu zasad postępowania hodowlano-ochronnego lasów zde-
gradowanych przez zanieczyszczenia antropogeniczne i przy leśnym zagospodarowaniu 
gruntów marginalnych (poprzemysłowych, pogórniczych, porolnych). 

Równocześnie badano aktywność biologiczną gleb leśnych w drzewostanach świer-
kowych i mieszanych na terenie Beskidu Śląskiego (G. Olszowska, J. Zwoliński, I. Ma-
tuszczyk i in., 2008). Celem prac było określenie intensywności przemian biochemicz-
nych i stanu mikrobiologicznego gleb w drzewostanach mieszanych różnej bonitacji na 
siedliskach BMG, LMG i LG oraz ustalenie możliwości wykorzystania badań aktywno-
ści biochemicznej w szczegółowej diagnostyce stanu siedlisk leśnych. 

Stan mikrobiologiczny gleb był zależny od żyzności siedlisk i bonitacji; udział Cmic 
w Corg oraz intensywność mineralizacji substancji organicznej były wyraźnie wyższe na 
bogatszych siedliskach LG i LMG niż BMG. Aktywność badanych enzymów glebowych 
(ureazy, asparaginazy, fosfatazy kwaśnej i dehydrogenaz) uwarunkowana była jakością 
siedliska i była wyraźnie niższa w BMG niż w LG i na ogół zmniejszała się wraz ze 
spadkiem bonitacji. Istotna zależność między biomasą drobnoustrojów, intensywnością 
mineralizacji węgla i aktywności enzymów a właściwościami chemicznymi gleb jest ar-
gumentem uzasadniającym wykorzystanie parametrów dotyczących aktywności biolo-
gicznej gleb, jako wskaźników ich żyzności. 
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G. Olszowska (2014), w wybranych rezerwatach cisa pospolitego, wykonała ocenę 
żyzności siedlisk leśnych przy użyciu testów biochemicznych. Badania prowadzono na 
powierzchniach wyznaczonych w czterech rezerwatach nizinnych: „Bogdanieckie Cisy”, 
„Cisy Rokickie”, „Cisy Tychowskie”, „Cisy w Czarnem” oraz w rezerwacie wyżynnym 
„Kretówki”, a także w sąsiadujących wydzieleniach poza rezerwatami. Ocenę jakości 
gleb wykonano na podstawie wyników analiz chemicznych, które polegały na ozna-
czeniach: pH, zawartości węgla organicznego, azotu, fosforu i kationów zasadowych, 
kwasowości hydrolitycznej oraz pojemności sorpcyjnej. Wykonano pomiary aktywności 
enzymów glebowych: ureazy, asparaginazy, fosfatazy kwaśnej i dehydrogenaz w pozio-
mach organicznym (O) oraz próchnicznym (A). 

Stwierdzono, że aktywność enzymów była ściśle związana z zawartością substancji or-
ganicznej, czego dowodem była ich statystycznie wyższa aktywność w poziomie organicz-
nym niż próchnicznym gleb rezerwatów oraz powierzchni położonych poza rezerwatami. 
Przeprowadzone badania wykazały niższą aktywność ureazy, asparaginazy, fosfatazy kwa-
śnej i dehydrogenaz w glebach poza rezerwatami niż w rezerwatach. Na powierzchniach 
poza rezerwatami notowano wyraźnie mniejszą zasobność gleb w składniki pokarmowe, 
wyrażoną mniejszą zawartością węgla organicznego, azotu, kationów zasadowych, fosforu 
oraz mniejszą pojemnością sorpcyjną aniżeli w rezerwatach. 

Opracowany przez autorkę biologiczny wskaźnik żyzności gleb (BW) przyjmował 
wyższe wartości w glebach rezerwatów niż poza rezerwatami, niezależnie od tego, który 
z parametrów biochemicznych przyjęto w obliczeniach. Wskaźniki biochemiczne mogą 
być bardzo przydatne w badaniach porównawczych, do oceny jakości gleb lub ich re-
akcji na czynniki zewnętrzne, zarówno naturalne, jak i antropogeniczne. Biochemiczny 
wskaźnik żyzności gleb (BW) może być wykorzystany w badaniach diagnostycznych 
gleb leśnych, co pozwoli zarówno na rzetelniejszą ocenę ich kondycji, jak i na bardziej 
wiarygodne prognozowanie wpływu czynników naturalnych i antropogenicznych na roz-
wój ekosystemu leśnego.

W Zakładzie Ekologii Lasu prowadzono prace nad jakościowym oraz ilościowym ozna-
czaniem dystrybucji mineralnych substancji amorficznych (alofan, imogolit, proto-imogo-
lit, bezpostaciowa krzemionka, tlenki żelaza) w profilach gleb o niskim pH (bielicowe, 
rdzawe i brunatne dystroficzne). Ponadto podjęto próbę wyjaśnienia roli tych substancji we 
właściwym dla danej gleby procesie glebotwórczym (K. Sokołowski, 2011). 

Zakład Siedliskoznawstwa był jednym z wykonawców projektu demonstracyjnego 
Forest Focus BioSoil, realizowanego przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europej-
skiej (J. Wójcik, 2008). Projekt polegał na wykonaniu inwentaryzacji właściwości gleb 
oraz różnorodności biologicznej na stałych powierzchniach obserwacyjnych (SPO). Było 
to największe dotychczas przedsięwzięcie związane z monitorowaniem gleb i różnorod-
ności biologicznej zrealizowane w całej Unii Europejskiej. Jego rezultaty będą podstawą 
rozwoju programu monitorowania interakcji środowiskowych w lasach Europy. 

Część polska projektu była realizowana na 530 SPO I rzędu w sieci 16×16 km oraz na 6 
SPO II rzędu zgodnie z aktualną wersją przewodnika „Manual on methods and criteria for 
harmonized sampling, assessment, monitoring and analysis of the effects of air pollution on 
forests. Part IIIa. Sampling and Analysis of Soil”. Na SPO I rzędu najliczniej reprezento-
wany był typ gleb rdzawych (38,9% powierzchni). Gleby bielicowe i brunatne zajmowały 
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po 14,5% powierzchni, gleby słabo wykształcone (inicjalne rumoszowate, arenosole i pe-
losole) łącznie – 8,1%, gleby gruntowoglejowe i opadowoglejowe łącznie – 7,6%, gleby 
płowe – 6,2%, gleby murszowe, murszaste i torfowe łącznie 6,0%, mady – 1,7%, czarne 
ziemie – 0,6%, i gleby antropogeniczne (łącznie kulturoziemne, industroziemne i urbano-
ziemne) – 1,9% wszystkich SPO.

2.1.4. Gospodarka wodna 

Badania zmian parametrów hydrologicznych zlewni leśnych Niżu Polskiego i ich kon-
sekwencji dla kształtowania się warunków siedliskowych przy różnej produkcyjności drze-
wostanów prowadzili w Zakładzie Siedliskoznawstwa J. Tyszka, E. Pierzgalski, M. Janek 
i A. Stolarek (2006). Na podstawie rozpoznania warunków klimatycznych, stanu zasobów 
wodnych i towarzyszących im symptomów przekształceń siedlisk wykonano ocenę kierun-
ków i zakresu zmian zachodzących w ekosystemach zlewni leśnych. Analizę wzajemnych 
relacji hydrologiczno-leśnych przeprowadzono z uwzględnieniem zróżnicowań warunków 
funkcjonowania lasu w 11 zlewniach badawczych, reprezentujących większe kompleksy le-
śne nizinnej partii dorzecza Wisły. Do interpretacji wyników wykorzystane zostały także re-
zultaty badań prowadzonych w okresie lat 1966–2000, a obejmujących większą liczbę zlewni. 

Tendencję do intensywnego zmniejszania wilgotności siedlisk leśnych obserwuje się 
już od początku lat 80. ubiegłego wieku. Jest ona następstwem wystąpienia jednocześnie 
kilku czynników, m.in. wzrostu temperatury powietrza i zasobności drzewostanów, sty-
mulujących zwiększenie intensywności procesu ewapotranspiracji, a także zmniejszenia 
się przychodu opadu. Obserwuje się również tendencję do przebudowy składu gatunko-
wego drzewostanów. Wypadają hydrofilne gatunki drzew jak Św,  Ol, Brz, a zwiększa się 
populacja gatunków liściastych, jak Db, Gr, Li, a także So. Tym zjawiskom towarzyszy 
obniżanie się poziomu zalegania wód gruntowych i malejący trend odpływu rzecznego. 
Jak wynika z prognoz wskazujących na dalszy wzrost „efektu cieplarnianego”, dla nie-
których rejonów kraju należy przewidywać kontynentalizację warunków klimatycznych 
i zagrożenie załamania się trwałości istnienia siedlisk leśnych, szczególnie tych które ba-
zują na zasobach wód gruntowych. Dalszym następstwem będzie zmniejszanie się odpły-
wu i wymywanie z ekosystemów leśnych substancji biogennych, uwarunkowane – poza 
wielkością odpływu, głównie zawartością jonów siarczanowych w wodach rzecznych. 

Zespół autorski: A. Boczoń, M. Janek, M. Wróbel i J. Tyszka (2008) badał wpływ 
składu gatunkowego i sposobów zagospodarowania drzewostanów na bilans i jakość 
wód w ekosystemach leśnych. Badania prowadzono w szerokim zakresie, obejmującym 
wszystkie poziomy przepływu wody. Na ich podstawie stwierdzono m.in., że:

– poddane analizie próbki charakteryzowały wartości graniczne wilgotności gleby, 
przy których występują ograniczenia w poborze wody przez roślinność, 

– opady atmosferyczne w sezonie wegetacyjnym wywołują zmiany uwilgotnienia 
gleby do głębokości 1 m w glebach piaszczystych (gleba rdzawa) i około 0,5 m w glebach 
brunatnych,

– w przypadku siedlisk leśnych, które mogą korzystać jedynie z wody pochodzą-
cej z opadów atmosferycznych, intercepcja poszczególnych warstw ekosystemu leśnego 
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ogranicza dostęp wody do gleby, a w efekcie zmniejsza ilość wody, z której może korzy-
stać roślinność. Największą barierę dla przedostania się opadu do gleby w drzewostanie 
stanowi warstwa okapu drzewostanu, dlatego zasadne jest określenie wielkości intercep-
cji w zależności od powierzchni liści okapu drzewostanu. Określono równanie zależności 
wielkości intercepcji [I] do wskaźnika ulistnienia [LAI] i wielkości opadu [PR] w posta-
ci: I = (-0,0339LAI2 + 0,251LAI + 0,0033) PR [mm],

– średnie wartości LAI drzewostanów wynosiły 0,52–1,01 w jednopiętrowych borach 
sosnowych; 0,67−1,57 w dwupiętrowych borach; 1,05−2,16 w lasach mieszanych niżu; 
1,15−2,30 w lasach mieszanych wyżynnych i górskich; 0,86−1,77 w lasach liściastych na 
niżu; 0,87−2,39 w lasach liściastych wyżynnych i górskich. Wartości wskaźnika wzrasta-
ją wraz ze wzrostem złożoności struktury drzewostanu. Duże pokrycie warstwy podrostu 
i podszytu drzewostanów wielopiętrowych znacząco podwyższa wskaźnik ulistnienia 
drzewostanu,

– badania modelowe wykazały, że: a) drzewostany iglaste pobierają mniejsze ilości 
wody niż drzewostany liściaste, drzewostany jednopiętrowe pobierają mniejsze ilości wody 
niż drzewostany wielopiętrowe, b) duży udział gatunków iglastych w drzewostanach wie-
logatunkowych skutkuje mniejszym poborem wody niż w drzewostanach zbliżonych pod 
względem siedliska i budowy strukturalnej, ale z mniejszym udziałem drzew iglastych, 
c) budowa drzewostanu oraz pokrycie poszczególnych warstw odgrywa kluczową rolę 
w ilości pobieranej wody przez drzewostan, d) drzewostany rosnące na siedliskach wyżyn-
nych i górskich pobierają większe ilości wody niż drzewostany na niżu. 

W 2007 r. E. Pierzgalski, A. Boczoń, J. Czerepko i in. opracowali analizę „Potrzeby, 
kierunki i metody retencjonowania wód na obszarze zarządzanym przez Państwowe Go-
spodarstwo Leśne Lasy Państwowe”. Przedstawiona została część koncepcji programowo-
-przestrzennej projektu pt.: „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie 
suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” zgłoszonego do realizacji w ramach 
programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie 2007–2012. 

W pierwszej części opracowania scharakteryzowano pod względem ilościowym i jako-
ściowym zasoby i potrzeby wodne w lasach nizinnych, określono wpływ systemów małej 
retencji na bioróżnorodność ekosystemów leśnych oraz przedstawiono obecny stan i potrzeby 
gospodarki wodnej oraz retencjonowania wód w lasach nizinnych. Druga część opracowa-
nia zawiera ogólną charakterystykę i ocenę metod zwiększania retencji wodnej na terenach 
leśnych wraz z charakterystyką szczegółową przyjętych w projekcie metod i rozwiązań. 
Zaplanowane w projekcie przedsięwzięcia podzielono na trzy następujące grupy działań: 
1) renaturyzacja obszarów wodno-błotnych, 2) odbudowa systemów nawadniających oraz 
przebudowa systemów odwadniających, 3) budowa obiektów retencjonowania wody. W koń-
cowej części podano wskazania określające działania mające na celu usunięcie lub ogranicze-
nie negatywnego wpływu przedsięwzięć na stan środowiska naturalnego. 

Równocześnie E. Pierzgalski, A. Boczoń, J. Czerepko, M. Janek i in. wraz z zespołem 
z Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW prowadzili w latach 2006–2009 
badania ankietowe, terenowe i kameralne w celu określenia warunków wodnych w wybra-
nych nadleśnictwach (oddzielnie dla lasów nizinnych i górskich) oraz zebrania informacji 
o zakresie przedsięwzięć związanych z retencją wodną. Wyniki wykazały brak dokładnej 
ewidencji urządzeń wodnych, brak specjalistycznego przygotowania pracowników zaj-
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mujących się gospodarką wodną w nadleśnictwach oraz brak odpowiedniego monitoringu 
zjawisk. 

Analiza rozwiązań konstrukcyjnych zbiorników wodnych zbudowanych w latach 90. 
ubiegłego wieku w dolinie Noteci oraz w Sudetach wskazuje, że większość z nich to 
zbiorniki zaporowe, a tylko kilka z nich jest zbiornikami kopanymi. Ogólna ocena ich 
stanu i funkcjonowania – poza kilkoma przypadkami – jest dobra, jakkolwiek poziom ich 
eksploatacji jest zróżnicowany. Po ponad 10-letnim okresie funkcjonowania zbiorników 
część ich elementów wymaga remontów, napraw, odmulenia, wykoszenia roślinności 
itp. Oddziaływanie zbiorników wodnych na drzewostan zależy od właściwego doboru 
parametrów zbiornika, z uwzględnieniem warunków siedliskowych, hydrologicznych, 
hydrogeologicznych itp.

E. Pierzgalski, J. Tyszka, M. Janek, A. Bruchwald i in. (2012) wykonali ocenę wpływu 
urządzeń retencyjnych na: zasoby wodne w zlewniach rzecznych, stosunki wodne na sie-
dliskach leśnych, zmiany przyrodnicze w ekosystemach leśnych oraz kondycję i wzrost 
drzewostanów. Badania terenowe wykonano w ośmiu obiektach reprezentujących różne 
rodzaje urządzeń retencyjnych i warunki siedliskowo-drzewostanowe. Stwierdzono, że 
wpływ urządzeń retencyjnych na zasoby wodne w badanych zlewniach był zróżnicowany 
w zależności od warunków środowiskowych zlewni, a także od warunków meteorolo-
gicznych. Zasięg oddziaływania zbiorników i urządzeń piętrzących w ciekach lub w ro-
wach był zależny od warunków geomorfologicznych, glebowych i hydrogeologicznych. 

Analizy chemiczne wód dopływających do badanych zbiorników oraz wód w zbior-
nikach nie wykazały znaczącego wpływu retencjonowania wód na ich jakość. Bardziej 
zróżnicowane było zanieczyszczenie dopływów, w dużej mierze wynikające z antropo-
presji. Ponieważ kształtowanie chemizmu wód jest procesem dynamicznym, wykazanie 
trendów zmian wymaga monitorowania go w dłuższym okresie czasu. Obszerne badania 
dendrologiczne na 17 powierzchniach wykazały, że kształtowane za pomocą urządzeń 
melioracyjnych położenie wody gruntowej ma pozytywny wpływ na kondycję drzew 
i przyrosty pierśnicowe. Należy jednak podkreślić, że przedsięwzięcia małej retencji oraz 
renaturyzacji siedlisk skutkują zmianami w strukturze i funkcjonowaniu ekosystemów 
leśnych dopiero po kilku sezonach wegetacyjnych, stąd też cenne są florystyczne, fitoso-
cjologiczne i hydrologiczne materiały porównawcze.

Wpływ infrastruktury małej retencji na zmiany warunków wodno-glebowych sie-
dlisk leśnych badali M. Wróbel i A. Boczoń (2011). Realizowany na terenie nadleśnictw 
Browsk i Strzałowo projekt miał na celu: 1) określenie dynamiki zmian poziomu zwier-
ciadła wody powierzchniowej i gruntowej wskutek ograniczenia odpływu wód poprzez 
zastosowanie budowli piętrzących, 2) ocenę oddziaływania obiektów małej retencji na 
warunki wodno-glebowe, 3) określenie za pomocą badań modelowych kierunku zmian 
warunków wodno-glebowych na siedliskach będących pod wpływem budowli piętrzą-
cych. Wykonane badania modelowe potwierdzają zwiększenie możliwości retencyjnych 
gruntu dzięki zbudowanym piętrzeniom. 

Badania wykazały, że zatrzymując wodę przez budowę progów, wydłużono okres 
zimowo-jesiennych rozlewisk, czym ograniczono okres obniżania się zwierciadła wody 
w okresie letnim. Wynikiem takiej sytuacji jest zwiększenie udziału gatunków olso-
wych na sąsiadujących z piętrzeniem siedliskach w obiektach badawczych w Puszczy 
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Prezydium Rady 
Naukowej kadencji 

2012-2016, od lewej 
W. Grodzki – zastępca 

przewodniczącego,  
I. Skrzecz – sekretarz, 

T. Borecki – 
przewodniczący,  

Z. Sierota – zastępca 
przewodniczącego 

(fot. L. Kruczek)

Dyrektorzy Instytutu w latach 1990-2014

1990-2008
Prof. dr hab. Andrzej Klocek

2008-2013
Prof. dr hab. Tomasz Zawiła 

Niedźwiecki

2013- 
Dr hab. Janusz Czerepko
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Siedziba Instytutu 
Badawczego Leśnictwa 
w Sękocinie Starym 
(fot. archiwum IBL)

Zakład Lasów 
Naturalnych  
w Białowieży 
(fot. archiwum IBL)

Zakład Lasów Górskich  
w Krakowie 
(fot. archiwum IBL)
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Uroczystość odsłonięcia 
tablicy poświęconej 

pamięci Profesora Jana 
Jerzego Karpińskiego 

– twórcy placówki 
naukowej IBL  
w Białowieży,  

15 kwietnia 2014 r.  
(fot. L. Kruczek)

Tablica pamiątkowa  
J. J. Karpińskiego  

(fot. L. Kruczek)
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Zmiany 
współczynnika 
hydrotermicznego 
sezonu 
wegetacyjnego 
k. w Puszczy 
Białowieskiej  
w latach 1948-
2013 w stosunku 
do wartości 
optymalnej

Trend zmian anomalii 
temperatury powietrza 
w latach 1950-2011  
w Puszczy 
Białowieskiej

Europejska 
klasyfikacja 
typów lasów
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Typy gleb wg 
klasyfikacji polskiej 

występujące na SPO I 
rzędu w sieci 16×16 km
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żyzności gleb (BW) 
w rezerwatach 

„Bogdanieckie Cisy”, 
„Cisy Rokickie”,  
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oraz w sąsiadujących 
wydzieleniach lasów 
zagospodarowanych
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na powierzchniach doświadczalnych 
z sosną w Rudach Raciborskich  

w różnych wariantach 
przygotowania gleby: TA-

talerzówka, OR-orka, SE-seppi, 
RA-rauba, RE-rębarka, K-kontrola 

poza pożarzyskiem
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w zlewniach o odmiennych kategoriach

bory w
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Udział jonów w ładunku rocznym w wodach opadowych  
i odpływających w zlewniach: Czerniawki, Płóczki  
i Ciekonia w 2009 roku

Udział jonów w ładunku  
w wodach opadowych  
i odpływających w zlewni 
potoku Bystra w 2009 roku
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Zmiany roślinności 
w wyniku piętrzenia 

powodowanego przez
bobra europejskiego 

na siedlisku olsu 
jesionowego  

(fot. J. Czerepko)

2004 r.

2007 r.

2009 r.
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Powierzchnia badawcza 
w projekcie BioSoil 
Forest Biodiversity  
(fot. J. Czerepko) 

Wartość systematyczna grupy gatunków 
klasy Querco-Fagetea w leśnych zespołach 
roślinnych i odpowiadających im kierunkach 
sukcesji w sośninach na gruntach porolnych, 
na terenie Beskidu Niskiego. 1 – Tilio-Car-
pinetum typicum, 2 – Tilio-Carpinetum luzu-
letosum, 3 – Dentario glandulosae-Fagetum 
typicum f. podgórska, 4 – Dentario glandulo-
sae-Fagetum typicum f. reglowa, 5 – Dentario 
glandulosae-Fagetum allietosum, 6 – Denta-
rio glandulosae-Fagetum lunarietosum, 7 – 
Dentario glandulosae-Fagetum festucetosum 
drymeiae, 8 – Luzulo luzuloidis- 
-Fagetum typicum, 9 – zbiorowisko Abies 
alba-Rubus hiatus.

Beskid Niski

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Zespół roślinny / kierunek sukcesji

W
ar

to
ść

 s
ys

te
m

at
yc

zn
a 

gr
up

y 
ga

tu
nk

ów
z 

kl
as

y 
Q

ue
rc

o-
Fa

ge
te

a 
(%

) 

Leśne zespoły roślinne w sąsiedztwie gruntów porolnych
Kierunki sukcesji w sośninach na gruntach porolnych

Przykładowe zdjęcie 
hemisferyczne do 
określenia wskaźnika 
Leaf Area Index 
(siedliskowy typ lasu: 
Lśw, drzewostan 
budowany przez dąb 
szypułkowy, grab 
pospolity  
i lipę szerokolistną  
z podszytem grabowo- 
-lipowo-bzowym)
(fot. J. Czerepko)
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Gospodarczy drzewostan nasienny dębu bezszypułkowego na terenie Nadl. Smolarz, powstały  
w wyniku odsłonięcia spod drzewostanu sosnowego

(fot. R. Paluch)

Parasolowata korona sosny nękanej szkodami powodowanymi przez szadź (A);  
sosna o znacznie zredukowanej koronie wskutek konkurencji gatunków liściastych (B)  

(fot. S. Ambroży)

rozwo_wkladki.indd   9 2015-06-01   10:13:45



Ogrodzona cisowa 
powierzchnia 
podokapowa  
w Nadleśnictwie 
Skarżysko  
(fot. B. Pawlak)

Ochrona indywidualna 
odnowienia naturalnego 
cisa w rezerwatach  
„Cisy Rokickie  
im. prof. St. Króla”  
(fot. D. Grygoruk)

Ocena stanu populacji 
cisa pospolitego  
w rezerwacie 
„Kretówki”,  
od lewej: D. Grygoruk, 
K. Szafran – leśniczy  
Wola Komborska,  
B. Kwołek – Zakład 
Usług Leśnych  
(fot. B. Pawlak) 
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Wizualizacja zmian składu gatunkowego jednego z drzewostanów występujących  
w zespole trzcinnikowo-świerkowego boru mieszanego Calamagrostio-Piccetum Sokoł. 1968  

w okresie 1975-2012 (Rezerwat Starzyna)

A) stan drzewostanu w 1975 r.

B) stan drzewostanu w 2012 r.
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Liczebność rodzin chrząszczy, które zostały odłowione w liczbie okazów większej niż 25,  
w borach obszaru ochrony ścisłej BPN (po lewej) i Nadleśnictwa Białowieża (po prawej); 2013 r.
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Montowanie skrzynek 
lęgowych dla pachnicy 
Osmoderma barnabita 

w Rezerwacie Przyrody 
„Niedźwiedzie Wielkie” 

w Nadl. Dobrocin,  
od lewej T. Jaworski  

i R. Plewa  
(fot. archiwum IBL)

Kontrola skrzynek 
lęgowych dla pachnicy  

w Nadl. Miłomłyn,  
od lewej T. Jaworski,  

J. Hilszczański  
(fot. archiwum IBL)

Ocena przeżywalności 
larw pachnicy 

wprowadzonych do 
sztucznych środowisk 

rozwoju (skrzynki 
lęgowe), od lewej  

J. Hilszczański,  
R. Plewa  

(fot. T. Jaworski)
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Zgniotek cynobrowy 
Cucujus cinnaberinus, 
jeden z gatunków 
saproksylicznych 
umieszczonych  
w aneksach II i IV  
Dyrektywy 
Siedliskowej;  
w Puszczy Białowieskiej 
występuje często  
(fot. J. M. Gutowski)

Pułapka do 
odłowu chrząszczy 
saproksylicznych 
stosowana w starszych 
drzewostanach 
dębowych  
(fot. R. Plewa)

Rzadko spotykana 
ważka Cordulogaster 
boltonii (Donovan) 
stwierdzona  
w rezerwatach  
„Las Cieliczański”  
i „Woronicza”  
w Puszczy 
Knyszyńskiej 
(fot. C. Bystrowski)
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Udział drzew 
zasiedlonych przez 

jemiołę  
w poszczególnych  

klasach biosocjalnych  
w zasięgu 

oddziaływania ENEA

Schemat dynamiki liczebności wybranych gatunków ptaków szponiastych i kruka  
w okolicach Rogowa w latach 1978-2013
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Wykonywanie zdjęcia 
fitosocjologicznego  
w zespole olsu porzecz-
kowego w Puszczy 
Augustowskiej,  
J. Czerepko  
(fot. K. Sokołowski)

Przygotowywanie 
odkrywki glebowej 
w Nadl. Ostrów 
Mazowiecka, A. Cieśla 
(fot. M. Dudzińska)

Udane zbiory trufli 
letniej (Tuber aestvium 
Vitt.), D. Hilszczańska  
(fot. A. Rosa-Gruszecka)
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Montaż kolektorów 
opadu bezpośredniego 

w Nadl. Piwniczna,  
od lewej: A. Kowalska, 
A. Lizoń – obserwator 

terenowy  
(fot. A. Boczoń)

Pomiar wód 
powierzchniowych  

w Nadl. Browsk,  
M. Wróbel  

(fot. A. Boczoń)

Pobieranie próbek  
gleby w Nadl. Rudy  

Raciborskie (pożarzysko  
z 1992 r.), I. Olejarski  

(fot. M. Falencka- 
-Jabłońska)
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Uczestnicy 
Międzynarodowej 
Konferencji „Las  
i Woda” w Mrągowie, 
14-17 września 2008 r. 
(fot. Michał Wróbel)

Uczestnicy 
Międzynarodowej 
Konferencji  
„Las i Woda”  
w Mrągowie, 
14-17 września 2008 r.,  
sesja terenowa w LKP 
Lasy Mazurskie   
(fot. Andrzej Boczoń)

Pobieranie próbek gleby 
w Nadl. Rokita,  
G. Olszowska  
(fot. D. Dobrowolska)
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Konsultacje dotyczące 
zasad ochrony przyrody 

w rezerwacie”  
Łężczok”, od lewej:  

M. Falencka-Jabłońska, 
Z-ca Nadleśniczego  

w Nadleśnictwie Rudy 
Raciborskie – T. Pacia, 

A. Kowalkowski  
(fot. archiwum IBL)

Badania dynamiki 
populacji nornika 

północnego  
w Biebrzańskim Parku 

Narodowym,  
Z. Borowski  

(fot. P. Lantova)

Wykonywanie zdjęć 
hemisferycznych na 
Stałej Powierzchni 

Obserwacyjnej 
monitoringu lasu   

w Nadl. Chojnów,  
A. Boczoń  

(fot. M. Wróbel)
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Badania fauny 
nietoperzy w Polsce  
na przykładzie 
populacji Myotis 
mystacinus  
(fot. A. Rachwald)

Zakładanie obroży 
telemetrycznej  
w Nadl. Polanów  
(fot. J. Todys)

Mykoryzy  
buka zwyczajnego  
Fagus sylvatica L.  
(fot. D. Grygoruk)

Zawieszanie budki 
lęgowej dla popielic  
w Nadl. Polanów,  
M. Pudełko  
(fot. Z. Borowski)
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Analiza entomologiczna 
leżącego graba  

w Białowieskim P.N. 
wykonywana przez  
J. M. Gutowskiego 

(fot. J. M. Gutowski) 

J. M. Gutowski 
poszukuje chrząszczy 

(Coleoptera)  
w Rezerwacie „Jazy”  

w LKP Lasy 
Gostynińsko- 
-Włocławskie  

(fot. J. M. Gutowski)

J. M. Gutowski strzela 
ze specjalnej procy  
w celu zawieszenia  

w koronie drzewa 
pułapki na owady; 

Puszcza Białowieska 
(fot. K. Sućko)
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J. M. Gutowski  
(z prawej)   
i A. Kudlewski 
przygotowują pułapkę 
lejkową do zawieszenia  
w koronie drzewa; 
Puszcza Białowieska  
(fot. K. Sućko)

Pobieranie odwiertu przy pomocy świdra 
Presslera z sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) 
z otwartą, wielokrotną blizną pożarową na jednej 
z powierzchni badawczych w białoruskiej części 
Puszczy Białowieskiej w celu określenia daty 
ostatniego pożaru w drzewostanie (fot. E. Zin) 

Materiał dendrochronologiczny (odwiert) 
pobrany przez E. Zin z żywej sosny zwyczajnej  
na  powierzchni badawczej w białoruskiej części 
Puszczy Białowieskiej (fot. B. Koster)
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A. Kudlewski 
przy pomocy 

pilarki spalinowej 
pobiera materiał 

dendrochronologiczny 
w postaci wyrzynka 

z pniaka sosny 
zwyczajnej na 

jednej z powierzchni 
badawczych objętych 
rekonstrukcją historii 

pożarów w białoruskiej 
części Puszczy 
Białowieskiej  

(fot. I. Sondej) 

Kodowanie i opis  
materiału dendrochro-

nologicznego w postaci 
wyrzynka z pniaka 

sosny zwyczajnej  
na powierzchni  

badawczej objętej 
rekonstrukcją historii 

pożarów w białoruskiej 
części Puszczy  

Białowieskiej, E. Zin  
(fot I. Sondej)

Wydatowana próba 
dendrochronologiczna 

pobrana  
z najstarszej martwej 

sosny zwyczajnej  
z powierzchni  

badawczej  
w białoruskiej części 

Puszczy Białowieskiej. 
Widoczne blizny 

pożarowe w 1655, 1667 
oraz 1692 r.  
(fot. E. Zin)
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S. Kossak – kierownik Zakładu Lasów Naturalnych w latach 2003-2007
(fot. archiwum IBL)

K. Sućko podczas opróżniania pułapki barierowej 
na owady w Puszczy Piskiej 
(fot. J. M. Gutowski)

R. Paluch (z prawej) i K. Sućko odszukują  
i odtwarzają stałe powierzchnie badawcze IBL  
w Rezerwacie Ścisłym Białowieskiego P.N.  
(fot. D. Raczkowska-Paluch)
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Białowieskiej i zapobieganie przesuszaniu tego rodzaju siedlisk. Należy uważać, aby 
powstałe rozlewiska nie stwarzały zagrożenia dla sąsiadującej przyrody. Stwierdzono, że 
przy stałym wysokim poziomie zwierciadła wody gwałtownie obniża się przyrost drzew, 
a w ciągu 2 lat następuje ich zamieranie. Należy jednak wziąć pod uwagę sytuację do-
datkowego podniesienia poziomu piętrzenia wskutek nadbudowanie tamy przez bobry. 
W miarę możliwości należy w czasie projektowania ocenić, czy osiedlenie się bobrów 
w pobliżu budowli piętrzącej będzie miało niekorzystny wpływ na sąsiadujące siedlisko, 
a jeżeli tak, to wprowadzić w projekcie zmiany niwelujące to zjawisko do minimum.

Wpływ stawów bobrowych i sztucznych zbiorników małej retencji na drzewostan 
i zasoby wód w dolinie rzecznej badali A. Boczoń, M. Wróbel i V. Syniaiev – stażysta 
z Ukrainy, w 2008 r. Badania przeprowadzono na ciekach płynących przez teren Nadle-
śnictwa Browsk w Puszczy Białowieskiej. W założonych kilka lat wcześniej obiektach 
badawczych prowadzono pomiary poziomu wód gruntowych oraz uwilgotnienia górnej 
warstwy gleby, a także określano zdolności retencyjne gleb wyrażone krzywą pF. Po-
wierzchnie badawcze znajdowały się pod bezpośrednim wpływem sztucznych spiętrzeń 
i działalności bobrów. W wyniku prac stwierdzono m.in. że:

– wybudowanie piętrzeń na ciekach skutkuje obniżeniem wielkości przepływów 
w cieku zarówno w okresie wiosennych roztopów śniegu, jak i po dużych opadach desz-
czu. Na terenach zalewu gwałtownie zmniejsza się przyrost drzew. Na terenach długo-
trwale zalanych zamarło blisko 80% drzew, a przetrwały jedynie te na granicy zalewu, 

– stawy bobrowe pełnią ważną rolę w zwiększaniu różnorodności biologicznej, re-
tencji wodnej i uwilgotnienia gleby, jednak na terenach leśnych są przyczyną zamierania 
drzewostanów w dolinie rzecznej, na skutek czego dochodzi do powstawania wylesio-
nych dolin i zanikania typowych leśnych zbiorowisk przyrzecznych,

– trudno jest przewidzieć okres trwania stawów bobrowych, wielkość zalewu i objętość 
zatrzymanej wody. Jeśli stawy te powstają w wyniku rozbudowania budowli zbudowanych 
z inicjatywy człowieka, to są znacznie większe i silniej oddziaływają na otoczenie,

– na terenach z dużą populacją bobrów retencja wodna powodowana przez te zwierzę-
ta powinna wystarczyć na odcinkach cieków, na których woda płynie cały rok, natomiast 
działalność człowieka w celu zwiększenia retencji powinna być prowadzona na okreso-
wych fragmentach cieków, szczególnie na terenach źródliskowych. 

E. Pierzgalski, J. Tyszka, M. Janek, K. Kucharska i M. Wróbel i in. w latach 90. XX w. 
zapoczątkowali stałe obserwacje procesów hydrologicznych i erozyjnych w leśnych obsza-
rach górskich w zlewniach trzech małych potoków (Czerniawka, Płóczka, Ciekoń) w Nad-
leśnictwie Szklarska Poręba (Sudety) oraz w zlewni potoku Bystra w Nadleśnictwie Wę-
gierska Górka (Beskid Śląski). Celem badań była ocena zmian podstawowych parametrów 
bilansu wodnego w zlewniach górskich w okresie ich wylesiania. Od 1996 r. wykonywane 
są badania hydrologiczne i erozyjne obejmujące: pomiary opadu i odpływu, analizy składu 
chemicznego wód opadowych i odpływowych, ocenę intensywności denudacji chemicznej 
i glebowej w badanych zlewniach potoków górskich. Zakres analiz jakości opadu w poto-
kach obejmuje: pH wód, przewodność, i stężenie: Ca, Mg, Na, K, Al, Fe, Mn, NO3

-, SO4
2-, 

PO4
3-, NH4

+ oraz metali ciężkich (Pb, Cu, Zn, Cd). 
W okresie 2006–2014 obserwacje były kontynuowane. W ostatnich kilku latach odpływ 

w półroczach letnich zmniejszał się. Wobec utrzymujących się podobnych wielkości 
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opadów, tendencję zmniejszania się odpływu można wyjaśnić wzrostem temperatury po-
wietrza, co zwiększa parowanie terenowe (w tym transpirację drzewostanów), oraz wzra-
stającą zasobnością drzewostanów. 

 Badania dotyczące nadziemnego przepływu pierwiastków w ekosystemie leśnym 
prowadzili A. Kowalska, J. Wójcik, Z. Cieśla (2014). Dokonano wyboru optymalnych 
parametrów (założeń) modelu, oceniając wpływ m.in. wyboru typu opadu, jonu-znacz-
nika, udziału jonów H+ i NH4

+ w wymianie jonowej, długości okresów modelowania na 
ocenę całkowitej depozycji, suchej depozycji i wymiany w koronach w drzewostanie so-
snowym i dębowym. W obydwu drzewostanach depozycja stanowiła od 45% do 62% cał-
kowitej depozycji jonów o działaniu zakwaszającym (Cl- i SO4

2-) i alkalizującym (Ca2+, 
Mg2+, K+, Na+). Całkowita depozycja mineralnych związków azotu osiągała podobny po-
ziom na obu powierzchniach, bliski górnej granicy ładunków krytycznych eutrofizacji. 
W obu drzewostanach obserwowana była sezonowość przepływów jonów, przejawiająca 
się np. w większej intensywności procesów wymiany jonowej w okresie letnim. Analiza 
składu opadów atmosferycznych i podkoronowych na 12 powierzchniach leśnych repre-
zentujących drzewostany liściaste (dębowe i bukowe) oraz iglaste (sosnowe i świerkowe) 
wykazała, że gatunki iglaste powodowały zakwaszenie opadów podkoronowych, pod-
czas gdy liściaste podnosiły ich pH. Drzewostany sosnowe i dębowe w większym stopniu 
niż świerkowe i bukowe wzbogacały opad w jony, pochodzące z wymiany w okapie. 

A. Boczoń i M. Wróbel (2012) badali wpływ zastosowania hydroabsorbentu ZEBA 
SP na udatność i wzrost sadzonek sosny pospolitej oraz na właściwości fizykowodne 
piaszczystych gleb leśnych. Badania laboratoryjne i terenowe wykazały, że zastosowa-
nie hydroabsorbentu pozytywnie wpłynęło na udatność odnowienia na zrębie na słabych 
glebach piaszczystych. Wyraźnie lepsza przeżywalność sadzonek po pierwszym okresie 
wegetacji miała miejsce w przypadku zamaczania systemów korzeniowych drzewek bez-
pośrednio przed sadzeniem w wodnym roztworze preparatu, czyli tzw. otoczkowania. 
W doświadczeniu z takim sposobem aplikacji sadzonki były średnio o około 15% wyższe 
niż na powierzchni kontrolnej i na powierzchni z podsypką. Różnice średniej wysoko-
ści sadzonek były statystycznie istotne. Zastosowanie hydroabsorbentu o stężeniu 0,5% 
zwiększyło efektywną i potencjalną retencję użyteczną gleb o 17% i wydłużyło czas wy-
sychania gleby od uwilgotnienia maksymalnego do minimalnego o 9–14 dni w porówna-
niu z glebą bez absorbentu. Szybkość wysychania gleby po zastosowaniu hydroabsorbentu 
zmniejszała się o 20–70%, szczególnie w pierwszych dniach po dopływie wody do gleby. 
Ponadto zastosowanie hydroabsorbentu zwiększało ilość anionów azotanowych, siarcza-
nowych i fosforanowych oraz kationów potasowych w wodzie odciekającej z gleb, nato-
miast blokowało wymywanie kationów wapniowych i magnezowych.

2.1.5. Fitoekologia

W Zakładzie Gospodarki Leśnej Regionów Górskich w Krakowie kontynuowano wie-
loletnie badania nad przedplonowymi drzewostanami sosnowymi w Karpatach (S. Ambro-
ży, 2010). Ich celem było: poznanie spontanicznych procesów kształtujących fitocenozy 
sosnowe na gruntach porolnych w Karpatach, głównie sukcesji i czynników modyfiku-
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jących jej tempo, określenie stopnia zaawansowania wymienionych wyżej procesów, ze 
szczególnym uwzględnieniem możliwości diagnozowania procesów sukcesyjnych ukie-
runkowanych na wytworzenie leśnych zespołów roślinnych oraz ustalenie zmienności geo-
graficznej przemian zachodzących w sośninach na gruntach porolnych w  trzech regionach 
fizjograficznych (Beskid Sądecki, Beskid Niski, Bieszczady Zachodnie). Stwierdzono, że 
łąki niebędące w użytkowaniu rolniczym opanowywane są spontanicznie przez sosnę, two-
rząc nietrwałe stadium sukcesyjne o charakterze zbiorowiska roślinnego Agrostis capillaris-
-Pinus sylvestris. Dalsza sukcesja przebiega w kierunku zbiorowisk i zespołów należących 
do klasy Querco-Fagetea, rzędu Fagetalia sylvaticae. 

Drzewostany sosny zwyczajnej na gruntach porolnych w Karpatach mają strukturę 
jednowiekową, jednopiętrową i z reguły jednogatunkową, z wyjątkiem tych, w których 
proces przemiany gatunkowej jest już bardzo znacznie zaawansowany. Najbardziej zróż-
nicowane pod względem struktury są sośniny trzeciej klasy wieku, powstałe po drugiej 
wojnie światowej w wyniku obsadzenia tym gatunkiem gruntów porolnych. W drze-
wostanach sosnowych, w których w wyniku działania czynników destrukcyjnych na-
stąpiło znaczne przerzedzenie się drzewostanu (poniżej 50% zwarcia koron), procesy 
sukcesyjne ulegają przejściowemu uwstecznieniu. Wyraża się to między innymi wycofy-
waniem się wielu gatunków charakterystycznych klasy Querco-Fagetea. 

Do czynników wpływających na tempo przemian składu gatunkowego sośnin na 
gruntach porolnych w Karpatach należą: czynniki atmosferyczne, zwierzyna płowa po-
wodujące szkody w odnowieniach, warunki świetlne wnętrza lasu i konkurencyjność ga-
tunków wkraczających w procesie sukcesji lub wprowadzanych w trakcie przebudowy. 
Na dynamikę zmian składu gatunkowego sośnin na gruntach porolnych składa się rów-
nież celowa działalność człowieka, ukierunkowana na przebudowę tych drzewostanów. 

W Zakładzie Ekologii Lasu J. Czerepko i K. Sokołowski (2010) prowadzili bada-
nia sukcesji roślinności na siedliskach mokradeł leśnych północno-wschodniej Polski, 
które w tym regionie wyróżniają się najwyższym stopniem naturalności. W celu okre-
ślenia zmian sukcesyjnych zachodzących  w zbiorowiskach mokradeł leśnych w ciągu 
ostatnich 40 lat m.in. wykonano 251 zdjęć fitosocjologicznych w płatach dziewięciu 
zespołów leśnych i objętych ochroną konserwatorską, na powierzchniach opisanych 
przez A.W. Sokołowskiego.

Zmiany warunków klimatycznych, takie jak wzrost temperatury powietrza, spadek 
ilości opadów atmosferycznych, szczególnie w ostatnim okresie, powodują obniżenie się 
poziomu wód gruntowych i zmniejszenie wilgotności siedlisk mokradeł leśnych. W ciągu 
ostatnich czterdziestu lat w badanych typach mokradeł leśnych nastąpił bujny rozwój 
drugiego piętra drzewostanu, podszytu i warstwy zielnej, przy jednoczesnym spadku po-
krycia warstwy mchów. Przeciętna liczba gatunków roślin w zdjęciu wzrosła o dwa tak-
sony. Ogólna liczba gatunków w dwu porównywanych okresach badawczych zmalała aż 
o 46 taksonów, w tym liczba gatunków mchów aż o 25. Na siedliskach lasów bagiennych 
nastąpiła ekspansja wielu gatunków mezo- i eutroficznych lasów liściastych, głównie 
w wyniku postępującego procesu mineralizacji torfu prowadzącego do wzrostu żyzności 
siedlisk. W większości zespołów występujących na siedliskach bagiennych i lęgowych 
zmiany sukcesyjne były na tyle istotne, że należałoby zmienić ich syntaksonomię sprzed 
czterdziestu lat.

rozwoj.indd   19 2015-06-01   10:56:31



20

W Zakładzie Lasów Naturalnych R. Paluch i E. Zin (2013) kontynuowali badania zmian 
roślinności prowadzone od lat 60. ubiegłego wieku. Obserwacje prowadzono na stałych po-
wierzchniach badawczych IBL, obejmujących następujące zbiorowiska leśne: różne posta-
cie grądów, łęg olszowo-jesionowy, bory mieszane świeże, bory świeże, subborealną świer-
czynę na torfie i świetlistą dąbrowę. Najbardziej widoczną zmianą w badanych zespołach 
leśnych była ekspansja grabu, która w ostatniej dekadzie nasiliła się. W efekcie nastąpiło 
ujednolicenie składu gatunkowego zbiorowisk leśnych, mniejsze lub większe ich upodob-
nienie do grądu. Świerk wycofał się do najbardziej oligotroficznych zbiorowisk leśnych. 

W zespołach oligo- i mezotroficznych zmiany warunków ekologicznych były naj-
większe. Stwierdzono wzrost ocienienia dna lasu, wzrost żyzności i wilgotności gleby 
oraz zmniejszenie się jej kwasowości (na podstawie ekologicznych liczb wskaźniko-
wych). W analizowanych zbiorowiskach leśnych z udziałem jesionu wyniosłego, szcze-
gólnie w zespole łęgu olszowo-jesionowego (Fraxino-Alnetum W. Mat. 1952) oraz wil-
gotnych postaciach grądów, w krótkim okresie (około 15 lat) zaobserwowano gwałtowną 
i silną redukcję udziału grabu we wszystkich warstwach drzewostanu. 

Do najważniejszych prawdopodobnych przyczyn stwierdzonych zmian roślinno-
ści zaliczono przede wszystkim: zmiany warunków klimatycznych, wpływających na 
konkurencyjność poszczególnych gatunków drzew, regenerację zbiorowisk leśnych po 
dawnych zniekształceniach, pośrednie oddziaływanie człowieka wyrażające się stopniem  
zanieczyszczenia powietrza. Wobec przyspieszenia tempa zmian składu gatunkowego 
drzewostanów różnych zbiorowisk leśnych coraz większego znaczenia nabiera zasada 
rozpraszania ryzyka hodowlanego poprzez promocję możliwie wielu gatunków drzew.

Nowym kierunkiem badań rozpoczętych w 2008 r było określenie uwarunkowań śro-
dowiskowych rozwoju mykoryz Tuber spp. (D. Hilszczańska). Ocena przeżywalności 
mykoryz tworzonych przez Tuber aestivum Vittad. na sadzonkach dębu szypułkowego 
i leszczyny na eksperymentalnych plantacjach wykazała, że po 6 miesiącach od inoku-
lacji blisko 40% wszystkich mykoryz sadzonek dębu stanowiły mykoryzy Tuber aesti-
vum, gdy w przypadku leszczyny udział ich wynosił zaledwie 6%. Po roku w uprawie 
odnotowano wyższą przeżywalność sadzonek dębu niż leszczyny. Mykoryzy T. aestivum 
stwierdzono na korzeniach wszystkich analizowanych sadzonek dębu, ich udział wyno-
sił 75%, natomiast na korzeniach leszczyny nie stwierdzono ich w ogóle. Identyfikację 
mykoryz wykonano metodami tradycyjnymi i potwierdzono metodami molekularnymi 
(analiza DNA). 

W latach 2010–2013 D. Hilszczańska prowadziła badania fizykochemiczne gleby i ana-
lizę składu gatunkowego roślinności w dojrzałych drzewostanach mieszanych na terenie 
nadleśnictw Pińczów i Chełm. Stwierdziła 6 lokalizacji występowania T. aestivum oraz to-
warzyszących jej gatunków trufli T. excavatum, T. maculatum o mniejszych wymaganiach 
co do zawartości wapnia w glebie. Ponadto odnotowała lokalizację T. macrosporum – ga-
tunku o dużej wartości ekonomicznej, który dotychczas nie był notowany w Polsce. Wyni-
ki badań potwierdziły, że siedliskiem odnotowanych gatunków trufli są grądy i świetliste 
dąbrowy. Czynnikiem kluczowym dla rozwoju T. aestivum i T. macrosporum jest zawar-
tość wapnia i węglanu wapnia w glebie. Wśród roślin runa wskaźnikiem występowania 
T. aestivum okazały się storczyki (Epipactis spp., Cephalanthera spp. i Cypripedium 
calceolus).
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W dwóch „ogrodach truflowych” w Michałowie i Olkuszu, poza analizą składu che-
micznego gleby prowadzono ocenę stanu mykoryz. Wykonane analizy mykologiczne 
i genetyczne wykazały pokrewieństwo między polskimi i europejskimi populacjami tru-
fli. Porównanie sekwencji DNA T. aestivum uzyskanego z mykoryz utworzonych na ko-
rzeniach sadzonek rosnących w tych ogrodach truflowych i sekwencji DNA okazów 
T. aestivum, pochodzących z Włoch, wykazało pełne ich podobieństwo (100%). W latach 
2011–2013 D. Hilszczańska, A. Boczoń, A. Rosa-Gruszecka i in. prowadzili badania nad 
ochroną i restytucją trufli letniej Tuber aestivum Vitt. w lasach Polski. Efektem prac jest 
opracowana „Instrukcja zakładania ogrodów truflowych”.

2.1.6. Zooekologia i gospodarka łowiecka

W Zakładzie Ekologii Lasu Z. Borowski (2006) badał mechanizmy współistnienia oraz 
interakcje zachodzące pomiędzy dwoma gatunkami sympatrycznych ssaków drapieżnych: 
łasicą łaską (Mustela nivalis) i gronostajem (M. erminea). W trakcie badań prowadzonych 
na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego analizował strukturę i dynamikę liczebności 
łasicy i gronostaja oraz dynamikę liczebności populacji podstawowego gatunku ofiary obu 
drapieżników – nornika północnego (Microtus oeconomus). Łacznie autor odłowił 70 łasic 
i 7 gronostajów. Poza liczebnością oba gatunki różniły się strukturą płci – u łasic wynosiła 
ona 1:1,9 na korzyść samców, a u gronostaji 6:1 na korzyść samic. Drapieżniki różniły 
się także rytmem aktywności dobowej: łasica wykazuje dzienną aktywność, podczas gdy 
gronostaj całodobową. Analiza wykorzystania środowiska wykazała, że choć oba gatunki 
drapieżników wykorzystują turzycowisko i unikają lasu, to gronostaj preferuje zakrzewione 
wyniesienia, a łasica otwarte turzycowisko. Jedynie w okresie zimy preferencje środowi-
skowe obu gatunków były zbliżone – preferowały pokryte krzewami wyniesienia. 

Omawiane gatunki w odmienny sposób reagują na zmiany zasobów pokarmowych, 
czyli na zmiany liczebności nornika północnego – podstawowego składnika diety tych 
drapieżników. W fazie najniższej liczebności nornika (2003 r.) nie odnotowano obecno-
ści gronostaja, który pojawił się w momencie wzrostu populacji swojej ofiary, łasica zaś 
obecna była przez cały okres. Otrzymane wyniki sugerują odmienną reakcję dwóch anali-
zowanych gatunków na zmieniające się zasoby pokarmowe i wskazują, że podstawowym 
elementem kształtującym interakcje pomiędzy łasicą i gronostajem jest zasobność bazy 
pokarmowej, nie zaś sam typ środowiska czy obecność drugiego gatunku.

Ponieważ łasica jest dużo bardziej skutecznym niż gronostaj drapieżnikiem w polo-
waniu na drobne gryzonie, spadek liczebności tego rodzaju ofiar poniżej pewnego progu, 
może być dla gronostaja sygnałem do podjęcia wędrówki w poszukiwaniu bardziej za-
sobnych miejsc. W związku z tym wydaje się, iż konkurencja nie jest podstawą kształtu-
jącą relacje zachodzące pomiędzy łasicą i gronostajem. Jednakże w warunkach środowi-
ska mało zróżnicowanego, o niskiej zasobności bazy pokarmowej, zjawiska konkurencji 
nie można wykluczyć. 

Z. Borowski (2010) badał również wpływ drapieżników wyspecjalizowanych (ptaków 
drapieżnych i drobnych łasicowatych) na zmiany liczebności populacji nornika północnego 
w Biebrzańskim Parku Narodowym. Monitorowano przez rok populację nornika na trzech 
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stałych powierzchniach odłownych i równolegle prowadzono obserwacje dziennych pta-
ków drapieżnych przebywających w pobliżu. Po zakończeniu obserwacji przeprowadzono 
eksperyment wyłączenia drapieżnictwa ptaków. Nieoczekiwanie, nie znaleziono zależności 
pomiędzy częstością wizyt ptaków drapieżnych a tempem wzrostu populacji nornika. Wy-
łączenie drapieżnictwa ptaków wykazało natomiast, że ta grupa drapieżników powoduje na 
początku wiosny (marzec–kwiecień) dużą śmiertelność nornika. Śledzono także dynamikę 
liczebności populacji łasicy łaski, gronostaja i nornika północnego – ich głównej ofiary. 
Podobnie jak w przypadku ptaków drapieżnych przeprowadzono eksperyment wyłącze-
nia drapieżnictwa drobnych łasicowatych. W dynamice populacji łasicy nie stwierdzono 
przesunięcia czasowego (opóźnienia) reakcji na dynamikę liczebności populacji nornika. 
Populacja łasicy i gronostaja nie wpływała istotnie na tempo wzrostu populacji nornika, 
podczas gdy zagęszczenie nornika w dużym stopniu warunkowało liczebność łasic i gro-
nostai. Eksperyment wyłączenia drapieżnictwa łasic i gronostai, przeprowadzony w fazie 
spadku liczebności populacji nornika, nie zmienił trendu spadkowego populacji nornika ani 
nie miał żadnego wpływu na przeżywalność norników.

Otrzymane wyniki wskazują, iż dwie analizowane grupy drapieżników: drobne łasi-
cowate i ptaki drapieżne, nie mają opóźnionej reakcji zagęszczenio-zależnej niezbędnej 
do wytworzenia endogennego cyklu w populacji nornika północnego.

W Zakładzie Ekologii Lasu prowadzono prace nad wykorzystaniem naturalnych sy-
gnałów stresu oraz sztucznie generowanych ultradźwięków dla ograniczenia szkód od 
gryzoni w lasach (A. Rachwald, M. Pudełko, 2013). W celu uzyskania sygnałów towa-
rzyszących zachowaniom agresywnym wybranych gatunków zwierząt (nornicy rudej 
i nornika północnego) doprowadzano do kontaktów zwierząt w kontrolowanych warun-
kach laboratoryjnych przy jednoczesnej rejestracji wizualnej i akustycznej. Na podstawie 
parametrów nagranych sygnałów opracowano sygnały sztuczne o tej samej częstotliwo-
ści i strukturze, w celu zastosowania w dalszych eksperymentach.

Kolejnym etapem prac było przetestowanie wpływu emisji sygnałów na zachowania 
zwierząt w warunkach laboratoryjnych oraz w warunkach naturalnych. Zastosowano sy-
gnały zsyntetyzowane na podstawie zarejestrowanych sygnałów agresywnych nornicy 
rudej i nornika północnego, a także sygnały drapieżcy (puszczyk) oraz sygnał neutralny 
jako kontrolę (głos wodniczki). Stwierdzono istotny wpływ emitowanych dźwięków na 
redukcję żerowania nornic rudych i nornika północnego. Na podstawie uzyskanych wy-
ników opracowano zalecenia dla praktyki (praktyczne wykorzystanie sygnałów w ochro-
nie lasu), z sugestią stosowania opracowanych sygnałów w ochronie zwłaszcza upraw 
leśnych przed nornicą rudą w okresie późnozimowego żerowania gryzoni. Zapropono-
wano zastosowanie opisanej metody naprzemiennie z metodą odstraszania za pomocą 
sygnałów chemicznych (śladów zapachowych drapieżnika). Wykonano i przetestowano 
prototyp przenośnego emitera służącego do wytwarzania w warunkach polowych opra-
cowanych sygnałów odstraszających. 

Na powierzchniach zlokalizowanych w równowiekowych drzewostanach na Górnym 
Śląsku, w Borach Tucholskich i w Puszczy Białowieskiej, w borze świeżym, odpowiednio 
na obszarach o wysokim, średnim i niskim stopniu skażenia substancjami pochodzącymi 
z emisji przemysłowych, A. Rachwald (2008) badał zróżnicowanie, zagęszczenie względne 
i aktywność nietoperzy, występowanie naturalnych kryjówek (dziuple) i martwych drzew 
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w drzewostanach, zagęszczenie ptaków (w tym gniazdujących w dziuplach) oraz zawartość 
32 pierwiastków w okrywie włosowej nietoperzy. 

Na badanych powierzchniach liczebność nietoperzy była bardzo różna, przy czym 
najmniej nietoperzy zarejestrowano w drzewostanach Górnego Śląska. Jednocześnie 
tutaj stwierdzono wysokie skażenie okrywy włosowej zwierząt metalami ciężkimi (do 
kilkudziesięciu razy wyższe niż zwierząt z Puszczy Białowieskiej). Stwierdzono też 
mniejsze zagęszczenie dziuplaków (ptaków stale wykorzystujących dziuple, jako miejsca 
gniazdowe) w drzewostanach na Górnym Śląsku w porównaniu z Puszczą Białowieską. 
Dostępność naturalnych kryjówek na badanych obszarach była bardzo różna, znacznie 
większa w Puszczy Białowieskiej, podobnie jak większe tam były wysokość drzew, pier-
śnica i miąższość grubizny. Uzyskane dane wskazują, że zróżnicowanie składu gatunko-
wego, zagęszczenia i aktywności nietoperzy w borach świeżych w Polsce zależy zarówno 
od czynników oddziałujących pośrednio (np. wpływ zanieczyszczeń powietrza na pokrój 
i wielkość drzew), jak i od zmian w drzewostanach działających bezpośrednio (np. usu-
wanie martwych drzew). Łączny wpływ zanieczyszczeń powietrza (przede wszystkim 
ograniczenie wzrostu drzew) i niektórych elementów gospodarowania (intensywne usu-
wanie drzew martwych i dziuplastych) może przyczyniać się do spadku przydatności 
środowiska leśnego dla niektórych gatunków zwierząt związanych z lasem. 

Badania nad funkcjonowaniem zgrupowania dziennych ptaków drapieżnych prowadził 
w okolicach Rogowa (środkowa Polska) J. Gryz (2013). Powierzchnia badawcza obejmo-
wała 105 km2 mozaiki polno-leśnej, lasy stanowiły około 25% terenu badań. Celem badań 
było określenie struktury jakościowej i ilościowej zgrupowania oraz scharakteryzowanie 
składu pokarmu, parametrów rozrodu, gniazd i drzew gniazdowych. Badaniami objęto 
również warunki meteorologiczne i dostępność pokarmu. Uzyskane wyniki porównywano 
z danymi z minionych dziesięcioleci. Wykazano obecność 8 lęgowych gatunków ptaków 
szponiastych Falconiformes oraz kruka Corvus corax. Łączne zagęszczenie całego zgru-
powania skrzydlatych drapieżników wynosiło 89 par/100 km2 powierzchni ogólnej. Po-
równując uzyskane wyniki z danymi z poprzednich dekad (1978−2003) można stwierdzić, 
że liczebność czterech gatunków: trzmielojada, pustułki, kobuza i błotniaka stawowego 
była stabilna, trzech: myszołowa, krogulca, kruka − wzrosła. Spadła natomiast liczebność 
jastrzębia, pojawił się również bielik jako nowy gatunek lęgowy. 

Nie stwierdzono negatywnego wpływu gospodarki leśnej na długoterminową liczeb-
ność badanych gatunków. Brak też podstaw do wnioskowania o silnym oddziaływaniu 
drapieżników skrzydlatych na populacje zwierzyny drobnej. W latach 70. i 80. na bada-
nym terenie funkcjonowały w dużym zagęszczeniu populacje kuropatw, zajęcy, bażan-
tów, królików, kaczek, łysek oraz, rekordowo liczna w skali Polski i Europy, populacja 
jastrzębia. Udział ww. gatunków w pokarmie był jednak marginalny we wszystkich okre-
sach badań. Kruk na badanym terenie był w znacznej mierze gatunkiem padlinożernym, 
pełniącym istotną rolę sanitarną w środowisku. Dynamika zagęszczenia poszczególnych 
gatunków była prawdopodobnie wypadkową synergicznego oddziaływania wielu czynni-
ków: 1) odbudowy populacji w dużej skali przestrzennej, 2) zmian dostępności pokarmu, 
będących efektem zmian w rolnictwie, 3) przemian społeczno-gospodarczych i anomalii 
meteorologicznych, 4) bezpośredniej antropopresji, 5) konkurencji w obrębie gildii i in-
nych interakcji międzypopulacyjnych w zgrupowaniu.
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W latach 1996–2006 P. Nasiadka prowadził inwentaryzację jeleniowatych metodą 
pędzeń próbnych i całorocznych obserwacji zwierzyny w trzech obiektach. Celem badań 
było poznanie dynamiki liczebności i struktur populacyjnych jeleni, danieli i saren oraz 
ocena praktycznej możliwości wykorzystania zastosowanych metod. Uzyskano wyniki 
wskazujące, że metoda pędzeń próbnych może być wykorzystywana do oceny trendów 
w dynamice populacji jeleniowatych jedynie na dużych obszarach, najlepiej w regionach 
hodowlanych zwierzyny, gdzie jest możliwa dokładna ocena struktury płci w populacji 
i przyrost. Pędzeń nie należy stosować do oceny małych populacji, zasiedlających część 
powierzchni obwodów łowieckich.

Pędzenia próbne w wybranym rejonie hodowlanym należy wykonywać w tych sa-
mych miotach z udziałem licznej nagonki i tych samych obserwatorów przez możliwie 
najdłuższy okres. Ocenę przyrostu populacji jeleni, danieli i saren należy wykonywać na 
podstawie udokumentowanych obserwacji raz w miesiącu, począwszy od października 
w przypadku jeleni, listopada – w przypadku danieli, i września – w przypadku saren. 
W okresie wzmożonego pozyskania łań i cieląt, tj. w styczniu, nie należy oceniać przyro-
stu populacji jeleniowatych.

Jeśli istnieją uzasadnione obawy co do wzmożonej śmiertelności młodzieży, re-
jestrowanie obserwacji zwierzyny należy prowadzić po zakończeniu sezonu polowań 
w lutym i marcu, ze szczególnym zwracaniem uwagi na właściwe rozpoznawanie cieląt, 
a zwłaszcza koźląt. 

J. Gryz z Zakładu Ekologii Lasu i Łowiectwa przedstawił analizę dotyczącą liczeb-
ności i rozmieszczenia populacji łosia (Alces alces) przed i po wprowadzeniu czasowego 
zakazu łowieckiego użytkowania tego gatunku w Polsce (J. Gryz, 2008). Od połowy lat 
80. Instytut Badawczy Leśnictwa prowadzi badania ankietowe, mające na celu śledzenie 
zmian liczebności łosi, ich rozmieszczenia przestrzennego, wpływu na lasy i gospoda-
rowania populacją w skali kraju i regionów. Zakończone w 2008 r. badania dostarczyły 
informacji dotyczących liczebności i rozmieszczenia przestrzennego łosi w Polsce od 
czasu ogłoszenia moratorium na pozyskiwanie tego gatunku, czyli od roku 2001. Analiza 
materiału ankietowego uzyskanego z 344 nadleśnictw w kraju wskazuje, że w czasie 7 lat 
trwania moratorium liczebność krajowej populacji łosia wzrosła z ok. 1,5 tys. do ponad 
3,5 tys. osobników. W tym samym czasie areał bytowania krajowej populacji zwiększył 
się z 1,3 mln ha do 1,6 mln ha. 

W konsekwencji wzrostu liczebności łosi wzrasta także powierzchnia szkód czynio-
nych przez ten gatunek w lasach zagospodarowanych. Największe szkody są rejestrowa-
ne w młodnikach. Ich powierzchnia wzrosła od czasu zawieszenia pozyskania łosi z ok. 
1 tys. ha do prawie 2,5 tys. ha. Wzrosły także szkody w uprawach, natomiast szkody 
w drzewostanach starszych nie wzrosły. Odpowiedzi na postawione w ankiecie pytanie 
o sposób dalszego postępowania z łosiem w Polsce wskazują jednoznacznie, że środo-
wisko leśników oczekuje na lokalne odstąpienie od moratorium (65% odpowiedzi). 19% 
respondentów opowiedziało się za całkowitym odstąpieniem od ochrony, natomiast 16% 
akceptuje dalszy całkowity zakaz pozyskiwania łosi.

W latach 2005–2010 Zakład Ekologii Lasu we współpracy z Wydziałem Leśnym SGGW 
i Wydziałem Biologii Uniwersytetu w Białymstoku prowadził badania nad charakterystyką 
genetyczną populacji jelenia szlachetnego, jako podstawy przyszłych przesiedleń jeleni, 
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celem poprawy jakości osobniczej populacji (Z. Borowski, J. Borkowski i in.). Wyniki ba-
dań uzyskano na podstawie prób pochodzących z 860 jeleni zebranych w 40 lokalizacjach 
w całej Polsce. Stwierdzono występowanie 2 odrębnych linii ewolucyjnych – zachodniej 
i wschodniej. Wskazuje to na fakt, iż Polska w okresie ekspansji polodowcowej została sko-
lonizowana przez jelenie wywodzące z dwóch głównych refugiów lodowcowych Europy: 
Półwyspu Iberyjskiego (linia zachodnia) i Półwyspu Bałkańskiego (linia wschodnia). 

 Jelenie z linii zachodniej dominują na większości terenów Polski, podczas gdy osob-
niki z linii wschodniej występują wyłącznie na południu Polski. Taki przestrzenny układ 
przebiegu linii ewolucyjnych jelenia świadczy o tym, że przesiedlenia jeleni odbywające 
się w przeszłości nie zaburzyły naturalnego przebiegu linii ewolucyjnych tego gatunku 
w Polsce. Najbardziej prawdopodobną przyczyną tego stanu rzeczy było to, że przesie-
dlenia jeleni następowały w obrębie tej samej linii ewolucyjnej – zachodniej. 

Zróżnicowanie jądrowego DNA w polskiej populacji jelenia szlachetnego jest znacz-
nie większe niż DNA mitochondrialnego. Źródłem największego zróżnicowania gene-
tycznego populacji jelenia szlachetnego jest zmienność wewnątrzpopulacyjna, która 
wyjaśnia ponad 94% obserwowanej zmienności genetycznej. Analizując zróżnicowanie 
genetyczne jądrowego DNA wszystkich 40 uwzględnionych w pracy populacji jelenia 
szlachetnego w Polsce, można je pogrupować w 12–15 podobnych grup populacji. Wy-
sokie zróżnicowanie jądrowego DNA pomiędzy populacjami i brak zależności pomiędzy 
dystansem genetycznym i geograficznym są wynikiem udanych przesiedleń jeleni, które 
miały miejsce w przeszłości.

Odziedziczalność masy poroża, czyli zależność fenotypu (jakości osobniczej) od geno-
typu u jelenia szlachetnego w tych samych warunkach środowiskowych wynosi 30%. Na 
pozostałe 70% wpływ mają czynniki zupełnie inne niż genetyczne, przede wszystkim, ja-
kość środowiska i klimat. Przy tak silnym wpływie czynników środowiskowych na jakość 
osobniczą jelenia oraz z uwagi na fakt, iż w obecnych wysoce liczebnych populacjach jeleni 
liczba wsiedlonych osobników powinna być odpowiednio duża, przesiedlanie tego gatunku 
w celu poprawy jakości osobniczej konkretnej populacji wydaje się być bezzasadne.

Badania czynników wpływających na rozmieszczenie przestrzenne danieli w Nadle-
śnictwie Poddębice prowadził M. Pudełko (2012). Autor określił dostępność bazy pokar-
mowej danieli, jej jakość oraz zmienność sezonową, a także jakość i sezonową zmienność 
warunków osłonowych. Jednocześnie określił zróżnicowanie drzewostanów w obrębie 
siedlisk leśnych. Na podstawie danych z lokalizacji danieli zaopatrzonych w obroże te-
lemetryczne dowiedziono, że gatunek ten, pomimo znacznej liczebności, wykorzystuje 
tylko część kompleksu leśnego, nie rozprzestrzeniając się na inne, znajdujące się w nie-
dużej odległości tereny. Wydaje się, że daniele mogą częściej wykorzystywać środo-
wisko mniej zasobne w pokarm, lecz z dobrymi warunkami osłonowymi. Ustalono, że 
dostępność bazy pokarmowej roślinności runa zależy od typu siedliskowego lasu, wieku 
drzewostanu i sezonu. Drzewostany starszych klas wieku charakteryzują się największą 
dostępnością roślinności runa, jako bazy pokarmowej danieli. Warunki osłonowe zale-
żą od typu siedliskowego lasu i wieku drzewostanu. Od warunków osłonowych zależy, 
w jaki sposób populacja danieli wykorzystuje środowisko.

W 1991 r. w Zakładzie Lasów Naturalnych rozpoczęto długookresowe badania nad wpły-
wem czynników biotycznych i abiotycznych na zachowania, koncentrację i ruchliwość 
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zespołu ssaków łownych i chronionych w dwóch sąsiadujących obiektach: lesie zagospo-
darowanym i rezerwacie ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego. W 1995 r. badaniami 
objęto całą Puszczę i rozpoczęto monitorowanie zwierzyny zintegrowaną metodą szaco-
wania stanów liczebnych i struktury populacji. Badania były prowadzone do 2006 r. przez 
S. Kossak. Ich celem było wypracowanie proekologicznych zasad gospodarki łowieckiej, 
m.in. przez: 1) zwiększenie dokładności oceny liczebności oraz struktury wiekowej i płcio-
wej populacji ssaków łownych i chronionych, 2) monitorowanie i interpretowanie zmian 
w populacjach zwierzyny w kolejnych latach, 3) dostosowanie wielkości pozyskania ło-
wieckiego do trendów populacyjnych, aktualnej liczebności i roli poszczególnych gatun-
ków zwierzyny w ekosystemie Puszczy.

Prace kontynuowali J. Borkowski, E. Chećko i J. Gryz (2011). Zastosowali standar-
dową na terenie Białowieskiego Parku Narodowego metodę pędzeń próbnych, uzupeł-
nioną o liczenia grup odchodów, oraz przetestowali możliwość wykorzystania kamery 
termowizyjnej i fotopułapek. Zagęszczenie jeleni wynosiło ok. 75 os./1000 ha, saren 
– ponad 10 os./1000 ha, i dzików – około 48 os./1000 ha powierzchni leśnej. Zastosowa-
nie kamery termowizyjnej do zbierania danych nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. 
Wpływ na ten fakt miało zbyt niskie zagęszczenie zwierzyny, mało przejrzysta struktu-
ra drzewostanów oraz niewielka dostępność dróg zimą. Fotopułapki, przy odpowiedniej 
ich liczbie i rozmieszczeniu, mogą być skutecznym narzędziem monitorowania struktury 
płciowej i wiekowej populacji zwierząt kopytnych.

2.1.7. Ochrona różnorodności biologicznej

Zakład Gospodarki Leśnej Regionów Górskich brał udział w pracach Akcji COST E27, 
która została utworzona w 2001 r. pod hasłem „Protected Forest Areas in Europe – Analy-
sis and Harmonization” (S. Niemtur, 2006). Głównym celem Akcji była harmonizacja ka-
tegorii LOCH (Leśne Obszary Chronione) stosowanych w szerokim zakresie w krajach 
europejskich w kontekście istniejącego międzynarodowego systemu obszarów chronio-
nych. Uczestniczyło w niej 72 specjalistów z 25 krajów europejskich, a także obserwato-
rzy z Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), z Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów 
w Europie (MPOLE) – Jednostki Łącznikowej w Warszawie, oraz z Europejskiej Komisji 
Ekonomicznej ONZ, PEBLDS. Uczestnicy Akcji COST E27 na kilkunastu spotkaniach 
roboczych, organizowanych w różnych europejskich krajach, prezentowali materiały do-
tyczące leśnych obszarów chronionych, przygotowane według ustalonego schematu. Ma-
teriały te posłużyły do opracowania obszernej monografii, z raportami krajowymi, oraz  
licznych syntez i baz danych prezentowanych na stronach internetowych EFI.

W ramach projektu BioSoil Forest Biodiversity J. Czerepko, A. Boczoń, R. Paluch, 
A. Cieśla i in. (Zakład Siedliskoznawstwa, Zakład Lasów Naturalnych, BULiGL w Bia-
łymstoku, SGGW, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Rolniczy w Kra-
kowie, Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu, 2008) prowadzili prace nad 
rozpoznaniem i oceną komponentów różnorodności leśnej, takich jak struktura i różno-
rodność gatunkowa, na stałych powierzchniach monitoringu I rzędu. Szczegółowe cele 
projektu obejmowały:
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– przeprowadzenie badań demonstracyjnych w celu harmonizacji informacji zwią-
zanej z różnorodnością lasów na poziomie europejskim i zaprezentowanie użycia po-
wierzchni I rzędu w tym kontekście;

– prezentację europejskiej klasyfikacji typów lasu na powierzchniach I rzędu i podjęcie 
próby stosowania jednolitej klasyfikacji lasów w Europie dla potrzeb przyszłych badań; 

– testowanie wybranych, międzynarodowo uznawanych, ‘mocnych’ i praktycznych 
wskaźników różnorodności lasów w dużej skali;

– ustanowienie zintegrowanej sieci projektów poświęconych bioróżnorodności lasów;
– wyznaczenie wielkoskalowego i hierarchicznego podejścia do różnorodności lasów 

europejskich oraz monitorowania w nich zmian czasoprzestrzennych.
Syntezę wyników badań zebranych w ramach projektu BioSoil Forest Biodiversity 

zawarto w monografii pt. „Stan różnorodności biologicznej lasów w Polsce na podsta-
wie powierzchni obserwacyjnych monitoringu”, która ukazała się drukiem w lipcu 2008. 
Szczegółowy opis przeprowadzonych badań, ich zakres i metodyka są zamieszczone na 
stronie internetowej projektu http://www.ibles.waw.pl/biosoil/. 

Zakład Lasów Naturalnych włączył się do Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorod-
ności (KSIB) koordynowanej w Polsce przez Uniwersytet Warszawski. Węzeł narodowy 
tej sieci jest częścią GBIF – światowego systemu informacji o bioróżnorodności (Global 
Biodiversity Information Facility). Celem KSIB jest udostępnienie polskich zasobów in-
formacji o bioróżnorodności oraz ustanowienie i wdrożenie wspólnych standardów 
(J. Gutowski i zespół, 2006). Skoncentrowano się na następujących 3 kierunkach:

– wprowadzenie do sieci danych entomologicznych, głównie pochodzących z badań 
prowadzonych w borach sosnowych Polski, a także z innych obserwacji dotyczących 
Coleoptera. W latach 2005–2006 udostępniono łącznie 9884 rekordy dotyczące tej grupy 
zwierząt, w tym 5833 odnoszące się do terenu Puszczy Białowieskiej;

– kontynuacja inwentaryzacji zawartości zbiorów zielnikowych przechowywanych 
w ZLN w Białowieży, zwłaszcza dotyczących gromad: skrzypów (Equisetophyta), pa-
protników (Polypodiophyta), workowców (Ascomycota) oraz części okrytonasiennych 
(Magnoliophyta;

– uzupełnianie istniejących rekordów o dane geograficzne (długość i szerokość geo-
graficzna, szacunkowy błąd pomiaru w metrach), co umożliwia przedstawienie lokaliza-
cji danych gatunków w postaci map cyfrowych. Współrzędne geograficzne umożliwiają-
ce lokalizację stanowiska zostały wprowadzone w ok. 67% rekordów.

W Zakładzie Siedliskoznawstwa J. Czerepko i J. Wójcik (2006) prowadzili prace nad 
określeniem kryteriów wyróżniania siedlisk chronionych i metod ich zagospodarowania, 
opierając się na badaniach i na przeglądzie danych literaturowych. Autorzy ustalili, że:

– siedliska przyrodnicze podlegające ochronie wymagają dokładnej inwentaryzacji;
– płaty siedlisk o niewielkim areale występowania w lasach Polski należy objąć 

ochroną i wyłączyć z użytkowania. Dotyczy to przede wszystkim buczyn storczykowych, 
jaworzyn, borów suchych, borów i lasów bagiennych, borów górnoreglowych i lasów 
łęgowych wymienionych w załączniku I dyrektywy siedliskowej;

– na pozostałych typach siedlisk jest możliwe pogodzenie ochrony siedlisk przyrod-
niczych i gospodarki leśnej. Celem ochrony będzie w tym przypadku zachowanie sie-
dlisk przyrodniczych o określonych parametrach, dotyczących zarówno roślinności, jak 
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i abiotycznych cech siedliska, które zostały sprecyzowane w opracowaniu „Interpretation 
manual of European Union habitats”;

– dostosowywanie składu gatunkowego zbiorowisk leśnych do panujących warun-
ków siedliskowych należy prowadzić, przy maksymalnym wykorzystaniu potencjału re-
generacyjnego istniejących fitocenoz, szczególnie tam, gdzie warunki siedliskowe nie 
uległy istotnym przekształceniom;

– podstawowym celem ochrony we wszystkich typach biotopów bagiennych i wilgot-
nych jest utrzymywanie właściwego reżimu wodnego i renaturyzacja warunków siedli-
skowych w biotopach zdegradowanych;

– w przypadku siedlisk będących przedmiotem zainteresowania gospodarki leśnej, 
m.in. grądów, buczyn i kwaśnych dąbrów, tylko reprezentatywna część powierzchni po-
winna podlegać ochronie w postaci sieci obszarów chronionych. Obszary te będą sta-
nowiły źródło diaspor dla pozostałych, regenerujących się siedlisk przyrodniczych na 
danym obszarze.

Zespół autorski z zakładów Siedliskoznawstwa, Urządzania i Monitoringu Leśnego, 
Ekonomiki i Polityki Leśnej, Lasów Naturalnych, Ekologii Lasu i Łowiectwa oraz Ochrony 
Lasu (J. Czerepko, J. Głaz, J. Hilszczański, A. Boczoń, R. Paluch i in.) w latach 2008–2009 
prowadził prace nad określeniem metod i wskaźników ochrony siedlisk leśnych oraz zasad 
jej monitoringu. Schemat oceny stanu siedliska przyrodniczego przyjęto zgodnie z projek-
tami rozporządzeń ministra środowiska w sprawie sporządzania projektu planu ochrony 
i projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. Wyróżniając trzy stopnie oce-
ny stanu siedliska: FV – właściwy, U1 – niezadowalający i U2 – zły, określono wskaźni-
ki oceny stanu siedliska, ze szczególnym uwzględnieniem parametru struktury i funkcji 
siedliska. Ocenie jakościowej i ilościowej podlegał wskaźnik struktury drzewostanu, skła-
du gatunkowego odnowienia i runa, zoocenozy oraz zniekształceń. W ramach wskaźnika 
struktury drzewostanu zaproponowano ocenę szczegółową składu gatunkowego, stadiów 
rozwojowych, struktury pionowej, martwego drewna i drzew biocenotycznych. Każdemu 
ze wskaźników parametru „struktury i funkcji siedliska”, poza zniekształceniami, nadano 
następujące wagi: 40 – struktura drzewostanu, 40 – skład gatunkowy odnowienia i runa, 
20 – zoocenoza. Pozostałe parametry i wskaźniki zniekształceń siedlisk były oceniane na 
podstawie wiedzy eksperckiej, a w opracowaniu zawarto wskazania do metodologii tej oce-
ny. Wskaźniki struktury i funkcji siedliska zawierają wartości cech charakterystycznych, 
których wielkość zależy od stopnia oceny siedliska.

W końcowej części opracowania zawarto propozycje monitoringu stanu siedlisk. 
Przedstawiona koncepcja monitoringu zakłada kontrolną ocenę stanu siedliska w cyklu 
10-letnim, związanym z kolejnymi rewizjami planu urządzenia lasu, prowadzoną w ra-
mach prac terenowych inwentaryzację oraz taksację zapasu drewna. W raporcie ujęto także 
szczegółowe wytyczne dotyczące metodyki oceny stanu siedliska oraz zasad monitoringu.

W latach 2010−2013 J. Czerepko, R. Gawryś, A. Cieśla, K. Sokołowski, J. Hilszczań-
ski, R. Paluch, E. Pierzgalski, S. Harnist – stażysta z Francji, i in. z zakładów Ekologii 
Lasu, Europejskiego Centrum Lasów Naturalnych, Zarządzania Zasobami Leśnymi oraz 
Informatyki i Modelowania, realizując projekt „Ramowe zasady prowadzenia gospodarki 
leśnej na obszarach Natura 2000”, połączyli wymogi ochrony siedlisk i gatunków wy-
mienionych w załącznikach dyrektywy siedliskowej z prowadzeniem zrównoważonej 
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gospodarki leśnej. Określenie możliwości i sposobu tworzenia infrastruktury związanej 
z gospodarką leśną oraz ubocznego użytkowania lasu były przedmiotem analiz danych 
literaturowych, a analiza wybranych siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin oparta 
została przede wszystkim na danych terenowych. Poddano analizie również bazy danych 
BioSoil, SILP i Invent.

Stan populacji cisa pospolitego Taxus baccata w polskich lasach jest wynikiem presji 
wielu czynników biotycznych i abiotycznych. Największym zagrożeniem tego gatunku 
stały się skutki antropopresji wywieranej w przeszłości na populację cisa, presja ssaków 
roślinożernych, zmniejszenie puli genowej oraz bierna ochrona cisa, która prowadzi czę-
sto do wypierania tego cennego gatunku przez inne gatunki drzew i krzewów, powodując 
osłabienie kondycji zdrowotnej oraz stopniowe zamieranie cisów.

Zespół w składzie: D. Grygoruk, D. Dobrowolska, G. Olszowska, M. Niemczyk, A. Żół-
ciak, B. Pawlak z zakładów: Ekologii Lasu, Hodowli i Genetyki Drzew Leśnych oraz Ochro-
ny Lasu, w 2014 r. zakończył badania nad czynną ochroną cisa pospolitego na wybranych 
6 obszarach Natura 2000 oraz w 14 rezerwatach przyrody. Cele szczegółowe projektu sfor-
mułowano następująco: 1) zwiększenie powierzchni populacji cisa pospolitego w lasach, 
2) sprawdzenie efektów dotychczasowych działań ochronnych cisa pospolitego, 3) ograni-
czenie wielkości szkód powodowanych przez jeleniowate w drzewostanach z udziałem cisa 
pospolitego, 4) poprawa warunków wzrostu wybranych populacji cisa pospolitego.

Do ważniejszych zadań projektowych należały m.in.:
– inwentaryzacja odnowienia naturalnego cisa pospolitego w wybranych 14 rezerwatach;
– inwentaryzacja odnowienia sztucznego cisa pospolitego w wybranych uprawach 

zachowawczych założonych w nadleśnictwach: Rokita, Henryków, Międzylesie, Ko-
łaczyce i Baligród w latach 2004–2008. Zakres pracy obejmował pomiar wysokości, 
przyrostu wysokości i grubości w szyi korzeniowej 200 sadzonek cisa w każdym z wy-
branych podsadzeń, a także ocenę warunków świetlnych panujących w drzewostanach 
z cisem wprowadzonym podokapowo; 

– pielęgnacja drzewostanów z udziałem cisa pospolitego (cięcia pielęgnacyjne 
w rezerwatach). 

Uzyskano wyniki wskazujące na celowość kontynuowania kompleksowych prac 
związanych z monitoringiem rozwoju naturalnych populacji cisa oraz z odtwarzaniem 
zasobów cisa pospolitego w ekosystemach leśnych. 

W latach 2006–2007 w Zakładzie Gospodarki Leśnej Regionów Górskich w Krakowie 
przebywał doc. Oleksandr Bokotey z Ukrainy w celu zapoznania się z metodami przyrod-
niczo-ochronnych działań w Bieszczadzkim Parku Narodowym, który jest częścią między-
narodowego (Polska, Ukraina, Słowacja) Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Uzy-
skane informacje były elementem przygotowania platformy do wykonywania wspólnych 
obserwacji procesów przyrodniczych w Rezerwacie Biosfery „Karpaty Wschodnie”. 

Przygotowano listy obiektów chronionych ze świata fauny i flory, które mogłyby stać 
się celem wspólnych obserwacji wybranych procesów przyrodniczych w parkach narodo-
wych i krajobrazowych: Bieszczadzkim Parku Narodowym w Polsce, Parku Narodowym 
„Połoniny” na Słowacji i Użańskim Parku Narodowym oraz Nadsańskim Parku Krajobra-
zowym na Ukrainie, a także w polskich parkach krajobrazowych Ciśniańsko-Wetlińskim 
i Doliny Sanu, tworzących międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie”. 
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Obecnie w obrębie Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie” znajduje się 7 obszarów 
specjalnej ochrony i specjalnych obszarów ochrony (OSO i SOO), które są jednocześnie 
korytarzami ekologicznymi dla fauny i flory pogranicza polsko-słowackiego, a równocze-
śnie otwierają się na tereny położone na Ukrainie. Są to: Bieszczady PLC180001, Buko-
vské vrchy SJCHVU002, Beskýd SKUEV0229, Ublianka SKUEV0063, Stinská SKU-
EV0210, Ulička SKUEV0234 oraz przylegające Laborecka Vrchovyna SKCHVU011 
i Beskýd SKUEV0387. Wybrano 40 przedstawicieli świata roślinnego i zwierzęcego oraz 
10 siedlisk przyrodniczych, które powinny stać się obiektami wspólnego monitoringu. 

W 2009 r. w Zakładzie Siedliskoznawstwa przebywał mgr Dmitry Kułagin – sty-
pendysta z Białorusi. Brał udział w pracach zespołu, który pod kierunkiem J. Czerep-
ki oceniał zmiany różnorodności biologicznej na siedlisku olsu jesionowego pod kątem 
jego restytucji i ochrony w lasach północno-wschodniej Polski. Obiektem badań było 
siedlisko olsu jesionowego (zespół łęgu jesionowo-olszowego Fraxino-Alnetum W. Mat. 
1952), który występował na powierzchniach badawczych na terenie Puszczy Augustow-
skiej i Puszczy Białowieskiej. Na podstawie uzyskanych danych sformułowano następu-
jące wnioski: 

– badania nad sukcesją roślinności zbiorowisk naturalnych występujących na siedli-
skach olsów jesionowych wskazują na: zmniejszenie się wilgotności siedlisk, upodab-
nianie się zbiorowisk łęgów jesionowo-olszowych do wilgotnych postaci grądów, wzrost 
pokrycia dolnych pięter drzewostanu (przy jednoczesnym spadku pokrycia warstwy 
mchów), wzrost różnorodności gatunkowej;

– piętrzenia powodowane przez bobry spowodowały istotny wzrost wskaźników wil-
gotności oraz pokrycia gatunków olsowych w runie olsów jesionowych. Tym samym 
nastąpiło przywrócenie bagiennego charakteru łęgów jesionowo-olszowych;

– na siedliskach olsów jesionowych, w których zastosowano piętrzenie wód, w ko-
rycie cieku zaszły niewielkie zmiany, głównie zaobserwowane we wzroście przeciętnej 
liczby gatunków. Należy kontynuować zabiegi małej retencji w lasach, powodujące za-
równo spowalnianie odpływu wody ze zlewni, jak i zwiększenie częstotliwości zalewów 
na siedliskach lasów łęgowych. Przy lokalizacji urządzeń piętrzących należy kierować 
się czynnikami wpływającymi na efektywność danego zabiegu w skali nie tylko lokalnej, 
ale też całej zlewni; 

– lasy łęgowe winny być użytkowane rębniami złożonymi o bardzo długim okresie 
odnowienia, co jest uzasadnionym sposobem zagospodarowania, w celu doprowadze-
nia do utworzenia lasów o naturalnej i zróżnicowanej strukturze gatunkowej, wiekowej 
i pionowej. 

IV etap badań nad składem gatunkowym, strukturą i dynamiką entomocenoz w natu-
ralnych ekosystemach Puszczy Białowieskiej prowadzili J. Gutowski i K. Sućko (2010). 
Autorzy stwierdzili, że długi okres badań monitoringowych (od 1988 r.) pozwala na: 

– poznanie długoterminowej dynamiki zmian składu gatunkowego, struktury zgrupo-
wań i liczebności wybranych grup bezkręgowców w lasach naturalnych Puszczy Biało-
wieskiej,

– znalezienie związku obserwowanych zmian z wybranymi czynnikami środowiska 
oraz wytypowanie gatunków lub grup mogących służyć jako bioindykatory zmian śro-
dowiska,
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– pogłębienie wiedzy o entomocenozach dominujących zbiorowisk roślinnych w Pusz-
czy Białowieskiej: grądu (Tilio-Carpinetum) i boru mieszanego (Calamagrostio-Piceetum),

– pogłębienie i podsumowanie wiedzy o rozmieszczeniu, biologii i ekologii chrząsz-
czy z rodziny kózkowatych (Cerambycidae), bogatkowatych (Buprestidae) oraz innych 
saproksylicznych grup owadów,

 – znalezienie i przetestowanie najbardziej efektywnych substancji do wabienia poten-
cjalnie inwazyjnych gatunków z rodzaju Tetropium Kirby, 

 – pogłębienie wiedzy o rozmieszczeniu, biologii i ekologii oraz rozpoczęcie monito-
ringu gatunków owadów zamieszczonych w załącznikach II i IV dyrektywy siedliskowej,

 – wypracowanie zaleceń dostosowujących gospodarkę leśną i rezerwatową w Pusz-
czy Białowieskiej do ochrony występujących na jej terenie gatunków „naturowych” oraz 
uwzględniających dynamikę wybranych procesów przyrodniczych. 

Puszczę Białowieską można obecnie traktować jako główne refugium leśnej fauny 
saproksylicznej w Europie.

W latach 2008–2010 J. Hilszczański, T. Jaworski, R. Plewa, W. Grodzki i in. z Zakła-
du Ochrony Lasu i Zakładu Gospodarki Leśnej Regionów Górskich prowadzili prace nad 
kryteriami usuwania lub pozostawiania zasiedlonego posuszu sosnowego, świerkowego 
i modrzewiowego w okresie zimowym w aspekcie ochrony drapieżców i parazytoidów 
owadzich szkodników podkorowych. Badania wykazały, że w północno-wschodniej Pol-
sce najliczniejszą grupą owadów związanych z drzewami posuszowymi w drzewosta-
nach sosnowych stanowią drapieżcy – ponad 86% wszystkich owadów odłowionych na 
sośnie. Kambio- i ksylofagi, stanowiły nieco powyżej 5% zebranych owadów. Udział 
parazytoidów i pozostałych owadów wynosił po około 4%. Najliczniejszą grupą owadów 
związanych ze świerkiem były również drapieżce, stanowiące ponad 70% wszystkich 
owadów. Kompleks kambio- i ksylofagów świerka stanowiło około 25% zebranych owa-
dów. Udział parazytoidów w ogólnej strukturze osobników zebranych ze świerka wyniósł 
około 2%. Najliczniejszą grupę owadów zebranych z drzew posuszowych modrzewia 
w całym okresie badań stanowiły gatunki określone jako „inne” – 64%. Kolejną pod 
względem liczebności grupą były kambio- i ksylofagi – 17%. Parazytoidy stanowiły oko-
ło 10% zebranych owadów, podczas gdy drapieżne – około 9%.

Na etapie prowadzenia zabiegów sanitarnych zimą należy wziąć pod uwagę zapew-
nienie odpowiedniej liczby miejsc zimowania (a zarazem rozwoju) wrogów naturalnych 
szkodników sosny, świerka i modrzewia. Efekt ten może być osiągnięty dzięki zaniecha-
niu usuwania wszystkich drzew martwych i zamierających. Pozostawiane powinny być 
szczególnie drzewa z obecną korą. Istotnym kryterium intensywności usuwania posuszu 
zimą może być aktualna faza gradacji poszczególnych gatunków szkodliwych kambio- 
i ksylofagów, szczególnie w przypadku sosny i świerka. W okresie międzygradacyjnym 
intensywność usuwania posuszu zimą może być mniejsza z uwagi na niewielką liczebność 
zimujących szkodników oraz równoczesną dominację liczbową wrogów naturalnych.

Badania nad rozkładem chrząszczy saproksylicznych w strukturze pionowej drze-
wostanów dębowych prowadzili R. Plewa, J. Hilszczański, T. Jaworski, T. Jabłoński 
i in. (2012). Określono preferencje środowiskowe chrząszczy występujących w ponad 
100-letnich gospodarczych drzewostanach dębowych pięciu nadleśnictw: Hajnówka, 
Krotoszyn, Łochów, Pińczów i Puławy. Łącznie odłowiono 15 537 chrząszczy, z czego 
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11 561 osobników (74,41%) zostało zaliczonych do gatunków saproksylicznych. Odło-
wione chrząszcze należały do 48 rodzin, reprezentowanych przez 367 gatunków. Dolne 
warstwy wszystkich drzewostanów charakteryzowały się wyższym wskaźnikiem bogac-
twa gatunkowego Margalefa (82,69), aniżeli górne (72,07). Na podstawie ogólnego mo-
delu liniowego (GLM)  nie stwierdzono zgrupowań chrząszczy charakterystycznych dla 
danej warstwy drzewostanu, a jedynie charakterystyczne dla pojedynczych gatunków. 
Najwyższy wskaźnik bogactwa gatunkowego zanotowano w Puławach, następnie w Kro-
toszynie, Hajnówce, Łochowie i Pińczowie.

W tym w samym okresie podjęto badania nad saproksylicznymi motylami z rodziny 
molowatych i płożkowatych (Lepidoptera: Tineidae, Oecophoridae) Puszczy Białowie-
skiej (T. Jaworski, R. Plewa, J. Hilszczański, 2013). W trakcie realizacji badań zebrano 
278 owocników nadrzewnych grzybów noszących oznaki zasiedlenia przez larwy sapro-
ksylicznych motyli. Zebrany materiał reprezentowany był przez 36 gatunków grzybów, 
wśród których najliczniejszy był hubiak pospolity Fomes fomentarius. Z zasiedlonych 
grzybów i fragmentów martwego drewna wyhodowano 548 osobników saproksylicznych 
motyli, należących do 15 gatunków Tineidae i 3 gatunków Oecophoridae. Najliczniej 
spotykanym gatunkiem był Archinemapogon yildizae (277 osobników). 

Do pułapek barierowych na saproksyliczne motyle odłowiono 35 osobników Tineidae 
należących do 7 gatunków. Najliczniej występował Nemapogon cloacella. Odłowy mo-
tyli saproksylicznych z wykorzystaniem sztucznego światła wykazały występowanie 12 
gatunków Tineidae i 4 gatunków Oecophoridae. Do najczęściej odławianych przedstawi-
cieli rodziny Tineidae należały Nemapogon cloacella. Większość saproksylicznych Tine-
idae nie wykazywała szczególnych preferencji pokarmowych i zasiedlała kilka, a nawet 
kilkanaście gatunków grzybów nadrzewnych.

 Przeprowadzone badania dają podstawę do uznania wysokiej wartości Puszczy Bia-
łowieskiej jako obszaru występowania saproksylicznych motyli z rodzin Tineidae i Oeco-
phoridae. Wykazano 20 gatunków Tineidae oraz 7 gatunków Oecophoridae, co stanowi 
odpowiednio około 37% i 21% wszystkich gatunków z obu rodzin znanych z obszaru 
Polski. Dwa gatunki Tineidae wykazano po raz pierwszy z terenu Polski. Kolejne trzy 
gatunki Tineidae oraz trzy gatunki Oecophoridae nie były dotychczas wykazywane z ob-
szaru Puszczy Białowieskiej. Badania wykazały ogólnie większe zróżnicowanie gatun-
ków grzybów nadrzewnych zasiedlonych przez saproksyliczne motyle w drzewostanach 
gospodarczych niż w rezerwatach Puszczy Białowieskiej. Może to wynikać z większej 
różnorodności mikrośrodowisk, jakie występują w części drzewostanów gospodarczych 
objętych inwentaryzacją. Większa liczba gatunków grzybów nadrzewnych zebranych 
w obiektach użytkowanych gospodarczo znalazła odbicie w większej różnorodności 
zasiedlających je motyli saproksylicznych. Z drugiej strony, brak niektórych gatunków 
motyli w rezerwatach należy tłumaczyć nieobecnością grzybów nadrzewnych, z którymi 
związane są te gatunki. 

W latach 2010–2012 Zakład Ochrony Lasu, we współpracy z Departamentem Fizyki, 
Chemii i Biologii Uniwersytetu w Linköping (Szwecja) prowadził badania nad wymagania-
mi środowiskowymi oraz możliwościami ochrony pachnicy dębowej Osmoderma eremita 
(Scop.) (Coleoptera, Scarabaeidae) w lasach gospodarczych Polski (J. Hilszczański, T. Jawor-
ski, R. Plewa, N. Jansson i in.). Pachnica dębowa jest gatunkiem objętym w Polsce całkowitą 
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ochroną prawną, ujętym w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Ponadto gatunek wymie-
niony jest w załącznikach II i IV dyrektywy Rady 92/43/EWG, w których został określony 
jako „szczególnie ważny”. Głównym zagrożeniem dla pachnicy jest zanik odpowiednich 
środowisk lęgowych. W lasach gospodarczych, oprócz wycinki i niewystarczającej liczby 
drzew dziuplastych, zagrożeniem jest także naturalna sukcesja, prowadząca do zacieniania 
dziupli. Zagrożenie dla trwałości populacji pachnicy wynika ponadto z niewielkich zdolności 
dyspersyjnych gatunku. 

Celem projektu było opracowanie metody ochrony pachnicy w lasach gospodarczych 
z wykorzystaniem zastępczych środowisk rozwoju gatunku. Na bazie doświadczeń prze-
prowadzonych wcześniej w Szwecji zaprojektowano i wykonano skrzynki lęgowe do 
hodowli pachnicy w warunkach terenowych. W latach 2010–2011 zainstalowano takie 
skrzynki na terenie nadleśnictw Miłomłyn, Dobrocin, Krotoszyn i Łopuchówko. Do czę-
ści skrzynek wprowadzono larwy pachnicy, natomiast część (skrzynki kontrolne) pozo-
stawiono bez larw. 

Wyniki badań wskazują, że drewniane skrzynki wypełnione substratem mogą sta-
nowić zastępcze miejsca rozwoju dla larw pachnicy. W kontrolowanych skrzynkach 
stwierdzano prawidłowy rozwój larw oraz wykształcenie przez niektóre z nich kokolitów, 
a następnie odnajdowano dorosłe osobniki pachnicy. Znalezienie w dwóch przypadkach 
jaj pachnicy wskazywało na możliwość rozmnażania się gatunku wewnątrz skrzynek lę-
gowych. Skrzynki kontrolne, do których nie wprowadzono larw pachnicy, nie zostały 
zasiedlone przez naturalne populacje tego gatunku, co może świadczyć o małej atrakcyj-
ności samych skrzynek lęgowych, jak również o niskiej liczebności lokalnych populacji, 
co wiąże się z mniejszym prawdopodobieństwem napotkania skrzynki przez migrujące 
osobniki dorosłe.

Na podstawie uzyskanych wyników dotyczących preferencji środowiskowych pachnicy 
oraz efektywności metod ratowania i wspomagania jej populacji opracowano strategię dłu-
goterminowej ochrony pachnicy w miejscach jej występowania w lasach gospodarczych.

M. Falencka-Jabłońska (Zakład Ekologii Lasu IBL) i K. Kolanko (Instytut Biologii, 
Uniwersytet Białostocki), M. Skorupski (Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu), J. Wójcik (Zakład Siedliskoznawstwa IBL), wykorzystując kryteria oce-
ny różnorodności biologicznej (florystyczne i faunistyczne), przeprowadzili w latach 
2007−2011 ocenę ekosystemów borowych zarówno objętych statusem ochrony, jak 
i w lasach gospodarczych. Zastosowano ocenę tła środowiska leśnego, wykorzystując 
testy żywotności porostów transplantowanych do stref zagrożenia zanieczyszczeniami 
przemysłowymi. Jednocześnie analizowano zmiany chemizmu gleb, uwzględniając ich 
fizykochemiczne właściwości. Ustalając kryteria florystyczne stosowano zarówno ana-
lizy fitosocjologiczne, dynamikę zmian udziału w fitocenozach gatunków charaktery-
stycznych, jak i ekologiczne liczby wskaźnikowe, jako miary cech siedliska. Do oce-
ny struktury odnowienia naturalnego wykorzystano zróżnicowanie liczebności siewek 
i nalotu wszystkich gatunków drzew (porównawczo w dwóch sezonach wegetacyjnych). 
Kryterium faunistycznym był stopień wykorzystania grupy drapieżnych roztoczy, fauny 
decydującej o tempie rozkładu biomasy. Wyniki badań mogą być praktyczną wskazówką 
waloryzacji przyrodniczej ekosystemów leśnych oraz argumentem za określeniem lub 
nadaniem im właściwego statusu ochrony.
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M. Falencka-Jabłońska kontynuowała również, prowadzone od lat, szczegółowe 
i wieloaspektowe analizy i oceny wpływu emisji na obszarach przemysłowych Elektrow-
ni Kozienice (obecnie ENEA Wytwarzanie) na środowisko leśne. Analiza wielkości emi-
sji i zmian środowiska leśnego wskazuje, że: 

 – monitorowanie zmian florystycznych, z uwzględnieniem wkraczania obcych gatun-
ków roślin do fitocenoz leśnych, jest odzwierciedleniem stopnia zakłócenia środowiska 
i pozwala na podjęcie skutecznych metod przeciwdziałania tym niekorzystnym procesom,

 – stopień koncentracji i stężeń zanieczyszczeń gazowych: SO2 i NOx na wszystkich 
poziomach pomiarów wykazuje zdecydowanie tendencję spadkową, przy stabilnej wil-
gotności względnej,

 – kontynuacja wieloaspektowych badań porównawczych stanowić może istotne wska-
zówki postępowania w praktyce i gospodarce leśnej na obszarach będących pod wpływem 
oddziaływań imisji przemysłowych.

2.2. Hodowla lasu

2.2.1. Nasiennictwo 

W Zakładzie Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych, co roku wykonywana jest 
ocena nasion drzew i krzewów leśnych – monitoring obradzania i jakości materiału siew-
nego Jest to kontynuacja działalności usługowej w zakresie oceny nasion drzew i krze-
wów leśnych na rzecz Lasów Państwowych, sięgającej lat przedwojennych, dzięki której 
opracowano m.in. obowiązującą obecnie metodykę oceny nasion, dostosowaną do mię-
dzynarodowych przepisów ISTA (International Seed Testing Association). Prace mają 
duże znaczenie dla zachowania ciągłości oceny nasion gatunków leśnych m.in. przez 
wprowadzanie nowych metod oceny, monitorowanie obradzania drzew oraz jakości na-
sion głównych gatunków lasotwórczych. Ich celem jest zapewnienie optymalnego wy-
korzystania powierzchni szkółek poprzez zastosowanie normy wysiewu odpowiedniej 
w stosunku do jakości nasion, zoptymalizowanie zbioru nasion na podstawie prognozy 
urodzaju, zminimalizowanie strat związanych ze zbiorem szyszek poprzez badanie wy-
dajności i jakości nasion przed zbiorem gospodarczym.

Zakres prac obejmuje coroczne opracowanie sprawozdania z przebiegu oceny nasion 
głównych gatunków lasotwórczych wykonywanej przez wszystkie stacje oceniające na-
siona gatunków leśnych oraz przygotowanie komunikatu o urodzaju nasion podstawo-
wych gatunków drzew leśnych, a ponadto monitorowanie wydajności i jakości nasion 
sosny jesienią każdego roku, badanie nasion sosny zwyczajnej i jedlicy Douglasa testem 
konduktometrycznym oraz ocenę próbek nasion, m.in. pochodzących z leśnego materiału 
podstawowego należącego do kategorii wyselekcjonowany oraz kwalifikowany, a także 
świeżo wyłuszczonych nasion sosny i świerka.

Wyniki analiz są zawarte w rocznych komunikatach o przewidywanym urodzaju naj-
ważniejszych gatunków drzew leśnych w Polsce. Dane te są wykorzystywane przy po-
dejmowaniu decyzji dotyczących wielkości zbioru nasion i tworzeniu rezerw na lata 
nieurodzaju. W 2006 r. przekazano do DGLP „Atlas rentgenowskich zdjęć nasion drzew 
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i krzewów leśnych”. Atlas, zawierający zdjęcia nasion 64 gatunków drzew i krzewów le-
śnych, powinien ułatwić pracownikom stacji oceny nasion i leśnikom szkółkarzom identy-
fikację radiogramów nasion różnych gatunków oraz ich interpretację. W latach 2006–2014 
roczne sprawozdania z przebiegu oceny oraz wyniki badań jakości nasion drzew i krzewów 
leśnych w Polsce opracowywali: M. Bodył, A. Załęski, E. Aniśko, W. Kantorowicz, S. Ja-
strzębowski, O. Witowska, H. Lipińska, D. Garbień –Pieniążkiewicz.

Zespół:  E. Aniśko, O. Witowska i A. Załęski (2006) zakończył prace nad określeniem 
dopuszczalnego progu minimalnej zawartości wody w przeznaczonych do przechowy-
wania nasionach 10 gatunków drzew, po przekroczeniu którego partia materiału siewne-
go zaczyna tracić zdolność kiełkowania. Badania wykazały, że jednoznaczne określenie 
progu wilgotności, do którego można wysuszyć nasiona różnych gatunków bez obniżenia 
ich żywotności, nie jest możliwe, gdyż istnieje duża zmienność otrzymanych wyników 
i różna reakcja na odwodnienie nasion tego samego gatunku, ale zbieranych w różnych 
latach i w różnych miejscach. Różna reakcja nasion związana jest niewątpliwie ze zmien-
nością warunków atmosferycznych panujących w czasie ich zawiązywania się i dojrze-
wania oraz z warunkami klimatycznymi i siedliskowymi, w jakich rosną drzewa matecz-
ne. Wyniki badań upoważniają tylko do wyznaczenia dla celów praktyki orientacyjnych 
wartości minimalnej zawartości wody, przy której nawet wrażliwe partie materiału siew-
nego zachowają swoją żywotność, a mianowicie: 

 – jedlica Douglasa, sosna górska – 4,0%, 
 – modrzew europejski – 4,5%, 
 – wiąz szypułkowy – 5,5%, 
 – buk zwyczajny, wiąz pospolity – 7,5%,
 – klon zwyczajny, wiąz górski – 8,0%,
 – dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy – 42%. 

Opracowane na podstawie wyników badań wytyczne dla jednostek administracyj-
nych LP umożliwią racjonalne suszenie nasion przeznaczonych do przechowania krótko- 
i długoterminowego. Wskazano odpowiednie parametry suszenia, przy których możliwe 
będzie uzyskanie optymalnego poziomu uwilgotnienia nasion z zachowaniem ich pełnej 
żywotności. 

Podstawowym źródłem nasion modrzewia europejskiego są drzewostany nasienne oraz 
plantacje nasienne pochodzenia wegetatywnego i generatywnego. Niestety modrzew obra-
dza bardzo nieregularnie, a wśród nasion dużo jest pustych. W latach 2004–2006 prowa-
dzono ocenę wybranych metod stymulacji kwitnienia i obradzania modrzewia europejskie-
go na plantacjach nasiennych (P. Markiewicz). Powierzchnie badawcze zlokalizowano na 
terenie Arboretum Leśnego w Nadleśnictwie Syców, na plantacji nasiennej pochodzenia 
wegetatywnego założonej w 1994 r. oraz na plantacji nasiennej pochodzenia generatywne-
go, założonej w 1995 r. Zabiegi stymulacyjne zastosowano w maju w dwóch kolejnych 
latach: 2004 i 2005. W każdym roku zabiegom poddano 3 klony (potomstwo wegeta-
tywne) i 3 takie same rody (potomstwo generatywne). W 2004 r. zastosowano 3 warian-
ty stymulacji kwitnienia: nawożenie mineralne NPK, obrączkowanie pnia za pomocą 
2 półobrączek, nawożenie mineralne połączone z obrączkowaniem pnia oraz kontro-
lę, czyli brak zabiegu. W 2005 r. zastosowano również 3 warianty stymulacji kwitnienia: 
obrączkowanie pnia za pomocą 2 półobrączek, wstrzykiwanie roztworu 5 mg gibereliny GA4 
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do pnia, obrączkowanie pnia połączone ze wstrzykiwaniem GA4 i kontrolę (brak zabiegu). 
Uzyskane wyniki wskazują, że:

 – obrączkowanie za pomocą 2 półobrączek istotnie statystycznie zwiększyło kwit-
nienie żeńskie modrzewia na plantacji nasiennej w rok po zastosowanych zabiegach, 
zarówno w przypadku potomstwa wegetatywnego, jak i generatywnego, Wzrost kwitnie-
nia męskiego po zastosowaniu obrączkowania był mniej widoczny. Największy wzrost 
kwitnienia w rok po zastosowaniu obrączkowania zaznaczył się w przypadku klonów 
i rodów naturalnie słabo kwitnących. Obrączkowanie było skuteczniejsze w roku słabego 
ogólnego kwitnienia modrzewia niż w roku dobrego kwitnienia;

 – nawożenie mineralne okazało się mało skuteczne dla zwiększania kwitnienia żeń-
skiego, a w przypadku kwitnienia męskiego nawet je zmniejszyło. Obrączkowanie połą-
czone z nawożeniem mineralnym w większym stopniu zwiększyło kwitnienie niż obrącz-
kowanie zastosowane osobno;

 – wstrzyknięcie do pnia gibereliny GA4 nie wpłynęło ani na kwitnienie żeńskie ani na 
kwitnienie męskie stymulowanych klonów rodów, prawdopodobnie z powodu zbyt małej 
dawki lub użycia tylko jednego rodzaju gibereliny. Połączenie wstrzykiwania gibereliny 
z obrączkowaniem pnia istotnie statystycznie zwiększyło kwitnienie żeńskie, a wzrost 
kwitnienia był nawet większy niż w przypadku zastosowania tylko samego obrączkowa-
nia. Dostarczenie gibereliny z zewnątrz i stworzenie warunków stresowych w wyniku 
obrączkowania korzystnie wpłynęło na metabolizm giberelin endogennych, a w efekcie 
na zwiększenie kwitnienia;

 – obrączkowanie nie zmniejszyło przeżywalności szczepów i drzew w wyniku osła-
bienia korzeni, natomiast zwiększyło ich podatność na wpływ wiatru. Obrączkowane 
drzewa łatwiej mogą więc ulegać przewróceniu lub złamaniu w miejscu obrączki;

 – zabiegi stymulacyjne tylko w niewielkim stopniu wpłynęły na jakość nasion zarówno 
już rozwijających się w momencie stymulacji, jak i zawiązanych w rok po zabiegach. Masa 
tysiąca nasion zebranych w poszczególnych wariantach zabiegów była podobna, natomiast 
była różna u poszczególnych klonów i rodów. Na zdolność kiełkowania nasion większy 
wpływ miał rok kwitnienia i panujące warunki pogodowe niż zabiegi stymulacyjne.

W celu ułatwienia zbioru nasion P. Markiewicz, K. Gąszczyk, M. Klisz, J. Kowalczyk 
i in. (2009) wykonali badania nad możliwością ogławiania sosny zwyczajnej, modrzewia 
europejskiego, lipy drobnolistnej i innych gatunków na plantacjach nasiennych (wegeta-
tywnych ze szczepów) i plantacyjnych uprawach nasiennych (generatywnych, z sadzo-
nek).  Zabiegi te miały na celu zapobieganie szkodom wywoływanym przez wiatr oraz 
poprawę technicznych możliwości zbioru nasion, a jednocześnie ocenę ich wpływu na 
rozwój i kondycję drzew, w tym na ich kwitnienie i obradzanie nasion. 

Ogłowione drzewa sosny zwyczajnej i modrzewia europejskiego zareagowały na zabieg 
wytworzeniem kilku nowych pędów, rosnących pionowo do góry. Intensywniejszy wzrost 
nowo powstałych pędów głównych sosen lub modrzewi powodował, że już po 3–4 latach 
po zabiegu, jeśli nie był on powtarzany, ogłowione drzewa osiągały ponownie wysokość 
sprzed zabiegu lub nawet ją przekraczały. Ogłowione drzewa gatunków liściastych: lipy 
drobnolistnej, brzozy brodawkowatej i olszy czarnej zareagowały na zabieg wytworzeniem 
bardzo dużej ilości nowych pędów (tzw. wilków). Powodowało to zagęszczenie korony 
szczepów już po 2 latach po zabiegu, jeśli nie był on powtarzany. Jednocześnie odnotowa-
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no, że ogławianie skutkowało zmniejszeniem intensywności kwitnienia żeńskiego drzew 
sosny zwyczajnej i modrzewia europejskiego, zarówno w rok po zabiegu, jak i w kolejnych 
2–4 latach; kwitnienie męskie nie zmieniło się po zabiegach lub nawet wzrosło. Zabiegi 
ogławiania i formowania koron wpłynęły również na zmniejszenie intensywności kwitnie-
nia drzew lipy oraz zmniejszenie obradzania drzew brzozy i olszy.

Zabiegi ogławiające nie miały wpływu na jakość nasion sosny zwyczajnej i modrze-
wia europejskiego zawiązanych w wyniku kwitnienia w rok po zabiegu ani nasion lipy 
drobnolistnej zawiązanych w roku powtórnego zabiegu prześwietlającego koronę. Nakła-
dy poniesione na wykonanie zabiegów ogławiających nie zwracały się w postaci zwięk-
szonej produkcji nasion na plantacji. Dlatego przed podjęciem decyzji o ich wykonaniu 
na plantacji konieczna jest analiza zasadności wykonania tego zabiegu i skonfrontowanie 
wielkości zapotrzebowania na nasiona danego gatunku z kosztami uzyskania tych nasion. 
W przypadku podjęcia decyzji o ogławianiu, zabiegi te powinno się wykonać w roku do-
brego urodzaju nasion, łącząc obcinanie wierzchołków drzew ze zbiorem nasion.

2.2.2. Szkółkarstwo

Pracownicy Zakładu Hodowli Lasu (J. Łukaszewicz, P. Zajączkowski, S. Krajewski, 
M. Niemczyk i in., 2007) prowadzili prace nad sposobami zwiększania mrozoodporno-
ści sadzonek kontenerowych w nadleśnictwach Śnieżka, Rudy Raciborskie, Jabłonna 
i Oleszyce. Szczególną uwagę zwrócono na mikroklimat kwater produkcyjnych i innych 
miejsc przechowywania zimowego sadzonek. Rejestrowano przebieg zmian temperatur 
substratu w okresie zimowym w różnych rodzajach kontenerów na polach produkcyj-
nych. Innym zagadnieniem było poszukiwanie nowych metod zabezpieczania sadzonek 
kontenerowych przed szkodami mrozowymi, z uwzględnieniem sposobów nawożenia, 
terminów zakończenia nawożenia mineralnego oraz różnego rodzaju okryć kontenerów 
w okresie zimowym. Badania wykazały, że duże pola produkcyjne, na których zimują 
sadzonki, charakteryzują się większą amplitudą temperatur dobowych niż pola mniejsze 
i osłonięte przez drzewostan. Przy braku pokrywy śnieżnej i dużej amplitudzie tempera-
tur, substrat w kontenerach, zwłaszcza w celach brzeżnych, kolejno rozmarza i zamarza, 
co powoduje uszkodzenie systemów korzeniowych sadzonek. Gruba warstwa śniegu, 
mimo znacznych spadków temperatur powietrza, nawet poniżej -31°C, zabezpieczała 
substrat przed gwałtownym obniżeniem temperatury. 

W sezonach zimowych bezśnieżnych obserwowano pozytywny wpływ wykładania 
trocinami i warstwą liści kontenerów na temperaturę substratu. Największe możliwości 
uniknięcia szkód od mrozu stwarza wybór właściwego miejsca przechowywania sadzo-
nek w okresie zimowym. Decydujące znaczenie w ochronie systemów korzeniowych 
sadzonek przed szkodami mrozowymi ma usytuowanie kontenerów pod okapem drze-
wostanu, szczególnie pod zwartym okapem gatunków iglastych. 

Stwierdzono zróżnicowanie temperatur substratu w trzech głównych typach konte-
nerów używanych w szkółkarstwie polskim do produkcji sadzonek (HIKO V-265, KO-
STRZYCA V-370, ROBIN V-300). Największe dobowe wahania temperatur substratu 
były w kontenerach z Kostrzycy. Największą bezwładnością cieplną charakteryzuje się 
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kontener styropianowy z Oleszyc, w którym temperatura substratu w dniach znacznych 
spadków temperatury powietrza była wyższa o 1–2°C niż w pozostałych kontenerach. 
W badaniach nie stwierdzono istotnego wpływu rodzaju mieszanek nawozów Osmocote 
na kondycję sadzonek buka, dębu i sosny po okresie przechowywania na polu produk-
cyjnym i w chłodni. Nie stwierdzono wpływu dawek i terminów nawożenia siarczanem 
potasu na poziom mrozoodporności sadzonek buka, dębu, jodły i modrzewia. 

Z badań wynika, że na podwyższenie mrozoodporności sadzonek wpływa wiele za-
biegów, które muszą być realizowane w czasie całego cyklu produkcyjnego. Pojedyn-
cze zabiegi hodowlane i ochronne częściowo podwyższają mrozoodporność sadzonek, 
zwiększając tolerancję na mróz o jeden do kilku stopni Celsjusza. Dopiero połączenie 
szeregu zabiegów i metod może spowodować znaczne zwiększenie mrozoodporności ko-
rzeni sadzonek.

J. Łukaszewicz, S. Krajewski, P. Zajączkowski i in. (2011) oceniali stosowane sys-
temy produkcji szkółkarskiej, uwzględniając udatność upraw, przyrodniczą stabilność 
i trwałość założonych drzewostanów, koszty produkcji w obrębie szkółki oraz koszty za-
łożenia upraw leśnych. Celem praktycznym badań było wskazanie optymalnego systemu 
produkcji oraz określenie dalszych kierunków rozwoju szkółkarstwa leśnego w Polsce. 
Badania prowadzono na terenie całego kraju, w zróżnicowanych warunkach klimatycz-
nych, w kilkunastu szkółkach stosujących różne systemy produkcji szkółkarskiej. 

Odrębnym zagadnieniem analizowanym w badaniach był rozwój młodników sosny 
zwyczajnej, oceniany na podstawie analizy przestrzennej korzeni w 10-letniej uprawie 
założonej z sadzonek kontenerowych i z nagim systemem korzeniowym. Stwierdzono, że 
sumaryczne pole powierzchni przekroju poprzecznego korzeni dużych drzewek pocho-
dzących z produkcji kontenerowej jest mniejsze niż w przypadku drzewek pochodzących 
z produkcji polowej, rosnących na siedlisku Bśw. W przyszłości może to oznaczać ryzy-
ko, że młodniki sosnowe powstałe z produkcji kontenerowej mogą być bardziej podatne 
na ekstremalne czynniki abiotyczne (działanie wiatru i okiści), niż takie same młodniki 
założone z sadzonek z produkcji polowej.

Analiza kosztów prowadzenia 216 upraw sosnowych i dębowych, powstałych z sa-
dzonek wyprodukowanych różnymi metodami, w wybranych nadleśnictwach LP na 
terenie całego kraju wskazuje, że koszty ciągnione upraw dębowych oraz sosnowych 
z sadzonek kontenerowych i z sadzonek z nagim systemem korzeniowym są zróżnico-
wane. W wielu przypadkach koszty ciągnione zależą od kosztów produkcji sadzonek, ale 
decydującym elementem są często koszty związane z prowadzeniem upraw w lokalnych 
warunkach przyrodniczych.

Z badań wynika, że szkółkarstwo leśne w Lasach Państwowych powinno być oparte 
na dotychczas realizowanym polskim modelu szkółkarstwa leśnego. Produkcja sadzonek 
w nadleśnictwach LP może być prowadzona w szkółkach leśnych, przy użyciu następu-
jących podstawowych metod:

 – produkcja polowa na kwaterach produkcyjnych różnej wielkości (odkryty system 
korzeniowy) – szkółki otwarte,

 – produkcja polowa pod okapem drzew (odkryty system korzeniowy) – szkółki 
podokapowe,

 – produkcja w kontenerach (sadzonki z bryłką) – szkółki kontenerowe,
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 – produkcja na grzędach z wyłożonym substratem w środowisku kontrolowanym – 
namioty foliowe,

 – produkcja na grzędach (różne typy modyfikacji tzw. grzęd Dünemana) z wyłożo-
nym substratem na otwartej powierzchni.

Możliwe są też lokalne modyfikacje przedstawionych metod.

2.2.3. Fizjologia drzew leśnych

Badania nad selekcją i wegetatywnym rozmnażaniem in vitro wybranych genotypów 
brzozy brodawkowatej i czereśni ptasiej do uprawy plantacyjnej prowadzili K. Szczygieł, 
K. Zajączkowski i T. Wojda (2010) w Zakładzie Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Le-
śnych. Najbardziej wydajnym sposobem uzyskiwania potomstwa wyselekcjonowanych 
klonów drzew do uprawy w plantacjach jest ich wegetatywne rozmnażanie przy zasto-
sowaniu metody kultur tkankowych. Stwierdzono, że populacje brzozy brodawkowatej 
o dobrych cechach przyrostowych i jakościowych występują na obszarze niżowej części 
kraju. Na wybranych powierzchniach wytypowano po 25 osobników o najlepszych ce-
chach przyrostowych i jakościowych, które uznano za przydatne, jako źródło materia-
łu genetycznego do badań nad rozmnażaniem in vitro brzozy brodawkowatej dla celów 
plantacyjnych. W Polsce nie ma jeszcze przetestowanych klonów czereśni ptasiej, przy-
datnych do uprawy w plantacjach, dlatego prace doświadczalne nad mikrorozmnażaniem 
tego gatunku przeprowadzone zostały na klonach drzew matecznych znajdujących się na 
plantacjach nasiennych w nadleśnictwach Świdnik i Dynów.

Do wegetatywnego rozmnożenia in vitro wyselekcjonowanych osobników brzozy bro-
dawkowatej i czereśni ptasiej zastosowano metodę organogenezy. Jako eksplantaty (roślin-
ny materiał wyjściowy do mikrorozmnażania) zastosowano rozwinięte pąki lub jednorocz-
ne pędy z pąkiem wierzchołkowym, albo też fragmenty takich pędów z pąkami bocznymi 
lub ich zawiązkami. Średnia udatność ukorzeniania pędów przybyszowych brzozy z zaini-
cjowanych klonów była wysoka i w zależności od genotypu wynosiła 50−100%. 

W kwietniu 2010 r. w Nadleśnictwie Ostrów Mazowiecka założono powierzchnię 
porównawczą oraz archiwum klonów brzozy brodawkowatej rozmnożonej in vitro. Na 
powierzchni wysadzono 200 sadzonek 7 klonów. W archiwum klonów wysadzono 156 
sadzonek reprezentujących 8 klonów. Przeżywalność sadzonek po pierwszym sezonie 
wegetacyjnym wynosiła 90,5%. W przypadku różnych klonów czereśni ptasiej uko-
rzeniło się 40−95% pędów. Doświadczenie porównawcze z klonami czereśni ptasiej 
uzyskanymi drogą mikrorozmnażania założono jesienią 2009 r. w Nadleśnictwie Świd-
nik. Wysadzono tam 300 sadzonek 10 klonów. Ponadto założono archiwum klonów, 
reprezentujące 12 klonów (332 sadzonki). W 2010 r. wykonano ocenę przeżywalności 
sadzonek czereśni po pierwszej zimie. Przeżywalność wyniosła 100%.

Zastosowana metodyka umożliwia uzyskanie oraz produkcję na szerszą skalę materia-
łu sadzeniowego czereśni ptasiej i brzozy brodawkowatej odpowiedniego do zakładania 
plantacji drzew szybko rosnących.

Prace nad pogłębieniem know-how technologii wegetatywnego rozmnażania drzew 
leśnych prowadziły I. Szyp-Borowska i K. Szczygieł (2013). Celem badań było opraco-
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wanie metody mikrorozmnażania (organogenezy) sosny zwyczajnej i świerka pospoli-
tego. Uzyskany w ten sposób materiał sadzeniowy (potomstwo wegetatywne − klony) 
mógłby być wykorzystany na powierzchniach doświadczalnych.

Eksplantaty do rozmnażania wyselekcjonowanych osobników sosny stanowiły pąki 
zimowe (szczytowe i boczne) z 10- i 3-letnich drzewek. Badania wykazały, że:

 – możliwa jest aktywacja pąków pachwinowych pod wpływem m-topoliny na frag-
mentach pąków wierzchołkowych i bocznych sosny (w stanie spoczynku zimowego) 
i wzrost pędów pachwinowych,

 – istnieje możliwość uzyskania pąków przybyszowych na eksplantatach sosny − frag-
mentach pąka szczytowego i u podstawy krótkopędów, 

 – na eksplantatch wtórnych tj. pędach pachwinowych nie wykształciły się pąki przy-
byszowe,

 – obecność zawiązków korzeniowych na krótkopędach wskazuje na możliwość ich 
ukorzenienia i uzyskania sadzonek.

Jako eksplantaty do rozmnażania wyselekcjonowanych drzew świerka wykorzystano 
różnorodny materiał, tj.: pąki śpiące, pędy z pąkami z igłami lub bez, odcięte igły, rozwi-
nięte pędy ze zrzezów ze szklarni, pąki szczytowe i boczne w stanie spoczynku zimowego, 
igły izolowane z pąków przed ruszeniem (długość 3−5 mm). Eksplantaty pozyskano ze 
świerka 20-letniego, na różnej wysokości względem gruntu, ze środka drzewa i z jego ko-
rony. W doświadczeniach wykonanych w 2012 r., pomimo zastosowania różnych rodzajów 
eksplantatów, różnych kombinacji pożywek, a także prób z eksplantatami pozyskanymi 
z różnych wysokości drzewa, nie uzyskano sadzonek. Wykształciły się tylko nieliczne pąki 
przybyszowe. Ukorzeniane in vitro pędy nie wykształciły korzeni, widoczne były tylko ich 
zawiązki. Obecność zawiązków korzeniowych na pędach wskazuje na możliwość ich uko-
rzenienia i uzyskania odmłodzonych sadzonek, wymaga to jednak dalszych badań. 

P. Zajączkowski (2014) porównywał przydatność trzech metod oceny stanu fizjolo-
gicznego sadzonek do weryfikacji żywotności materiału sadzeniowego po przechowy-
waniu zimowym: 1) pomiaru admitancji elektrycznej sadzonek, 2) pomiaru fluorescencji 
chlorofilu, 3) określania potencjału wzrostowego korzeni. 

W badaniach wykorzystano sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym sosny zwy-
czajnej i dębu szypułkowego. Były to sadzonki przechowywane przez zimę na polach 
produkcyjnych oraz sadzonki poddane kontrolowanemu oddziaływaniu stresu termiczne-
go. Pomiary admitancji elektrycznej sadzonek wykonywano konduktometrem Elmetron 
CPC-401, przy użyciu czujnika konduktometrycznego CKI-01. Fluorescencję chlorofilu 
mierzono fluorymetrem Hansatech Instruments Handy-PEA, przy zastosowaniu trzy-
dziestominutowej adaptacji liści w ciemności przy użyciu specjalnych klipsów. Potencjał 
wzrostowy korzeni określano po upływie 28-dniowego okresu stymulacji wzrostu sadzo-
nek w kontrolowanych warunkach szklarni.

Wyniki pomiaru admitancji elektrycznej i fluorescencji chlorofilu u sadzonek sosny 
zwyczajnej i dębu szypułkowego poddanych stresowi termicznemu, jaki może wystę-
pować podczas zimowego przechowywania, wskazywały na brak uszkodzeń materiału 
sadzeniowego, mimo że w doświadczeniu polowym takie uszkodzenia wystąpiły. Istnie-
je więc potrzeba opracowania odpowiednich skal admitancji elektrycznej i fluorescencji 
chlorofilu, umożliwiających stwierdzenie przydatności sadzonek kontenerowych sosny 
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zwyczajnej i dębu szypułkowego po przechowywaniu zimowym do zakładania upraw. 
Brak takich skal znacznie ogranicza przydatność tych metod do oceny stanu fizjologicz-
nego materiału sadzeniowego w szkółkach leśnych. Badania wykazały również, że sku-
teczną metodą oceny przydatności sadzonek kontenerowych sosny zwyczajnej i dębu 
szypułkowego do zakładania upraw jest test potencjału wzrostowego korzeni. Testy takie 
możliwe są do wykonania w każdej dobrze wyposażonej szkółce kontenerowej.

2.2.4. Selekcja drzew leśnych i zachowanie zasobów genowych

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i konieczność dostosowania zasad funk-
cjonowania gospodarki polskiej do wymogów i uregulowań prawnych w niej obowią-
zujących dotyczy również bazy nasiennej. Dyrektywa Unii Europejskiej 1999/105 oraz 
polska ustawa o leśnym materiale rozmnożeniowym określają zasady tworzenia i wyko-
rzystywania leśnego materiału rozmnożeniowego dla celów leśnych. Przepisy te zakłada-
ją m.in. stworzenie kategorii „leśny materiał rozmnożeniowy przetestowany”. Przesłanki 
te były podstawą podjęcia prac przez J. Matrasa, W. Barzdajna, W. Chałupkę, J. Sabo-
ra, St. Tarasiuka i in. z Instytutu Badawczego Leśnictwa, Uniwersytetu Przyrodnicze-
go w Poznaniu, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie, Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku  nad 
programem testowania potomstwa drzewostanów wyselekcjonowanych, drzew matecz-
nych, plantacji i plantacyjnych upraw nasiennych. 

Celem testowania potomstwa drzew leśnych jest określenie wartości genetycznej i jakości 
hodowlanej składników leśnego materiału podstawowego (LMP), wykorzystywanego w go-
spodarce leśnej, tj.: drzewostanów nasiennych, plantacji nasiennych, drzew matecznych, 
klonów i mieszanek klonów, oraz opracowanie zasad racjonalnego wykorzystania bazy 
nasiennej przez określenie obszaru możliwego transferu wg zasad regionalizacji nasiennej. 

Realizacja „Programu testowania potomstwa wyłączonych drzewostanów nasien-
nych, drzew doborowych, plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych” 
rozpoczęła się w 2005 r., kiedy założono pierwsze powierzchnie testujące populacje 
buka z dwóch regionów testowania – III południowo-zachodniego oraz IV południo-
wo-wschodniego. W następnych latach zakładano kolejne powierzchnie populacyjne 
i rodowe z bukiem oraz rozpoczęto zakładanie powierzchni jodłowych. W 2009 r. za-
łożono populacyjne powierzchnie testujące dla wszystkich regionów testowania oraz 
rozpoczęto produkcję LMR drzew doborowych jodły pospolitej. W tym samym roku 
rozpoczęto również produkcję sadzonek sosny zwyczajnej z regionów testowania 
z północnej Polski. Pierwsze powierzchne testujące sosnę zwyczajną założono w 2010 r. 
Również w tym roku wysiano pierwsze nasiona do założenia upraw testujących popu-
lacyjnych i rodowych świerka pospolitego. 

Do 2010 r. założono 69 powierzchni testujących populacje i drzewa jodły pospoli-
tej, buka zwyczajnego oraz sosny zwyczajnej. Przeciętnie rocznie zakładane jest 14–20 
powierzchni testujących. Jest to liczba gwarantująca pełną realizację zadań rzeczowych 
w założonym czasie, pod warunkiem dysponowania w każdym roku odpowiednią ilo-
ścią zasobów do testowania. Dlatego zasadniczym warunkiem pełnego realizowania za-
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dań jest gromadzenie z odpowiednim wyprzedzeniem zestawów LMR do testowania. 
W przypadku gatunków, których nasiona mogą być przechowywane przez dłuższy okres, 
gromadzenie zasobów do testowania winno być zrealizowane jak najszybciej. Pozwoli to 
na systematyczne zakładanie kolejnych powierzchni, niezależnie od bieżących urodza-
jów oraz przetestowanie prawie całej bazy nasiennej LP. 

Na założonych powierzchniach testujących prowadzone są obserwacje i pomiary 
zgodnie z przyjętą metodyką badań. Pierwsza pełna ocena wartości materiału rozmno-
żeniowego zostanie wykonana w 2015 r., po 10 latach wzrostu potomstwa w uprawach 
testujących. Po tej ocenie zostaną zgłoszone do zarejestrowania w rejestrze Krajowym 
BNL w IV kategorii bazy nasiennej pierwsze populacje, dla których uzyskano pozytywną 
ocenę wartości genetycznej. Zakłada się również weryfikację tych wyników po 20 latach 
wzrostu populacji na powierzchniach testujących. 

J. Matras, J. Kowalczyk, P. Markiewicz, M. Klisz i in. w latach 2006−2010 sprawo-
wali osłonę naukową nad realizacją „Programu zachowania leśnych zasobów genowych 
i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce na lata 1991−2010”. Obecnie Lasy Pań-
stwowe posiadają bazę nasienną w trzech podstawowych kategoriach leśnego materiału 
rozmnożeniowego: „znanego pochodzenia” „wyselekcjonowany” i „kwalifikowany”, za-
pewniającą LMR do realizacji zadań gospodarczych. Bazę tę stanowi:

− 2567 źródeł nasion dla 14 gatunków liściastych i 4 gatunków iglastych,
− 219 100 ha powierzchni drzewostanów znanego pochodzenia 11 rodzimych gatunków 

lasotwórczych oraz 2 gatunków introdukowanych,
− 1170 obiektów nasiennych kategorii II „wyselekcjonowany”, o łącznej powierzchni 

16 516,30 ha,
− 9712 drzew matecznych, w tym także w plantacjach nasiennych i w archiwach klonów,
− 209 plantacji nasiennych 21 gatunków, o łącznej powierzchni 1297,47 ha,
− 113 plantacyjnych upraw nasiennych 14 gatunków o łącznej powierzchni 732,33 ha,
− 62384 ha upraw pochodnych 14 gatunków drzew.
Również bardzo dużą wartość mają drzewostany zachowawcze wybrane w ramach re-

alizacji ochrony leśnej różnorodności genetycznej. Zachowawczą bazę nasienną stanowią:
 – 232 populacje 10 gatunków drzew, o łącznej powierzchni 3518,35 ha,
 – 865 ha upraw in situ i ex situ,
 – archiwa klonów (pojedynczych genotypów) w Nadleśnictwie Syców (dla Polski za-

chodniej i północno-zachodniej) i w Nadleśnictwie Łomża (dla Polski północno-wschod-
niej) oraz indywidualne archiwa w regionalnych dyrekcjach LP w Krakowie i Łodzi,

 – zasoby genowe populacji i genotypów hodowlanych oraz zachowawczych przecho-
wywane w Leśnym Banku Genów, m.in. 568 drzewostanów wyselekcjonowanych i 114 
drzewostanów zachowawczych.

Istotnym zakresem działań realizowanych w ramach nadzoru było dostosowanie do 
wymogów UE funkcjonowania leśnej bazy nasiennej w Polsce, m.in. poprzez noweliza-
cję zasad kwalifikacji, prowadzenia i wykorzystania poszczególnych kategorii baz na-
siennych, nowelizację zasad regionalizacji nasiennej oraz zasad wykorzystania populacji 
poza regionami ich pochodzenia.

Badania nad zmiennością populacyjną i rodową podstawowych gatunków drzew leśnych 
rozpoczęto w Instytucie przed rokiem 1939, kiedy założono pierwsze powierzchnie do-
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świadczalne. Jednak na większą skalę ich zakładanie rozpoczęto po 1945 r. W początkowym 
okresie były to pojedyncze obiekty, później zakładano doświadczenia w formie powierzch-
ni równoległych, przy współudziale innych jednostek badawczych. Na powierzchniach tych 
prowadzone są okresowe (co 10 lat) pomiary i obserwacje. Na lata 2002–2006 przypadał 
kolejny termin pomiarów na powierzchniach z sosną zwyczajną, świerkiem pospolitym, mo-
drzewiem europejskim i dębem szypułkowym. Badania te były realizowane przez J. Matrasa 
(główny autor) oraz W. Barzdajna, R. Chałupkę, H. Fobera, J. Sabora, M. Kuleja, J. Banacha, 
H. Żyburę, St. Tarasiuka, H. Szeligowskiego, W. Buraczyka, A. F. Korczyka, J. Kowalczyka, 
i P. Markiewicza z Instytutu Badawczego Leśnictwa, Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie oraz Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku. 

Badania porównawcze populacyjnej i rodowej zmienności cech hodowlanych sosny 
zwyczajnej realizowane były na 26 powierzchniach doświadczalnych. Na najstarszych po-
wierzchniach obserwuje się w dalszym ciągu zmiany przyrostu poszczególnych popula-
cji. Populacje reprezentowane w doświadczeniu z 1966 r. różnią się istotnie statystycznie. 
Istotny jest również wpływ lokalizacji powierzchni doświadczalnej i interakcja ‘genotyp × 
środowisko’ (pochodzenie × lokalizacja). Do populacji najszybciej przyrastających w wieku 
do 40 lat należą sosny z Rychtala, Gubina, Bolewic, Taborza, Wyszkowa, Dłużka i Lipowej. 
W doświadczeniu IUFRO 1982, po 20 latach wzrostu, najlepszymi właściwościami przyro-
stowymi i przystosowawczymi do warunków środowiska charakteryzują się populacje środ-
kowoeuropejskie (w tym również polskie). Z polskich populacji, pod względem właściwości 
przyrostowych, wyróżniają się w tym doświadczeniu sosny z Rychtala, Spały i Bolewic. 

Badania nad zmiennością populacyjną i rodową świerka pospolitego prowadzono na 
6 powierzchniach Zakładu, 3 powierzchniach jednostek współpracujących oraz 30 po-
wierzchniach założonych w ramach doświadczenia International Union of Forest Research 
Organization (doświadczenie IUFRO 1972). Badaniami objęto 40 populacji z całego zasię-
gu tego gatunku w Polsce oraz 300 rodów świerka ze Zwierzyńca Lubelskiego, Suche-
dniowa i Puszczy Białowieskiej. Populacje z zasięgu północno-wschodniego są bardziej 
wyrównane pod względem cech przyrostowych od populacji południowych. Populacja 
Istebna Bukowiec pod względem wszystkich analizowanych cech jest w tym doświad-
czeniu zdecydowanie najlepsza, a populacje południowe są wyraźnie lepsze od populacji 
z zasięgu północno-wschodniego.

Wzrost populacji świerka reprezentowanych w doświadczeniu IUFRO 72 na po-
wierzchniach doświadczalnych w Polsce jest bardzo zróżnicowany. Zróżnicowanie to, 
wyrażone w jednostkach odchylenia standardowego, stanowi połowę zróżnicowania wy-
stępującego w całym doświadczeniu, obejmującym powierzchnie założone zarówno w Euro-
pie, jak i w Kanadzie. Najlepiej przyrastające populacje to Istebna Bukowiec i Zwierzy-
niec Lubelski, dobrze przyrastają również pozostałe populacje karpackie. Dotychczasowe 
wyniki badań nad populacyjną zmiennością świerka pospolitego w Polsce informują sto-
sunkowo dokładnie o wzroście tych populacji w okresie młodocianym i w fazie młod-
nika oraz o ich możliwościach przystosowawczych do różnych warunków środowiska. 
Wyniki te należy jednak traktować jako przybliżone i nie w pełni obrazujące faktyczne 
możliwości przyrostowe poszczególnych populacji. Wzrost i rozwój drzewostanów na 
powierzchniach badawczych jest w dalszym ciągu procesem niestabilnym, dynamicznym 
i ulegającym w kolejnych okresach znacznym wahaniom. 
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Badania nad populacyjną i rodową zmiennością cech hodowlanych wybranych pocho-
dzeń modrzewia prowadzono na 4 powierzchniach populacyjnych i 4 powierzchniach rodo-
wych Zakładu oraz na 3 powierzchniach proweniencyjnych prowadzonych przez jednostki 
współpracujące. Badaniami objęto łącznie 42 populacje modrzewia z terenu Polski, Austrii 
i Niemiec oraz 217 rodów modrzewia odmiany polskiej i sudeckiej. Wieloletnie badania 
nad wartością genetyczno-hodowlaną modrzewia wskazują na wyjątkowo duże różnice 
tego gatunku zarówno między populacjami, jak i między poszczególnymi w ramach danej 
populacji. Dotyczy to nie tylko podstawowych cech przyrostowych (wysokość, pierśnica, 
miąższość, zasobność), ale także jakości strzały czy zdrowotności. Zróżnicowanie powyż-
szych cech determinowane jest przede wszystkim pochodzeniem (genotypem) analizowa-
nych populacji. Zarówno wśród populacji sudeckich (Kłodzko), jak i populacji modrzewia 
polskiego (Skarżysko) były populacje dobrze i źle przyrastające. 

Badania populacyjnej i rodowej zmienności cech hodowlanych dębu szypułkowego 
prowadzono na 9 powierzchniach doświadczalnych z 6 populacjami reprezentowanymi 
przez 180 rodów. Wyniki z tych powierzchni są mało wiarygodne ze względu na wiek 
testowanego materiału.

W roku 2006 w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych przebywał Mak-
sims Filipovics – stypendysta z Łotwy. Pod kierunkiem J. Kowalczyka stypendysta brał 
udział w pracach nad wpływem różnych wariantów selekcji indeksowej na zmienność 
genetyczną i zysk genetyczny populacji hodowlanej sosny zwyczajnej. Celem prac było 
zaproponowanie metody selekcji indywidualnej w doświadczeniach rodowych, zapew-
niającej możliwie największy zysk genetyczny przy jak najmniejszej stracie zróżnico-
wania genetycznego wybranej grupy osobników w stosunku do początkowego poziomu 
zmienności genetycznej populacji hodowlanej. Badania prowadzone były na powierzchni 
doświadczalnej z rodami z wolnego zapylenia sosny zwyczajnej w Nadleśnictwie Rytel, 
założonej w 2004 roku. W wyniku badań stwierdzono, że:

 – selekcja rodowa, w której wybiera się całe rody, najbardziej ogranicza zróżnicowa-
nie genetyczne w populacji hodowlanej, 

 – selekcja indywidualna (masowa), w której wybiera się najlepsze drzewa bez wzglę-
du na ich przynależność do rodów, zapewnia największe zróżnicowanie genetyczne spo-
śród metod selekcji genotypowych,

 – selekcja fenotypowa, polegająca na wyborze najlepszych drzewek tylko na podsta-
wie cech fenotypowych, dała wyniki podobne do selekcji masowej,

 – dla celów gospodarczych, gdy priorytetem jest zachowanie zmienności genetycz-
nej, rekomendowana jest selekcja indywidualna, 

 – selekcję kombinowaną należy stosować, jeśli za priorytet przyjmuje się osiągnięcie 
jak największego zysku genetycznego.

W Zakładzie Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych w 2010 r. przebywał Dzmitry 
Kahan – stypendysta z Białorusi, który wraz z J. Kowalczykiem brał udział w pracach 
nad określeniem wartości hodowlanej wyselekcjonowanych rodów sosny zwyczajnej na 
powierzchni porównawczej założonej wiosną 2004 r. w Nadleśnictwie Gubin. 

W doświadczeniu testowano 149 rodów sosny zwyczajnej z wolnego zapylenia. Testo-
wany materiał pochodził z wyłączonych drzewostanów nasiennych z nadleśnictw: Gubin, 
Syców, Woziwoda, Supraśl i Spała. W 2010 r. wykonano pomiary pierśnic i wysokości oraz 
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oceniono prostość strzały, szerokość korony i kąt wyrastania gałęzi wszystkich drzew na 
powierzchni. Aby dokonać wyboru najlepszych drzewek pod względem kilku cech jedno-
cześnie, wykonano analizy statystyczne, obliczono komponenty wariancji, odziedziczalno-
ści, a następnie indeks selekcyjny.  Analiza wariancji wykazała istotność różnic pomiędzy 
średnimi wartościami dla rodów dla wszystkich analizowanych cech na poziomie p=0,001. 
Silna korelacja pozytywna, zarówno fenotypowa, jak i genetyczna, była pomiędzy wyso-
kością, pierśnicą i przyrostem wysokości. Prostość strzały na poziomie fenotypowym była 
skorelowana negatywnie z szerokością korony i kątem wyrastania gałęzi, natomiast na po-
ziomie genetycznym – pozytywnie. Są to wyniki wstępne, otrzymane po 7 latach drzew 
wzrostu na powierzchni. Aby właściwie określić wartość hodowlaną badanych rodów do-
świadczenie powinno być przeanalizowane z uwzględnieniem wszystkich powierzchni ba-
dawczych założonych w tym samym czasie i później. 

Weryfikację poprawności wysadzenia szczepów na plantacji klonów sosny zwyczajnej 
w Nadleśnictwie Susz przeprowadził P. Przybylski (2013). Wykonana identyfikacja pozwo-
liła potwierdzić występowanie klonów z młodszej części plantacji nasiennej na wcześniej 
założonych kwaterach, natomiast w porównaniu z poprzednimi badaniami mniejsza okaza-
ła się liczba genotypów obcych. Autor przeprowadził także pomiary pierśnicy potomstwa 
szczepów z badanej plantacji nasiennej, co pozwoliło opisać wpływ jednorodności genoty-
pu pokolenia matecznego na zmienność pierśnicy pokolenia potomnego.

Okazało się, że 58% szczepów rosnących na badanych kwaterach plantacji nasien-
nej ma genotyp niezgodny z genotypem drzewa matecznego, mającego według planu 
rosnąć w określonym miejscu na plantacji. Błędne oznaczenie genotypu miało wpływ na 
parametry zmienności genetycznej, głównie we frekwencji występowania alleli. Prze-
prowadzone badania potwierdzają błędy sadzenia na plantacjach nasiennych, co istotnie 
wpływa na parametry genetyczne, szczególnie w aspekcie frekwencji występowania al-
leli. Obce allele mogą istotnie obniżyć efektywność działań hodowlanych, sugeruje się 
więc przeprowadzenie podobnego typu badań na najważniejszych dla gospodarki leśnej 
plantacjach nasiennych.

W roku 2009, w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych przebywał Ihor Ney-
ko – stypendysta z Ukrainy. Pod kierunkiem J. Kowalczyka realizował projekt badawczy 
p.t. „Wartość genetyczno-hodowlana wyselekcjonowanych rodów modrzewia sudeckiego 
na przykładzie powierzchni doświadczalnej w Zwierzyńcu Lubelskim”. Na powierzchni 
założonej w 2003 r. testowanych jest 66 rodów z wolnego zapylenia z regionu Jesienika 
w czeskich Sudetach Wschodnich. We wrześniu 2009 r. wykonano pomiary pierśnic i wy-
sokości oraz oceniono prostość strzały, szerokość korony i kąt wyrastania gałęzi wszystkich 
drzew na powierzchni. Gęstość drewna badano za pomocą urządzenia PILODYN. 

Średnia wysokość modrzewia po siedmiu latach wzrostu na powierzchni doświad-
czalnej wyniosła 7,57 m. Różnica wysokości pomiędzy rodem najlepszym a najgorszym 
wyniosła 17%, w odniesieniu do średniej. Zróżnicowanie pod względem średniej pierśni-
cy jest jeszcze większe niż pod względem wysokości. 

Wyniki badań wskazują na istotną statystycznie korelację pomiędzy przeżywalnością 
a wartością hodowlaną modrzewia po 7 latach wzrostu, lepiej przyrastające rody cechu-
ją się większą przeżywalnością. Jest to prawdopodobnie skutek selekcji fenotypowej, 
która eliminując osobniki niedostosowane do warunków środowiska, preferuje najlepsze 
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drzewka, również pod względem cech genetycznych. Wyniki po 7 latach wzrostu drzew 
na powierzchni należy traktować jako wstępne, gdyż aby określić wartość hodowlaną 
badanych rodów modrzewia sudeckiego należy przeprowadzić ponowne analizy w wieku 
15–20 lat.

W Zakładzie Gospodarki Leśnej Regionów Górskich kontynuowano wieloletnie ba-
dania nad zróżnicowaniem sosny limby na podstawie cech potomstwa limb z czterech 
naturalnych stanowisk tatrzańskich (S. Niemtur, M. Kapsa, 2013). 

Jest to pierwsze w Polsce doświadczenie proweniencyjne z limbą, które umożliwia 
prowadzenie badań genetycznych nad cechami potomstwa. Jesienią 2002 roku posadzono 
3780 trzyletnich sadzonek z 42 rodów na powierzchni doświadczalnej w masywie Śnież-
nika, w Nadleśnictwie Międzylesie. Drugą powierzchnię doświadczalną założono wiosną 
2004 r. w Nadleśnictwie Krościenko. W pięciu blokach posadzono tam łącznie 7589 sadzo-
nek wyhodowanych z nasion zebranych w 1999 roku z tych samych drzew matecznych.

Porównanie przeżywalności sadzonek sosny limby oraz przyrostu rocznego wysokości 
na powierzchniach w różnych warunkach klimatycznych (regiel górny i dolny) potwier-
dza dużą plastyczność limby. Przyrost wysokości sadzonek poszczególnych proweniencji 
kształtował się podobnie na obu powierzchniach. Największe przyrosty miały sadzonki bę-
dące potomstwem drzew matecznych ze stanowiska „Morskie Oko”, a najmniejsze −  sa-
dzonki limby z Tatr Bialskich. Dotychczasowe obserwacje wskazują m.in., że:

 – rozwój czternastoletnich limb, od etapu trzyletnich sadzonek, na dwóch powierzch-
niach doświadczalnych położonych na różnej wysokości n.p.m., przebiegał prawidłowo, 
pomimo skrajnych warunków siedliskowych (w reglu górnym powierzchnia po obumar-
łym drzewostanie świerkowym, a w reglu dolnym – na polanie wcześniej wypasanej); 

 – dotychczasowe wyniki badań nad wzrostem i rozwojem sosny limby z czterech sta-
nowisk tatrzańskich wskazują na znaczne zróżnicowanie tego gatunku. W ciągu 14-let-
niego okresu badań największą przeżywalnością i przyrostem oraz najdłuższymi igłami 
wyróżniały się limby z nasion zebranych z drzew matecznych nad Morskim Okiem;

 – wyniki dotychczasowych badań oraz rezultaty uzyskane przez innych badaczy 
wskazują na stosunkowo duże bogactwo genetyczne i zróżnicowanie badanych prowe-
niencji, dzięki czemu mogą one być dobrym materiałem dla wzbogacenia różnorodności 
biologicznej lasów, nie tylko w wyższych położeniach górskich;

 – obserwacja drzew matecznych w Tatrzańskim PN potwierdza informacje o osłabie-
niu żywotności limb i zwiększeniu podatności na działanie czynników niekorzystnych 
(klimat, patogeny grzybowe, owady).

Buk pospolity jest jednym z podstawowych gatunków w polskich lasach. Jego znaczenie 
systematycznie wzrasta, natomiast rozeznanie dotyczące zmienności i wartości hodowlanej 
buka jest niewystarczające. Stało się to przesłanką do podjęcia przez J. Matrasa, W. Barz-
dajna, W. Chałupkę, J. Sabora, St. Tarasiuka, P. Markiewicza i I. Szyp-Borowską z Instytutu 
Badawczego Leśnictwa, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Instytutu Dendrologii 
Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, badań nad populacyjną zmiennością 
buka zwyczajnego. Badania prowadzono na 6 powierzchniach równoległych założonych 
w 1996 r., na których wysadzono potomstwo polskich populacji buka, w większości repre-
zentujących drzewostany wyselekcjonowane, oraz na 2 powierzchniach międzynarodowych 
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z europejskimi populacjami tego gatunku. Celem badań było poznanie zmienności genetycz-
nej buka, jego możliwości adaptacyjnych do różnych warunków środowiska i możliwości 
przenoszenia do innych regionów (geograficznych, nasiennych) Polski, interakcji genotypu 
ze środowiskiem oraz wyróżnienie populacji przydatnych w określonych warunkach edaficz-
no-klimatycznych i populacji plastycznych. Włączenie do oceny zmienności buka dwóch po-
wierzchni doświadczalnych z europejskimi populacjami buka, wśród których znajdowały się 
również populacje z terenu Polski, pozwoliło na ogólną ocenę wartości hodowlanej polskich 
populacji buka i porównanie ich z pochodzeniami europejskimi. Ocenę wartości hodowlanej 
populacji wykonano na podstawie cech ilościowych i jakościowych.

Populacje buka występujące na terenie Polski charakteryzują się wyjątkowo dużym zróż-
nicowaniem pod względem większości analizowanych cech. Przeżywalność i termin wiosen-
nego ruszania zależy od interakcji genotypu populacji ze środowiskiem. Z 39 populacji rosną-
cych na 6 powierzchniach równoległych 19 osiągnęło wartość hodowlaną powyżej średniej 
ogólnej. Najwyższą wartością hodowlaną charakteryzowały się populacje z Kwidzyna, Wip-
sowa, Gryfina, Kartuz i Lipusza. W większości były to populacje z północnej Polski. O ko-
rzystnych cechach przyrostowych populacji południowych można mówić jedynie w przypad-
ku buka z Bieszczadzkiego PN, Zdrojów, Rymanowa i Prudnika. Natomiast w grupie słabo 
rosnących znalazły się zarówno populacje północne, jak i południowe. Również przeżywal-
ność populacji buka była istotnie zróżnicowana. Pod względem przeżywalności zdecydowa-
nie dominowały populacje nizinne, a wśród nich przede wszystkim buk z Kwidzyna. Jednak 
również wśród populacji nizinnych obserwowano pochodzenia o niskiej przeżywalności. 
Wykazano, że przeżywalność jest cechą o silnej interakcji ze środowiskiem co oznacza, ze 
przenoszenie populacji buka jest z reguły obarczone dużym ryzykiem hodowlanym. 

Analizując wyniki z 6 powierzchni badawczych, należy stwierdzić, że lokalizacja 
jest drugim, po genotypie, czynnikiem modyfikującym wzrost i rozwój populacji buka. 
W całym doświadczeniu nie było populacji na tyle dobrze przyrastającej i wystarczająco 
plastycznej, aby mogła być wykorzystywana w skali całego kraju. Znaczne różnice, jeśli 
chodzi o plastyczność poszczególnych populacji, należy wykorzystać przy określaniu 
dopuszczalnego zasięgu ich przemieszczania. 

Wzrost i rozwój europejskich pochodzeń buka na powierzchniach w Polsce nie od-
biega znacząco od populacji polskich. W zasadzie, zakres zmienności większości cech 
jakościowych i ilościowych populacji europejskich i polskich jest podobny. Wyraźniejsze 
różnice można jedynie zaobserwować w przypadku przeżywalności niektórych populacji 
oraz dynamiki wiosennego ruszania i jesiennego kończenia wegetacji. 

Jak wykazały badania zróżnicowania genetycznego potomstwa, struktura populacji 
zmienia się pod wpływem oddziaływania różnych czynników. Jednym z ważniejszych 
jest wielkość populacji, która ma bezpośredni wpływ na los alleli. Wszystkie parame-
try genetyczne potomstwa, będące miarą międzypopulacyjnego zróżnicowania gene-
tycznego, wskazywały na istotne zmiany struktury genowej potomstwa w stosunku do 
populacji matecznej.

Zespół w składzie: M. Sułkowska, S. Charkot, J. Bieniek, A. Jagielska, E. Aniśko, P. Przy-
bylski i in. (2007) prowadził badania nad genetycznymi uwarunkowaniami zmienności eko-
typowej buka zwyczajnego. Wykonano ocenę 9 wybranych pochodzeń buka pod kątem ich 
zmienności genetycznej, fizjologicznej oraz siedliskowej. Dotyczyła ona:
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 – zmienności genetycznej drzew dojrzałych drzewostanów matecznych i pokoleń po-
tomnych w celu uzyskania informacji dotyczących dynamiki zmian struktury genetycz-
nej badanych populacji,

 – wzrostu pokolenia potomnego tych drzewostanów w określonych warunkach 
siedliskowych,

 – charakterystyki hodowlanej badanych populacji.
Do badań wytypowano drzewostany na następujących siedliskach: żyznej buczynie 

pomorskiej (Gryfino i Kartuzy), żyznej buczynie sudeckiej (Zdroje), żyznej buczynie 
karpackiej (Lutowiska i Łosie) oraz buczynie kwaśnej (Miechów, Tomaszów Lubelski 
i Suchedniów). Na podstawie analiz izoenzymatycznych i markerów DNA obliczono 
podstawowe parametry zmienności genetycznej populacji: procent loci polimorficznych, 
średnią liczbę alleli na locus, heterozygotyczność oraz dystans genetyczny. Dla zilustro-
wania genetycznego podobieństwa między populacjami wykreślono dendrogram na pod-
stawie częstości występowania analizowanych izoenzymów i markerów DNA.

Zmienność genetyczna potomstwa była większa niż drzewostanów matecznych, co świad-
czy o losowym systemie krzyżowania w populacjach matecznych i swobodnym przepływie 
genów między drzewami rodzicielskimi. Badane proweniencje mateczne i ich potomstwo 
różnią się pod względem średniej liczby alleli na locus, heterozygotyczności i udziałem loci 
polimorficznych, co znalazło wyraz w ocenie stopnia ich podobieństwa, określonego dystan-
sem genetycznym. Dendrogram sporządzony na podstawie matrycy podobieństw dystansu 
genetycznego między populacjami dzieli analizowane populacje na dwie główne grupy, z któ-
rych pierwsza obejmuje populacje Zwierzyniec i Gryfino, druga zaś pozostałe pochodzenia. 

Wyniki oceny na podstawie analizy izoenzymatycznej oraz analizy DNA wskazują, że  
zmienność genetyczna populacji z północy Polski jest mniejsza niż zmienność populacji 
południowych. Potwierdza to kierunek migracji gatunku po okresie zlodowacenia z jed-
nego refugium, zlokalizowanego w Słowenii, na teren całej środkowej Europy.

Uzyskane wyniki potwierdziły w znacznym stopniu wcześniejszy pogląd, że zmien-
ność genetyczna zbadanych pochodzeń buka ma charakter zmienności ekotypowej. 
W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o użyciu leśnego materiału rozmnożenio-
wego należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność warunków siedliskowych zakłada-
nej uprawy i drzewostanu matecznego.

Badania nad zmiennością brzozy brodawkowatej, jej zdolnościami przyrostowymi i wła-
ściwościami hodowlanymi prowadzili K. Zajączkowski, A. Załęski, J. Kowalczyk, T. Wojda 
i in. (2007). Możliwości poznania zróżnicowania brzozy brodawkowatej pojawiły się dzięki 
założeniu w latach 1978–2007 przez Instytut Badawczy Leśnictwa 11 proweniencyjnych i ro-
dowych powierzchni porównawczych z tym gatunkiem. W 1994 r. rozpoczęto długofalowe 
badania, których celem jest poznanie zmienności cech przyrostowych i jakościowych pol-
skich proweniencji brzozy brodawkowatej oraz wskazanie pochodzeń i genotypów najbar-
dziej przydatnych do zalesiania gruntów porolnych i uprawy plantacyjnej. Celem badań jest 
ponadto uzyskanie informacji umożliwiających wyznaczenie regionów pochodzenia leśne-
go materiału podstawowego brzozy brodawkowatej oraz określenie dopuszczalności i zasad 
przenoszenia tego materiału do innych regionów. 

Na powierzchni proweniencyjno-rodowej w Nidzicy porównywany jest wzrost 19 pro-
weniencji brzozy z różnych regionów Polski, po 5 rodów z każdej proweniencji. Wyniki 
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dotychczasowych badań wskazują na dużą zmienność brzozy brodawkowatej. Populacje 
o dobrych cechach przyrostowych i jakościowych można znaleźć na obszarze całej niżowej 
części kraju. Daje to możliwość znalezienia w każdym regionie wartościowych drzewosta-
nów i drzew doborowych brzozy, których potomstwo powinno być stosowane w danym 
regionie, jako leśny materiał rozmnożeniowy. 

Regionem o szczególnej koncentracji populacji brzozy brodawkowatej cennych pod 
względem cech przyrostowych i jakościowych jest obszar północno-wschodniej Polski 
(II Kraina Mazursko-Podlaska), a przede wszystkim Puszcza Augustowska. Dlatego popula-
cje brzozy z tego regionu powinny służyć jako populacje wyjściowe do selekcji indywidu-
alnej, ukierunkowanej na potrzeby plantacyjnej uprawy tego gatunku. Nasiona do produkcji 
sadzonek przeznaczonych do zakładania plantacji brzozowych powinny pochodzić wyłącz-
nie z plantacji nasiennych lub drzew doborowych, gdyż nawet w wyłącznym drzewostanie 
nasiennym (WDN) znajdują się genotypy o słabszych właściwościach przyrostowych.

Badania nad zmiennością proweniencyjną i rodową wybranych populacji brzozy bro-
dawkowatej prowadził T. Wojda (2009) na 3 powierzchniach doświadczalnych założo-
nych w układzie poletek jednodrzewowych i zlokalizowanych w różnych częściach 
Polski. Na każdej z nich był ten sam zestaw 10 polskich i 3 łotewskich proweniencji, 
łącznie ok. 200 rodów. Strukturę genetyczną analizowano metodą izoenzymatyczną 
(pąki w stanie spoczynku zimowego), na podstawie ok. 50 drzew z każdej prowenien-
cji (699 próbek). Analizowano 12 loci 8 układów enzymatycznych. Ocenę wiosennego 
pędzenia wykonano na pędzie wierzchołkowym każdego drzewa według 6-stopniowej 
skali. W pełni sezonu wegetacyjnego na jednej z powierzchni doświadczalnych, z 2799 
drzew zebrano liście (z długopędu wegetatywnego) do badań morfometrycznych. Wy-
konano pomiar kilkunastu cech liści przy użyciu programu komputerowego digiShape. 

Wyniki wskazują na dużą zmienność międzyproweniencyjną i jeszcze większą 
międzyrodową, dotyczącą badanych cech fenotypowych. Proweniencje brzozy o naj-
wyższych wartościach cech przyrostowych w wieku do 3 lat, to Augustów i Browsk, 
natomiast proweniencje o najniższej wysokości i najsłabszych przyrostach – Chełm i Ru-
nowo. Proweniencje Augustów i Browsk oraz proweniencje łotewskie należą do najwcze-
śniej pędzących. Najpóźniej liście pojawiają się u proweniencji Łobez, Młynary i Go-
lub. Decydujący wpływ na tempo rozwoju liści ma długość geograficzna: proweniencje 
wschodnie rozpoczynają wiosenny rozwój liści wcześniej niż zachodnie. 

Zmienność liści brzozy brodawkowatej stwierdzono zarówno między proweniencja-
mi, jak i między rodami wewnątrz proweniencji. Największe zróżnicowanie rodów jest 
w proweniencji Chełm, a najmniejsze – w proweniencjach: Siedlce, Runowo i Browsk. 
Największe znaczenie różnicujące mają następujące cechy liścia: długość i szerokość 
blaszki, jej obwód i powierzchnia oraz współczynnik prostokątności blaszki liścia. 

W 2013 r. kontynuowane były badania zmienności rodowo-proweniencyjnej wybra-
nych pochodzeń czereśni ptasiej i jarzębu brekinii (M. Sułkowska, I. Szyp-Borowska, 
T. Wojda i in.). Celem projektu była ocena predyspozycji wzrostowych i plastyczności 
wybranych polskich pochodzeń czereśni ptasiej i jarzębu brekinii na powierzchniach 
założonych wiosną 2012 r. w nadleśnictwach: Syców, Jamy, Prudnik i Oleszyce. Wyty-
powane do badań pochodzenia jarzębu brekinii i czereśni ptasiej pochodzą z naturalne-
go zasięgu występowania tych gatunków w Polsce.
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Na założonych powierzchniach rodowo-proweniencyjnych prowadzono obserwa-
cje, które dotyczyły: pojawów fenologicznych, cech morfologicznych, charaktery-
styki pokroju drzewek oraz oceny przeżywalności badanych populacji. Obserwacje 
fenologiczne terminu ruszania wiosennego prowadzono według 7-stopniowej skali. 
Jesienią na wszystkich powierzchniach z czereśnią ptasią i jarzębem brekinią wyko-
nano pomiary wysokości drzewek, oszacowano przeżywalność, przeprowadzono ob-
serwacje terminu wchodzenia w okres spoczynku zimowego oraz określono charak-
terystyki formy pokrojowej drzewek. Obserwacje fenologiczne wchodzenia w okres 
spoczynku zimowego wykonano według 6-stopniowej skali, opracowanej do potrzeb 
doświadczenia bezpośrednio w terenie. Obserwacje cech jakościowych drzewek wy-
konano w skali 3-stopniowej: 3 − pień prosty, wyraźny jeden główny przewodnik, 
2 − pień o kilku lekkich skrzywieniach, widoczny przewodnik z 1−2 rozwidleniami, 
1 − pień rozwidlający się, brak głównego przewodnika (wiele pędów o zbliżonej gru-
bości i długości wyrastających z jednego miejsca). Na podstawie danych dotyczą-
cych wysokości drzewek oszacowano interakcję ‘genotyp × środowisko’ badanych 
pochodzeń. 

Wyniki badań wykazały istotne statystycznie zróżnicowanie cech przyrostowych po-
pulacji i rodów czereśni ptasiej i jarzębu brekinii. Obserwowano również znaczące róż-
nice cech jakościowych drzewek. Wykazano istnienie interakcji ‘genotyp × środowisko’ 
obu gatunków.

Zespół w składzie: J. Kowalczyk, P. Markiewicz, J. Matras, T. Wojda, M. Sułkow-
ska, K. Szczygieł (2011), z Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych, wziął 
udział w pracach projektu o akronimie TREEBREEDEX. Projekt był realizowany jako 
infrastrukturalny o zasięgu europejskim i finansowany w ramach 6. Programu Ramo-
wego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej. Celem było utworzenie 
wirtualnego centrum hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Europie, promocja współ-
pracy pomiędzy różnymi grupami zajmującymi się badaniami z zakresu genetyki drzew 
leśnych w Europie i budowa ich komplementarności. 

W ramach projektu TREEBREEDEX nie prowadzono badań naukowych, natomiast 
organizowano warsztaty, seminaria i konferencje. W latach 2006–2011 zorganizowano 
blisko 20 spotkań, warsztatów i konferencji, w których uczestniczyli przedstawiciele 
IBL. Powstała baza danych dotycząca hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Europie. 
Baza ta zawiera informacje o 297 358 testowanych obiektach genetycznych, o 7630 
powierzchniach doświadczalnych, o 467 937 jednostkach testowanego materiału, a po-
nadto 3712 rekordów klimatycznych i 3659 rekordów opisujących glebę. Pełna do-
kumentacja projektu, z wynikami kwestionariuszy i opracowaniami autorskimi, jest 
dostępna na stronie internetowej treebreedex.eu. W wyniku projektu przygotowano 
monografie selekcyjne podstawowych gatunków drzew leśnych. Projekt przyczynił się 
do pogłębienia integracji pomiędzy naukowcami pracującymi w dziedzinie genetyki 
i hodowli selekcyjnej drzew leśnych. Jednak nie wszystkie cele, jakie zakładano były 
możliwe do realizacji. Nie powstało jedno spójne centrum hodowli selekcyjnej drzew 
leśnych w Europie, lecz wyodrębniło się kilka grup realizujących zbieżne cele wynika-
jące z krajowych programów. Prace rozpoczęte w projekcje TREEBREEDEX kontynu-
owane będą w projekcje TREES4FUTURE. 
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2.2.5. Techniki molekularne w leśnictwie 

Podstawowym działaniem hodowlanym jest selekcja osobników rodzicielskich dla 
następnego pokolenia. Podjęcie decyzji selekcyjnej jest poprzedzone oceną wartości or-
ganizmów, spośród których ma nastąpić wybór. Ocena ta sprawia wiele kłopotów, gdyż 
wartość fenotypowa, definiowana jako obserwowana wartość danej cechy osobnika, 
może różnić się od wartości hodowlanej, będącej efektem działania poszczególnych ge-
nów warunkujących tę cechę. Coraz częściej więc do selekcji wprowadza się analizy 
molekularnych markerów genetycznych. Możliwość stosowania tej metodologii zależy 
jednak od postępu wiedzy na temat genomu danego gatunku.

 Badania realizowane w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych przez I. Szyp- 
-Borowską (2009) miały na celu zbudowanie, na bazie markerów molekularnych, mapy ge-
nomu sosny zwyczajnej, co następnie pozwoli na identyfikację regionów chromosomowych 
kontrolujących zmienność cech ważnych ekonomicznie w hodowli selekcyjnej tego gatunku. 

Analizy prowadzone były na potomstwie drzewa doborowego sosny zwyczajnej (ród 
167), pochodzącym z wolnego zapylenia, posadzonym w plantacyjnej uprawie nasiennej 
w Nadleśnictwie Skierniewice. Badany zbiór liczył 124 drzewa potomne. Przeanalizowa-
no 6 cech: wysokość i pierśnicę drzewa, liczbę igieł na pędzie I rzędu o długości 10 cm 
licząc od pączka wierzchołkowego, oraz ich długość, szerokość i powierzchnię. Anali-
zy statystyczne wykazały niewielką zmienność wszystkich badanych cech. Najmniejszą 
zmienność (do 15%) stwierdzono w przypadku szerokości igieł, wysokości drzewa, dłu-
gości igieł oraz liczby igieł na pędzie I rzędu. Większą zmienność (ponad 16%), stwier-
dzono w przypadku pierśnicy. Najbardziej zmienna spośród badanych cech okazała się 
powierzchnia igieł (18,85%), wynosząca średnio 273,36 mm2. 

Analizę zmienności genetycznej prowadzono przy wykorzystaniu markerów AFLP 
(Amplified Fragment Length Polymorphism). Na bazie polimorficznych markerów AFLP, 
z wykorzystaniem analizy dwupunktowej, LOD≥3.0 (logarythm of odds ratio) i maksy-
malnego dystansu między sąsiadującymi markerami równego 50 cM, została wyznaczona 
mapa genetyczna. Wszystkie markery zostały usytuowane na jednej grupie sprzężenio-
wej o całkowitej długości 186,4 cM. Uzyskana mapa posłużyła do wyznaczenia regio-
nów chromosomów kontrolujących zmienność badanych cech fenotypowych. Regiony 
te, zwane loci cech ilościowych (QTL – ang.), wyznaczono metodą regresji liniowej 
i złożoną metodą interwałową przy wartości krytycznej LOD=2,5. Na podstawie analizy 
metodą regresji liniowej wykazano, że marker E5M6_5 jest sprzężony z regionem chro-
mosomu (QTL), który kontroluje wysokość drzewa. Dla cech wzrostowych sosny odzie-
dziczalność, definiowana jako udział genotypu w zmienności ogólnej danej cechy, jest 
znacząca. W wieku 21 lat odziedziczalność wysokości drzewa wynosi 0,30, a w wieku 25 
lat – nawet 0,50. To wyjaśnia, dlaczego spośród wszystkich analizowanych cech udało się 
zidentyfikować QTL jedynie dla wysokości.

Wyznaczenie markerów sprzężonych ze zidentyfikowanym QTL dla wysokości, sta-
nowi wstępny etap prac, jakie powinny być podejmowane w celu poznania podłoża dzie-
dziczenia cech ważnych w hodowli i selekcji drzew leśnych. Istotne jest zwiększenie 
liczebności analizowanej populacji mapującej i zwiększenie liczby markerów, zwłaszcza 
tych o dużym polimorfizmie (SSR, SNP).

rozwoj.indd   51 2015-06-01   10:56:32



52

Strukturę genetyczną populacji sosny zwyczajnej i świerka pospolitego w wybranych 
regionach pochodzenia badali J. Nowakowska, E. Aniśko, J. Bieniek, W. Kantorowicz, 
M. Klisz i in. (2010) z Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych. Badania obej-
mowały 56 drzewostanów sosny zwyczajnej, położonych w 19 różnych regionach pocho-
dzenia oraz 50 drzewostanów świerka pospolitego, położonych w 14 różnych regionach 
pochodzenia na terenie Polski. Ocenę wewnątrz- i międzypopulacyjnego zróżnicowania 
genetycznego przeprowadzono na podstawie dwóch typów markerów: DNA jądrowe-
go (SSR) i DNA mitochondrialnego (STS). Markery zmienności DNA jądrowego (SSR) 
zostały zastosowane w celu identyfikacji zmienności genotypowej badanych drzewosta-
nów sosny i świerka oraz poznania filogenetycznych powiązań między populacjami, 
zilustrowanych za pomocą map zróżnicowania genetycznego populacji w skali kraju. 
Markery DNA mitochondrialnego (STS) umożliwiły identyfikację rzadkich haplotypów 
sosny i świerka oraz utworzenie mapy zmienności genetycznej badanych populacji i po-
równanie filogenetycznych powiązań między populacjami w kontekście migracji sosny 
i świerka z refugiów polodowcowych na teren Polski. 

Na podstawie rozmieszczenia genotypów i haplotypów oraz powiązań filogenetycz-
nych między badanymi drzewostanami w obrębie regionu pochodzenia i w regionach 
sąsiednich przeprowadzono weryfikację przebiegu granic ośmiu wybranych regionów 
pochodzenia i zasugerowano ewentualne ich zmiany, opisując zgodność lub niezgodność 
obecnych granic regionów i struktury genetycznej rosnących w nich populacji. Wyni-
ki badań mogą być wykorzystane do identyfikacji leśnego materiału rozmnożeniowego, 
w celu opracowania zasad regionalizacji i przemieszczania leśnego materiału rozmnoże-
niowego sosny i świerka. 

J. Kowalczyk we współpracy z J. Przyborowskim i T. Wojdą (2011) prowadził prace 
nad szczegółowym poznaniem zależności genetycznych pomiędzy wybranymi popula-
cjami matecznymi i potomnymi sosny zwyczajnej na poziomie cech ilościowych i zmien-
ności DNA oraz wpływu tych zależności na rozkład zmienności genetycznej i zmiany 
różnorodności puli genowej w populacji potomnej powstałej ze sztucznego odnowienia. 
Badano 5 drzewostanów matecznych i 5 siedmioletnich upraw potomnych ze sztucznego 
odnowienia. Doświadczenia zlokalizowano w nadleśnictwach: Supraśl, Żednia, Woziwo-
da, Rytel, Gubin, Spała, Brzeziny i Syców.

Na podstawie analizy cech ilościowych młodych drzewek w pokoleniach potomnych, 
określono komponenty zmienności genetycznej i środowiskowej oraz ich wpływ na wy-
sokość drzew i wartości wybranych cech jakościowych. Oceniono również fenologiczną 
zmienność pędzenia wiosennego drzew matecznych oraz potomstwa. Na poziomie DNA 
badano zmienność chloroplastowego DNA dziedziczonego u sosny w linii ojcowskiej. 
Pod względem struktury genetycznej badane populacje były podobne. Charakteryzowały 
się zbliżonym polimorfizmem, wyrażonym w średniej liczbie alleli w locus (4,8, 4,7, 4,8 
i 4,9 odpowiednio w Gubinie, Sycowie, Spale i Supraślu). We wszystkich analizowa-
nych populacjach cechy potomstwa były takie same jak cechy pokolenia rodzicielskiego 
(w granicach błędu standardowego). Różnice pomiędzy pokoleniem potomnym i matecz-
nym badano testem ANOVA. Test wykazał, że różnice pomiędzy pokoleniami nie są istot-
ne statystycznie. Uzyskane wyniki pozwalają na wnioskowanie, że odnowienie sztuczne 
nie zawęża zmienności genetycznej w populacji.
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Badania nad zastosowaniem markerów molekularnych w programach hodowlanych 
drzew leśnych, na przykładzie sosny zwyczajnej, prowadziła I. Szyp-Borowska (2012). 
Zakres prac obejmował: wybór populacji mapującej, którą będzie stanowić potomstwo 
drzewa matecznego, pochodzące z wolnego zapylenia lub w miarę możliwości z zapy-
lenia kontrolowanego, wybór cech fenotypowych oraz opracowanie szczegółowej me-
todyki badań, wykonanie pomiarów biometrycznych i obserwacji dla wybranej popu-
lacji mapującej, zbiór materiału roślinnego do analiz molekularnych, ocenę zmienności 
i odziedziczalności analizowanych cech oraz wybranie odpowiedniej metody statystycz-
nej do oszacowania wartości genetycznej cech binarnych i ciągłych.

Do analiz wybrano uprawy rodowe sosny zwyczajnej założone w 1977 r. w nadleśnic-
twach Chojnów i Miłomłyn. Stanowią one potomstwo 178 drzew doborowych z wolnego 
zapylenia. Wyniki badań wykazały, że niektóre spośród cech wzrostowych są w mniej-
szym lub większym stopniu skorelowane ze sobą. Na przykład pierśnica to cecha, która 
ma najwięcej współzależności z pozostałymi cechami wzrostowymi, a jej wysoka odzie-
dziczalność typuje tę cechę, jako najważniejszą przy wyborze drzew doborowych. Wy-
typowane cechy należą w większości do grupy cech dziedziczonych poligenicznie, które 
są zależne od wielu genów. W przypadku takich cech trudna jest identyfikacja efektu 
pojedynczego genu. 

Podatność na choroby wywoływane przez patogeny, w niektórych przypadkach na-
leży do cech dziedziczonych w sposób prosty, tzn. zależy od liczby genów działających 
w jednym lub 2 loci. Tak jest w przypadku podatności: 1) drzew na chorobę powodowaną 
przez Melampsora populea, 2) drzew iglastych i topoli na rdzę powodowaną przez Me-
lampsora medusae, 3) drzew na zakażenie przez grzyb Heterobasidion annosum wywo-
łujący hubę korzeni. 

 Kolejnym etapem badań nad identyfikacją markerów genetycznych, które byłyby 
pomocne przy typowaniu drzew szczególnie cennych, było zastosowanie markerów o du-
żym polimorfizmie – SNP, i technologii DArT (Diversity Arrays Technology). W prze-
prowadzonych analizach populacji sosny zwyczajnej stanowiącej potomstwo 67 drzew 
doborowych zidentyfikowano 4086 markerów typu SNP. Grupowanie genotypów na 
podstawie dystansu genetycznego pozwoliło na wyróżnienie dwóch głównych grup i sze-
regu skupień jedno- i dwuelementowych. Ta wstępna analiza potwierdziła przydatność 
technologii DArT i markerów SNP w identyfikacji wartościowych genotypów. 

Zmienność genetyczną europejskich i azjatyckich populacji sosny zwyczajnej, określo-
ną na podstawie analiz DNA, przedstawiły J. Nowakowska z Zakładu Hodowli i Genetyki 
Drzew Leśnych IBL i J. Buchovska z Litewskiego Instytutu Badawczego w Kownie (2010). 
Autorki przeprowadziły prace laboratoryjne związane z ekstrakcją DNA, badania przy użyciu 
markerów, po czym wykonały ocenę zróżnicowania genetycznego populacji sosny. Analiza-
mi objęto 22 populacje sosny zwyczajnej z zasięgu europejskiego oraz 32 populacje rosyjskie, 
łącznie 522 drzewa. W badaniach zastosowano 8 loci mikrosatelitarnego DNA chloroplasto-
wego. Celem badań było określenie stopnia zróżnicowania genetycznego wewnątrz- i mię-
dzypopulacyjnego, ocena podobieństwa genetycznego i jego analiza oraz opracowanie map 
haplotypów sosny zwyczajnej w zasięgu euroazjatyckim. Na tej podstawie scharakteryzo-
wano strukturę genetyczną wybranych europejskich (w tym litewskich, czeskich, polskich, 
niemieckich, szwedzkich i angielskich) oraz azjatyckich populacji sosny zwyczajnej. 
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Średnia zmienność wewnątrzpopulacyjna pochodzeń europejskich była nieco więk-
sza (HS = 0,502) niż populacji azjatyckich (HS = 0,477). Podobnie, całkowita zmienność 
międzypopulacyjna w zasięgu europejskim była większa (HT = 0,654) niż na obszarze 
Rosji (HT = 0,632). Współczynnik zróżnicowania genetycznego drzewostanów sosno-
wych, odzwierciedlający różnice struktury genotypów poszczególnych populacji z Euro-
py (GST = 0,233), był prawie na tym samym poziomie co w przypadku  populacji z Rosji 
(GST = 0,244).

Dendrogramy uzyskane na podstawie obliczenia dystansu genetycznego wykazały 
obecność dwóch głównych grup pochodzeń europejskich, spokrewnionych genetycznie, 
oraz pięciu populacji azjatyckich. Rozmieszczenie geograficzne większości grup geno-
typów sosny zwyczajnej było mozaikowate, tym niemniej odnotowano zgrupowania 
populacji sosny o podobnym genotypie w środkowej i wschodniej Europie oraz w pół-
nocno-zachodniej i południowo-zachodniej Rosji. Na podstawie analogii z udokumen-
towanymi drogami migracji polodowcowej innych gatunków lasotwórczych w Europie 
potwierdzono hipotezę, że główne refugia sosny zwyczajnej usytuowane były na półwy-
spach Bałkańskim i Apenińskim oraz w środkowej Rosji.

Ograniczenie zmienności genetycznej może być wynikiem systematycznego zmniej-
szania liczby osobników tworzących populację i wchodzących w proces rozmnażania. 
Z sytuacją taką możemy mieć do czynienia na plantacjach nasiennych, w których ogra-
niczona liczba osobników matecznych produkuje nasiona wykorzystywane dla celów 
gospodarczych. P. Przybylski (2012) wykonał analizę zmienności genetycznej popula-
cji hodowlanej utworzonej z drzew matecznych sosny zwyczajnej. Analizował materiał 
roślinny pobrany z plantacji nasiennej rosnącej na kwaterze IV i V plantacji nasiennej 
w Matytach (Nadleśnictwo Susz), oraz z archiwum klonów drzew leśnych Polski pół-
nocno-wschodniej (Nadleśnictwo Łomża). Materiałem roślinnym wykorzystywanym 
do analiz były pączki w stanie spoczynku zimowego oraz igły. Ocenę zmienności ge-
netycznej wykonano na podstawie analizy białek izoenzymatycznych i mikrosatelitar-
nego DNA. 

Analizy laboratoryjne wykazały obecność 45-u alleli w przypadku białek izoenzy-
matycznych i 53 alleli w badanych loci DNA. Poziom heterozygotyczności obserwo-
wanej (Ho) na podstawie analizy białek izoenzymatycznych był zbliżony do poziomu 
heterozygotyczności oczekiwanej (He), natomiast w przypadku analiz mikrosatelitar-
nego DNA obserwowano nieznaczną dominację homozygot. Współczynnik wsobności 
Wrighta (F) dla badanych białek izoenzymatycznych i dla DNA był nieistotny staty-
stycznie. Odchylenie od stanu równowagi Hardy’ego-Weinberga zauważono: dla bia-
łek izoenzymatycznych w enzymie transaminazy glutaminianowo-szczawiooctanowej 
oraz dla DNA w locus Spag 7.14. Na badanej plantacji nasiennej zaobserwowano wy-
stępowanie alleli rzadkich. 

Uzyskane wyniki świadczą o braku podstaw do twierdzenia o zawężeniu zmienności 
genetycznej na plantacjach nasiennych. Ponadto analizowane drzewa mateczne, rosnące 
na kwaterze IV i V plantacji nasiennej w Matytach, znajdowały się w stanie równowa-
gi Hardy’ego-Weinberga. Uzyskane wyniki należy jednak skonfrontować z badaniami 
zmienności genetycznej pokolenia potomnego, uzyskanego z nasion pozyskanych z ba-
danej plantacji nasiennej. 
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Wykorzystane w badaniach narzędzia molekularne są wystarczająco czułe przy we-
ryfikacji rozmieszczenia klonów na plantacji. Otrzymany wynik wskazuje, że na badanej 
części plantacji nasiennej 34,25% szczepów ma genotyp niezgodny ze wzorcem genoty-
pu drzewa matecznego. Błąd może być jednak wynikiem wykonanych w późniejszych la-
tach poprawek na wybranym fragmencie plantacji. Jednak w celu uzyskania najlepszych 
wyników hodowli selekcyjnej zaleca się przeprowadzenie kontroli poprawności sadzenia 
na fragmentach plantacji nasiennych przeznaczonych do zbioru nasion. W tym celu po-
mocnym narzędziem będzie baza danych zawierająca wzorce genotypów określonych 
drzew matecznych. 

Badania zróżnicowania genetycznego czereśni ptasiej i jarzębu brekinii w Polsce oraz 
możliwości ich uprawy plantacyjnej w celu uzyskania wysokowartościowego surowca 
drzewnego prowadzili T. Wojda, M. Sułkowska, I. Szyp-Borowska, J. Bieniek, W. Kan-
torowicz, A. Zawadzka z Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL oraz 
L. Bednarz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (2012). Zmienność genetyczną 
czereśni ptasiej badano na podstawie 27 populacji występujących zarówno w zasięgu wy-
stępowania tego gatunku, jak i poza nim. Posługując się techniką multipleksowego PCR 
przeprowadzono analizę zmienności 6 loci mikrosatelitarnych jądrowego DNA. W celu 
oceny zróżnicowania genetycznego i filogenetycznego, wykonano badania markerami 
cytoplazmatycznymi polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych (RFLP). Wyniki 
analiz genetycznych wskazują, że zróżnicowanie czereśni ptasiej wewnątrz populacji jest 
większe niż między populacjami. Najbardziej zróżnicowane genetycznie były drzewosta-
ny z Przedgórza i Pogórza Sudeckiego. Rozmieszczenie geograficzne haplotypów H1 
i H2 podzieliło polskie populacje czereśni ptasiej na dwie grupy. Pierwsza, obejmująca 
populacje, w których obecny jest haplotyp H1, występowała na Przedgórzu i Pogórzu 
Sudeckim oraz w Beskidach Zachodnich, druga – to populacje z przeważającym udzia-
łem haplotypu H2, występujące na Wyżynie Lubelsko-Lwowskiej i Pogórzu Środkowo-
-Beskidzkim oraz poza zasięgiem.

Zmienność genetyczną jarzębu brekinii badano w 20 populacjach na terenie zasięgu 
występowania w Polsce. Wykorzystując technikę multipleksowego PCR, przeprowadzo-
no analizę zmienności 5 loci mikrosatelitarnych jądrowego DNA. Wykonano również 
analizy DNA chloroplastowego 3 loci z zastosowaniem reakcji łańcuchowej polimerazy 
(PCR) techniką PCR-RFLP. Dendrogram podobieństwa genetycznego podzielił anali-
zowane populacje na 2 grupy. W pierwszej znalazła się tylko populacja nr 16 (Breki-
nia) z Nadleśnictwa Legnica, natomiast pozostałe populacje zostały zakwalifikowane do 
grupy drugiej. Badanie zróżnicowania genetycznego tych samych populacji brekinii na 
podstawie markerów chloroplastowych wykazało odmienny podział populacji, niż przy 
wykorzystaniu markerów mikrosatelitarnych. Również zostały wyróżnione 2 grupy po-
pulacji, lecz w pierwszej grupie znalazła się jedynie populacja „Jawor”. Pozostałe popu-
lacje tworzyły drugą grupę. 

Na wiosnę 2012 r. założono 4 proweniencyjno-rodowe powierzchnie doświadczalne 
i zachowawcze z czereśnią oraz 3 z jarzębem, służące do wyboru najlepszych genotypów 
na uprawy plantacyjne. W doświadczeniach z czereśnią testowano potomstwo 4 populacji 
i 60 rodów, a w doświadczeniach z jarzębem – potomstwo 10 populacji i 104 rody. Wyniki 
uzyskane po pierwszym sezonie wegetacyjnym wskazują na istnienie dużej zmienności 

rozwoj.indd   55 2015-06-01   10:56:33



56

przeżywalności i wysokości drzew, zarówno między populacjami, jak i między rodami dla 
obydwu gatunków.

J. Nowakowska, E. Aniśko, J. Bieniek, M. Bodył, W. Kantorowicz i in. (2010) opraco-
wali metody identyfikacji drewna różnych gatunków drzew leśnych na podstawie analiz 
DNA. Wykorzystując markery DNA jądrowego i organellowego można określić, z praw-
dopodobieństwem bliskim 100%, pochodzenie drewna skradzionego. Na podstawie opra-
cowanej metodyki stwierdzono, że w celu identyfikacji drewna należy pobierać DNA 
z tkanek kambium i bielu tuż przy kambium. Identyfikacja drewna każdego badanego 
gatunku, była możliwa na podstawie profilu DNA złożonego z co najmniej 4 loci mikro-
satelitarnego DNA jądrowego. Profil genetyczny próbek, ustalony na podstawie DNA 
organellowego, zależał od liczby wariantów alleli charakterystycznych dla danego mar-
kera, np. w przypadku świerka marker mitochondrialny był pomocny w ustaleniu regionu 
pochodzenia kradzionego drewna (Polska północna lub południowa).

Do identyfikacji drewna sosny zwyczajnej opracowano zestaw czterech markerów 
DNA jądrowego, dzięki którym identyfikacja materiału dowodowego z porównawczym 
została potwierdzona wysokim prawdopodobieństwem (97,92%). Do identyfikacji drewna 
świerka pospolitego zastosowano zestaw czterech markerów DNA jądrowego oraz jeden 
marker mitochondrialny, dzięki którym identyfikacja materiału dowodowego z porów-
nawczym została potwierdzona z prawdopodobieństwem 99,79%. Do identyfikacji drew-
na dębów szypułkowego i bezszypułkowego wykorzystano zestaw siedmiu markerów, 
w tym 5 markerów DNA jądrowego, oraz 2 chloroplastowych, dzięki którym potwierdzono 
zgodność materiału dowodowego z porównawczym z prawdopodobieństwem 97,45%. Do 
identyfikacji drewna bukowego zastosowano zestaw siedmiu markerów, w tym 4 marke-
rów DNA jądrowego i 3 markerów chloroplastowych, dzięki którym zgodność materiału 
dowodowego z porównawczym była potwierdzona z prawdopodobieństwem 98,78%. Do 
identyfikacji drewna olszowego zastosowano zestaw złożony z pięciu markerów mikrosate-
litarnego DNA jądrowego, co potwierdziło zgodność materiału dowodowego z materiałem 
porównawczym z prawdopodobieństwem 99,88%. Do identyfikacji drewna brzozowego 
wykorzystano zestaw złożony z pięciu markerów mikrosatelitarnego DNA jądrowego, co 
umożliwiło potwierdzenie zgodności materiału dowodowego z porównawczym z prawdo-
podobieństwem 99,89%.

Na potrzeby Straży Leśnej opracowano podręczny zestaw „IBL DNA-1”, służący do 
prawidłowego zabezpieczenia materiału dowodowego i porównawczego w warunkach 
terenowych oraz szczegółową instrukcję zabezpieczania próbek drewna do analiz DNA. 

Zespół w składzie: J. Nowakowska, J. Bieniek, M. Borys, A. Konecka i in. (Laborato-
rium Biologii Molekularnej) oraz S. Krajewski, J. Łukaszewicz, T. Zachara i in. (Zakład 
Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych) prowadził prace nad określeniem zmienności 
DNA głównych lasotwórczych gatunków drzew w Polsce, z uwzględnieniem popula-
cji rosnących poza naturalnym zasięgiem. W latach 2012–2014 wykonano szczegółową 
analizę struktury genetycznej sześciu podstawowych gatunków lasotwórczych: świerka 
pospolitego, modrzewia europejskiego i dębu bezszypułkowego, sosny zwyczajnej, jo-
dły pospolitej i buka zwyczajnego, w zasięgu i poza zasięgiem gatunku na terenie Pol-
ski. Oceniano zróżnicowanie genetyczne (heterozygotyczność) i zmienność genetyczną 
każdego gatunku, podobieństwo i dystans genetyczny poszczególnych populacji oraz 
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przestrzenne rozmieszczenie pul genowych w skali kraju, na podstawie dwóch typów 
markerów zmienności – DNA jądrowego (SSR) i organellowego (mitochondrialnego lub 
chloroplastowego). 

Na podstawie uzyskanych wyników badań struktury genetycznej zasugerowano 
zmiany przebiegu granic zasięgów świerka pospolitego, modrzewia europejskiego i dębu 
bezszypułkowego w Polsce. Szczegółowe analizy struktury genetycznej jodły pospolitej 
i buka zwyczajnego potwierdziły odrębność populacji znajdujących się w zasięgu wystę-
powania danego gatunku i populacji rosnących poza zasięgiem. Na podstawie polimor-
fizmu markerów SSR i mtDNA, potwierdzono obecny przebieg granicy tzw. naturalnego 
zasięgu sosny zwyczajnej w Polsce.

Wielkość puli genowej i zróżnicowanie genetyczne materiału sadzeniowego w zależ-
ności od sposobu produkcji sadzonek nie były dotychczas badane na poziomie DNA. 
J. Nowakowska i A. Konecka (2014) przeprowadziły takie badania (DNA jądrowego 
i organellowego) w odniesieniu do sosny zwyczajnej.

Badaniami objęto zarówno populacje rodzicielskie sosny zwyczajnej, reprezentowa-
ne przez drzewa, z których zebrano nasiona, jak i populacje potomne, tj. sadzonki wypro-
dukowane z zebranych nasion i wyhodowane w szkółkach: tradycyjnej i kontenerowej, 
położonych w nadleśnictwach Olsztynek i Oleszyce. Strukturę genetyczną populacji ro-
dzicielskich i potomnych określono za pomocą analizy polimorfizmu sekwencji mikrosa-
telitarnych (SSR) DNA jądrowego i chloroplastowego.

Rozpatrując zmienność i bogactwo genetyczne w ramach populacji potomnych rozłącz-
nie, względem pokolenia rodzicielskiego stwierdzono, że w obu nadleśnictwach populacja 
potomna z hodowli kontenerowej ma większą pulę genową i jest bardziej zróżnicowana 
niż populacja potomna z hodowli tradycyjnej. Pula genowa sadzonek z kontenerów była 
bogatsza niż pula rodzicielska pokolenia matecznego: w Olsztynku o 8,1%, a w Oleszycach 
o 7,4%, natomiast pula genowa  sadzonek hodowanych metodą tradycyjną tylko o 7,6% 
i 7,1%. Należy wnioskować, że różnice struktury genetycznej populacji potomnych powo-
dowane są przez odmienne warunki kiełkowania, wzrostu i pielęgnacji. Większy wpływ 
selekcji naturalnej ma miejsce w populacji sadzonek hodowanych na polach produkcyjnych 
szkółek tradycyjnych. Spadek bogactwa puli genowej jest wynikiem procesu adaptacji po-
pulacji do warunków siedliska poprzez eliminację niektórych genów. 

W ostatnich latach prace poświęcone zagrożeniu szkółek leśnych oraz drzewostanów ze 
strony patogenicznych lęgniowców, jak również szybkim i wiarygodnym metodom iden-
tyfikacji tych patogenów w środowisku leśnym, koncentrują się na rozwoju metod biologii 
molekularnej w celu usprawnienia etapu hodowlanego Oomycetes. Innowacje metodolo-
gii posłużyły do polepszenia systemu wykrywania i diagnozowania fytoftorozy. Badania 
zagrożeń w szkółkach leśnych i zmienności patogennych Oomycetes z zastosowaniem 
techniki molekularnej qPCR (quantitative PCR) oraz sekwencjonowania wykazały, że po-
wszechnie występowała w wodzie Phytophthora alni, natomiast prawdopodobną przyczy-
ną zamierania sadzonek była P. plurivora, stwierdzana w substratach szkółkarskich. Stwier-
dzono także, że gatunki Pythium spp. powodują uszkodzenia korzeni w mniejszym stopniu 
niż gatunki z rodzaju Phytophthora (L. Orlikowski, T. Oszako, 2011).

W szkółkach leśnych: Kiejsze, Osikowo i Rachowice określono zmienność występo-
wania patogennych Oomycetes i Fusarium na podstawie analizy metagenomu glebowego 
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z próbek pobranych z ryzosfery sadzonek olszy czarnej, buka pospolitego oraz dębu szy-
pułkowego (K. Gąszczyk, 2010). Jako porównanie analizowano ryzosferę dorosłych drzew 
tych samych gatunków rosnących w pobliżu szkółek leśnych. Testowano metody efektyw-
nej ekstrakcji DNA z próbek środowiskowych a następnie posłużono się metodą PCR-DG-
GE (PCR − Denaturing Gradient Gel Electrophoresis), określając w ten sposób profile mo-
lekularne populacji mikroorganizmów w zależności od gatunku rośliny gospodarza, spod 
której pobrano glebę, położenia szkółki, wieku rośliny oraz zabiegów hodowlanych. Dzięki 
zastosowaniu złożonych metod biologii molekularnej, możliwa była identyfikacja jedno-
cześnie kilku patogenów należących do grzybów lub lęgniowców.

Dalsze prace nad rozwojem nowych, szybkich technik detekcji patogennych Phy-
tophthora polegały na badaniu możliwości zastosowania sond ligacyjnych typu PLP 
(Padlock Probes) dla regionu ITS1 (K. Sikora, T. Oszako, 2013). Dzięki tej metodzie 
możliwe było zidentyfikowanie 22 gatunków Phytophthora w korzeniach drobnych zainfe-
kowanych roślin, porażonych tkankach roślinnych oraz w próbach środowiskowych, takich 
jak gleba lub woda. Ponadto, wykorzystując metodę analizy polimorfizmu DNA mikrosa-
telitarnego (SSR) oraz elektroforezy chipowej, wykazano także zróżnicowanie genetyczne 
najbardziej rozpowszechnionego w Polsce gatunku – Phytophthora plurivora. Wyniki ana-
liz molekularnych oraz badań fizjologii wzrostu izolatów tego patogena w różnych tempe-
raturach kardynalnych świadczyły o jego wysokich możliwościach adaptacyjnych do zmie-
niających się dynamicznie warunków klimatycznych (T. Oszako, J. Nowakowska, 2011). 

2.2.6. Odnowienie lasu

Badania nad zależnością jakości odnowień od terminu sadzenia sadzonek kontenero-
wych sosny zwyczajnej, modrzewia europejskiego, świerka pospolitego, jodły pospolitej, 
dębu szypułkowego oraz buka zwyczajnego prowadzili P. Zajączkowski, G. Jakubow-
ski i S. Krajewski (2009) z Zakładu Hodowli Lasu. W trzech nadleśnictwach zało-
żyli 11 upraw doświadczalnych z materiału wyprodukowanego w szkółkach kontene-
rowych. Na wszystkich uprawach sadzonki wysadzono w 4 terminach: późnoletnim 
i jesiennym w 2006 r. oraz wczesnowiosennym i późnowiosennym w 2007 r. Oceniano 
następujące parametry: przeżywalność w pierwszych latach po posadzeniu, przyrost 
wysokości i grubości, zdolność konkurencji z roślinnością chwastową, odporność me-
chaniczną drzewek na czynniki abiotyczne oraz stopień symetrii systemów korzenio-
wych, ukształtowanych w pierwszych latach wzrostu w uprawie. W kolejnych latach 
po założeniu upraw analizowany był również wzrost wysadzonego materiału, a jesie-
nią 2009 roku dodatkowo oceniono systemy korzeniowe po 3 latach od wysadzenia. 
W końcu sezonu wegetacyjnego oceniono również stan fizjologiczny drzewek w upra-
wach oraz jakość ich pokroju. 

Uzyskane rezultaty świadczą, że wysoką jakość odnowień otrzymano z późnoletnie-
go terminu sadzenia. Nasadzenia z tego okresu miały lepsze parametry biometryczne niż 
w prawie wszystkich pozostałych wariantach. Dotyczyło to zarówno wysokości i gru-
bości, jak i masy systemów korzeniowych, a także pędów. Na uprawach założonych 
późnym latem stwierdzono najmniejszą liczbę wypadów. Wykazano także, po trzyletnim 
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wzroście w uprawie leśnej, korzystny wpływ późnoletniego terminu sadzenia na wiel-
kość suchej masy pędów i korzeni drzewek. 

Sadzenie w terminie późnowiosennym owocowało znacznym spadkiem udatności 
upraw. Liczba wypadów w nasadzeniach jesiennych i wczesnowiosennych była zbliżona 
do przeciętnej. Stan fizjologiczny drzewek sadzonych w różnych  terminach nie różnił się 
statystycznie istotnie. Brak było wyraźnych zależności między symetrią systemów korze-
niowych, charakteryzowaną indeksem pola przekroju poprzecznego korzeni, a terminem 
sadzenia. Znikomy udział korzeni o wzroście pionowym może świadczyć o utrzymy-
waniu się w pierwszych trzech latach od posadzenia deformacji systemu korzeniowego, 
określanej mianem zmiany kierunku wzrostu korzeni z pionowego na poziomy.

We wszystkich uprawach o charakterze odnowieniowyn stwierdzono znaczne za-
chwaszczenie już na początku prowadzenia prac doświadczalnych. Najmniej wrażliwe 
na zachwaszczenie okazały się drzewka pochodzące z późnoletniego terminu sadzenia, 
najszybciej przyrastające na wysokość.

Zespół pracowników z Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych, Zakładu 
Ekologii Lasu, Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi, Europejskiego Centrum Lasów 
Naturalnych i Zakładu Gospodarki Leśnej Regionów Górskich (T. Zachara, S. Ambroży, 
A. Boczoń, D. Dobrowolska, W. Gil, J. Nowakowska, G. Olszowska, R. Paluch i in., 2011) 
prowadził prace nad określeniem miejsca i roli odnowienia naturalnego (z samosiewu) naj-
ważniejszych rodzimych gatunków lasotwórczych: sosny zwyczajnej, świerka pospolitego 
oraz dębów, w strategii trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasu w Polsce.

Ogólną ocenę stanu odnowień wykonano na podstawie wyników wielkoobszarowej 
inwentaryzacji stanu lasu, natomiast do oceny dynamiki wzrostowej odnowień wykorzy-
stano pomiary na 900 powierzchniach próbnych. Na podstawie dwukrotnych pomiarów 
(w latach 2009 i 2011) odnowień sosny, świerka, dębów szypułkowego i bezszypułko-
wego oraz gatunków im towarzyszących na powierzchniach próbnych, przeanalizowano 
zmiany, jakie w nich zaszły, w zależności od siedliskowego typu lasu oraz wieku i stopnia 
zadrzewienia drzewostanu matecznego. 

Stwierdzono, że potencjał odnowienia naturalnego w postaci samorzutnie pojawia-
jących się nalotów pod okapem drzewostanu i na powierzchni otwartej był duży. Klu-
czowy dla zwiększenia udziału odnowienia naturalnego jest wzrost areału samosiewów 
sosny. Odnowienia podokapowe nadające się do wykorzystania są zwłaszcza w VI Kra-
inie Przyrodniczo-Leśnej oraz północnej części Krainy III i IV. W pozostałych regionach 
możliwe jest wykorzystanie samosiewu bocznego na otwartej powierzchni oraz na zrę-
bach z pozostawionymi nasiennikami. 

Odnowienie naturalne świerka należy wykorzystywać szczególnie w krainach VII 
i VIII, a także V i VI, gdzie ma ono dużą dynamikę, zwłaszcza na siedliskach wyżynnych. 
W przypadku siedlisk lasowych powinno być uzupełniane gatunkami towarzyszącymi, 
celem zapobieżenia powstawaniu litych świerczyn. W Krainie II (Mazursko-Podlaskiej) 
świerk bardzo dobrze odnawia się w drzewostanach sosnowych. 

Dynamika odnowienia naturalnego dębów zależy w dużym stopniu od warunków sie-
dliskowych. Najłatwiej odnawiają się na siedliskach BMśw i LMśw, gdzie występują jako 
gatunek współpanujący lub domieszkowy. Trudne jest natomiast odnowienie w sposób sku-
teczny dębu, zwłaszcza szypułkowego, na optymalnych dla niego siedliskach lasowych. 
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Na takich siedliskach należy faworyzować go podczas czyszczeń oraz, w razie potrzeby, 
uzupełniać odnowieniem sztucznym.

Zespół autorski w składzie W. Gil, J. Zajączkowski i W. Kopryk (2010) podsumował 
wyniki 30-letnich badań wpływu więźby sadzenia na wzrost i rozwój sosny zwyczajnej 
na powierzchniach założonych według układu Neldera. Projekt obejmował podsumo-
wanie całego okresu badawczego (1979–2009) i określenie dynamiki wzrostu i rozwoju 
sosny zwyczajnej w tym okresie na podstawie cyklicznych pomiarów drzewostanu na 
powierzchniach badawczych. W trakcie 32 lat życia drzewostanu nie wykonano w nich 
cięć pielęgnacyjnych. 

Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że w ciągu 32 lat życia drzew więź-
ba początkowa wywierała wyraźny, rosnący z wiekiem, wpływ na przeżywalność so-
sen w drzewostanie. Więcej drzew przeżywa w drzewostanach założonych w luźniejszej 
więźbie. W wieku 32 lat przeżywalność drzew rosnących w zagęszczeniu dopuszczal-
nym przez obowiązujące „Zasady hodowli lasu” (8–10 tys. szt./ha) oscyluje w granicach 
40–55%, co stwarza dobre możliwości selekcji. 

Badania wykazały istotny wpływ więźby sadzenia na kształtowanie się grubości 
strzał sosen w II klasie wieku. Grubość strzał była większa, gdy większa była powierzch-
nia wzrostu drzew w analizowanym zakresie. Słaby był natomiast wpływ więźby sa-
dzenia na wysokość sosen w fazie uprawy i w początkowej fazie młodnika. Wskaźnik 
smukłości drzew, parametr mający istotne znaczenie dla mechanicznej stabilności drzew 
i drzewostanu, był istotnie niższy przy małym zagęszczeniu początkowym niż w warian-
tach najgęstszych, w całym okresie życia drzewostanu. Wzrost smukłości drzew wraz 
z wiekiem we wszystkich wariantach zagęszczenia wskazuje na konieczność stosowania 
zabiegów pielęgnacyjnych w młodym wieku drzewostanu.

W całym okresie pomiarowym wystąpił pozytywny wpływ rozluźniania więźby sa-
dzenia na długość i szerokość koron drzew. Zagęszczenie początkowe wpływało także na 
średnią liczbę gałęzi w okółku na wysokości pierśnicy. Przy małym zagęszczeniu było 
więcej gałęzi. Podobną zależność stwierdzono w przypadku grubości najgrubszej gałęzi 
w tym okółku. Rozmieszczenie drzew na powierzchni kołowej po 32 latach wzrostu było 
równomierne jedynie w niewielkiej skali przestrzennej − do 2 m. Zanik równomierności 
rozmieszczenia drzew w przypadku analizy w większej skali przestrzennej można wiązać 
z degradacją wzorca rozmieszczenia, wynikającą z wydzielenia się części drzew. Po 30 
latach wzrostu drzewa osiągają takie rozmiary, że ich bardzo bliskie sąsiedztwo powo-
duje nasilenie konkurencji i wydzielanie się drzew, więc równomierność rozmieszczenia 
zachowała się jedynie w mniejszej skali przestrzennej.

W Zakładzie Hodowli Lasu w latach 2005–2009 S. Boiko – doktorant z Ukrainy, 
realizował projekt pt. „Odnowienie naturalne sosny zwyczajnej jako element strategii 
ekosystemowego zagospodarowania lasu”. Badania prowadził na 11 powierzchniach ba-
dawczych w 7 nadleśnictwach: Józefów, Zawadzkie, Ostrów Mazowiecka, Świerczyna, 
Gubin, Stare Jabłonki, Miłomłyn. Stwierdził, że oczekiwany efekt odnowieniowy zależy 
od kilku, charakteryzujących się dużą zmiennością, elementów. Do głównych czynników 
ograniczających skuteczność naturalnego odnowienia sosny należą: niedostateczny uro-
dzaj i obsiew nasion, niekorzystne warunki świetlne odnawianej powierzchni, konkuren-
cja roślin runa, niesprzyjające warunki atmosferyczne, zaniedbania hodowlane. Cięcia 

rozwoj.indd   60 2015-06-01   10:56:33



 61

odnowieniowe, przygotowanie gleby oraz pielęgnacja nalotu i podrostu mogą znacznie 
obniżyć nasilenie niekorzystnego oddziaływania tych czynników. 

Celem badań S. Boiki było również określenie typu rozmieszczenia drzew w drze-
wostanach sosnowych pochodzenia naturalnego w różnym wieku, ocena wpływu okapu 
drzewostanu macierzystego na rozmieszczenie sosny z odnowienia naturalnego, ocena 
udziału skupisk w drzewostanach w różnym wieku oraz porównanie metod analizy pozio-
mego rozmieszczenia drzew. Wyniki badań wskazują na dominację równomiernego typu 
rozmieszczenia sosny w drzewostanach I i IV klas wieku, a skupiskowego – w drzewosta-
nach II klasy wieku. W drzewostanach II klasy wieku stwierdzono dominację losowego 
rozmieszczenia drzew dorodnych, natomiast w drzewostanach IV klasy wieku drzewa do-
rodne były rozmieszczone równomiernie. Mogło to być spowodowane stosowaniem zabie-
gów pielęgnacyjnych zmierzających do uzyskania równomiernego rozmieszczenia drzew. 

Analiza współwystępowania drzew potwierdziła istotny wpływ drzewostanu macie-
rzystego na wzorzec rozmieszczenia żywych i martwych drzew odnowienia sosny.

Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że obecnie stosowany system trzebieży, oparty na 
trzebieży selekcyjnej Schädelina, który ma na celu kształtowanie równomiernego rozmiesz-
czenia drzew w drzewostanach, w tym równomiernego rozmieszczenia drzew dorodnych, nie 
uwzględnia naturalnego tworzenia się biogrup drzew i trwałego ich utrzymywania się.

W Zakładzie Zarządzania Zasobami Leśnymi w 2010 r. przebywał R. Vytseha – stypen-
dysta z Ukrainy, który brał udział w pracach prowadzonych w ramach projektu „Określenie 
możliwości naturalnego odnowienia lasu na podstawie analizy danych z wielkoobszarowej 
inwentaryzacji stanu lasu o występowaniu nalotów głównych gatunków lasotwórczych”, 
realizowanego przez G. Zajączkowskiego, T. Zacharę i M. Mionskowskiego. Badania pro-
wadzono na podstawie danych WISL z pełnego pięcioletniego cyklu obserwacyjnego, po-
zyskanych na 28 909 powierzchniach obejmujących łącznie 35 147 podpowierzchni. Przy 
wykorzystaniu programów bazodanowych oraz GIS, przeanalizowano wybrane charakte-
rystyki siedliska i drzewostanu, w celu wyodrębnienia tych warunków, w których najczę-
ściej pojawiają się naloty głównych gatunków lasotwórczych, tj. sosny zwyczajnej, świerka 
pospolitego, jodły pospolitej, dębów szypułkowego i bezszypułkowego oraz buka zwyczaj-
nego. Analizą, z uwzględnieniem podziału na krainy przyrodniczo-leśne, objęto siedlisko-
wy typ lasu, typ pokrywy oraz wiek, zwarcie, zagęszczenie i skład gatunkowy drzewostanu.

Łączny udział powierzchni z odnowieniami naturalnymi wszystkich gatunków laso-
twórczych w ogólnej powierzchni leśnej wynosił 10,3%, a uwzględniając wyłącznie główne 
gatunki lasotwórcze – 6,9%. Największy areał wśród gatunków liściastych zajmują odno-
wienia dębowe – 2,4% ogólnej powierzchni leśnej, oraz bukowe – 1,5%, natomiast wśród 
gatunków iglastych odnowienia sosnowe – 1,2%. Ponadto określono warunki siedliskowo-
-drzewostanowe niezbędne dla pojawiania się odnowień naturalnych poszczególnych ga-
tunków, które mogłyby być wykorzystane przy odtworzeniu drzewostanów. Stwierdzono, 
że duża część odnowień naturalnych (20%) nie przeżywa w drzewostanie dłużej niż kilka 
lat. Dotyczy to przede wszystkim siewek pojawiających się na zbyt ubogich siedliskach lub 
w drzewostanach o dużym zadrzewieniu i zwarciu koron.

Badania nad rozwojem systemu korzeniowego sosny zwyczajnej w uprawach z siewu 
prowadzili J. Łukaszewicz, S. Krajewski, W. Kopryk i G. Jakubowski (2010). Powierzch-
nie doświadczalne zlokalizowano na siedliskach borowych w nadleśnictwach Myszyniec 
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i Nidzica, posiadających drzewostany sosnowe I klasy wieku i w początku II klasy, po-
chodzące z siewu i sadzenia. Wyniki badań rozkładu przestrzennego korzeni drzew z siewu 
i sadzenia w wieku nieco powyżej 20 lat potwierdzają istotny wpływ sposobu zakładania 
upraw tylko na niektóre paramety. Grubościowo-przestrzenne rozmieszczenie korzenia palo-
wego i korzeni horyzontalnych zmienia się w ciągu całej pierwszej klasy wieku. W uprawie 
z sadzenia system korzeniowy drzewek rozwija się szybciej niż w uprawie z siewu. W I klasie 
wieku wzrost systemu korzeniowego z siewu zależy od czynników ograniczających, takich 
jak ocienienie drzewostanu przylegającego lub konkurencja chwastów. Pod koniec Ia klasy 
wieku korzenie horyzontalne drzewek z sadzenia są mniej liczne, za to grubsze, niż korze-
nie drzewek z siewu, i więcej z nich kieruje się w poprzek bruzd niż wzdłuż bruzd.

Istotne różnice między korzeniami drzew z siewu i sadzenia są widoczne na głębo-
kości 10−20 cm. Drzewa z sadzenia mają pojedynczy korzeń palowy, a drzewa z siewu 
− zazwyczaj podwójny. Drugą różnicą jest obecność korzeni horyzontalnych grubszych, 
o polu przekroju prawie dwukrotnie większym, u drzew z sadzenia niż u drzew z siewu. 
Pod koniec Ia klasy wieku nie stwierdzono istotnych różnic budowy systemu korzenio-
wego drzew z siewu i sadzenia w głębszych warstwach gleby ani różnic w ukierunkowa-
niu korzeni względem bruzdy.

Porównanie dwóch sposobów odnawiania lasu – siewu i sadzenia, było ważne w kon-
tekście wzmocnienia żywotności drzew rosnących w uprawach. Rozbudowany system 
korzeniowy zwiększa prawdopodobieństwo oporu wobec czynników biotycznych (grzy-
by, owady itp.) i abiotycznych (susza, śnieg, wiatr, mróz). Do tej pory panuje pogląd, że 
drzewka z naturalnych odnowień i z siewów mają zwykle dobrze rozwinięty system ko-
rzeniowy, który na ogół lepiej stabilizuje drzewa w glebie niż system korzeniowy drzew 
sadzonych. Przeprowadzone badania wskazują, że budowa systemu korzeniowego drzew 
w uprawach z siewu oraz z sadzenia kosturem leśnym zmienia się z wiekiem, lecz nie 
wpływa to na żywotność, trwałość i stabilność drzewostanów. Racjonalne pielęgnowanie 
upraw, młodników i starszych drzewostanów pozostaje kluczem do osiągnięcia względ-
nej odporności na wywrócenie przez wiatr lub przez śnieg.

R. Paluch (2006) z Zakładu Lasów Naturalnych przeprowadził ocenę hodowlaną na-
turalnych odnowień dębów w drzewostanach sosnowych i możliwości ich wykorzystania 
do realizacji celów hodowlanych. Obiektami badawczymi było 70 powierzchni próbnych, 
na których w górnej warstwie panowała sosna, a w dolnej występował dąb szypułkowy 
lub/i dąb bezszypułkowy.  Stwierdzono, że dąb skutecznie odnawia się naturalnie w drze-
wostanach sosnowych wtedy, gdy zaistnieją dobre warunki świetlne dla jego wzrostu oraz 
występują w pobliżu nasienniki dębu. Pojawia się w drzewostanach sosnowych w różnym 
wieku, najczęściej III-IV klasy wieku, często przerzedzonych przez czynniki abiotyczne 
(wiatr, śnieg) lub biotyczne (gradacje owadów). Obniżona żywotność sosny sprzyja podo-
kapowemu odnowieniu dębu. Rozpiętość wieku odnowień dębu pod drzewostanami sosno-
wymi wynosi najczęściej 11–30 lat. W starodrzewach zróżnicowanie wiekowe sięga 50 lat, 
a odnowienie może być zbliżone do ciągłego. W procesie wkraczania dębu do drzewosta-
nów sosnowych wyraźnie zarysowują się następujące fazy: początkowa (nalotu i niskiego 
podrostu), wysokiego podrostu, drugiego piętra oraz wzrostu bez osłony.

Duże znaczenie w rozwoju odnowień podokapowych dębu odgrywa zwarcie drze-
wostanu głównego. Wykazano, że im większy był stopień zwarcia drzewostanu sosnowego, 
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tym mniejsze były cechy biometryczne dębu: suma pierśnicowego pola przekroju, średnia 
wysokość i pierśnica. Zagęszczenie sosny nieprzekraczające 200 szt./ha w fazie drzewosta-
nu dojrzewającego i dojrzałego sprzyja rozwojowi odnowień dębu. 

 Wykorzystanie podokapowych podrostów do przebudowy drzewostanów jest możli-
we w przypadku boru mieszanego i lasu mieszanego świeżego, natomiast w pozostałych 
siedliskach świeżych podokapowy dąb najczęściej jedynie urozmaica skład gatunkowy 
i strukturę drzewostanu. 

Trzebieże wykonywane systematycznie, zwiększając dostęp światła do dolnych warstw 
drzewostanu, korzystnie wpływają na wzrost odnowień. W drzewostanach sosnowych 
z dobrze rozwiniętym drugim piętrem dębowym zaleca się uwzględniać potrzeby świetlne 
kęp podrostów rokujących nadzieję. Wykorzystanie już istniejących kęp odnowień dębów 
jest jak najbardziej celowe i może stanowić wartościowe uzupełnienie metod tradycyjnych. 

R. Paluch (2014), kontynuując badania nad dynamiką odnowień w Puszczy Białowie-
skiej, określił warunki rozwoju naturalnego odnowienia sosny i dębu na stałych powierzch-
niach badawczych IBL założonych w 1998 r. przez prof. A. Sokołowskiego, w zależności 
od rodzaju zabiegów inicjujących samosiew i siedliskowego typu lasu.

Badania prowadzono w lasach zagospodarowanych (w specjalny sposób, z uwzględ-
nieniem dominującej funkcji ochrony przyrody) oraz na terenie rezerwatów przyrody 
i w Białowieskim Parku Narodowym, w części podlegającej ochronie ścisłej i częścio-
wej. Przeanalizowano całość materiału badawczego zebranego na 32 powierzchniach. 
Na 18 z tych powierzchni było odnowienie sosny, a na pozostałych badano odnowienie 
dębu. Na powierzchniach tych na ogół nie były wykonywane zabiegi pielęgnacyjne ani 
cięcia odnowieniowe. Odnowienia naturalne pozostawiono bez ingerencji, a tylko w jed-
nym przypadku zachowano ogrodzenie powierzchni badawczej. W latach 2000–2014 na 
terenie Puszczy Białowieskiej sosna nie odnawiała się efektywnie w sposób naturalny, 
natomiast świerk odnawiał się lepiej, zwiększając swój udział w tworzeniu drzewostanu. 

Podstawowym warunkiem skutecznego odnowienia sosny i dębu w Puszczy Biało-
wieskiej jest zabezpieczenie odnowień przed zwierzyną. Najlepszym, aczkolwiek bar-
dzo kosztownym, sposobem ochrony jest grodzenie odnawianych powierzchni. Waż-
nym czynnikiem zwiększenia udatności samosiewów badanych gatunków jest staranna 
i systematyczna pielęgnacja odnowień (ograniczanie rozwoju roślinności runa, usuwanie 
konkurentów). Niepielęgnowane samosiewy giną po kilku latach. Naloty i podrosty pod 
okapem niepielęgnowanego drzewostanu często cierpią na niedobór światła. Zaprezen-
towane badania potwierdzają, że zarówno na obszarach chronionych, jak i w części za-
gospodarowanej w specjalny sposób młode pokolenie sosny i dębu jest niezbyt liczne.

2.2.7. Zalesienia i zagospodarowanie lasu na gruntach porolnych

J. Łukaszewicz, J. Zajączkowski, W. Gil, W. Kopryk (2008) z Zakładu Hodowli Lasu 
prowadzili badania nad wykorzystaniem siewu w naturalizacji odnawiania lasu i zalesia-
niu gruntów porolnych. Do podstawowych czynników wpływających na udatność upraw 
z siewu należą: sposób przygotowania gleby, ukształtowanie reliefu powierzchni obsiew-
nej, mikroklimat powierzchni obsiewnej, mikroklimat miejsc siewu, technika, sposób 
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i metoda siewu, termin siewu, głębokość siewu i jakość nasion. Autorzy ocenili wpływ 
wymienionych czynników na udatność upraw doświadczalnych z siewu i wzrost siewek: 
sosny zwyczajnej (na 5 powierzchniach w nadleśnictwach: Przytok, Nidzica, Herby, 
Mińsk, Myszyniec), dębu szypułkowego (na 13 powierzchniach w nadleśnictwach: Choj-
nów, Oława, Starogard) i brzozy brodawkowatej (na 2 powierzchniach w Nadleśnictwie 
Skierniewice).

Wyniki badań wskazują, że metoda odnawiania lasu siewem powinna stanowić – 
wraz z sadzeniem i samosiewem – integralną część modelu trwałego, zrównoważonego 
gospodarowania w lasach. Wybór konkretnej metody odnowienia powinien uwzględniać 
możliwości stworzenia najbardziej korzystnych warunków rozwoju upraw leśnych i sta-
bilności powstałych z nich drzewostanów.

J. Łukaszewicz, J. Zajączkowski, S. Krajewski, W. Kopryk, W. Gil i in. (2009) bada-
li wpływ różnych zabiegów hodowlanych w drzewostanach brzozowych w pierwszym 
pokoleniu na gruntach porolnych w aspekcie produkcyjnym i naturalizacji zalesień. Ba-
dania prowadzono w drzewostanach w różnych regionach kraju, analizując wykonane 
w nich zabiegi hodowlane, skład gatunkowy drzewostanu, roślinność runa oraz skład 
fizyczny i chemiczny gleb. Oceniano wpływ różnych sposobów zakładania upraw z brzo-
zą i metod prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych (czyszczenia, trzebieże) na tempo 
powrotu siedliska leśnego na gleby porolne. Opracowano również sposoby przebudowy 
drzewostanów brzozowych I, II i III klasy wieku, opisano metody wykorzystania brzozy 
jako przedplonu przyrodniczego i produkcyjnego.

Z obserwacji wynika, że w litych drzewostanach brzozowych na gruntach porolnych 
oraz pod brzozami rosnącymi z dala od większych kompleksów leśnych i źródeł nasion 
gatunków drzewiastych (np. aleje przydrożne, zadrzewienia, remizy itp.) nawet po upły-
wie pół wieku trudno dostrzec cechy siedlisk leśnych. Tempo powrotu siedliska leśnego 
na grunty porolne może być znacznie przyspieszone poprzez wprowadzanie w nasadze-
niach brzozowych gatunków biocenotycznych. W znaczący sposób zwiększa tempo po-
wrotu siedliska leśnego na grunty porolne pasowe (korytarzowe) sadzenie brzozy i dębu, 
z uwzględnieniem właściwych metod hodowlanych. Na żyznych siedliskach gruntów po-
rolnych brzoza z powodzeniem może być sadzona w jedną jamkę z dębem, jako gatunek 
osłonowy i podgon zakładanych upraw dębowych. W drzewostanach brzozowych na grun-
tach porolnych wprowadzanie podsadzeń dębowych pochodzących z samosiewu wymaga 
ograniczenia negatywnego wpływu, wywieranego przez zwierzynę i roślinność trawiastą.

Podstawowym zabiegiem w litych młodnikach brzozowych pochodzących z samosie-
wu są czyszczenia wczesne. Decydują one o tempie powrotu siedliska leśnego i przyszłej 
jakości oraz zasobności drzewostanu brzozowego. Obecność źródeł nasion gatunków 
drzewiastych w pobliżu litych drzewostanów brzozowych w pierwszym pokoleniu na 
gruntach porolnych oraz właściwie prowadzone czyszczenia i trzebieże w tych drze-
wostanach, znacząco wpływają na przyspieszenie tempa powrotu siedlisk leśnych.

Badania nad rolą grzyba Thelephora terrestris w zbiorowiskach ektomykoryz w szkół-
kach oraz uprawach leśnych na gruntach porolnych prowadzili D. Hilszczańska, Z. Sierota 
i M. Małecka (2006) z Zakładu Fitopatologii Leśnej. Zakres badań obejmował: 1) identy-
fikację mykoryz u sadzonek sosny na podstawie analizy morfotypowej wg kluczy Agerera 
(1987–1997) i Ingleby (1990), oraz przy użyciu metody PCR RFLP (na podstawie DNA 
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Powierzchnia próbna na 
gruncie porolnym  
w Nadleśnictwie Bielsk, 
gdzie wykonano  
orkę w bruzdy  
z pogłębiaczem, 
rozsypano w bruzdy 
zrębki i posadzono 
Dbsz, So, Brz i Md.
(fot. I. Olejarski)

Siewki sosny 
zwyczajnej w bruzdach 
wykonanych pługiem 
LPZ na uprawie
 założonej siewem  
w Nadleśnictwie 
Nidzica 
(fot. J. Łukaszewicz)

Średnie pole przekroju 
korzeni sosen z siewu  
i sadzenia w odległości 
20 cm od osi
drzewa w 22-letnich 
drzewostanach,  
w zależności od 
sposobu zakładania 
uprawy i głębokości 
położenia korzeni  
w Nadl. Myszyniec, 
sadzenie – 1988 r. 
pomiary – 2010 r

rozwo_wkladki.indd   26 2015-06-01   10:13:57



Sadzonki limby 
na powierzchni 
doświadczalnej 

w Nadleśnictwie 
Krościenko

(fot. S. Niemtur)

Roczny przyrost wyso-
kości [mm] sadzonek 
limby (pochodzenia: 

Słowacja, Dubrawiska,
Zameczki, Morskie Oko) 

na powierzchniach  
doświadczalnych

w Nadleśnictwie Mię-
dzylesie (Śnieżnik)  

i Krościenko w 2012 r.
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Słowacja Dubrawiska Zameczki Morskie Oko

Roczny przyrost [mm]
 

Śnieżnik Krościenko

Choczewo Bystrzyca Krynica Łobez Brzeziny Siemianice

Powierzchnia

15 Kwidzyn
3 Bierzwnik
9 Szczecinek
11 Gdańsk
41 Lesko
2 Gryfino
44 Bieszczadzki PN
18 Młynary
10 Lipusz
8 Szczecinek
7 Wejherowo
6 Wejherowo
38 Zdroje
5 Karnieszewice
43 Bieszczadzki PN
34 Łagów
26 Grodzisk
17 Kwidzyn
1 Gryfino
31 Prudnik
27 Pniewy
47 Rymanów
30 Lipinki
23 Krucz
39 Ustroń
42 Bieszczadzki PN
29 Milicz
35 Tomaszów

DBH/wysokość 2010

Różnice w uszeregowaniu pod względem pierśnicy lub wysokości w 2010 r. krajowych pochodzeń buka
zwyczajnego na poszczególnych powierzchniach równoległych
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selekcyjnej

Aktywność nr 6
Optymalizacja metod 

wprowadzania do produkcji
leśnej udoskonalonych

genotypów

Upowszechnianie informacji

Utworzenie − zarządzanie − utrzymywanie

Utworzenie − zarządzanie − utrzymywanie

Określanie procedur − dostarczenie informacji − przeprowadzenie badań − organizacja wrsztatów itd. 

Schemat ideowy projektu TREEBREEDEX

Udział haplotypów H1 i H2  
w badanych populacjach czereśni ptasiej  
na podstawie analiz chloroplastowego DNA.  
Oznaczenia:  – haplotyp H1;  – haplotyp H2; 
105, 108 – regiony pochodzenia LMR
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Odziedziczalność indywidualna [hi
2] gęstości drewna [GD],  

gęstości drewna wczesnego [GDW], gęstości drewna późnego [GDP],  
gęstości maksymalnej drewna [GMX], gęstości minimalnej drewna [GMN]  

na przykładzie modrzewia europejskiego

Odziedziczalność rodowa [hR
2] gęstości drewna [GD],  

gęstości drewna wczesnego [GDW], gęstości drewna późnego [GDP],  
gęstości maksymalnej drewna [GMX], gęstości minimalnej drewna [GMN]  

na przykładzie modrzewia europejskiego
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Udział procentowy i powierzchnia zamierających drzewostanów jesionowych  
w przedziałach wiekowych  (a, b, c, d) w poszczególnych rdLP (dane z ankiet IBL)
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Zbiór nasion robinii 
akacjowej  

w Nadleśnictwie Wołów  
(fot. M. Klisz)

Ocena nasion  
w laboratorium 

Zakładu Hodowli Lasu 
i Genetyki Drzew 

Leśnych, H. Lipińska 
(fot. T. Wojda)

rozwo_wkladki.indd   31 2015-06-01   10:13:59



Przygotowanie nasion 
do próby kiełkowania 
w laboratorium oceny 
nasion Zakładu Hodowli 
Lasu i Genetyki Drzew 
Leśnych, E. Aniśko  
(fot. T. Wojda)

Kiełkujące nasiona 
sosny zwyczajnej  
w Laboratorium 
Oceny Nasion Zakładu 
Hodowli Lasu  
i Genetyki Drzew 
Leśnych  
(fot. M. Klisz)
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Etykietowanie sadzonek 
na szkółce  

w Nadleśnictwie 
Jabłonna, P. Przybylski  

(fot. M. Klisz)

Osłanianie sadzonek jodły pospolitej podczas 
wykaszania chwastów na uprawie testującej  

w Nadleśnictwie Kołaczyce, J. Przyborowski  
(fot. M. Klisz)

Pomiary odnowienia sosny zwyczajnej  
w Nadleśnictwie Stare Jabłonki, od lewej:  
W. Kopryk, S. Krajewski, G. Jakubowski  

(fot. S. Bojko)
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Pomiar wysokości buka zwyczajnego na 
powierzchni testującej w Nadleśnictwie Miradz,  
S. Jastrzębowski  
(fot. M. Klisz)

Pomiar wysokości robinii akacjowej  
w drzewostanie Nadleśnictwa Pińczów,  
W. Kantorowicz  
(fot. M. Klisz)

Pomiary wysokości 
jodły pospolitej  
na uprawie testującej  
w Nadleśnictwie  
Bircza, od lewej:  
M. Klisz,  
S. Jastrzębowski, 
troje pracowników 
nadleśnictwa,  
P. Przybylski, siedzi  
D. Garbień- 
-Pieniążkiewicz  
(fot. M. Klisz)
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Pomiary odnowienia 
naturalnego świerka 

pospolitego  
w Nadleśnictwie Jawor, 

T. Zachara  
(fot. W. Kopryk)

Wykonywanie zdjęć 
hemisferycznych okapu 

drzewostanu  
przez M. Niemczyk  

w Nadleśnictwie 
Baligród  

(fot. D. Dobrowolska)

Pobieranie wywiertów 
w Nadleśnictwie 

Krzystkowice, M. Klisz 
(fot. W. Kantorowicz)

rozwo_wkladki.indd   35 2015-06-01   10:14:03



Kopiowanie danych 
mikroklimatycznych 
z rejestratora 
umieszczonego  
w podłożu, 
S. Krajewski, 
Nadleśnictwo 
Smardzewice  
(fot. M. Niemczyk)

Badanie wpływu roślin 
zielnych na aktywność 
pędraków chrabąszcza 
majowego  
(fot. M. Niemczyk)

Pozyskiwanie zrzezów 
wierzby na szkółce  
w Brzegu, pierwszy  
z lewej  
K. Zajączkowski,  
z prawej T. Wojda  
(fot. M. Bodył)
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Powierzchnia 
proweniencyjna brzozy 

brodawkowatej  
w Nadleśnictwie 

Drygały  
(fot. T. Wojda)

K. Szczygieł  
w laboratorium kultur 
tkankowych Zakładu 

Hodowli Lasu  
i Genetyki Drzew 

Leśnych  
(fot. M.Klisz)

Analiza wyników 
amplifikacji DNA 

sosny w laboratorium 
genetycznym Zakładu 

Hodowli Lasu  
i Genetyki Drzew 
Leśnych, I. Szyp- 

-Borowska  
(fot. T. Wojda)
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Mikrosadzonki  
czereśni ptasiej  
w doniczkach Jiffy  
(fot. T. Wojda)

Sadzonki brzozy 
brodawkowej 
wyhodowane in vitro 
(fot. T. Wojda) 

Pąki przybyszowe na 
pąku pachwinowym 
sosny zwyczajnej  
(fot. I. Szyp-Borowska)

Zimowy pąk świerka  
z namnożonymi pąkami 
przybyszowymi  
(fot. P. Markiewicz)Ukorzeniony mikropęd robinii akacjowej  

(fot. T. Wojda)
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Podręczny zestaw  
„IBL DNA -1”  

do pobierania materiału 
do analiz DNA  

w walce z nielegalnym 
obrotem drewna

(fot. archiwum IBL)

Przykłady materiału dowodowego i porównawczego, który można pobierać do analiz DNA w terenie

Wyżynki  
(najlepiej z łykiem), 
z drewna stosowego 
(wałki, dłużyce itp.)

Sortyment tartaczny

Igły drzew iglastych 
(sosna, świerk)

Blaszki liściowe  
(dąb, buk, olsza, brzoza)
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Zespół pracowników 
Laboratorium Biologii 
Molekularnej, od lewej 
A. Tereba, M. Borys,  
J. Bieniek,  
J. Nowakowska 
(fot. archiwum IBL)

Uczestnicy Międzynarodowej Szkoły Letniej pt. „Molekularna identyfikacja i detekcja obcych inwazyjnych 
gatunków w ekosystemach leśnych”, IBL w Sękocinie Starym, 6-10 lipca 2014 r.  
(fot. L. Kruczek)
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Genotypowanie 
w sekwenatorze 

kapilarnym siewek 
sosny ze szkółek,  

A. Konecka  
(fot. A. Sawicki)

Identyfikacja 
zmienności genetycznej 

jesionu na podstawie 
markerów DNA 

jądrowego, A. Tereba 
(fot. L.Kruczek) 

Molekularna 
identyfikacja patogenów 
w porażonych tkankach 

dębu za pomocą 
techniki PCR w czasie 

rzeczywistym,  
M. Borys  

(fot. L. Kruczek)
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Namnażanie 
fragmentów DNA 
świerka za pomocą 
reakcji łańcuchowej 
polimerazy (PCR),  
J. Bieniek  
(fot. L. Kruczek)

Pobieranie prób drewna 
do badań DNA  
w Nadl. Kozienice, od 
prawej J. Nowakowska, 
pracownik Straży Leśnej 
(fot. M. Klisz)
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grzybowego), 2) analizę kolonizacji mykoryzowej korzeni, 3) ocenę parametrów wzrostu 
sadzonek (masa korzeni i pędu, wysokość, długość korzeni), 4) analizę zawartości składni-
ków chemicznych w igłach sadzonek (N, P, K, Ca, Mg).

Stwierdzono, że w warunkach laboratoryjnych inokulacja korzeni siewek grzybem 
T. terrestris była efektywna po wysadzeniu sadzonek na glebę porolną. Jakkolwiek 
u sadzonek nie mykoryzowanych występowały mykoryzy T. terrestris z miejscowego 
inokulum, jednak sadzonki mykoryzowane sztucznie miały więcej mykoryz. Mykory-
zy T. terrestris tworzone z udziałem inokulowanej grzybni obecne były na korzeniach 
sadzonek jeszcze w trzecim sezonie wegetacyjnym uprawy (udział potwierdzony bada-
niami genetycznymi), co świadczy o dużej trwałości szczepu wprowadzonego do lokal-
nego zbiorowiska grzybów mykoryzowych. Obecność T. terrestris nie ograniczyła wy-
stępowania innych grzybów mykoryzowych, kolonizujących korzenie sadzonek sosny 
w uprawie. Grzybnia T. terrestris powodowała wysoką aktywność kwaśnej fosfatazy 
i β-glukozydazy, enzymów glebowych odpowiedzialnych za uwalnianie i udostępnia-
nie azotu oraz innych pierwiastków z form trudnodostępnych dla korzeni. 

M. Małecka (2012) z Zakładu Fitopatologii Leśnej zakończyła badania nad zmianami 
w zbiorowiskach grzybów zasiedlających zalesione porolne nieużytki, zachodzącymi po 
dodaniu substratów organicznych (trociny, kompost, odpady zrębowe) oraz nad ich wpły-
wem na wzrost sosny zwyczajnej. Prace były kontynuacją badań zapoczątkowanych przed 
10 i 15 laty w dwóch obiektach doświadczalnych, w uprawach sosny zwyczajnej założo-
nych na glebach odłogujących. Hipoteza robocza zakładała, że ponad 10-letni okres wzro-
stu drzew w dawnej glebie rolnej, poprzez stymulujące dla rozwoju grzybów glebowych 
oddziaływanie substratów organicznych, jest wystarczającym okresem do przekształcenia 
odłogującej gleby rolniczej w glebę zbliżoną pod względem różnych cech do gleby leśnej.

Na powierzchniach badawczych określono przeżywalność drzew, ich pierśnicę oraz 
kondycję fizjologiczną. Oceny kondycji drzew, jako miary wpływu wzbogacenia gleby 
w substraty organiczne, dokonano na podstawie wyników pomiaru oporu elektrycznego 
tkanek przykambialnych z zastosowaniem kondycjometru. Wykonano analizy chemiczne 
gleby, składu jakościowego i ilościowego zbiorowiska grzybów glebowych, ocenę obfi-
tości i bogactwa gatunkowego grzybów mykoryzowych w systemach korzeniowych oraz 
analizę molekularną DNA grzybowego ekstrahowanego bezpośrednio z gleby. Uzyskane 
wyniki świadczą, że:

 – dodanie materii organicznej w formie różnych substratów polepszyło stan zdrowot-
ny drzew; w początkowych latach uprawy intensyfikowało wzrost drzew, a w kolejnych 
–  przyrost grubości (pierśnicy);

 – substraty organiczne wprowadzone do gleby porolnej przed jej zalesieniem w celu 
rewitalizacji gruntów odłogujących okazały się skutecznym aktywatorem zmian w zbio-
rowiskach grzybów glebowych;

 – wśród izolowanych z gleby grzybów nie stwierdzono obecności Heterobasidion an-
nosum, co oznacza, że zwiększona obecność materii organicznej w glebie, poprzez akty-
wizację grzybów antagonistycznych względem grzybów patogenicznych, uniemożliwiła 
rozwój tego patogenu; 

 – wyniki długoletniego cyklu badawczego (10 i 15 lat) mogą stanowić podstawę do 
stwierdzenia, że wzbogacanie materią organiczną gleb porolnych przed ich zalesieniem 

rozwoj.indd   65 2015-06-01   10:56:33



66

jest jedną z metod profilaktyczno-terapeutycznych do zastosowania w programie ochrony 
drzewostanów na gruntach porolnych przed hubą korzeni.

A. Boczoń, M. Wróbel z Zakładu Siedliskoznawstwa, D. Hilszczańska z Zakładu 
Ekologii Lasu i W. Ptach z SGGW (2009) badali efekty i możliwości stosowania hydro-
żeli na terenach trudnych do zalesień. Oceniano wpływ hydrożeli na: udatność zalesień, 
wzrost sadzonek, występowanie mykoryz, wilgotność gleb, właściwości retencyjne gleb 
oraz pobór wody przez sadzonki. Zbadano również skład chemiczny odcieków z gleby 
zawierającej hydrożele i nie zawierającej ich. Badania prowadzono w warunkach tereno-
wych, laboratoryjnych i szklarniowych. Założono 4 doświadczenia polowe na terenach 
powszechnie uznawanych za trudne do zalesień, 2 w Nadleśnictwie Bełchatów (na tere-
nie porolnym i zwałowisku kopalnianego nadkładu) i 2 w Nadleśnictwie Chocianów (na 
terenie popoligonowym, na glebach torfowo-murszowych). W każdym z nich zalesiono 
grunty sosną zwyczajną, zakładając po pięć poletek badawczych, na których zastosowa-
no: wariant bez hydrożelu (kontrola), otoczkowanie sadzonek hydrożelem, podsypkę hy-
drożelu pod sadzonkę, hydrożel wraz z nawozami jako podsypkę i hydrożel powierzch-
niowo, poprzez wymieszanie z górną warstwą gleby. 

Wyniki wskazują, że dodanie hydrożelu do gleby zwiększa jej zdolność do zatrzymywa-
nia wody, a także powoduje wolniejsze wysychanie górnej warstwy gleby. Na powierzchni 
porolnej najlepszy efekt dawała podsypka mieszanki hydrożeli i nawozu, na zwałowisku 
kopalnianego nadkładu – otoczkowanie, a na terenie popoligonowym – powierzchniowe 
wymieszanie z górną warstwą gleby. W tym ostatnim przypadku istotne były zdolności 
hydrożelu do poprawiania struktury gleby, która charakteryzowała się dużą gęstością. 

Zbyt duże dawki żelu mogą prowadzić do ograniczenia wzrostu i dużej śmiertelności 
sadzonek. Zjawisko to wystąpiło na terenie popoligonowym w wariantach z podsypką 
czystym hydrożelem i podsypką hydrożelu z nawozem, przy dawkach dwukrotnie 
wyższych od zastosowanych na pozostałych powierzchniach. Obecność hydrożelu w gle-
bie spowodowało wzrost ilości wody pobieranej przez sadzonki. W pierwszym okresie 
wzrostu sadzonek stosowanie hydrożelu nie wpłynęło na wzrost mykoryz.

Odciek wody z gleby zawierającej hydrożel charakteryzował się wielokrotnie zwięk-
szoną przewodnością elektrolityczną, a także wyższą wartością pH. We wszystkich wa-
riantach, po dodaniu hydrożelu, zauważono wzrost zdolności gleby do zatrzymywania 
wody. Po osiągnięciu przez gleby polowej pojemności wodnej stwierdzono większą dy-
namikę przesuszania się gleb bez dodatku hydrożelu. 

2.2.8. Pielęgnowanie lasu

Jest wiele miar interakcji między drzewami, opartych na mierzalnych cechach bio-
metrycznych oraz na odległości między drzewami. Wszechstronną oceną zastosowania 
tych miar w średniowiekowych drzewostanach sosnowych o różnym zagęszczeniu oraz 
badaniem związku tych miar z tempem wzrostu oraz stabilnością mechaniczną drzew 
i drzewostanu zajmował się T. Zachara (2008) z Zakładu Hodowli Lasu. 

W nadleśnictwach: Kozienice, Parciaki, Łąck, Janów Lubelski, Wyszków i Ostrów 
Mazowiecka, autor prowadził badania nad konkurencją między drzewami i ich koope-
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racją oraz nad związkiem tych zjawisk z odpornością drzewostanów sosnowych II, III 
i IV klasy wieku na szkody abiotyczne, na stałych trzebieżowych powierzchniach badaw-
czych Zakładu. Materiał badawczy stanowiły wyniki pomiarów cech biometrycznych 
(pierśnica, wysokość, rzut korony) drzew dorodnych oraz ich konkurentów. Dla uzy-
skania możliwie pełnego obrazu konkurencji między drzewami posłużono się kilkoma 
różnymi wskaźnikami (Johanna, Klädtkego, Hegyi’ego i Biginga/Dobbertina) opartymi 
na odległości pomiędzy drzewami oraz cechami mierzalnymi drzew.

Analiza wariancji wykazała istotność różnic między wskaźnikami konkurencji obliczony-
mi dla różnych wariantów cięć na powierzchniach doświadczalnych w nadleśnictwach: Ko-
zienice, Łąck i Ostrów Mazowiecka, z wyjątkiem wskaźnika Biginga/Dobbertina, opartego na 
relacjach między koronami. Wskazuje to na ograniczoną przydatność wskaźników opartych 
na rzucie koron do opisu konkurencji w drzewostanach sosnowych, co jest związane między 
innymi z częstym zjawiskiem asymetrii korony sosny. Przeprowadzono także analizę regresji 
między wskaźnikiem konkurencji poszczególnych drzew centralnych a przyrostem pierśnicy 
od poprzedniego pomiaru. Zależności były słabe, z wyjątkiem powierzchni w Nadleśnictwie 
Wyszków. Ta powierzchnia charakteryzowała się większą żyznością siedliska, a okres, jaki 
upłynął od ostatniej trzebieży, był dłuższy. Podobną analizę przeprowadzono dla zbadania 
zależności między wskaźnikiem konkurencji a współczynnikiem smukłości drzewa central-
nego. Korelacja między nimi była podobna jak między przyrostem pierśnicy a wskaźnikiem 
konkurencji, jednak słabsza niż w poprzednim okresie pomiarowym.

Badania potwierdziły przydatność wskaźników konkurencji do opisania relacji mię-
dzy drzewami dorodnymi i ich sąsiedztwem w drzewostanach sosnowych II i III klasy 
wieku oraz o potrzebach trzebieżowych drzewostanu, przy czym przydatność ta maleje 
z wiekiem drzewostanu, kiedy wzrasta znaczenie zjawiska kooperacji drzew, zwłaszcza na 
słabszych siedliskach. Między nasileniem konkurencji a odpornością na szkody abiotycz-
ne brak jednoznacznej zależności, gdyż silna konkurencja wpływa negatywnie na pokrój 
drzewa (większa smukłość), natomiast pozytywnie − na właściwości mechaniczne drewna. 
Strategia hodowlana musi uwzględniać obie zależności, na przykład poprzez dopuszczenie 
silniejszych cięć pielęgnacyjnych w młodości i zmniejszanie ich nasilenia z wiekiem.

W europejskiej szkole trzebieżowej można wyróżnić dwa zasadnicze kierunki. Jeden 
– tradycyjny, polega na wykorzystaniu naturalnej konkurencji w procesie pielęgnowania 
drzewostanów i umiarkowanej ingerencji w to zjawisko. Drugi – bardziej współczesny, 
polega na przeniesieniu ciężaru selekcji na człowieka i minimalizowaniu współzawod-
nictwa między drzewami. Efektem drugiego podejścia jest wczesny wybór drzew docelo-
wych i silne cięcia utrzymujące drzewostan w luźnym zwarciu. T. Zachara (2012) badał 
wpływ różnych metod trzebieży na dynamikę konkurencji międzyosobniczej w jedno-
wiekowych drzewostanach sosnowych i właściwości przyrostowe wybranych drzew 
dorodnych. Celem pracy była: 1) ocena przydatności różnych wskaźników konkurencji 
do określania warunków wzrostu drzew dorodnych i ich możliwości przyrostowych, 
2) ocena nasilenia konkurencji międzyosobniczej przy zastosowaniu różnych metod 
trzebieży, 3) określenie wpływu różnych metod trzebieży na wzrost drzewostanu i wy-
branych drzew dorodnych. Badania były prowadzone w drzewostanach III klasy wieku 
na 4 stałych trzebieżowych powierzchniach badawczych Zakładu w nadleśnictwach 
Kozienice, Parciaki, Łąck i Janów Lubelski. 
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Pierwsze 3 powierzchnie to doświadczenia więźbowo-trzebieżowe, na których testo-
wano trzebież selekcyjną umiarkowaną, trzebież silną według drzew docelowych i trze-
bież grupową, w porównaniu do wariantu kontrolnego bez trzebieży. Na powierzchni 
w Nadleśnictwie Janów Lubelski od 1976 r. jest prowadzone doświadczenie trzebieżowe 
z trzebieżą słabą, silną i ekstremalną, w porównaniu z wariantem kontrolnym.

W badaniach posłużono się wskaźnikami Johanna, Klädtkego, Hegyi’ego i Biginga/
Dobbertina oraz autorskim wskaźnikiem nacisku sąsiedztwa WNS. Dla oceny reakcji 
przyrostowych drzew dorodnych zastosowano tzw. wskaźniki przewagi, określone na-
stępująco: WP1 = di/dsr ; WP2 = di/dA; WP3 = di/dg, gdzie di oznacza pierśnicę danego 
drzewa, dsr – przeciętną pierśnicę całego drzewostanu, dA – przeciętną pierśnicę klasy 
drzew panujących (I i II klasy Krafta, lub 1 klasy socjalnej w klasyfikacji Schädelina),  
zaś dg – przeciętną pierśnicę 100 najgrubszych drzew na hektarze. Za miarę skuteczności 
zabiegu przyjmowano różnicę wskaźnika na końcu i na początku okresu badawczego.

Badania potwierdziły przydatność wskaźników konkurencji, zwłaszcza wskaźników 
uwzględniających pierśnicę drzewa i długość korony, do opisania relacji między drzewa-
mi dorodnymi i ich sąsiedztwem w drzewostanach sosnowych III klasy wieku oraz okre-
ślenia potrzeb trzebieżowych drzewostanu. W przypadku wskaźników uwzględniających 
rzut korony, zależność między wielkością wskaźnika a przyrostem jest mniej wyraźna, 
z uwagi na częstą u sosny asymetrię koron.

Jeśli chodzi o wpływ trzebieży na wzrost drzew dorodnych, wykazano przydatność 
wskaźnika WP3, który jest stabilnym miernikiem zmian sytuacji wzrostowej drzewa. 
Na powierzchniach w nadleśnictwach Kozienice, Łąck i Parciaki, stwierdzono istotne 
zmiany wielkości tego wskaźnika pod wpływem trzebieży, wyraźnie wzrastał on zwłasz-
cza w wariantach trzebieży silnej według drzew docelowych. W przypadku powierzchni 
w Nadleśnictwie Janów Lubelski, gdzie zastosowano między innymi wariant trzebieży 
ekstremalnej, dający długotrwałe prześwietlenie drzewostanu, najsilniejszą reakcję przy-
rostową na trzebież odnotowano dopiero w drugim 5-letnim okresie. Wpływ wariantu 
cięć był silniejszy w okresie 20-lecia niż pierwszego 5-lecia. 

Uzyskane wyniki pozwalają uznać dopuszczalność silnych trzebieży, takich jak trze-
bież według drzew docelowych, w pewnych okolicznościach – w drzewostanach sosno-
wych zdrowych i niezaniedbanych pielęgnacyjnie. W pozostałych przypadkach zaleca się 
trzebież selekcyjną umiarkowaną.

Dynamikę wzrostu i rozwoju 40-letnich drzewostanów sosnowych założonych w róż-
nej więźbie i w zróżnicowanych warunkach siedliskowych oceniał W. Gil (2013) 
z Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych. Celem badań było: 1) określenie 
wpływu zagęszczenia początkowego i rodzaju (kształtu) więźby początkowej na para-
metry wzrostowe sosny rosnącej na różnych siedliskach w okresie pierwszych 40 lat 
życia, 2) ocena zmian przestrzennej struktury drzewostanów sosnowych na różnych 
siedliskach leśnych, ocena możliwości selekcji hodowlanej w drzewostanach sosnowych 
o różnym zagęszczeniu. Analizie zostały poddane wyniki pomiarów wykonanych na pię-
ciu powierzchniach badawczych, kilkukrotnie od momentu założenia. Na wybranych do 
pomiarów powierzchniach nie wykonywano żadnych cięć pielęgnacyjnych lub wykonano 
jedynie cięcie sanitarne w okresie pomiarowym (średnio ok. 40 lat). Wszystkie obiekty 
badawcze położone są w podobnych warunkach fizyczno-geograficznych, na Niżu Środko-
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woeuropejskim. Powierzchnie badawcze zostały założone w latach 1965–66, według me-
tody bloków losowych, co umożliwiło ograniczenie wpływu kierunkowego przestrzennego 
zróżnicowania właściwości gleby na badane parametry drzewostanu.

W badaniach wykazano wpływ zagęszczenia początkowego na przeżywalność drzew, 
przy czym tempo wydzielania drzew zależało od warunków siedliskowych – największą 
śmiertelność drzew obserwowano na siedlisku lasu mieszanego świeżego. Zależność ta 
słabła z wiekiem drzewostanu. Więźba sadzenia wpływała również na grubość drzew, 
zarówno wszystkich w drzewostanie, jak i z 1 klasy biosocjalnej drzew: drzewa sadzone 
w luźniejszej więźbie były grubsze. 

Od początku badań widoczny był także wpływ siedliska na grubość drzew, która 
wzrastała wraz z poprawą warunków siedliskowych. Wysokość jest cechą w mniejszym 
stopniu zależną od więźby sadzenia niż pierśnica drzew, ale w większym stopniu od wa-
runków siedliskowych. Po 30 latach wzrostu, na większości powierzchni, średnia wyso-
kość wszystkich drzew była nieco wyższa w przypadku mniejszego zagęszczenia począt-
kowego, natomiast wysokość drzew z 1 klasy biosocjalnej była wyrównana, niezależnie 
od siedliska. Od zagęszczenia drzewostanu i żyzności siedliska zależała również długość 
koron drzew, przy czym zależność ta słabła wraz z wiekiem drzewostanu.

Wskaźnik smukłości zależał od zagęszczenia początkowego podobnie jak pierśnica 
drzewa (z którą jest silnie skorelowany). Jednocześnie cecha ta nie była związana z siedli-
skiem. W końcowym okresie badań (2002–2004) wskaźnik smukłości wszystkich drzew, 
a także drzew z 1 klasy biosocjalnej, był istotnie większy przy małym zagęszczeniu po-
czątkowym (poniżej 10 000 sadzonek/ha) niż przy więźbie najgęstszej (powyżej 12 000 
sadzonek/ha). W II klasie wieku drzewa 1 klasy biosocjalnej miały smukłość o ok. 10% 
mniejszą niż wszystkie drzewa w drzewostanie. Były najbardziej stabilne, było ich najwię-
cej i tworzyły rodzaj ochronnego szkieletu drzewostanu. 

Poszerzanie więźby początkowej wpływało ujemnie na jakość strzał na wszystkich 
badanych siedliskach, tj. boru świeżego z fragmentami boru suchego, boru świeżego 
i lasu mieszanego świeżego. Najsilniej ten wpływ się przejawił na siedlisku najżyźniej-
szym. Natomiast kształt więźby nie miał wpływu na najważniejsze parametry drzewosta-
nu sosnowego. Pod koniec II klasy wieku drzewostan, już po okresie największych wypa-
dów, geometryczny początkowo kształt więźby zanikł niemal zupełnie, tak więc czynnik 
ten całkowicie stracił na znaczeniu. 

Wyniki badań dotyczących rozmieszczenia drzew w drzewostanach sosnowych zało-
żonych w różnej więźbie wskazują, że początkowy równomierny wzorzec rozmieszczenia 
drzew w uprawie ulega z biegiem czasu zmianom. Najszybciej następują one w drzewosta-
nach o największym zagęszczeniu początkowym i na żyźniejszych siedliskach, gdzie pro-
ces wydzielania się drzew jest najbardziej nasilony. Począwszy od II klasy wieku w drze-
wostanie poczęły następować zakłócenia równomiernego wzorca rozmieszczenia drzew, 
który zachował się najczęściej jedynie w skali najmniejszej − kilku do kilkunastu metrów 
kwadratowych, natomiast w skali większej najczęściej spotykany był losowy wzorzec roz-
mieszczenia drzew w drzewostanie.

Zespół autorski T. Zachara, J. Zajączkowski, J. Łukaszewicz, W. Gil i R. Paluch (2006) 
z zakładów: Hodowli Lasu i Lasów Naturalnych oceniał możliwości przeciwdziałania zja-
wisku zamierania jesionu wyniosłego metodami hodowli lasu. Na podstawie dostępnych le-
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śnych baz urządzeniowych autorzy przygotowali zbiór danych dotyczących drzewostanów 
z dominującym lub znacznym udziałem jesionu w Polsce. W celu ustalenia rzeczywistego 
zasięgu zjawiska zamierania rozesłano do wszystkich nadleśnictw ankietę, dotyczącą tego 
zjawiska w aspekcie siedliskowym, drzewostanowym i wiekowym. W wyniku badań an-
kietowych stwierdzono, że zamieranie drzewostanów jesionowych w Polsce ma miejsce 
od ponad 10 lat i stale poszerza swój zasięg, obejmując już 86% nadleśnictw, w których 
występuje jesion. Ogólna powierzchnia zamierających drzewostanów jesionowych wyno-
si 10,8 tys. ha. Przyrost grubości analizowanych drzew próbnych zaczynał się znacząco 
zmniejszać na ogół 3–5 lat przed wystąpieniem symptomów zamierania drzew. Analiza 
cech biometrycznych jesionów III klasy wieku wykazała, że cechą, która ma największy 
związek ze stanem zdrowotnym drzew, jest powierzchnia rzutu korony. Z prób pobranych 
z zamierających drzewostanów jesionowych wyizolowano 11 gatunków patogenów grzy-
bowych, które jednak nie były główną przyczyną zamierania.

Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano wskazówki dla praktyki leśnej, 
zalecając m.in.: radykalne działania sanitarne w zagrożonych drzewostanach, a w więk-
szości przypadków ich przebudowę, zgodnie ze wskazaniami „Zasad hodowli lasu”, oraz 
stosowanie intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych. Wzrost nasilenia trzebieży służy 
ukształtowaniu właściwej budowy koron drzew, co ma istotny wpływ na ich kondycję 
zdrowotną, zwłaszcza w sytuacjach stresowych. Dla ograniczenia ryzyka hodowlanego 
zaleca się zmieszanie grupowe i kępowe tego gatunku oraz wykorzystywanie odnowie-
nia naturalnego, a na gruntach porolnych zakładanie drzewostanów o udziale jesionu nie 
przekraczającym 30%. W młodnikach jesionowych w wieku 8–15 lat zaleca się wykonać 
selekcję pozytywną i regulować zagęszczenie.

Badania nad możliwościami przeciwdziałania zamieraniu dębów metodami hodowli 
lasu i postępowaniem hodowlanym w drzewostanach w różnym stopniu zaawansowania 
procesu zamierania prowadził J. Zajączkowski, W. Gil, T. Zachara i R. Paluch (2009) z za-
kładów: Hodowli Lasu i Lasów Naturalnych. W badaniach wykorzystano bazy danych 
dotyczące drzewostanów dębowych w LP oraz gradacji szkodników liściożernych, wyni-
ki ankiet związanych z zamieraniem drzewostanów dębowych na terenie poszczególnych 
nadleśnictw oraz oceny terenowe drzewostanów dębowych o różnym stopniu zamierania. 
Prace terenowe objęły szczegółowe pomiary cech biometrycznych drzew na wybranych 
powierzchniach doświadczalnych w nadleśnictwach: Białowieża, Hajnówka, Krotoszyn, 
Kościan, Międzyrzec Podlaski i Mircze. W toku prac analizowano również stopień zagroże-
nia najcenniejszych populacji dębu szypułkowego i dębu bezszypułkowego, które wybrano 
z uwzględnieniem  regionalizacji pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego.

Stwierdzono, że drzewostany, z co najmniej 30% udziałem dębu, zajmują w LP po-
wierzchnię całkowitą ok. 650 tys. ha. Według wyników badań ankietowych, w roku 2007 
zamieranie drzewostanów dębowych występowało w 76% jednostek LP, gdzie występują 
drzewostany dębowe, a całkowita powierzchnia drzewostanów z symptomami zamiera-
nia przekraczała 111 tys. ha. Z analiz wynika, że dąb szypułkowy, związany z siedliska-
mi wilgotniejszymi i żyźniejszymi, zamiera intensywniej niż dąb bezszypułkowy. Za-
mieranie drzewostanów dębowych związane jest głównie z obniżeniem poziomu wód 
gruntowych i suszami letnimi lub wiosennymi. Zjawisko to często jest poprzedzone in-
tensywnym żerem szkodników owadzich z zespołu zwójek. Zamieranie objawiało się in-
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tensywniej w drzewostanach średniowiekowych i starszych. Wyniki ankiet wskazują, że 
zamieranie drzewostanów starszych było bardziej nasilone. Do czynników hodowlanych, 
które zwiększają stabilność i odporność drzewostanów dębowych należy systematyczne 
i właściwe prowadzenie cięć pielęgnacyjnych. Niezbędne w tym celu jest zwiększenie 
nasilenia cięć w fazie trzebieży i kształtowanie koron o długości równej co najmniej 40% 
wysokości drzew. Pozwala to na osiągnięcie zadowalającej produkcyjności drzewostanu 
oraz zadowalającej odporności na stres fizjologiczny, zwłaszcza w młodszym i w śred-
nim wieku. Badania potwierdziły też korzystny wpływ gatunków domieszkowych, za-
równo na produkcyjność, jak i na stabilność drzewostanów. 

Wyniki badań uzyskane na terenie Puszczy Białowieskiej wskazują, że pomimo za-
mierania drzewostanów dębowych na dużej powierzchni należy popierać ten gatunek 
w trakcie przebudowy drzewostanów w szerszej skali, ze względu na znaczący udział 
dębu w składzie gatunkowym drzewostanów przejściowych, jego zadowalającą jakość 
i dobry stan zdrowotny.

2.2.9. Metody zagospodarowania lasu

Zespół autorski J. Zajączkowski, W. Gil, T. Zachara, R. Paluch, J. Czerepko, Z. Ha-
wryś (2008) z zakładów: Hodowli Lasu, Lasów Naturalnych, Siedliskoznawstwa i Go-
spodarki Leśnej Regionów Przemysłowych prowadził badania związane problematy-
ką drzewostanów negatywnych w Lasach Państwowych, oceniając skalę problemu,  
strukturę grupy drzewostanów negatywnych (gatunek, wiek, siedlisko) i konsekwencje 
przyrodniczo-gospodarcze, w celu określenia pilności i metod ich przebudowy. Do 
wielostronnego przeanalizowania problematyki przebudowy posłużyły dane pochodzą-
ce z „Hurtowni danych”, uzyskane na podstawie programu aplikacyjnego autorstwa 
Zakładu Informatyki Lasów Państwowych w Bedoniu. Dane analityczne uzupełnio-
no o pomiary na powierzchniach doświadczalnych założonych w modelowych drze-
wostanach, reprezentatywnych dla podstawowych kategorii drzewostanów typowa-
nych do przebudowy.

Analizie poddano: 1) drzewostany zaliczone aktualnie do gospodarstwa przebudo-
wy, 2) lite drzewostany świerkowe i sosnowe na żyznych siedliskach od lasu mieszane-
go wzwyż, 3) lite drzewostany brzozowe i drzewostany z przeważającym udziałem tego 
gatunku na wszystkich typach siedliskowych lasu, 4) lite drzewostany olszy szarej, osiki, 
topoli i grabu oraz drzewostany z przeważającym udziałem tych gatunków na siedliskach 
wszystkich typów, 5) drzewostany o zadrzewieniu poniżej 0,5, niezależnie od gatunku.

Drzewostany zaliczone do gospodarstwa przebudowy zajmowały ok. 27 tys. ha, 
z tego  65% stanowiły drzewostany III i IV klasy wieku, czyli w wieku najbardziej od-
powiednim do rozpoczęcia procesu przebudowy. Całkowita powierzchnia drzewostanów 
o zadrzewieniu mniejszym od 0,5, ale poza KO lub KDO, wynosiła 293 tys. ha, w tym 
około 50% stanowiły drzewostany sosnowe.

Na żyznych siedliskach do drzewostanów o składzie gatunkowym niezgodnym 
z GTD należały lite drzewostany sosnowe I-IV klasy wieku, które zajmowały 349 tys. ha, 
oraz drzewostany o udziale sosny co najmniej 60%, które zajmowały 1040 tys. ha. Za-
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kwalifikowanie tak wielkiej powierzchni drzewostanów do pilnej przebudowy mogłoby 
zagrozić stabilności ekologicznej i ekonomicznej gospodarstwa leśnego. 

Badania terenowe wykazują, że na żyznych siedliskach nie ma uzasadnienia dla pilnej 
przebudowy drzewostanów sosnowych (ani świerkowych czy brzozowych). W pierwszej 
kolejności należy przebudowywać tylko te z nich, które oprócz niezgodności z siedli-
skiem mają obniżoną stabilność i zadrzewienie (w LP zajmują one około 70 tys. ha). Ba-
dania wskazują na potrzebę zmian w „Instrukcji urządzania lasu” w zakresie określania 
stopnia niezgodności składu gatunkowego z GTD.

Przy planowaniu procesu przebudowy należy poświęcić większą uwagę drzewosta-
nom młodszym i średnich klas wieku, przeznaczonym do przebudowy częściowej. 
W przebudowie drzewostanów należy w większym stopniu wykorzystywać naloty 
i podrosty o dobrej jakości hodowlanej, zwłaszcza odnowienia dębów. Wstępnym i za-
razem podstawowym warunkiem przystąpienia do przebudowy drzewostanów jest ra-
dykalne zmniejszenia pogłowia zwierzyny wszędzie tam, gdzie jej obecność zagraża 
realizacji celów hodowlanych.

S. Ambroży (2010) z Zakładu Gospodarki Leśnej Regionów Górskich, zrealizował 
ze środków Unii Europejskiej, zadanie „Zrównoważone strategie zagospodarowania 
lasu” w projekcie EFORWOOD: Narzędzia oceny wpływu trwałego i zrównoważone-
go rozwoju w łańcuchu leśno-drzewnym WP 2.1. Celem badań była charakterystyka 
i analiza obecnych i przyszłych strategii zagospodarowania sośnin na poziomie re-
gionalnym, w regionie śląskim, w RDLP w Katowicach. W regionie wyróżniono dwa 
główne sposoby zagospodarowania sośnin: gospodarkę zrębową oraz przebudowę tych 
drzewostanów. Zebrano dane charakteryzujące drzewostany sosnowe, takie jak: po-
wierzchnia, wiek i struktura; rzeźba terenu i stopień naturalności drzewostanów; zasob-
ność i przyrost; pozyskanie; dane dendrometryczne i rozwój. Dla sposobów zagospoda-
rowania lasu określono i zdefiniowano fazy rozwojowe drzewostanów: odnowieniową, 
drzewostany młodociane, średniowiekowe i dojrzałe. Ponadto wyróżniono drzewosta-
ny wielogeneracyjne, z kilkoma fazami występującymi jednocześnie. Dokonano opisu 
procesów produkcji leśnej poprzez określenie zabiegów wykonywanych w kolejnych 
fazach rozwojowych. Ustalono alternatywne strategie zagospodarowania lasów w so-
śninach badanego regionu: leśne rezerwaty przyrody, zagospodarowanie lasów „zbliżo-
ne do natury” w przejściowej fazie przebudowy składu gatunkowego, wielofunkcyjne 
zagospodarowanie lasów oraz intensywną gospodarkę w drzewostanach równowieko-
wych. Określono hipotetyczną możliwość prowadzenia plantacyjnej produkcji biomasy 
drzewnej dla celów energetycznych. Dokonano charakterystyki alternatywnych strate-
gii zagospodarowania lasów, definiując cele produkcji leśnej i opisując następujące po 
sobie operacje w procesie produkcji.

Przeprowadzono symulację rozwoju sośnin przy zastosowaniu różnych strategii ich 
produkcyjnego zagospodarowania. Określono ich potencjał produkcyjny, który został 
wyrażony za pomocą skumulowanej zasobności drzewostanów oraz ich średniego rocz-
nego przyrostu grubizny na 1 ha. Ustalono wielkość użytków przedrębnych i rębnych.

Ekonomiczne warunki produkcji drzewnej określone zostały poprzez wielkość po-
noszonych nakładów oraz przychodów ze sprzedaży drewna. Na tej podstawie, zgodnie 
z regułą Faustmanna, wyliczono oczekiwaną rentowność produkcji drzewnej (LEV), przy 
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zakładanej stopie zysku 1, 2, 3, 4 i 5%. W przypadku sośnin o średniej bonitacji wskaźnik 
LEV w końcu okresu rotacyjnego jest bardzo zbliżony do wskaźnika alternatywnych stra-
tegii zagospodarowania sośnin, posiadających zasadnicze znaczenie dla produkcji drew-
na, takich jak wielofunkcyjne zagospodarowanie lasów oraz intensywna gospodarka leśna 
w drzewostanach równowiekowych. Oznacza to, że przy nieco dłuższym okresie rotacji 
osiągnięcie założonych celów lasu wielofunkcyjnego nie wywołuje znaczących zmian wy-
sokości spodziewanych dochodów. W przypadku fazy przejściowej do zagospodarowania 
lasu bliskiego naturze LEV jest średnio o 35% mniejszy, głównie z powodu wysokich kosz-
tów ponoszonych na przebudowę. Poniesione nakłady będą procentować w przyszłości, 
w utrwalonej fazie lasów zagospodarowanych w zgodzie z naturą.

Zespół autorów z zakładów Gospodarki Leśnej Regionów Gorskich,  Hodowli Lasu 
i Genetyki Drzew Leśnych, Ochrony Lasu, Zarządzania Zasobami Leśnymi, Samodziel-
nej Pracowni Chemii Środowiska Leśnego oraz z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
i z Instytutu Geodezji i Kartografii opracował podstawowe założenia strategii dotyczącej 
kierunków zagospodarowania lasów beskidzkich na terenach poklęskowych (S. Niem-
tur, Z. Sierota, J. Głaz, J. Nowakowska, J. Matras, M. Piszczek i in., 2011). Zgromadzo-
ne materiały i wyniki prac pozwoliły na sformułowanie m.in. następujących wniosków:

 – w warunkach górskich zmiany strukturalne drzewostanów zaznaczają się szybciej, 
co wynika z bardziej zmiennych warunków klimatycznych i edaficznych, a także z antro-
pogenicznych zniekształceń w ramach użytkowania i zagospodarowania;

 – w odpowiednich strefach wysokościowych (piętrach), zgodnie z obowiązującymi 
„Zasadami hodowli lasu”, powinny być wprowadzane gatunki drzew charakterystycz-
ne dla aktualnych warunków klimatycznych oraz gatunki odpowiednie dla przyszłych 
warunków klimatycznych. W lasach karpackich będą to prawdopodobnie gatunki pię-
tra niższego. Udział procentowy tych dwóch grup gatunków może być ustalony tylko 
z uwzględnieniem warunków lokalnych;

 – gatunki uważane dziś za domieszkowe powinny być szczególnie docenione na obsza-
rze Beskidów w związku ze zmianami klimatu, procesem naturalizacji gospodarki leśnej 
i nieprzewidywalnymi zjawiskami klęskowymi. Wprowadzanie gatunków domieszkowych 
jest istotne również ze względu na fitomelioracyjne kształtowanie właściwości gleb;

 – dynamika zmian zachodzących w uprawach i młodnikach założonych w miejscach, 
gdzie wystąpił wielkopowierzchniowy rozpad drzewostanów świerkowych wskazuje na 
konieczność utrzymywania w nich mniejszego zwarcia w celu zapobiegania skracaniu 
koron i konkurencji;

 – zróżnicowanie zasad przebudowy drzewostanów w zależności od aktualnego ich 
stanu  i siedliska, na którym występują, wymaga bieżącego monitoringu z zastosowaniem 
metod geomatycznych;

 – przebudowa beskidzkich świerczyn powinna być realizowana poprzez przerębowo-
-zrębowy sposób zagospodarowania z rębnią stopniową udoskonaloną oraz w ramach 
tzw. swobodnego stylu hodowli lasu. Swobodny styl hodowli lasu będzie wymuszonym 
stylem gospodarowania w warunkach klęskowych i silnych zagrożeń, a jego realizacja 
będzie wymagać wiedzy i doświadczenia praktycznego zdobytego w danym regionie;

 – oddziaływanie opieńki i korzeniowca wieloletniego, najbardziej rozpowszechnio-
nych patogenów systemów korzeniowych w świerczynach górskich, może być łagodzone 
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poprzez metody hodowlane. Oznacza to zastąpienie gatunków podatnych gatunkami bar-
dziej odpornymi. Konieczne jest opracowanie preparatów biologicznych ograniczających 
rozprzestrzenianie się patogenów korzeni w drzewostanach świerkowych i ich wdrożenie 
na terenach zagrożonych;  

 – wykonywanie zadań gospodarczych w drzewostanach dotkniętych klęską, ze względu  
na ich stopień trudności i skumulowanie w krótkim czasie, wymaga wyższych nakładów;

 – wywóz olbrzymich ilości pozyskanego posuszu wiąże się z intensywną eksploatacją 
infrastruktury drogowej, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu nakładów na remonty 
dróg oraz na ich rozbudowę. We wszystkich wymienionych nadleśnictwach zaobserwo-
wano znaczny wzrost kosztów utrzymania dróg leśnych;

 – prognoza wybranych kosztów hodowli lasu w latach 2011−2040 dla nadleśnictw 
beskidzkich, a szczególnie dla Ujsoł i Węgierskiej Górki, jest ostrzeżeniem, które powin-
no skłaniać już dziś do gromadzenia środków finansowych na podstawowe prace hodow-
lane i ochroniarskie w okresie „poświerkowym”.

Badania nad zasadami przebudowy lasów górskich ze szczególnym uwzględnieniem 
rzeźby terenu prowadził D. Korzybski (2011) z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi. 
Prace obejmowały ocenę: 1) tempa wzrostu wysokości podstawowych górskich gatun-
ków drzew, 2) udatności upraw, 3) uszkodzenia drzew, w powiązaniu z rzeźbą terenu.

Dla obszaru Nadleśnictwa Węgierska Górka i dwóch leśnictw Nadleśnictwa Biel-
sko,  obejmującego masyw Skrzycznego, został stworzony numeryczny model terenu 
(NMT). Na podstawie NMT określono cechy ukształtowania terenu, po czym zinwen-
taryzowano mikrosiedliska. Dla drzewostanów trzech głównych górskich gatunków 
lasotwórczych, tj. świerka pospolitego, jodły pospolitej i buka zwyczajnego, sporzą-
dzono ocenę wartości hodowlanej odnowień i drzewostanów oraz ocenę uszkodzeń 
drzewostanów. Korzystając z baz danych SILP, obliczono przeciętną wysokość drze-
wostanu w wieku 100 lat we wszystkich wydzieleniach i zbadano związek pomiędzy 
cechami ukształtowania terenu a cechami drzewostanów. Wykorzystując dane literatu-
rowe, określono preferencje wymienionych gatunków związane z rzeźbą terenu w gó-
rach. Zbudowano mapę ukształtowania terenu i typów morfometrycznych rzeźby tere-
nu Leśnictwa Skrzyczne.

Uzyskane wyniki wskazują, że stan wybranych cech gatunków lasotwórczych może 
być kryterium wspomagającym wybór i planowanie przyszłego składu gatunkowego 
w procesie przebudowy lasów górskich. Buk zwyczajny, świerk pospolity i jodła pospo-
lita mają różne preferencje dotyczące ukształtowania terenu, mianowicie:

 – buk zwyczajny jest najmniej elastyczny, wymaga niższych położeń, a na stokach 
o większym nachyleniu preferuje wystawę północną;

 – świerk wykazuje elastyczność pośrednią, preferuje wyższe położenia, stoki o mniej-
szym nachyleniu;

 – jodła jest gatunkiem o największej elastyczności, dobrze rośnie w całym zakresie 
regla dolnego; nie wykazano preferencji jodły co do wysokości położenia nad poziomem 
morza, nachylenia stoku i ekspozycji.

W Zakładzie Gospodarki Leśnej Regionów Górskich w 2009 r. przebywał Ruslan Vyt-
seha – stypendysta z Ukrainy. Brał udział w realizowanym przez M. Jachyma i S. Niemtu-
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ra projekcie badawczym, którego celem było określenie ekologicznej i ekonomicznej roli 
przyszłych drzewostanów świerkowych, zarówno tych powstałych z odnowienia natural-
nego, jak i upraw z różnymi wariantami składu gatunkowego. Badaniami objęto nadleśnic-
twa: Bielsko, Jeleśnia, Sucha, Wisła, Ujsoły, Ustroń i Węgierska Górka (RDLP w Katowi-
cach), położone w mezoregionie Beskidów Zachodnich. Do przeprowadzenia badań zostały 
wykorzystane materiały geomatyczne udostępnione przez PGL LP. Wykazano brak zgod-
ności składu gatunkowego drzewostanów z siedliskiem w przypadku litych drzewostanów 
świerkowych oraz ustalono udział świerka w składzie gatunkowym upraw i przyszłych 
drzewostanów beskidzkich.

Proponuje się opracowanie nowych wariantów gospodarczych typów drzewostanów 
z udziałem świerka, które byłyby odpowiednie w przypadku pogorszenia zdrowotno-
ści drzewostanów i zmiany warunków klimatycznych Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. 
Jednym z kryteriów pozwalających dostosować udział świerka do możliwości siedliska 
jest wykorzystanie odmian typów siedliskowych lasu proponowanych m.in. w „Zasadach 
hodowli lasu”. Odmiany te dostosowane są do parametrów warunków klimatycznych 
panujących w górach, szczególnie warunków wilgotnościowych oraz silnych wahań tem-
peratur. Udział świerka w lasach beskidzkich powinien wynosić: 60–70% – w BWG, 
40–50% – w BG, 50–60% – w BMG i 10–20% na górskich siedliskach lasowych. Prze-
budowa drzewostanów w reglu dolnym spowoduje zmniejszenie udziału świerka w drze-
wostanach do 10–20%, w zależności od warunków siedliskowych i mikroklimatycznych. 
Spośród monokultur świerkowych, które niekiedy zajmują 90% powierzchni wszystkich 
typów siedliskowych, przebudowane zostaną głównie te na siedliskach lasowych. Pozo-
staną natomiast świerczyny w reglu górnym na siedlisku BWG oraz w wyższych położe-
niach regla dolnego na siedliskach BG i BMG.

R. Paluch i K. Borowski z Zakładu Lasów Naturalnych, w latach 2007–2009, prowa-
dzili badania nad wykorzystaniem w hodowli lasu naturalnych procesów sukcesyjnych. 
W 2008 r. w badaniach uczestniczyła Olga Kovalevich – stypendystka z Białorusi.

Obiektem badań były drzewostany przejściowe w Puszczy Białowieskiej w wieku 
powyżej 60 lat, o udziale brzozy i/lub osiki większym od 30%. Przeprowadzono analizę 
danych urządzeniowych oraz wykonano szczegółowe badania terenowe w 90 drzewosta-
nach, wybranych losowo na najważniejszych typach siedliskowych lasu. Analiza składu 
gatunkowego drzewostanów wykazała, że tylko 10–20% powierzchni objętej badaniami 
zajmowały drzewostany o dużym stopniu niezgodności ze składem gatunkowym zbio-
rowisk naturalnych. Na 30–40% powierzchni rosły drzewostany przejściowe, o składzie 
gatunkowym nie odbiegającym od wzorców naturalnych, a na pozostałych 30–40% – 
drzewostany o składzie gatunkowym częściowo zgodnym. W badanych drzewostanach 
w warstwie nalotów i podrostów dominował grab, z wyjątkiem borów mieszanych, 
w których przeważał świerk. Odnowienie naturalne innych gatunków było wyraźnie 
ograniczone, co wynika głównie z silnego ocienienia dna lasu.

Puszcza Białowieska jest obiektem szczególnym, wymagającym zastosowania spe-
cjalnych sposobów ochrony i zagospodarowania, zgodnych z nadrzędnym celem na tym 
obszarze, tj. z ochroną przyrody. Wszystkie drzewostany w Białowieskim Parku Naro-
dowym oraz w rezerwatach przyrody Puszczy Białowieskiej (jeśli jest to zgodne z ce-
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lem ich utworzenia) należałoby wyłączyć z ingerencji człowieka, pozostawiając je bez 
zabiegów gospodarczych i dając im możliwość swobodnego rozwoju, a człowiekowi 
możliwość obserwacji procesów naturalnych. Drzewostany te powinny mieć charakter 
referencyjny, by można było z nimi porównywać drzewostany, w których są wykonywa-
ne zabiegi hodowlano-ochronne. Przebudowa drzewostanów przejściowych w Puszczy 
Białowieskiej w pewnej mierze już się dokonała, z jednej strony dzięki siłom przyrody, 
a z drugiej – dzięki wykonywanym tam zabiegom hodowlanym. W przeważającej czę-
ści drzewostanów przejściowych proponuje się więc nieznaczną ingerencję hodowlaną. 
Każdy drzewostan powinien być jednak traktowany indywidualnie, a charakter i rodzaj 
ewentualnych zabiegów powinny być dostosowane do aktualnego stanu drzewostanu. 
Działania hodowlane powinny mieć więc przeważnie charakter trzebieży przekształce-
niowej, skupiającej się na stopniowej regulacji składu gatunkowego.

R. Paluch (2010) prowadził badania nad wzrostem, rozwojem i gospodarczym wyko-
rzystaniem dolnych warstw dębów szypułkowego i bezszypułkowego w drzewostanach 
sosnowych. Obiektami badawczymi były drzewostany dwuwarstwowe, w których gatun-
kiem panującym, o udziale większym niż 50%, była w górnej warstwie sosna, a w dolnej 
dąb. W pracy wykorzystano dwa źródła danych: urządzeniowe bazy danych nadleśnictw 
wchodzących w skład regionalnych dyrekcji LP w Warszawie i Białymstoku oraz dane 
szczegółowe, zebrane w wybranych drzewostanach sosnowych. Najważniejsze wyniki 
badań i wnioski są następujące: 

 – podrosty lub drugie piętro dębowe występują w niewielkiej części (około 10% po-
wierzchni) drzewostanów sosnowych III i starszych klas wieku. W niektórych nadleśnic-
twach powierzchnia takich drzewostanów przekracza 1000 ha; 

 – dęby pojawiły się w drzewostanach sosnowych w różnym wieku, ale najczęściej 
dopiero w III−IV klasie wieku, często przerzedzonych przez czynniki abiotyczne (wiatr, 
śnieg) lub biotyczne (gradacje owadów). Sztuczne wprowadzenie dębu jako drugiego 
piętra i w celu przyszłej przebudowy powinno odbywać się więc, gdy drzewostan sosno-
wy osiągnie wiek około 70 lat;

 – w drzewostanach sosnowych drugie piętro dębowe wykształca się wyraźnie, gdy 
zwarcie górnego piętra jest luźne oraz gdy w dolnych warstwach drzewostanu brak drzew 
innych gatunków (głównie grabu i świerka) lub są one nieliczne; 

 – krzywa wysokości dębu podokapowego odbiega znacząco od krzywej wysokości 
dębu rosnącego bez zakłóceń według modelu Bruchwalda i in. (1996) oraz tablic za-
sobności i przyrostu drzewostanów Szymkiewicza (1962), zwłaszcza w fazie początko-
wej, co wskazuje na różnice warunków wzrostu pod okapem sosny i bez takiej osło-
ny. Pod okapem drzewostanu sosnowego następuje duże zahamowanie wzrostu dębu 
w początkowym okresie, który trwa zwykle około 20 lat, a w niektórych przypadkach 
znacznie dłużej; 

 – do przebudowy drzewostanu sosnowego proponuje się wykorzystanie kęp dębu 
o powierzchni co najmniej 10 arów, w których są co najmniej 2−3 egzemplarze przy-
szłościowe na 1 ar powierzchni kępy. Wykorzystanie wartościowych kęp dębu zwiększa 
zróżnicowanie struktury drzewostanu, jego stabilność mechaniczną i biologiczną i róż-
norodność biologiczną.
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2.2.10. Zagospodarowanie lasu na terenach klęskowych

Zespół autorski w składzie: M. Kosibowicz, S. Ambroży i S. Niemtur z Zakładu Gospo-
darki Leśnej Regionów Górskich (2009) wykonał ocenę aktualnego stanu upraw i młodni-
ków na obszarach klęski ekologicznej w Sudetach i Karpatach i przedstawił kompleksowe 
metody zagospodarowania ze szczególnym uwzględnieniem zwiększonego udziału gatun-
ków domieszkowych. Scharakteryzowano aktualny stan odnowień występujących na tere-
nach poklęskowych oraz założono powierzchnie badawcze w nadleśnictwach w Sudetach: 
Szklarska Poręba, Świeradów, Jugów, Międzylesie,  oraz w Karpatach: w Węgierskiej Gór-
ce, Ujsołach, Bielsku i Myślenicach. Główną przyczyną uszkodzenia większości gatunków 
było żerowanie zwierzyny płowej oraz niekorzystne warunki atmosferyczne. Szkodliwe 
owady odgrywały rolę marginalną, choć zdarzały się gradacje prowadzące do zniszczenia 
znacznych fragmentów odnowień. W trakcie badań stwierdzono obecność ponad 30 gatun-
ków owadów, reprezentujących 17 rodzin, stanowiących szkodniki upraw i młodników. 
Znaczenie gospodarcze w latach 2006–2009 miał jedynie kornik modrzewiowiec (Ips 
cembrae), który powodował zamieranie młodników modrzewiowych w reglu górnym Gór 
Izerskich. W regionie tym lokalnie zaobserwowano zamieranie świerków w młodnikach, spo-
wodowane przez rytownika pospolitego (Pityogenes chalcographus) oraz masowe uszkodze-
nia szyszek świerka i modrzewia przez szyszenia pospolitego (Dioryctria abietella).

Na terenach poklęskowych wydzielono 3 strefy podatności odnowień na szkody abio-
tyczne i wskazano stosowne zabiegi hodowlano-ochronne. Określono zagrożenie gatun-
ków głównych i domieszkowych. W odnowieniach na powierzchniach poklęskowych 
udział gatunków domieszkowych, głównie olszy, jarzębu, limby, kosodrzewiny i dagle-
zji, był stosunkowo mały. Daglezja, jako gatunek domieszkowy, dominowała w starszych 
fazach rozwojowych. Decydował o tym głównie jej większy roczny przyrost wysokości. 
Odnowienia daglezjowe miały większą średnią wysokość i pierśnicę w tych fazach roz-
wojowych, w których daglezja występuje wspólnie z jodłą. Na powierzchniach badaw-
czych nie odnotowano występowania wiązu górskiego, lipy szerokolistnej, jesionu wy-
niosłego, klonu pospolitego ani czereśni dzikiej, gatunków mających istotne znaczenie 
w zagospodarowaniu powierzchni poklęskowych.

W roku 2007 zakończono prace nad oceną i zabiegami poprawiającymi stan odżywienia, 
warunki wzrostu i zdrowotność odnowień jodłowych na terenach poklęskowych w Sude-
tach (I. Olejarski, D. Hilszczańska, T. Oszako, G. Olszowska, G. Szołtyk i in.). Badania 
prowadzono na powierzchniach doświadczalnych założonych w nadleśnictwach: Szklarska 
Poręba, Świeradów, Międzylesie i Bystrzyca Kłodzka. Ocenę odnowień jodły w różnych 
fazach rozwoju przeprowadzono na podstawie pomiarów przyrostów pędów i wysokości 
jodły w uprawach, ilości igieł na pędzie i symbiozy mykoryzowej, z uwzględnieniem anali-
zy aktywności biologicznej gleb i analizy chemicznej gleb i materiału roślinnego. Wykona-
no zabiegi rewitalizacyjne: do wapnowania użyto dolomit w dawkach 3 t/ha, 4 t/ha i 10 t/ha, 
a do nawożenia mineralnego nawóz granulowany wieloskładnikowy NPKMg o przedłużo-
nym działaniu o formule 4-6-12-6 w dawkach 40 g/sadzonkę, 60 g/sadzonkę i 100 g/m2. 

Wapnowanie upraw jodłowych dolomitem wywarło korzystny wpływ na glebę: poprzez 
jej odkwaszenie, ilościowy wzrost składników mineralnych w wierzchnich poziomach gle-
by (Ofh, A), wzrost tempa mineralizacji substancji organicznej (obniżenie C:N, Cog. i – 
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w mniejszym stopniu – Nog.). Zabieg ten wpłynął korzystnie na przyrost sadzonek jodły, 
poprawiając jednocześnie ich stan odżywienia (wzrost ilości składników pokarmowych 
w igłach) i zwiększając różnorodność mykoryz. 

Nawożenie mineralne NPKMg granulowanym nawozem wieloskładnikowym o prze-
dłużonym działaniu wywarło korzystny wpływ na glebę, zwiększając ilość składników 
mineralnych w wierzchnich poziomach gleby (Ofh, A), a tym samym aktywność mikro-
biologiczną, i intensyfikując przebieg procesu mineralizacji. Zabieg ten również wpłynął 
korzystnie na przyrost sadzonek jodły, poprawiając w większym stopniu niż wapnowanie 
ich stan odżywienia (wzrost ilości składników pokarmowych w igłach) i znacznie zwięk-
szając ilość mykoryz. Nawożenie mineralne nawozem wieloskładnikowym granulowanym 
NPKMg łącznie z wapnowaniem dolomitem sadzonek jodły na uprawach, wywarło silniej-
szy wpływ na glebę niż samo wapnowanie lub nawożenie mineralne. Nastąpiło odkwasze-
nie gleby, wzbogacenie w składniki mineralne oraz wzrost aktywności mikrobiologicznej, 
co świadczyło o ukształtowaniu się zespołu drobnoustrojów odznaczających się efektyw-
nym metabolizmem. Zabiegi te wpłynęły korzystnie na przyrost sadzonek jodły, poprawia-
jąc jednocześnie stan ich odżywienia (wyraźny wzrost ilości składników pokarmowych 
w igłach) oraz zwiększając ilość mykoryz, przy dobrej zdrowotności sadzonek. Wariant ten 
można uznać za najkorzystniejszy w uprawach jodłowych zakładanych w Sudetach.

J. Borkowski, M. Pudełko, J. Jurkiewicz z Zakładu Ekologii Lasu (2008) prowadzili 
prace nad zasadami gospodarowania populacjami jeleniowatych na terenach poklęsko-
wych na przykładzie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie. Przeprowadzili telemetryczną lo-
kalizację miejsc pobytu 15 jeleni. Osobniki te zostały odłowione na granicy pożarzyska 
z roku 1992  i lasu oraz zaopatrzone w obroże z radionadajnikami. W Nadleśnictwie 
Rudy Raciborskie areał osobniczy łani obejmował 760 ha, a byka – 1420 ha. Największy 
areał osobniczy jeleni był obserwowany wiosną i jesienią, mniejszy zaś latem i zimą. Na 
podstawie analizy miejsc wybieranych przez jelenie okazało się, że częściej przebywały 
one w młodnikach na terenie pożarzyska, a rzadziej w lesie niespalonym, niż wynikałoby 
to z udziału obu środowisk. Analiza środowisk (zarówno w młodnikach na pożarzysku, 
jak i w lesie niespalonym) wykazała zależność między porą dnia i aktywnością jele-
ni. Osobniki aktywne w ciągu dnia i w nocy, wykorzystywały najchętniej powierzchnie 
otwarte, a mniej chętnie uprawy, młodniki, drągowiny i drzewostany starsze. Aktywność 
jeleni wiosną i zimą była wyższa niż latem i jesienią. Na poziom aktywności wpływała 
też pora doby: najniższa była w ciągu dnia, nieco wyższa o świcie i o zmierzchu, a zdecy-
dowanie najwyższa – nocą. Wiosną i jesienią jelenie były bardziej aktywne w młodnikach 
na pożarzysku niż w lesie niespalonym, latem poziom aktywności na obu terenach był 
podobny, a jesienią wyższą aktywność wykazywały w lesie niespalonym.

Stwierdzono, że duże obszary poklęskowe, pochodzące z odnowień sztucznych, mogą 
pełnić istotną rolę w cyklu życiowym miejscowych populacji jeleni. W dzień tereny te mogą 
służyć jako miejsce ich odpoczynku, a o świcie i o zmierzchu mogą być wykorzystywane 
także do żerowania. Na terenach poklęskowych, z uwagi na poczucie bezpieczeństwa, 
jelenie będą zaczynać żerowanie wcześniej w godzinach wieczornych, a kończyć później 
rankiem niż w lesie nieuszkodzonym. Wykorzystanie obszarów poklęskowych może być 
uwzględnione przy planowaniu pozyskania łowieckiego na terenach dotkniętych zabu-
rzeniami oraz w ich sąsiedztwie.
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2.2.11. Uprawy plantacyjne i zadrzewienia

Zespół autorski z zakładów Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych, Urządzania i Monito-
ringu Lasu, Ekonomiki i Polityki Leśnej IBL (K. Zajączkowski, A. Załęski, W. Kantorowicz, 
M. Bodył, G. Zajączkowski, R. Kwiecień, T. Wojda i in. 2007) oraz Uniwersytetu Rolniczego 
w Poznaniu i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prowadził badania 
nad produkcyjnością szybko rosnących gatunków drzew leśnych w doświadczalnych i gospo-
darczych uprawach plantacyjnych. Celem badań było określenie możliwości produkcyjnych 
plantacji modrzewia, brzozy i jedlicy w przyrodniczych warunkach Polski na podstawie da-
nych zebranych w doświadczalnych i gospodarczych plantacjach leśnych drzew szybko ro-
snących, głównie II klasy wieku. Obiektami badawczymi było 21 plantacji doświadczalnych 
IBL, SGGW i UR w Poznaniu oraz 80 plantacji gospodarczych badanych gatunków. 

Stwierdzono, że do plantacyjnej uprawy nadają się przede wszystkim modrzew oraz 
określone pochodzenia jedlicy Douglasa. W przyrodniczych warunkach Polski plantacje 
tych gatunków, w II klasie wieku są w stanie osiągnąć przeciętny roczny przyrost miąż-
szości w wysokości do 14 m3/ha w przypadku modrzewia, i do 12 m3/ha w przypadku 
jedlicy Douglasa. Do uprawy w plantacjach nadaje się również brzoza brodawkowata, 
pod warunkiem użycia jako materiału wyjściowego sadzonek wyprodukowanych z na-
sion pochodzących z drzew doborowych lub plantacji nasiennych. Brzoza rozmnażana 
generatywnie, nawet z nasion pochodzących z wyłączonych drzewostanów nasiennych, 
charakteryzuje się dużą zmiennością, osiągając w II klasie wieku, na siedliskach od BMw 
do Lśw, przeciętny roczny przyrost miąższości w granicach od 3,5 do 9,0 m3/ha. 

Celem badań było także rozpoznanie występowania czereśni ptasiej w Lasach Państwo-
wych i określenie wielkości jej zasobów drzewnych. Krajowe programy ochrony i wykorzy-
stania zasobów genowych czereśni ptasiej realizowane są w większości państw europejskich 
w ramach programu EUFORGEN. W Polsce dotychczas nie opracowano takiego programu. 
Jednym z głównych powodów tej sytuacji jest stosunkowo mała wiedza o występowaniu 
i genetycznym zróżnicowaniu czereśni ptasiej w Polsce. Dlatego w 2003 r. w Instytucie pod-
jęto próbę oszacowania rozmieszczenia i wielkości zasobów drzewnych czereśni ptasiej 
w Polsce. Na podstawie danych z opisów taksacyjnych nadleśnictw, uzyskanych z bazy 
danych Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie, oszacowano, że w Lasach 
Państwowych, wg stanu na dzień 31.12.2002 r., gatunek ten występował w 9141 wyłącze-
niach drzewostanowych o łącznej powierzchni 48 375 ha. Czereśnię w składzie gatunko-
wym drzewostanu głównego stwierdzono w 819 wyłączeniach o powierzchni 3309 ha. Na 
pozostałej powierzchni występowała  pojedynczo i miejscami, czasem też jako przestoje. 
Łączny zapas czereśni w Lasach Państwowych wynosił 80 721 m3. 

 Na I powierzchni doświadczalnej udatność sadzenia określona jesienią 2010 r. wy-
niosła 100%. Po 2 latach wzrostu przeżywalność większości klonów była duża (powyżej 
95%). Średnia przeżywalność po 3 latach wzrostu (w 2012 r.) nie zmieniła się i wyniosła 
92,5%. Na II powierzchni doświadczalnej stwierdzono dużą przeżywalność drzewek po 
pierwszym sezonie wegetacyjnym; średnio 97,9%; a w przypadku 21 klonów – 100%. 
Przeżywalność po 2 roku wyniosła 97,6%.

Równocześnie T. Wojda (2011) prowadził identyfikację genotypów brzozy brodawko-
watej wybranych do plantacyjnej uprawy drzew szybko rosnących. Badania prowadzono 
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na 3 proweniencyjno-rodowych powierzchniach doświadczalnych założonych w układzie 
bloków losowych. Na każdej z nich znajdował się ten sam zestaw 10 polskich proweniencji 
i 3 łotewskich, łącznie ok. 200 rodów brzozy. Stwierdzono statystycznie istotne różnice 
przeżywalności badanych proweniencji brzozy brodawkowatej we wszystkich 3 doświad-
czeniach. Na wszystkich powierzchniach doświadczalnych proweniencje i rody wewnątrz 
proweniencji różniły się istotnie pod względem wysokości, pierśnicy i prostości pnia. Ce-
chy przyrostowe były silnie skorelowane z cechami fenotypowymi  oraz były uzależnione  
genetycznie. Korelacja między prostością pnia a cechami przyrostowymi była znacznie 
słabsza i nie zawsze istotna statystycznie.

Analiza wartości indeksowej rodów (WIR) wskazuje, że w każdej badanej prowe-
niencji możliwe jest wyselekcjonowanie rodów o ponadprzeciętnej wartości użytkowej. 
Niemniej jednak w niektórych proweniencjach odsetek rodów z dodatnim WIR jest bar-
dzo mały, a ich wartość indeksowa jest kilkukrotnie niższa niż najlepszych rodów innych 
proweniencji. Na każdej powierzchni doświadczalnej wskazano po 10 rodów o najwięk-
szym WIR oraz wybrano po 20 pojedynczych drzew, które wyróżniają się pod względem 
prostości pnia, pierśnicy i wysokości. Mogą one stanowić bazę wyjściową do dalszych 
działań selekcyjnych oraz zakładania plantacyjnych upraw drzew szybko rosnących.

M. Klisz i M. Mionskowski z Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych 
(2014) w ramach projektu naukowego „Innowacyjne materiały kompozytowe z biomasy 
lignocelulozowej odnawialnej w krótkim cyklu, zwiększające konkurencyjność przemysłu 
drzewnego” realizowanego przez Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie przy 
współpracy z Instytutem Badawczym Leśnictwa oszacowali wielkość i strukturę zasobów 
drzewnych szybko rosnących plantacji topoli i modrzewia europejskiego w kontekście moż-
liwości ich wykorzystania jako materiałów kompozytowych. Określenie zasobów surow-
ca drzewnego dostępnego na plantacjach modrzewia europejskiego i topoli miało na celu 
wybór obiektów doświadczalnych – plantacji o krótkim i średnim cyklu produkcyjnym, do 
pozyskania surowca, z którego doświadczalnie wytworzono płyty drewnopochodne.

Analiza zasobów surowca drzewnego dostępnego na plantacjach drzew szybko rosną-
cych, głównie modrzewia europejskiego lub topoli, została przeprowadzona na podsta-
wie danych z archiwum Centralnego Opisu Taksacyjnego Lasów Państwowych. Kryteria 
wyboru obiektów do badań obejmowały: cykl produkcyjny, typ siedliskowy lasu oraz 
sąsiedztwo odbiorców surowca. Plantacje jednogatunkowe modrzewia europejskiego sta-
nowią blisko 69% wszystkich plantacji drzew szybko rosnących i występują w większo-
ści regionalnych dyrekcji LP. Największą powierzchnię zajmują one na terenie podległym 
regionalnym dyrekcjom w Radomiu, Toruniu i Olsztynie (odpowiednio: 217,93; 125,90 
i 93,96 ha, łączny zapas odpowiednio: 45 861, 26 276 i 11 054 m3). Plantacje z domi-
nującym udziałem modrzewia zajmują największą powierzchnię w regionalnych dyrek-
cjach LP w Gdańsku, Radomiu i Lublinie (odpowiednio: 69,09; 53,46 i 32,70 ha, łączny 
zapas odpowiednio: 11 125, 7301 i 7085 m3). Plantacje modrzewiowe rosną głównie na 
optymalnych dla nich siedliskach lasu świeżego i lasu mieszanego świeżego. Plantacje 
jednogatunkowe oraz z dominującym udziałem modrzewia w wieku odpowiadającym 
krótkiemu cyklowi produkcyjnemu (21‒30 lat) zlokalizowane są w 8 regionalnych dy-
rekcjach LP i zajmują łącznie 127,10 ha, a plantacje w wieku odpowiadającym średniemu 
cyklowi produkcyjnemu (31–40) w 11 dyrekcjach i zajmują łącznie 498,36 ha. 
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Plantacje jednogatunkowe topoli stanowią zdecydowaną większość wszystkich plan-
tacji drzew szybko rosnących (92%). Jednogatunkowe plantacje topolowe zajmują naj-
większą powierzchnię w regionalnych dyrekcjach LP w Lublinie, Gdańsku i Radomiu 
(odpowiednio: 504,51; 189,92 i 86,09 ha). Z kolei największy łączny zapas mają plan-
tacje w regionalnych dyrekcjach LP w Lublinie, Gdańsku i Białymstoku (odpowiednio: 
113 416, 59 192 i 28 982 m3). W sześciu dyrekcjach przeważają plantacje na siedlisku 
lasu świeżego. W dyrekcjach radomskiej i krośnieńskiej dominują plantacje na siedlisku 
lasu wyżynnego. Natomiast w regionalnych dyrekcjach w Katowicach i Krakowie jedno-
gatunkowe plantacje topolowe zlokalizowane są jedynie na siedliskach lasu mieszanego 
wyżynnego i lasu mieszanego świeżego. Plantacje topolowe jednogatunkowe oraz z do-
minującym udziałem topoli w wieku odpowiadającym krótkiemu cyklowi produkcyjne-
mu (11–20 lat) znajdują się tylko w dwóch regionalnych dyrekcjach LP – olsztyńskiej 
i gdańskiej, i zajmują łącznie 29,78 ha. Plantacje topolowe w wieku odpowiadającym 
średniemu cyklowi produkcyjnemu (21–30 lat) są tylko w Regionalnej Dyrekcji LP 
w Gdańsku, gdzie zajmując jedynie 2,75 ha. 

2.3.Ochrona lasu

2.3.1. Entomologia leśna i ochrona lasu przed owadami

Instytut Badawczy Leśnictwa od 1946 r. opracowuje corocznie krótkoterminowe pro-
gnozy występowania szkodników i chorób infekcyjnych, które zawierają aktualne infor-
macje o stopniu zagrożenia lasów Polski przez poszczególne gatunki owadów i choroby. 
Wymienione opracowania zawierają bazę danych o powierzchni występowania i zwal-
czania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w nadleśnictwach. 
Są one jedynymi w Polsce materiałami źródłowymi o znaczeniu historycznym, obrazują-
cymi zmiany w zagrożeniu drzewostanów przez szkodliwe owady i choroby infekcyjne 
w poszczególnych latach. Powstające co roku opracowanie pt. „Krótkoterminowa pro-
gnoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych w Polsce” jest po-
wszechnie wykorzystywanym źródłem wiedzy zarówno w jednostkach organizacyjnych 
Lasów Państwowych, jak również przez organy administracji krajowej, szkolnictwo oraz 
krajowe i zagraniczne jednostki badawcze.

Pracownicy zakładów: Ochrony Lasu, Ekologii Lasu i Gospodarki Leśnej Regionów 
Górskich opracowują prognozy na podstawie materiałów nadesłanych przez 17 regional-
nych dyrekcji LP, 9 zespołów ochrony lasu oraz materiałów własnych Zakładu Ochrony 
Lasu IBL gromadzonych zgodnie z obowiązującą Instrukcją ochrony lasu. Opracowania 
zawierają informacje nt. występowania i zwalczania szkodników i chorób w roku po-
przednim oraz prognozy występowania w roku następnym w następującym układzie:

1. szkodniki owadzie:
− korzeni drzew i krzewów leśnych,
− upraw, młodników i drągowin,
− pierwotne starszych drzewostanów iglastych i liściastych,
− wtórne drzewostanów iglastych i liściastych;
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2. choroby infekcyjne:
− materiału sadzeniowego,
− koron drzew,
− kłód i strzał,
− korzeni;

3. szkody powodowane przez zwierzynę;
4. szkody abiotyczne o charakterze klęskowym;
5. występowanie nowych i mało poznanych organizmów szkodliwych.
W „Prognozach” uwzględnia się również odrębne rozdziały dotyczące warunków po-

godowych panujących w poprzednim roku oraz, ze względu na specyfikę regionu, zagro-
żenia lasów górskich i podgórskich.

Ponadto pracownicy Zakładu Ochrony Lasu i Zakładu Gospodarki Leśnej Regionów 
Górskich prowadzą badania z zakresu biologii, ekologii oraz prognozowania występowa-
nia szkodliwych owadów leśnych, a także doskonalenia metod ochrony lasu przed owa-
dami. A. Kolk, C. Bystrowski, M. Dobrowolski, T. Jabłoński, L. Sukovata, M. Błaszczyk 
(Instytut Mikrobiologii UW), V. Isidorov (Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku) 
i in. (2006) prowadzili badania nad racjonalizacją zabiegów ochronnych przeciwko gra-
dacjom szkodników liściożernych sosny w aspekcie skutków gospodarczych i przyrod-
niczych. Badaniami objęto 19 powierzchni badawczych założonych w różnowiekowych 
drzewostanach sosnowych na siedlisku Bśw i BMśw. Stwierdzono, że bezpośrednie skut-
ki defoliacji spowodowanej przez foliofagi przejawiają się przede wszystkim zwiększo-
nym wydzielaniem się uszkodzonych drzew. Intensywność tego procesu wzrastała wraz 
ze zmniejszaniem się ilości igliwia pozostającego na drzewach i pogarszaniem się stano-
wiska biosocjalnego drzew (górujące → panujące → przygłuszone). Nakłady finansowe 
na przeprowadzenie zabiegów ochronnych składają się w głównej mierze z kosztów wy-
najmu samolotu lub helikoptera z aparaturą opryskową oraz z kosztów zakupu insektycy-
dów i środków pomocniczych (adiuwantów). 

W glebach pobranych z drzewostanów, objętych gradacją owadów liściożernych 
w Nadleśnictwie Wymiarki, wykazano brak istotnych zmian liczebności bakterii he-
terotroficznych. Natomiast liczba Actinobacteria i grzybów pleśniowych była wyższa 
podczas sezonu, w którym wystąpiła gradacja. Wyniki badań intensywności procesów 
oddychania glebowego, potencjalnej aktywności amonifikacyjnej netto i aktywności ni-
tryfikacyjnej netto w podpoziomie butwinowym (Of) gleb wykazały że: 

 – defoliacja pozytywnie wpływa na intensywność oddychania w glebie z drzewosta-
nami o niskim i średnim stopniu defoliacji, ale tylko w roku wystąpienia gradacji owadów 
liściożernych,

 – defoliacja nie miała istotnego wpływu na potencjalną aktywność amonifikacyjną 
netto podpoziomu butwinowego,

 – aktywność nitryfikacyjna w podpoziomie butwinowym gleb utrzymywała się na ni-
skim poziomie przez okres trwania badań, co wskazuje na istnienie warunków niesprzy-
jających rozwojowi mikroorganizmów nitryfikujących. 

W poziomie butwinowym (Of) mikroorganizmy (zarówno bakterie heterotroficzne, 
promieniowce jak i grzyby) wystąpiły liczniej niż w warstwie mineralnej. Liczebność 
bakterii heterotroficznych jest wyższa w próbach gleb pobranych z drzewostanów ob-
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jętych gradacjami owadów liściożernych. Oddychanie glebowe było kilkukrotnie inten-
sywniejsze w poziomie butwinowym Of niż w warstwie mineralnej gleby we wszystkich 
drzewostanach. Nasilenie żerowania owadów foliofagicznych i związane z tym zmiany 
chemizmu i aktywności biologicznej ściółki nie miały wpływu na skład i strukturę do-
minacyjną zgrupowań biegaczowatych. Zgrupowania epigeicznych biegaczowatych na 
badanych powierzchniach nie okazały się dobrym wskaźnikiem krótkotrwałych zaburzeń 
środowiska leśnego wywołanych opadem kału i ogryzionego igliwia na dno lasu.

W drzewostanach uszkodzonych przez foliofagi o tempie zamierania drzew osłabionych 
decydują szkodniki wtórne z grupy kambiofagów, jak np. cetyniec większy, przypłaszczek 
granatek, smolik drągowinowiec itp. gatunki. W starszych drzewostanach pogradacyjnych, 
w wieku powyżej 70 lat, tworzą się korzystne warunki świetlne i pokarmowe dla odnowień 
naturalnych. Na liczebność gąsienic strzygoni choinówki, barczatki sosnówki i brudnicy 
mniszki, żerujących w koronach drzew, mają wpływ metabolity wtórne, np. związki ter-
penowe w igliwiu. Liczebność strzygoni choinówki jest ujemnie skorelowana z ogólną za-
wartością monoterpenów i dodatnio z ogólną zawartością seskwiterpenów, a dla barczatki 
i mniszki zależności te są odwrotne w porównaniu ze strzygonią.

Z badań wynika, że każdorazowo przy podejmowaniu decyzji o zabiegach zwalcza-
nia konieczna jest analiza ekologiczna i ekonomiczna różnych strategii i wariantów po-
stępowania ochronnego oraz określenie granicznej (progowej) liczebności foliofagów 
i powierzchni zagrożonej przez te szkodniki, powyżej której uzasadnione jest podjęcie 
zwalczania szkodliwych owadów.

W 2006 r. w Zakładzie Ochrony Lasu przebywał Oleg Ponomaryov – stypendysta 
z Ukrainy, który pod kierunkiem T. Jabłońskiego prowadził badania nad wpływem defo-
liacji spowodowanej przez szkodniki liściożerne na regenerację oraz przeżywalność drzew 
i drzewostanów sosnowych. Materiał badawczy zebrano z 4 powierzchni doświadczalnych 
założonych na terenie Nadleśnictwa Wymiarki, w drzewostanach sosnowych II klasy wieku 
rosnących na siedlisku Bśw. Uzyskano wyniki potwierdzające zależności pomiędzy defo-
liacją, procesem regeneracji zniszczonego aparatu asymilacyjnego i przeżywalnością drzew 
i drzewostanów sosnowych uszkadzanych przez strzygonię choinówkę i towarzyszące jej 
foliofagi. Widoczna jest przede wszystkim zależność stopnia defoliacji korony od pozycji 
biosocjalnej uszkodzonego drzewa. Osobniki zajmujące niską pozycję biosocjalną, tj. drze-
wa przygłuszone i opanowane, charakteryzowały się przeważnie wyższym stopniem defo-
liacji koron w porównaniu z drzewami panującymi i współpanującymi. Stwierdzono rów-
nież różny poziom zamierania uszkodzonych drzew na poszczególnych powierzchniach 
badawczych. Nasilenie procesu zamierania uszkodzonych drzew w drzewostanie zależało 
przede wszystkim od stopnia defoliacji. Wraz ze wzrostem poziomu defoliacji koron wzra-
stała ilość zamierających drzew.

Kolejnym czynnikiem, który wpłynął na charakter procesu zamierania uszkodzonych 
drzew była struktura biosocjalna drzewostanów. Na wszystkich powierzchniach do-
świadczalnych posusz składał się przede wszystkim z drzew przygłuszonych i opanowa-
nych. Analiza czasowa wydzielania się uszkodzonych drzew z drzewostanów wykazała, 
że proces ten trwał od jednego roku do pięciu lat po defoliacji. Najszybciej zamierały 
drzewa najsilniej uszkodzone, zajmujące jednocześnie niską pozycję biosocjalną w drze-
wostanie. Analiza pierśnicowego przyrostu grubości drzew, które przeżyły uszkodzenie 
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koron, wykazała istotny statystycznie spadek tej cechy taksacyjnej w czasie regeneracji 
zniszczonego aparatu asymilacyjnego. Natomiast analiza tempa wzrostu pierśnicy nie 
wykazała negatywnego wpływu zaistniałej defoliacji na tę cechę. Wszystkie drzewostany 
charakteryzowały się podobnym, tj. stale rosnącym średnim tempem przyrostu pierśnicy.

W celu opracowania metod hodowlano-ochronnych zwiększających odporność drze-
wostanów sosnowych na żery foliofagów, L. Sukovata, A. Kolk, T. Jaworski, D. Wore-
ta, T. Jabłoński i in. (2009) prowadzili badania na terenach Puszczy Noteckiej. Badania 
prowadzono w zwartym kompleksie leśnym o powierzchni 134 tys. ha, w siedmiu nad-
leśnictwach: Karwin, Międzychód, Potrzebowice, Wronki, Krucz, Sieraków i Oborniki. 
Analizując 4771 oddziałów znajdujących się na terenie Puszczy Noteckiej pod kątem 
występowania foliofagów sosny w latach 1946–2004 stwierdzono, że największe suma-
ryczne zagrożenie przez brudnicę mniszkę, strzygonię choinówkę, barczatkę sosnów-
kę i poprocha cetyniaka miało miejsce w 46 oddziałach. W 45 oddziałach wykazano 
ogniska gradacyjne strzygoni choinówki, w 554 – brudnicy mniszki, w 214 – barczatki 
sosnówki i 108 – poprocha cetyniaka, a w 204 oddziałach nie stwierdzono żadnego 
zagrożenia drzewostanów ze strony foliofagów. W niektórych nadleśnictwach suma-
ryczna powierzchnia chemicznych zabiegów ratowniczych przekroczyła kilkakrotnie 
całkowity obszar tych nadleśnictw.

Wyniki badań wskazują, że strzygonia zagraża najbardziej drzewostanom w wieku 
30–60 lat, o jakości hodowlanej dobrej i zadowalającej, rosnących głównie w borze świe-
żym (Bśw). Gatunek ten wyraźnie preferuje drzewostany II–III klasy wieku, 5 klasy bo-
nitacji. Brudnica mniszka, podobnie jak strzygonia, występuje przede wszystkim w drze-
wostanach II–III klasy wieku, 5 klasy bonitacji (w niektórych obrębach także w wyższych 
klasach), oraz dobrej i zadowalającej jakości hodowlanej. Barczatka sosnówka najczę-
ściej występuje w drzewostanach ponad 60-letnich, 3 klasy jakości technicznej oraz za-
dowalającej jakości hodowlanej, rosnących na terenie równym lub falistym.

Analiza danych dotyczących powiązań między liczbą gąsienic brudnicy mniszki (np. 
w Nadleśnictwie Krucz) i barczatki sosnówki (np. w Nadleśnictwie Wronki) poniżej opa-
sek lepowych a grubością drzewa wykazała, że na drzewach grubszych znajduje się wię-
cej gąsienic. W ramach badań przeprowadzonych w latach 2008 i 2009 stwierdzono ist-
nienie zależności między składem gatunkowym porostów, mchów i roślin naczyniowych 
w runie a liczbą gradacji brudnicy mniszki i strzygoni choinówki na terenie Puszczy 
Noteckiej w latach 1946–2004. Na powierzchniach „bez gradacji” stwierdzono więcej 
gatunków roślin naczyniowych niż w ogniskach gradacyjnych obu gatunków. Na rozwój 
gąsienic i ich przeżywalność oraz płodność istotny wpływ miało również pochodzenie 
sosny. Uwzględniając uzyskane wyniki określono, że na „najlepszym” klonie liczebność 
populacji wzrosła 50-krotnie, a na „najgorszym” – tylko dwukrotnie.

Na podstawie wyników uzyskanych w trakcie realizacji tematu podjęto próbę opty-
malizacji systemu prognozowania zagrożenia drzewostanów sosnowych przez foliofagi. 
Do podstawowych działań ochronnych na terenie Puszczy Noteckiej należy lokalizacja 
miejsc, w których warunki są najbardziej sprzyjające dla rozwoju owadów i prawdopo-
dobieństwo zwiększania liczebności jest najwyższe, oraz ustalenie początku gradacji. Do 
realizacji pierwszego z tych zadań zaproponowano metody wyznaczania ognisk grada-
cyjnych oraz sposoby wykorzystania SILP i SIP, a do realizacji drugiego – modele okre-
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ślające prawdopodobieństwo początku gradacji poszczególnych gatunków foliofagów, 
oparte na danych meteorologicznych.

W Zakładzie Ochrony Lasu we współpracy z Katedrą Entomologii Leśnej Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Poznaniu i ZD Chemipan Instytutu Chemii Fizycznej PAN 
prowadzono badania nad postępowaniem ochronnym w uprawach i młodnikach zagro-
żonych przez smolika znaczonego Pissodes notatus (I. Skrzecz, R. Wolski, R. Kuźmiń-
ski, A. Sowińska, W. Janiszewski i in., 2013). Prace prowadzono na 30 powierzchniach 
zlokalizowanych w 9 nadleśnictwach położonych na terenach rdLP w: Lublinie, Kro-
śnie, Poznaniu, Szczecinie, Szczecinku i Warszawie. Stwierdzono, że smolik znaczony 
występował w uprawach i młodnikach sosnowych osłabionych przez czynniki biotycz-
ne i abiotyczne, atakując 3−9-letnie odnowienia, przy czym nasilenie jego występo-
wania było zróżnicowane i stanowiło  od 6 do 99% zasiedlonych drzew. Z wyjątkiem 
pojedynczych okazów, wszystkie drzewka zasiedlone przez smolika zostały zabite. 

Czynnikiem biotycznym występującym w największym nasileniu w uprawach i po-
wodującym ich osłabienie były choroby grzybowe, w tym zespół osutek, który poraził 
62−100% drzewek oraz patogeny korzeni (zwłaszcza opieńki i korzeniowiec wieloletni) 
infekujące do 90% sosen. Drugim czynnikiem przyczyniającym się do osłabienia stanu 
zdrowotnego upraw była zwierzyna, która uszkodziła do 30−80% drzewek. W znacznie 
mniejszym stopniu uprawy były uszkodzone przez inne gatunki owadów, w tym: szelinia-
ka sosnowca, choinka szarego, osnuję sadzonkową, zwójki i mszyce. 

Rozwój I (wiosennej) generacji smolika trwa 2−3 miesiące. Rozwój II (letniej) genera-
cji może również trwać około 3 miesięcy lub wydłużyć się do wiosny następnego roku ze 
względu na zimową diapauzę. W niekorzystnych warunkach pogodowych rozwój obu gene-
racji smolika może ulec znacznemu wydłużeniu. W ramach poszukiwania związków wabią-
cych chrząszcze smolika wykonano doświadczenia terenowe, w których testowano pułapki 
i dyspensery (producent ZD Chemipan) zawierające atraktanty pokarmowe imitujące związki 
wydzielane przez sosnę (α-pinen i etanol) oraz feromony agregacyjne smolika znaczonego: 
grandisol i grandisal. Stwierdzono, że najwyższą efektywnością charakteryzowały się pułapki 
kubełkowe zielone zawierające łącznie α-pinen, etanol, grandisol i grandisal. 

Biopreparaty zawierające grzyb Beauveria bassiana powodowały w warunkach labo-
ratoryjnych ponad 90% śmiertelność chrząszczy smolika znaczonego, natomiast w wa-
runkach terenowych nie ograniczały szkód powodowanych przez ten gatunek. Wykonane 
wczesną wiosną zabiegi zabezpieczania sosny siatką z insektycydem od szyi korzeniowej 
do pierwszego okółka ochroniły wszystkie badane drzewka przed zasiedleniem przez 
smolika znaczonego. Wykonane w tym samym czasie zabiegi opryskiwania dolnych 
okółków drzewek preparatem Fastac Las 15 SC w koncentracji 4% spowodowały re-
dukcję ich zasiedlenia przez smolika. Na podstawie 3-letnich obserwacji rozwoju smo-
lika w różnych regionach kraju i odmiennych warunkach pogodowych stwierdzono, że 
najdogodniejszym terminem do przeprowadzenia zabiegów ochronnych w formie opry-
skiwania drzewek preparatami chemicznymi jest pierwsza połowa kwietnia, czyli okres 
żerowania chrząszczy przed złożeniem jaj przez samice. Po tym czasie następuje wyląg 
larw żerujących pod korą, których zwalczanie jest praktycznie niemożliwe.

Badania nad żerdziankami występującymi w drzewostanach sosnowych, jako poten-
cjalnymi wektorami węgorka sosnowca Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) 
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Nickle oraz nad opracowaniem metod ograniczania ich populacji w przypadku wystąpie-
nia nicienia na terenie Polski, prowadzono w Zakładzie Ochrony Lasu we współpracy 
z Zakładem Biologicznych Metod IOR (L. Sukovata, A. Kolk, T. Jaworski, R. Plewa i in. 
2012). Wśród testowanych 6 typów pułapek największą łownością charakteryzowała się 
biała pułapka lejkowa (IBL-3 produkcji ZD Chemipan) pokryta teflonem. Na drugim 
miejscu, pod względem liczby odłowionych chrząszczy, znajdowała się biała pułapka 
barierowa (IBL-5) pokryta teflonem. 

W ramach oceny żerdzianki sosnówki, jako potencjalnego wektora węgorka sosnowca 
określano stopień zasiedlenia chrząszczy przez różne gatunki nicieni, w szczególności przez 
Bursaphelenchus mucronatus, gatunek blisko spokrewniony z B. xylophilus. Ocenie podda-
no także dynamikę zasiedlenia żerdzianek przez nicienie w czasie trwania rójki. W ciałach 
żerdzianek wykazano obecność larw nicieni z rzędów Aphelenchida oraz Rhabditida. Naj-
częściej wykrywanym gatunkiem był B. mucronatus (Aphelenchida). Prawidłowość iden-
tyfikacji taksonomicznej nicieni na podstawie cech morfologicznych potwierdziła analiza 
molekularna DNA. Poziom opanowania populacji żerdzianki przez lawy B. mucronatus 
był stosunkowo wysoki i wahał się od 5,3 do 33,8% na różnych powierzchniach w trak-
cie całego sezonu badawczego. Zróżnicowanie gatunkowe nicieni było znacznie większe 
w próbach drewna niż w chrząszczach. Gatunkiem wspólnym dla obu tych środowisk był 
B. mucronatus, którego częstotliwość wykrywania w próbkach drewna pobranych z wał-
ków sosnowych była bardzo wysoka i wahała się od 50 do 62,5%. 

Uzyskane wyniki wskazują, że zarówno analiza żerdzianek odłowionych do pułapek 
feromonowych, jak i próbek drewna pobranych z wałków pułapkowych może być wyko-
rzystana w monitoringu występowania węgorka sosnowca. 

Badania nad śmietkami z rodzaju Strobilomyia spp., ich występowaniem i możliwo-
ścią ograniczania liczebności na plantacjach oraz w drzewostanach nasiennych prowa-
dzili C. Bystrowski, S. Lipiński, A. Sierpińska, W. Janiszewski (2010). W trakcie badań 
stwierdzono występowanie 3 gatunków z rodzaju Strobilomyia: S. anthracina, S. melania 
i S. infrequens. Pierwszy z nich jest związany z szyszkami świerka, dwa kolejne to fito-
fagi rozwijające się na szyszkach modrzewi. Nie stwierdzono występowania najczęściej 
wymienianego w literaturze gatunku S. laricicola, który był do tej pory wykazywany jako 
główny sprawca uszkodzeń szyszek i nasion modrzewia w Polsce. Wykonano szczegóło-
we opisy morfologii i cech diagnostycznych, pozwalających rozpoznać zarówno samce, 
jak i samice poszczególnych gatunków z rodzaju Strobilomyia. Całość została zilustrowa-
na zdjęciami elementów morfologicznych istotnych z systematycznego punktu widzenia. 
Zgromadzono także dane o synonimice, biologii i rozsiedleniu wybranych gatunków na 
terenie Polski oraz Europy.

Na wybranych plantacjach w nadleśnictwach Starachowice i Ostrowiec Świętokrzy-
ski przeprowadzano zabiegi zwalczania śmietek przy użyciu insektycydów z grupy neo-
nikotynoidów (C. Bystrowski, B. Głowacka, G. Tarwacki, 2009). W 2008 r. zastosowano 
cztery preparaty: Apacz 50 WG, Calypso 480 SC, Confidor 200 SL oraz Mospilan 20 SP. 
W efekcie uzyskano wprawdzie znaczący efekt ograniczenia licznej populacji imagines 
śmietek, szacowany wynikami odłowów do pułapek (redukcją bezpośrednią muchówek), 
natomiast nie stwierdzono istotnych różnic w zasiedleniu szyszek pomiędzy powierzch-
niami traktowanymi insektycydami a powierzchnią kontrolną. W kolejnym roku 2009 
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zwiększono dawki stosowanych insektycydów, co zaowocowało istotnie statystycznie 
niższym uszkodzeniem szyszek na powierzchniach, gdzie wykonano opryskiwania.

Zjawisko zamierania drzewostanów dębowych nie jest w leśnictwie problemem no-
wym. Od wielu lat w Europie (również w Polsce) wielokrotnie odnotowuje się następu-
jące po sobie okresy silnego zamierania drzewostanów dębów w wyniku negatywnego 
oddziaływania kompleksu czynników biotycznych i abiotycznych, spośród których naj-
ważniejszą rolę przypisuje się szkodnikom liściożernym, szkodnikom wtórnym, patoge-
nicznym grzybom oraz ekstremalnym zjawiskom klimatycznym (np. susze, powodzie 
itp.). T. Jabłoński, A. Kolk, D. Hilszczańska, C. Bystrowski, T. Jaworski i in. (2010) 
opracowali metody postępowania ochronnego w drzewostanach dębowych chronicznie 
uszkadzanych przez miernikowce, zwójki dębowe i inne gatunki owadów. Uzyskane 
wyniki badań potwierdziły zależność między poziomem defoliacji drzew i jej skutka-
mi przyrodniczo-gospodarczymi. Nasilenie procesu zamierania uszkodzonych drzew 
w drzewostanie dębowym zależy głównie od stopnia defoliacji. Wraz ze wzrostem pozio-
mu defoliacji wzrasta liczba zamierających drzew. Głównymi czynnikami decydujący-
mi o intensywności wydzielania się drzew uszkodzonych przez foliofagi były szkodniki 
wtórne i organizmy patogeniczne (lęgniowce z rodzaju Phytophthora, grzyby z rodzaju 
Armillaria i mączniak prawdziwy Microsphaera alphitoides). We wszystkich drzewosta-
nach dębowych osłabionych żerami foliofagów stwierdzono występowanie szkodników 
wtórnych, głównie opiętka dwuplamkowego, paśnika pałączastego, paśnika niszczyciela, 
rębacza szarego oraz rozwiertka.

Analiza danych dotyczących wpływu składu chemicznego liści na powtórną defolia-
cję koron wykazała, że owady spowodowały większą defoliację na drzewach, w liściach 
których stwierdzono niski udział fitolu, 1-dokozanolu, kemferolu i fruktofuranozydu oraz 
wysoki udział kwasu oleinowego i maltozy. Reakcja odpornościowa dębu indukowana 
przez defoliację jest krótkoterminowa, tzn. jest obserwowana jedynie w roku, w którym 
doszło do defoliacji, w związku z czym może mieć wpływ tylko na rozwój owadów 
żerujących latem i jesienią (np. młode gąsienice kuprówki rudnicy), ale nie na owady 
z wczesnowiosennej grupy, do której należą zwójki i piędziki. 

Analiza kosztów lotniczych zabiegów ochronnych wykazała przede wszystkim ich 
znaczną zmienność, zależną od sumarycznej powierzchni drzewostanów objętych zabie-
gami w nadleśnictwie. Najwyższy koszt jednostkowy stwierdzono przy bardzo małych po-
wierzchniach zabiegowych (293 zł/ha). Wraz ze wzrostem powierzchni zabiegów następuje 
zjawisko stopniowego obniżania się całkowitego kosztu jednostkowego do wartości 31 zł/
ha. Na podstawie wyników badań opracowano wytyczne dla praktyki, które stanowią na-
rzędzie wspomagające i racjonalizujące podejmowanie decyzji w zakresie ochrony ekosys-
temów leśnych przed foliofagami drzewostanów liściastych. Ze względu na istniejące okre-
sowe zagrożenie drzewostanów dębowych przez foliofagi, do zapewnienia ich trwałości 
niezbędne będzie stosowanie w najbliższych latach środków ochrony roślin. Każdorazowo 
przy podejmowaniu decyzji o zabiegach ratowniczych konieczna jest analiza różnych stra-
tegii i wariantów postępowania ochronnego, zarówno pod kątem ekonomicznym (opłacal-
ności stosowania), jak również ekologicznym (wpływu na środowisko).

S. Lipiński, C. Bystrowski i G. Tarwacki w latach 2006–2009 prowadzili badania nad 
podatnością drzewostanów dębowych wschodniej Polski na gradacje piędzika przedzimka 
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Operophtera brumata L. w zależności od ich struktury gatunkowej, socjalnej oraz wy-
branych czynników oporu środowiska. Celem badań było wytypowanie drzewostanów 
o najniższej podatności na atak ze strony piędzika przedzimka. W Nadleśnictwie Czarna 
Białostocka wyznaczono 20 powierzchni doświadczalnych w drzewostanach dębowych 
w wieku 80–120 lat, z których połowa została zlokalizowana w litych dębinach, a po-
zostałe w drzewostanach mieszanych z przewagą dębu. Na wszystkich powierzchniach 
doświadczalnych co roku wykładano pułapki Moerickego (do odłowu entomofauny la-
tającej) oraz pułapki Barbera (do odłowu pożytecznej fauny epigeicznej). Każdego roku 
w maju na powierzchniach doświadczalnych ścinano gałęzie dębu. Zebrane z nich owady 
hodowano w laboratorium do końca czerwca w celu uzyskania parazytoidów wylęgają-
cych się z gąsienic. Najważniejszymi gatunkami z grupy parazytoidów piędzika prze-
dzimka na powierzchniach badawczych okazały się: Cyzenis albicans, Lypha dubia, Pho-
rocera obscura, Cyzenis jucunda i Tachina lurida. Z grupy owadów drapieżnych najsilniej 
zaznaczyły swoją obecność gatunki biegaczowatych: Pterostichus niger, P. nigrita, 
P. oblongopunctatus i Carabus coriaceus.

Po zakończeniu żerów gąsienic przeprowadzano ocenę stopnia defoliacji koron w drze-
wostanach. Wyniki analiz wykazały, że średnie wskaźniki powierzchni liści (LAI) bardzo 
różniły się między powierzchniami. Najniższe ich wartości uzyskano w drzewostanach 
rozluźnionych oraz lukach powstałych po cięciach pielęgnacyjnych (0,71 m²/m² pow. po-
dokapowej), natomiast najwyższy wskaźnik LAI (4,61 m²/m²) uzyskano w zwartych drze-
wostanach o. budowie piętrowej. 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że:
 – przy bardzo niskim poziomie populacji piędzika przedzimka w latach badań 2006–

2009 oraz prawie niedostrzegalnych różnicach średniej defoliacji koron drzew w przedziale 
od 2,5 do 6,4% nie można wskazać drzewostanów preferowanych przez tego foliofaga, 

 – obecna faza cyklu gradacyjnego piędzika przedzimka wskazuje, że skład gatun-
kowy drzewostanu oraz jego struktura nie odgrywają zasadniczej roli w kształtowaniu 
populacji zarówno foliofaga, jak i jego parazytoidów,

 – ważnym czynnikiem stymulującym wzrost liczebności foliofagów są sprzyjające 
warunki pogodowe, o czym świadczyć może przestrzenna synchronizacja korzystnych 
zmian liczebności odławianych parazytoidów (zależnych od liczebności żywicieli),

 – wraz ze wzrostem rozluźnienia drzewostanu i większym stopniem defoliacji po-
wstały lepsze warunki dla rozwoju owadów liściożernych.

J. Hilszczański, A. Sierpiński, T. Jaworski, R. Plewa i in. (2009) prowadzili badania nad 
opiętkami – nowymi i mało poznanymi szkodnikami drzewostanów dębowych, ich biolo-
gią, prognozowaniem i zwalczaniem. Badania prowadzono w nadleśnictwach: Piaski, Ja-
rocin, Wołów, Krotoszyn, Karczma Borowa, Żmigród, Brzeg, Puławy, Pińczów, Chojnów, 
Pułtusk, Łochów, Jabłonna, Rudka, Hajnówka, Browsk, Białowieża, Czarna Białostocka. 
Oceniano rolę, jaką w procesie zamierania drzew odgrywał opiętek dwuplamkowy, testo-
wano preparaty oparte na wyciągach z kory i liści, olejki eukaliptusowe i ich przydatność 
do wabienia chrząszczy opiętków. Testowano także różne typy pułapek do odłowu owadów. 

Na podstawie analizy żerowisk dokonanej w drzewostanach oraz materiałów zebra-
nych do hodowli (zasiedlona kora i wyrzynki) określono skład gatunkowy i liczebność 
opiętków, towarzyszących im innych gatunków szkodników oraz parazytoidów i drapież-
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ców. Ponieważ największą trudność stanowi rozpoznanie zasiedlonych drzew, podjęto 
próbę weryfikacji cech świadczących o zasiedleniu przez opiętka. Ocenie poddano około 
200 drzew w kilkunastu nadleśnictwach.

W wyniku badań sformułowano m.in. następujące wnioski:
 – Opiętek dwuplamkowy jest najgroźniejszym szkodnikiem drzewostanów dębo-

wych, przyczyniającym się do masowego ich zamierania w warunkach gradacji. Wzrost 
jego liczebności związany jest z długotrwałymi okresami suszy. Najbardziej zagrożone są 
drzewostany dębowe rosnące na żyznych siedliskach, które w znacznie większym stop-
niu odczuwają skutki braku opadów niż drzewostany na słabych siedliskach.

 – Opiętek dwuplamkowy w warunkach gradacji zatraca preferencje do zasiedlania 
wyłącznie starych, nasłonecznionych, osłabionych drzew i jest sprawcą zamierania dę-
bów w różnych klasach wieku (nawet kilkunastoletnich), rosnących w miejscach nasło-
necznionych i ocienionych, na obrzeżach i w głębi drzewostanu, zarówno dominujących, 
jak i przygłuszonych.

 – Rozpoznawanie drzew zasiedlonych przez opiętka dwuplamkowego jest bardzo 
trudne. Jedynym pewnym kryterium wyznaczania drzew zasiedlonych są ślady żerowa-
nia dzięciołów.

 – Opiętek dwuplamkowy w trakcie rozwoju larwalnego przechodzi 6 stadiów. Żer 
uzupełniający chrząszczy w warunkach laboratoryjnych przebiega z różnym natężeniem 
przez całe życie postaci dojrzałych (do 2,5 miesiąca). W tym czasie pojedynczy osobnik 
zjada około 3–4 średnich liści dębowych.

 – Najskuteczniejszą metodą ograniczania liczebności populacji opiętka dwuplamko-
wego jest usuwanie zasiedlonych drzew przed wylęgiem następnego pokolenia i wywo-
żenie ich z lasu lub utylizacja kory.

 – Atraktanty sporządzane na bazie wyciągów z kory dębowej wykazują właściwości 
wabiące. Trudność sprawia metoda odłowu chrząszczy opiętka, które niechętnie odławia-
ją się w pułapki barierowe, a pułapki lepowe są w ich przypadku mało skuteczne. 

 – Laboratoryjne doświadczenia z wykorzystaniem grzyba Beauveria bassiana do in-
fekowania chrząszczy opiętka dwuplamkowego wykazały wysoką aktywność owadobój-
czą patogena, co uzasadnia podjęcie badań terenowych nad ograniczaniem liczebności 
populacji opiętka dwuplamkowego za pomocą tego grzyba.

Badania nad chrząszczem Agrilus planipennis – nowym potencjalnym zagrożeniem 
drzewostanów jesionowych w Polsce prowadził A. Sierpiński (2013). Ze względu na fakt, 
że przed rozpoczęciem projektu nie stwierdzono występowania A. planipennis w Polsce, 
podstawą było zapoznanie się z istniejącą dotychczas literaturą dotyczącą tego owada. 
Dzięki współpracy z Laboratorium w Otis w Maryland (Ministerstwo Rolnictwa USA; 
USDA-APHIS-PPQ-CPHST Otis – Lab, Maryland USA), otrzymano pułapki i atraktanty 
stosowane w USA do odławiania tego opiętka i przeprowadzono w wybranych miejscach 
w kraju monitoring A. planipennis w Polsce.

Do roku 2002 Agrilus planipennis był mało znanym i słabo poznanym szkodnikiem 
drzewostanów jesionowych, występującym w dalekowschodniej Azji. Dopiero wykrycie 
jego obecności w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, a zwłaszcza szkody powodo-
wane w drzewostanach jesionowych, spowodowały gwałtowny wzrost zainteresowania 
środowisk naukowych tym szkodnikiem. Zbadana i opisana została biologia owada oraz 
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sposób jego przemieszczania się na terenach opanowanych. Podjęto również prace do-
tyczące monitoringu i zwalczania szkodnika, ze szczególnym uwzględnieniem feromo-
nów i pułapek oraz podjęto próby wykorzystania wrogów naturalnych do ograniczenia 
liczebności opiętka. W roku 2007 stwierdzono obecność Agrilus planipennis na terenie 
europejskiej części Rosji w okolicach Moskwy. Podobnie jak w USA, przyczynił się on 
do zamarcia tysięcy jesionów. Od chwili pojawu zasięg jego występowania znacznie po-
większył się, obejmując tereny położone na południowy i północny zachód od stolicy Ro-
sji. Powoli, jednakże stale przesuwa się on w kierunku granicy z Białorusią. W związku 
z obecnością Agrilus planipennis w Europie został on wpisany przez EPPO (Europejską 
i Śródziemnomorską Organizację Ochrony Roślin) na listę A2 szkodników kwarantanno-
wych. Organizacja ta stworzyła także rekomendacje dotyczące postępowania w przypad-
ku wykrycia jego obecności na terenie któregoś z państw członkowskich.

Przeprowadzony w latach 2012–2013 monitoring Agrilus planipennis w Polsce, 
w wybranych, szczególnie narażonych na jego zawleczenie miejscach, nie wykazał obec-
ności tego szkodnika. Jednakże, ze względu na jego ekspansję w kierunku zachodnim, 
wskazane jest prowadzenie stałego monitoringu w celu wczesnego wykrycia jego pojawu 
i szybkie podjęcie działań mających na celu zminimalizowanie szkód.

W celu opracowania integrowanej metody ochrony kasztanowców przed szrotówkiem 
kasztanowcowiaczkiem Cameraria ohridella w latach 2004−2006 prowadzono badania nad 
wpływem wrogów naturalnych, w tym patogenów i parazytoidów na populacje szkodnika 
(B. Głowacka, C. Bystrowski, M. Kosibowicz, A. Sierpińska, A. Kolk z Zakładu Ochrony 
Lasu i  G. Łabanowski z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Prze-
prowadzono ocenę skuteczności metod mechanicznych (grabienie liści, opaski lepowe), 
biotechnicznych (pułapki feromonowe) i chemicznych (środki owadobójcze stosowane do-
glebowo, w formie oprysków koron drzew lub iniekcji do pni) w redukcji uszkodzeń liści. 
Wyniki badań wykazały, że entomopatogeniczne mikroorganizmy należące do bakterii, mi-
krosporidiów i grzybów mitosporowych mają w warunkach naturalnych niewielki wpływ 
na liczebność populacji szrotówka kasztanowcowiaczka. Grzyby z rodzajów Beauveria sp., 
Paecilomyces sp. i. Lecanicillium sp. porażały jedynie od 0 do 2,6% populacji szrotówka 
w stadium zimującej poczwarki. Porażenie szrotówka kasztanowcowiaczka przez parazy-
toidy okazało się zmienne na badanych stanowiskach. Na chłodnych i silnie ocienionych 
stanowiskach kasztanowca spasożytowanie poczwarek szrotówka sięgało 15%. Wyraźnie 
odmienne okazało się spasożytowanie szrotówka na stanowiskach dobrze oświetlonych – 
populacja poczwarek szrotówka była porażona w 46−70%.

Ocena mechanicznych metod ochrony kasztanowców przed szrotówkiem wykaza-
ła, że najprostszą i w wielu przypadkach bardzo efektywną metodą redukcji liczebności 
szkodnika jest jesienne wygrabianie liści spod drzew i niszczenie ich lub kompostowanie. 
Usuwanie liści jest szczególnie skuteczne w przypadkach pojedynczo rosnących kasz-
tanowców, w miejscach, gdzie powierzchnia gleby nie jest porośnięta trawą, roślinami 
okrywowymi lub chwastami. Drugą stosowaną w praktyce metodą ograniczania popula-
cji motyli szrotówka jest zakładanie chwytnych opasek lepowych na pnie drzew. Efek-
tywność odłowów motyli szrotówka kasztanowcowiaczka na opaski lepowe z czarnej 
folii jest ściśle związana z wielkością powierzchni lepowej: im jest ona większa, tym 
wyższe są odłowy motyli. Zaletą omawianej metody jest fakt, że odławiają się motyle za-
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równo samców, jak i samic, wadą – że odłowione zostają liczne osobniki owadów innych 
gatunków, np. mrówek, a efektywność metody zależy od trwałości stosowanego lepu 
oraz stopnia pokrycia powierzchni łownej motylami i łuskami ze skrzydeł, które mogą 
spowodować znaczne ograniczenie właściwości łownej opaski.

Badania feromonów do odłowów samców motyli wykazały, że najbardziej skuteczny 
okazał się dyspenser zawierający 40 mg feromonu szrotówka kasztanowcowiaczka pro-
dukcji Instytutu Przemysłu Organicznego w połączeniu z pułapką kominkową MK. Należy 
jednak nadmienić, że ani opaski lepowe, ani pułapki feromonowe nie dają zadowalających 
efektów w ochronie kasztanowców przed przedwczesnym usychaniem i opadaniem liści. 

W ramach prac nad zintegrowana metodą ochrony kasztanowców przeprowadzono 
próby zwalczania szrotówka przy użyciu insektycydów. Ocena skuteczności chlotianidy-
ny zastosowanej doglebowo w formie preparatu Apacz 50 WG wykazała, że chroni ona 
w pełni kasztanowce przed zasiedleniem przez szrotówka kasztanowcowiaczka. Obserwa-
cje kasztanowców zabezpieczanych chlotianidyną wskazują, że jej owadobójcze działanie 
utrzymało się przez 2 lata i liście drzew traktowanych w poprzednim roku również nie zo-
stały zasiedlone w roku bieżącym przez szrotówka. Stwierdzono również wysoką skutecz-
ność preparatu Dimilin 25 WP w ochronie kasztanowców. Jednokrotne użycie insektycydu 
w stężeniu 0,05% do opryskania koron drzew spowodowało znaczną redukcję uszkodzeń 
liści i chroniło kasztanowce przed ich zasiedleniem przez szkodnika przez cały sezon we-
getacyjny. Zastosowana w formie iniekcji do pni abamektyna zawarta w preparatach Treex 
200 SL i Treex 25 SL wykazywała bardzo wysoką skuteczność bezpośrednią (w roku stoso-
wania) i następczą (rok po zastosowaniu). Niezależnie od zastosowanej metody wystarcza-
jąco skuteczna okazała się dawka preparatów w ilości 18 ml na metr obwodu pierśnicowego 
pnia drzewa. Uzyskane wyniki trzyletnich badań nad czynnikami ograniczającymi liczeb-
ność szrotówka kasztanowcowiaczka zostały wykorzystane do opracowania integrowanej 
metody ochrony kasztanowców uwzględniającej rodzaj stanowiska: parki i aleje parkowe 
oraz szlaki komunikacyjne i osiedla mieszkaniowe.

Jednym z poważniejszych problemów ochrony lasu przed owadami jest kwestia zwal-
czania szkodników żerujących na korzeniach drzew. W latach 2008−2010 G. Tarwacki 
prowadził prace nad rejonizacją chrabąszczowatych na podstawie danych o ich wystę-
powaniu w ostatnim czterdziestoleciu. Celem projektu było wyznaczenie ognisk grada-
cyjnych chrabąszczy Melolontha spp. na terenie Polski (na poziomie nadleśnictwa) oraz 
lat rójkowych w danym ognisku. Badania nad rejonizacją ognisk gradacyjnych chrabą-
szczowatych wykonane zostały z wykorzystaniem materiałów zbieranych corocznie dla 
celów prognostycznych przez pracowników Lasów Państwowych w czasie przeprowa-
dzania kontroli zapędraczenia gleby w latach 1967−2007. Na podstawie tych informacji 
stworzona została baza danych, która posłużyła do analizy częstości występowania na 
danym terenie (nadleśnictwie) różnych stadiów rozwojowych, a także ich występowania 
w zależności od kategorii użytkowania. 

Stwierdzono, że najczęstszymi miejscami występowania rójek chrabąszczy jest ob-
szar Lubelszczyzny i Roztocza w RDLP w Lublinie, północna część RDLP w Krośnie 
oraz wschodnia ściana RDLP w Radomiu, a także obszar na Pomorzu Zachodnim, obej-
mujący swym zasięgiem regionalne dyrekcje LP w Szczecinie i w Szczecinku. Najwię-
cej szkód wystąpiło w regionalnych dyrekcjach LP w Szczecinku, Łodzi, Szczecinie, 
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Lublinie oraz Radomiu. W latach 1967–2002 największy udział w uszkodzonych kate-
goriach stanowiły zalesienia gruntów porolnych. Po przeanalizowaniu całego zebrane-
go materiału podjęto próbę przedstawienia ognisk gradacyjnych chrabąszcza majowego 
i kasztanowca w oparciu o kategorie użytków (zalesienia, poprawki i dolesienia, odno-
wienia) oraz na podstawie stadiów rozwojowych wpływających na powstawanie szkód 
w drzewostanach. Wzięto pod uwagę pędraki dwuletnie, trzyletnie i starsze oraz szczepy 
mieszane, jako te, które wyrządzają największe szkody.

Na powstawanie ognisk gradacyjnych chrabąszcza majowego i kasztanowca ma wpływ 
wiele czynników występujących w danym miejscu jednocześnie. Jak się wydaje, jednym 
z warunków może być brak w glebie patogenów grzybowych, wirusów, nicieni czy bakterii 
powodujących zwiększoną śmiertelność pędraków. Z drugiej strony, czynnikami determi-
nującymi, wpływającymi na tworzenie się ognisk gradacyjnych, mogą być korzystne wa-
runki dla poszczególnych stadiów rozwojowych, np. wilgotność i temperatura gleby (przy 
wysokiej temperaturze gleby i odpowiedniej jej wilgotności skraca się długość rozwoju pę-
draków do kilku tygodni), odpowiedni typ siedliskowy lasu, zwiększony udział gatunków 
liściastych (zwłaszcza dębów) w składzie gatunkowym drzewostanu.

Prace nad ochroną siewek i sadzonek przed szkodnikami korzeni drzew i krzewów 
prowadzili H. Malinowski, B. Głowacka, A. Sierpińska, G. Tarwacki, S. Lipiński i in. 
(2010). Mając na uwadze Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE 
z dnia 21 października 2009 r. (ustanawiającą ramy wspólnotowego działania na rzecz 
zrównoważonego stosowania pestycydów), opracowano integrowaną ochronę szkółek 
i upraw przed szkodnikami korzeni. Na podstawie badań własnych i danych literaturowych 
opisano metody profilaktyczne, mechaniczne, agrotechniczne, biologiczne oraz chemiczne 
możliwe do zastosowania w ochronie szkółek i upraw leśnych przed pędrakami Melolontha 
spp. Badania wykazały, że biopreparaty oparte na entomopatogennym grzybie Beauveria 
brongniartii redukują liczebność szkodnika w dłuższym okresie czasu i mogą być zareje-
strowane i wykorzystane w integrowanej ochronie, gdy odpowiednio wirulentny szczep 
tego grzyba zostanie wpisany do Załącznika I Dyrektywy 91/414 EEC. Nowe insektycydy 
(wymienione w Załączniku I wymienionej Dyrektywy) z grupy związków neonikotynoido-
wych, tj. chlotianidyna (Apacz 50 WG) i acetamipryd (Mospilan 20 SP) oraz fenylopirazoli 
− fipronil (Regent 200 S.C.) istotnie ograniczają szkody powodowane przez pędraki chra-
bąszczy i mogą być stosowane w integrowanej ochronie po uprzednim ich zarejestrowaniu.

Zespół autorów z Zakładu Hodowli Lasu i Zakładu Ochrony Lasu (M. Niemczyk, 
S. Sukovata, S. Krajewski, W. Kopryk i in., 2012) prowadził badania nad modyfikowaniem 
środowiska leśnego w „uporczywych” pędraczyskach metodami hodowlano-ochronnymi 
w kierunku zmian niekorzystnych dla rozwoju chrabąszczy. Analiza klimatu glebowego 
wykazała, że pędraki chrabąszczy preferują gleby cieplejsze o umiarkowanej wilgotno-
ści. Z kolei wyniki badań nad przepuszczalnością świetlną okapu drzewostanu wskazują, 
że pędraki chrabąszczy żerują w drzewostanach zarówno prześwietlonych, jak i w bardzo 
gęstych. Ich liczebność w drzewostanach dojrzałych wzrastała liniowo w miarę oddalania 
się od granicy polno-leśnej w kierunku wnętrza drzewostanu. Nie wykazano natomiast 
różnic statystycznie istotnych (α=0,05) dla liczebności pędraków w dołach kontrolnych 
pomiędzy drzewostanami zagospodarowanymi rębnią stopniową (IV) a podobnymi drze-
wostanami przed wykonaniem w nich cięć rębnych. Otrzymane wyniki nie korespondują 
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zatem z danymi literaturowymi mówiącymi, że pędraki występują głównie w drzewosta-
nach prześwietlonych i związanych ze zrębowym sposobem zagospodarowania. Istotnie 
na obecność pędraków w glebach leśnych wpływało występowanie określonych gatun-
ków w składzie drzewostanu, które decydowały o atrakcyjności bazy żerowej dla imagi-
nes chrabąszczy. Wśród gatunków, w otoczeniu których najczęściej znajdowano pędraki 
chrabąszczy można wymienić buk zwyczajny, brzozę brodawkowatą i dąb szypułkowy, 
a z gatunków iglastych − sosnę zwyczajną. Natomiast pod okapem olszy nie znajdowano 
pędraków chrabąszczy.

Ocena zabezpieczenia korzeni sadzonek biodegradowalną osłoną jutową wykazała, 
że nie przynosi ona pożądanych efektów, tzn. nie ochrania sadzonek przed uszkodzeniem 
ich przez pędraki. W warunkach leśnych osłony ulegają zbyt szybkiemu rozkładowi, 
a koszty i pracochłonność związane z zakładaniem takich upraw są dwukrotnie wyższe 
od upraw zakładanych tradycyjnie. Gryka, gorczyca biała, żyto i rzepak ozimy nie miały 
wpływu na liczebność pędraków w starszych stadiach rozwojowych (L2 i L3). Stosowanie 
wymienionych roślin przy masowej gradacji chrabąszczy generuje dodatkowe koszty, 
a nie dają one pożądanych efektów zmniejszenia liczebności szkodnika. 

W badaniach poświęconych możliwości wykorzystania różnych typów pułapek fero-
monowych wykazano, że można je wykorzystywać do określenia początku i kulminacji 
rójki samców pod warunkiem prawidłowego wywieszenia w terenie. Zalecanym typem 
pułapki jest pułapka „krzyżakowa” (np. IBL-5 produkcji ZD Chemipan) z częścią chwyt-
ną i lejkiem pokrytymi teflonem w celu zwiększenia ich śliskości. 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że chrabąszcze posiadają zdolność do ży-
cia w szerokim zakresie warunków ekologicznych. Tereny przez nie zasiedlane są bardzo 
różnorodne pod względem mikroklimatu glebowego, ażurowości okapu drzewostanu, ro-
dzaju użytkowania powierzchni leśnej, czy też typów siedliskowych lasu. Do najbardziej 
preferowanych siedlisk należą siedliska lasowe LMśw i Lśw (również w wariantach wy-
żynnych), a dopiero w dalszej kolejności siedliska borowe – BMśw i Bśw.

W ramach prac nad metodami ograniczania liczebności chrabąszczowatych, A. Sier-
pińska i A. Sierpiński (2013) prowadzili badania nad wrażliwością pędraków chrabąsz-
czy na grzyb Beauveria brongniartii w zależności od odczynu gleby. Sprawdzano, czy 
szczepy B. brongniartii, które dotychczas były proponowane, jako substancje aktywne 
insektycydów działają owadobójczo na pędraki ostatniego stadium larwalnego chrabąsz-
czy w kwaśnych glebach leśnych. Testowano działanie dwóch szczepów B. brongniartii: 
BIPESCO 2 oraz BP. Szczep BIPESCO 2 do czasu wydania zakazu produkcji i wpro-
wadzania do obrotu na terenie państw członkowskich UE (30.09.2008) był substancją 
aktywną produkowanego we Włoszech środka ochrony roślin Melocont® Pilzgerste, za-
rejestrowanego tymczasowo w Austrii do zwalczania pędraków chrabąszczy we wszyst-
kich uprawach. Substancją aktywną było 2,7 g porastającej sterylizowane ziarno jęczmie-
nia grzybni szczepu BIPESCO 2/kg środka. Szczep BP do 30.09.2008 r. był substancją 
aktywną produkowanego w Polsce do celów doświadczalnych środka ochrony roślin Bo-
vecol. Substancją aktywną środka było 1×108 konidiów szczepu BP wytworzonych przez 
grzybnię porastającą sterylizowane ziarno pszenicy/g środka. 

Ustalono, że w glebie o odczynie kwaśnym (pH 4) zamieranie pędraków pod wpływem 
szczepów BIPESCO 2 i BP miało inny przebieg, niż w glebach o odczynie obojętnym 
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(pH 7) i słabo alkalicznym (pH 8). Po 60 dniach hodowli pędraków chrabąszczy zakaża-
nych przez kontakt z glebą odnotowano zbliżoną śmiertelność pędraków pod wpływem 
obydwu szczepów grzyba w glebie o odczynie obojętnym: dla BIPESCO 2 i BP odpowied-
nio 78 i 83%. W tym samym czasie w glebie o odczynie lekko alkalicznym wyniki dla BI-
PESCO 2 i BP wynosiły odpowiednio 84 i 60%, a w glebie o odczynie kwaśnym 28 i 43%.

Stwierdzono słabe owadobójcze oddziaływanie szczepów B. brongniartii, które do-
tychczas były proponowane jako substancje aktywne insektycydów, na pędraki ostatniego 
stadium larwalnego chrabąszczy w kwaśnych glebach leśnych w warunkach opisywanych 
doświadczeń. W glebie o odczynie obojętnym szczep BIPESCO 2 miał nieco silniejsze 
właściwości owadobójcze niż szczep BP. Zamieranie pędraków L3 chrabąszczy we wszyst-
kich rodzajach gleb przebiegało stopniowo. Mimo, że w glebach o odczynie obojętnym 
i słabo alkalicznym ostatecznie stwierdzono stosunkowo wysoką śmiertelność owadów, 
rozwój choroby zakończony śmiercią poszczególnych osobników trwał od 15 do 60 dni.

Badania nad bezpiecznymi dla środowiska metodami ochrony ekosystemów leśnych 
zagrożonych przez chrabąszcze prowadzili również: L. Sukovata, C. Bystrowski, T. Jawor-
ski, M. Niemczyk, Z. Sierota, A. Sierpińska, G. Tarwacki (2013) wraz z zespołem współ-
autorów Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych, Zakładu Ekologii Lasu, Samo-
dzielnej Pracowni Chemii Środowiska Leśnego oraz instytucji współpracujących, wśród 
których były: SGGW, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Dendrologii PAN 
w Kórniku, Uniwersytet w Białymstoku, ZD Chemipan Instytutu Chemii Fizycznej PAN, 
Katolicki Uniwersytet Lubelski. W ramach projektu opracowano klucz, modele klasyfika-
cyjne oraz metody genetyczne do identyfikacji pędraków chrabąszczy do gatunku. Mode-
le klasyfikacyjne pozwalają oznaczyć pędraki z dokładnością ok. 80% (pędraki L1) i 90% 
(pędraki L2). Wspólnymi cechami uwzględnionymi w modelach dla obydwu stadiów były: 
szerokość puszki głowowej i liczba szczecinek w obrębie rastra. W przypadku modelu dla 
pędraków L1 istotny był także stosunek długości dwóch ostatnich członów czułka, a dla 
pędraków L2 – stosunek długości członów głaszczka szczękowego.

Spośród badanych drzew i krzewów, korzystne dla rozwoju imagines obu gatunków 
chrabąszczy okazały się przede wszystkim: dąb szypułkowy i bezszypułkowy, a w dal-
szej kolejności – modrzew europejski, jarząb pospolity, buk zwyczajny i grab zwyczajny. 
Chrabąszcz majowy żeruje natomiast niechętnie (lub wcale) na brzozie brodawkowatej, 
olszy czarnej i bzie czarnym, a wśród obcych gatunków – na czeremsze amerykańskiej 
i robinii akacjowej. Chrabąszcz kasztanowiec niechętnie żeruje na brzozie brodawkowa-
tej i czeremsze amerykańskiej, a zdecydowanie unika robinii akacjowej, olszy czarnej 
i bzu czarnego. 

Wśród faz rozwojowych drzewostanu tylko w drzewostanach w fazie młodnika za-
gęszczenie pędraków było względnie niskie. Duże zagęszczenie drzew uniemożliwia 
rozwój pokrywy roślinnej, której korzenie stanowią pożywienie dla pędraków. Intensyw-
ne zasiedlanie przez chrabąszcze starszych upraw, a także drzewostanów starszych faz 
rozwojowych, można wiązać z bardziej ażurowym okapem koron drzew i obecnością 
pokrywy roślinnej, która tworzy się pod wpływem dostępu do światła. Spośród znanych, 
typowych organizmów, które mogłyby przyczynić się do ograniczenia liczebności chra-
bąszczy, na powierzchniach doświadczalnych stwierdzono jedynie dwa: grzyby z rodzaju 
Beauveria sp. i pasożytniczą muchówkę Dexia rustica.
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W ramach oceny wpływu wybranych roślin (łubinu trwałego, lucerny siewnej, koni-
czyny białej, wrotyczu pospolitego, gorczycy sarepskiej) o potencjalnych właściwościach 
trujących lub odstraszających pędraki i imagines chrabąszczy stwierdzono, że wszystkie 
rośliny, oprócz gorczycy sarepskiej, nie tylko nie mają jakiegokolwiek niekorzystnego 
wpływu, ale powodują lepszy rozwój pędraków w porównaniu z pędrakami żerującymi 
na korzeniach sadzonek sosny zwyczajnej. Nie stwierdzono również repelentnego od-
działywania łubinu i wrotyczu na samice chrabąszczy podczas wyboru miejsca składania 
jaj. Jedynie na powierzchniach z wysianą gorczycą sarepską stwierdzono istotny spadek 
liczebności pędraków po jej przyoraniu po zakończeniu kwitnienia. W badaniach produk-
tów roślinnych (mączki i granulatu z pozbawionych oleju nasion gorczycy sarepskiej) 
o potencjalnie negatywnym wpływie na pędraki, nie udało się uzyskać spodziewanego 
efektu redukcji liczebności pędraków w glebie. W wyniku badań dotyczących możliwości 
wykorzystania antyfidantów botanicznych (rutyny, kwercetyny i wyciągu z liści olszy) do 
ograniczania szkód powodowanych w lasach przez pędraki oraz imagines chrabąszczy 
stwierdzono zwiększoną śmiertelność oraz obniżoną intensywność żerowania chrząszczy 
i płodności samic chrabąszcza majowego hodowanego na liściach dębu szypułkowego 
opryskanych roztworami antyfidantów. Nie stwierdzono wpływu żadnego z badanych an-
tyfidantów na rozwój pędraków oraz rozmiar powodowanych przez nie szkód.

Monitoring populacji wybranych gatunków korników z zastosowaniem syntetycz-
nych feromonów w drzewostanach świerkowych o różnym statusie ochronnym prowa-
dził W. Grodzki w Zakładzie Gospodarki Leśnej Regionów Górskich (2006). Monitoring 
wykonywano na terenach trzech górskich parków narodowych: Bieszczadzkiego, Gor-
czańskiego i Tatrzańskiego. Głównym przedmiotem zainteresowania autora był stan po-
pulacji i dynamika liczebności kornika drukarza w okresie prowadzenia badań. Opisano 
je przy pomocy danych dotyczących:

 – nasilenia wydzielania się posuszu świerkowego (jako efektu zasiedlenia drzew przez 
owady kambiofagiczne) w poszczególnych wydzieleniach leśnych obiektów badawczych;

 – wielkości odłowów chrząszczy kornika drukarza do pułapek feromonowych wysta-
wionych w obiektach badawczych w kolejnych sezonach wegetacyjnych okresu badań.

W celu pełniejszego scharakteryzowania populacji kornika drukarza dane te analizo-
wano przy zastosowaniu klasycznych metod statystycznych oraz metod geostatystycz-
nych, wykorzystujących narzędzia Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS).

Stwierdzono, że metodycznie prowadzony monitoring feromonowy dostarcza istotnych 
informacji o dynamice sezonowej populacji kornika drukarza, zwłaszcza liczbie i terminie 
pojawu kolejnych generacji chrząszczy. Wielkość odłowów chrząszczy zależy od szeregu 
czynników zewnętrznych, których wpływ jest różny w poszczególnych obiektach i pozostaje 
w związku także z metodyką prowadzonego w nich monitoringu. W warunkach Gorczańskie-
go PN stwierdzono silną zależność wielkości odłowów od czynników bezpośrednio związa-
nych z wielkością populacji kornika drukarza: udziałem i wiekiem drzewa żywicielskiego 
(predyspozycja na atak) oraz nasileniem wydzielania się posuszu świerkowego (skutek dzia-
łalności kornika). Natomiast w Bieszczadzkim PN największy wpływ na odłowy wywiera 
stan, a zwłaszcza różnorodność gatunkowa drzewostanów, a także ekspozycja stoku.

Związek między wielkością odłowów chrząszczy a nasileniem wydzielania się po-
suszu czynnego w poszczególnych obiektach jest zróżnicowany, generalnie zaś ograni-
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czony do danych pochodzących z jednego roku. Możliwości prognozowania zagroże-
nia na podstawie liczby chrząszczy w pułapkach feromonowych są zatem ograniczone, 
choć możliwe jest przewidywanie wielkości zagrożenia w danym sezonie na podstawie 
odłowów wiosennych.

Uzyskane wyniki wskazują, że udział owadów z grupy non-target (innych niż kornik 
drukarz) nie przekracza poziomu 4% i powinien być dodatkowo pomniejszony o odłowy 
korników, które współuczestnicząc w procesie wydzielania się drzew, jako gatunki towa-
rzyszące Ips typographus także powinny być przedmiotem monitoringu.

Równocześnie W. Grodzki, J. Starzyk, M. Kosibowicz i in. (2007) prowadzili bada-
nia nad wpływem wiatrołomów na owady kambiofagiczne i zagrożenie drzewostanów 
w Tatrzańskim Parku Narodowym. Prace prowadzono w drzewostanach świerkowych 
uszkodzonych przez wiatry halne w listopadzie 2002 r., położonych na terenie obwodów 
ochronnych Łysa Polana i Zazadnia w Tatrzańskim Parku Narodowym. Celem ich było 
określenie wpływu wiatrołomów na populacje owadów kambiofagicznych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem kornika drukarza, oraz na wielkość stwarzanego przez nie zagroże-
nia dla istnienia lasu z przewagą świerka.

Na podstawie inwentaryzacji szkód od wiatru oraz rozpoznania terenowego założono 
7 powierzchni obserwacyjnych, gdzie, po uzyskaniu zgody Dyrekcji Tatrzańskiego PN, 
pozostawiono drzewa powalone i złamane w celu określenia wpływu zaniechania zabie-
gów ochronnych na zagrożenie przylegających drzewostanów świerkowych przez owady 
kambiofagiczne. Stwierdzono, że wywroty i złomy z końca 2002 r. znacząco wpłynę-
ły na populacje korników (zwłaszcza kornika drukarza) w drzewostanach świerkowych 
wschodniej części Tatrzańskiego Parku Narodowego w roku 2004 i 2005. Doszło do 
wzrostu nasilenia wydzielania się posuszu świerkowego w otoczeniu uszkodzonych, nie-
uprzątniętych powierzchni, począwszy od roku 2004. Szkody spowodowane przez wiatr 
były impulsem do wybuchu dynamicznej gradacji kornika drukarza. Rozwój tej grada-
cji w kolejnych latach następował jednak bez związku przestrzennego z wiatrołomami, 
a wzmagające się wydzielanie posuszu czynnego obejmowało kolejne drzewostany, rów-
nież te, które nie zostały wcześniej uszkodzone przez wiatr. 

Ogółem w całym okresie badań (2004−2007) na wszystkich powierzchniach obserwa-
cyjnych wydzieliło się łącznie 50,4% drzew zasiedlonych przez kornika drukarza i gatunki 
towarzyszące. Stwierdzono wyraźny związek nasilenia wydzielania się drzew z warunkami 
termicznymi panującymi na poszczególnych powierzchniach. Uzyskane wyniki wskazują 
na zdolność owadów tworzących zespół kornika drukarza do bardzo dynamicznej koloni-
zacji odpowiadającego mu materiału lęgowego. W roku 2006, w sprzyjających warunkach 
termicznych liczne populacje korników ponownie silnie zaatakowały drzewa stojące. W ca-
łym okresie badań udział samic w populacji kornika drukarza, stwierdzony na podstawie 
analiz entomologicznych strzał drzew zasiedlonych, wynosił średnio 63,5% (62,8−64,0%), 
wahając się nieznacznie w kolejnych latach. Taka struktura płciowa populacji kornika dru-
karza wskazuje, że tendencja gradacyjna w najbliższym czasie będzie się utrzymywać.

Nie potwierdzono skuteczności alternatywnych, przyjaznych środowisku metod 
czynnej ochrony świerczyn przed kornikiem drukarzem. Zastosowanie antyferomonów 
w celach ochronnych wymaga dalszych badań. Świerczyny dotknięte szkodami od wiatru 
w Tatrzańskim PN będą nadal obiektami wzmożonego występowania owadów kambiofa-
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gicznych, powodujących intensywne wydzielanie się świerków, a lokalnie – rozpad drze-
wostanów. Dotyczy to szczególnie kornika drukarza i rytownika pospolitego, których 
frekwencja i liczebność w ostatnich latach wzrasta. 

Badania nad określeniem wpływu masowych pojawów owadów na stan i rozwój drze-
wostanów świerkowych oraz odnowień naturalnych i sztucznych na obszarach ognisk 
gradacyjnych w Karpatach prowadził M. Jachym (2008). Prace prowadzono w Beski-
dzie Śląskim, Sądeckim i Gorczańskim Parku Narodowym. Stwierdzono, że drzewosta-
ny świerkowe zaatakowane przez foliofagi w latach największych gradacji wykazywały 
przyrost radialny osłabiony jedynie w strefach defoliacji, sięgającej powyżej 50% ubytku 
igliwia. Przyrost ten zostaje szybko wyrównany i wzrasta do poziomu przed gradacjami.

Drzewostany narażone na działanie kambiofagów objęte są obecnie reżymem ochron-
nym mającym na celu spowolnienie rozpadu i jak najdłuższe ich utrzymanie w celu wpro-
wadzenia odnowienia do docelowego składu gatunkowego. Duże znaczenie ma poprawne 
i terminowe wykonywanie zadań z zakresu ochrony lasu, takie jak: wyznaczanie drzew 
trocinkowych i usuwanie posuszu czynnego, korowanie drzew i usuwanie pozostałości po-
zrębowych − gałęzi i wierzchołków drzew. Istnieje potrzeba zrewidowania zasad hodowli 
lasu wobec masowego zamierania świerczyn, jako efektu niekorzystnych zmian warunków 
klimatycznych, suszy, wiatru oraz chorób grzybowych. Rewidowanie zasad hodowlanych 
dla takich drzewostanów powinno objąć skrócenie okresów odnowienia dla gatunków 
głównych w Karpatach: jodły, buka i świerka oraz skrócenia okresu rębności dla świerka.

W. Grodzki i M. Jachym (2014) przeprowadzili ocenę działania nowych dyspenserów 
feromonowych na kornika drukarza, wykonanych przez Instytut Przemysłu Organicz-
nego w Warszawie. Nowe dyspensery porównywano ze stosowanymi w praktyce leśnej 
komercyjnymi dyspenserami Pheroprax (BASF, Niemcy) i Ipsodor tuba (ZD Chemipan, 
Polska). Badania prowadzono na terenie Nadleśnictwa Jeleśnia, gdzie utrzymuje się pod-
wyższona frekwencja kornika drukarza.

Na podstawie wyników badań sformułowano następujące wnioski:
 – Spośród testowanych dyspenserów najlepszym okazał się A10, który nie odbiegał 

od komercyjnych dyspenserów Pheroprax i Ipsodor ani pod względem wielkości odło-
wów, ani długości działania.

 – Odłowy z zastosowaniem pozostałych nowych dyspenserów (poza A101) były ilo-
ściowo zbliżone do dyspenserów komercyjnych, przy krótszym czasie działania.

 – Najsłabiej działającym okazał się dyspenser A101, który cechował się najniższymi 
odłowami, a czas jego działania był najkrótszy.

Badania nad stanem populacji owadów z rodzaju Cephalcia Panzer na obszarze daw-
nych masowych wystąpień w Sudetach prowadził M. Jachym (2011). Autor określił prze-
strzenne występowanie gatunków zasnuj pojawiających się w latach 1977−2010 i usyste-
matyzował wiedzę o występowaniu rośliniarek z rodzaju Cephalcia. Aktualnie stwierdza 
się w polskiej części Sudetów następujące gatunki z rodzaju Cephalcia Panzer: Cephal-
cia abietis (Linné, 1758), Cephalcia alashanica (Gussakovskij, 1935), Cephalcia alpina 
(Klug, 1808), Cephalcia annulicornis (Hartig, 1837), Cephalcia arvensis (Panzer, 1805), 
Cephalcia erythrogaster (Hartig, 1837), Cephalcia masuttii (Battisti & Boato, 1998).

Gatunek C. masuttii nie był dotychczas z Sudetów wykazywany. Morfologicznie 
jest on bardzo podobny do C. alashanica (Battisti, Boato, 1998) i tak pierwotnie zo-
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stał oznaczony. Ponowne oznaczenie owadów znajdujących się w zbiorach Zakładu 
Gospodarki Leśnej Regionów Górskich IBL zostało przeprowadzone przez Tomasza 
Huflejta − specjalistę od tej grupy owadów, który stwierdził, że są to samce C. ma-
suttii. Udział dwóch gatunków siostrzanych C. alpina i C. annulicornis w populacji 
zasnuj jest mało poznany. Gatunek C. annulicornis nie jest wykazywany w trakcie 
zadań prognostycznych i prawdopodobnie stan tej populacji w Sudetach jest niski. 
W Karpatach w Beskidzie Śląskim udział C. annulicornis według badanych okazów 
imagines wynosi 11%, w Gorczańskim Parku Narodowym − 30%, natomiast najwięk-
szy udział tego gatunku zanotowano w Beskidzie Sądeckim − 50%. Podczas przygo-
towywania prognoz zagrożenia przez foliofagi nie uwzględnia się podziału zasnuj na 
kolejne gatunki. Może to świadczyć o trudnościach rozpoznawania C. annulicornis, 
mimo że − jak wykazały badania − gatunek ten jest obecny w Beskidach. W ramach 
tematu szczegółowo opisano również populację i gatunek C. erythrogaster. Jest to 
mało poznany gatunek zasnuj wykazywany w trakcie poszukiwań jesiennych, dla 
którego określany jest stopień zagrożenia.

Obecnie nie stwierdza się zagrożenia ze strony wymienionych foliofagów, mimo to 
potrzebne jest stałe monitorowanie poziomu rozwoju populacji zasnuj, ponieważ okreso-
wo w niektórych latach osiągany stopień zagrożenia jest wyższy niż ostrzegawczy.

Badania z zakresu biologii i ekologii kornika modrzewiowca Ips cembrae oraz moż-
liwości skutecznego ograniczania liczebności jego populacji i rozmiaru wyrządzanych 
szkód prowadzili W. Grodzki, M. Kosibowicz i M. Jachym (2008). Obserwacje prowa-
dzono na Wyżynie Śląskiej (pożarzysko z roku 1992 w Nadl. Rudziniec) oraz w Górach 
Izerskich (odnowione tereny poklęskowe z lat 1977−1987 w nadleśnictwach: Świeradów 
i Szklarska Poręba). Stwierdzono, że w warunkach Polski, nawet w najwyższych położe-
niach Gór Izerskich, kornik modrzewiowiec ma dwa pokolenia w roku, a przebieg rójki 
pozostaje pod silnym wpływem temperatury powietrza. Zimuje głównie stadium chrzą-
szcza, przeważnie w ściole, opuszczając przedtem żerowiska. Oznacza to, że w naszych 
warunkach nie ma możliwości ograniczania jego liczebności w okresie zimowym, np. 
poprzez usuwanie w tym czasie drzew zasiedlonych.

Sztuczne pułapki z syntetycznym feromonem mogą mieć zastosowanie głównie do 
obserwacji terminów i dynamiki rójki kornika modrzewiowca, a w mniejszym stopniu 
do redukcji populacji. Rekomendowaną metodą ograniczania populacji kornika jest wy-
korzystanie stosów pułapkowych z nieokorowanych świeżych 1-metrowych wałków 
modrzewiowych. W charakterze drzew pułapkowych można wykorzystać także nieoko-
rowany surowiec modrzewiowy pozyskany w okresie zimowym i wczesnowiosennym. 
W przypadku zaobserwowania stojących drzew zasiedlonych przez szkodnika, jedyną 
skuteczną metodą zapobiegania wzrostowi liczebności jego populacji i rozmiaru szkód 
jest terminowe wyszukiwanie drzew zasiedlonych i usuwanie ich z lasu poza strefę za-
grożenia przed wylotem nowego pokolenia chrząszczy.

Przeprowadzone doświadczenia wykazały, że nie istnieje „bezpieczny” okres wykony-
wania cięć pielęgnacyjnych w młodnikach. Cięcia pielęgnacyjne można wykonywać przez 
okres całego roku, jednak pod warunkiem usuwania z drzewostanów wyciętych drzewek 
lub ich utylizacji na miejscu. Możliwym rozwiązaniem jest zrębkowanie z pozostawieniem 
zrębków pod drzewostanem lub wykorzystaniem ich w celach energetycznych.
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Zakład Gospodarki Leśnej Regionów Górskich współpracował również z VULHM 
w Republice Czeskiej w zakresie biologii, ekologii i możliwości ograniczania populacji 
kornika modrzewiowca, którego wzmożone występowanie obserwowane jest od niedaw-
na na terenach pogranicza polsko-czeskiego (W. Grodzki, 2009).

Współpraca obejmowała: 1) określenie przydatności pułapek feromonowych z fe-
romonem Cembrodor/Cembrawit do precyzyjnego monitorowania populacji kornika 
modrzewiowca, 2) szczegółowe rozpoznanie cyklu życiowego szkodnika, zwłaszcza 
sposobu i miejsc zimowania, 3) określenie gatunków parazytoidów i patogenów dla 
kornika modrzewiowca.

Wyniki analiz materiałów zebranych z pułapek feromonowych na kornika modrze-
wiowca oczekują na końcowe opracowanie. Istotne obniżenie liczebności populacji tego 
szkodnika w 2009 r. spowodowało zebranie zbyt małego materiału badawczego, co sta-
nowi utrudnienie w interpretacji wyników.

Pogłębione badania nad określeniem zasięgu występowania kornika modrzewiowca 
i zrosłozębnego Ips duplicatus (C.R. Sahlb.) w drzewostanach Tatrzańskiego Parku Naro-
dowego prowadzili: W. Grodzki i M. Kosibowicz (2012). Według Katalogu Fauny Polski 
występowanie kornika modrzewiowca w Tatrach wzmiankowane było tylko przez Pfeffera 
w publikacji z 1932 r., dotyczącej terenu Czechosłowacji, a zatem słowackiej części Tatr. 
Kornik zrosłozębny nie był notowany z polskiej części Tatr. Badania prowadzono na obsza-
rze Tatrzańskiego Parku Narodowego w układzie 6 transektów wysokościowych (po 3 dla 
każdego z badanych gatunków), zlokalizowanych w zachodniej, środkowej i wschodniej 
części Parku. W przypadku modrzewia lokalizację transektów dostosowano do rejonów 
jego występowania. Zastosowano sztuczne pułapki „bezobsługowe” wyposażone w po-
jemnik z płynem konserwującym odłowione owady, w których umieszczono syntetyczne 
selektywne feromony wabiące osobniki danego gatunku: Duplodor wabiący kornika zro-
słozębnego oraz Cembrodor wabiący kornika modrzewiowca (ZD Chemipan, Warszawa). 

Stwierdzono, że kornik modrzewiowiec występuje w Tatrzańskim Parku Narodowym 
w całym zakresie wysokości, w którym wystawiono pułapki (1000−1440 m n.p.m.). Po-
bieżne obserwacje terenowe przeprowadzone podczas kontroli pułapek wskazują na wy-
stępowanie drzew zasiedlonych przez ten gatunek w otoczeniu pułapek, w których stwier-
dzono najwyższe odłowy. Natomiast negatywny wynik odłowów kornika zrosłozębnego 
jest co prawda zbieżny z rezultatami wcześniejszych badań nad zasięgiem tego gatunku 
w obszarach górskich, jednak nie przesądza o jego braku w obecnej faunie Tatr. Badania 
z wykorzystaniem pułapek feromonowych powinny zostać powtórzone w odniesieniu do 
obu gatunków, przy czym odłowy w tych samych punktach należałoby prowadzić przez 
cały sezon wegetacyjny, z uwzględnieniem zwłaszcza okresu wiosny i wczesnego lata.

W. Grodzki, M. Kosibowicz, J. Starzyk, R. Ważny (2013) wykonali badania nad rolą 
parazytoidów i drapieżców owadów kambio- i ksylofagicznych żyjących na jodle po-
spolitej oraz związanych z nią patogenów grzybowych w kształtowaniu zdrowotności 
i zagrożenia drzewostanów jodłowych w Pienińskim Parku Narodowym. Badania pro-
wadzono na 2 powierzchniach (A i B) na obszarze ochrony czynnej w Pienińskim Par-
ku Narodowym, w drzewostanach jodłowych, w których występują drzewa posuszowe. 
W lipcu 2012 r. na powierzchni A ścięto 3 zamarłe jodły, na których dokonano oceny wy-
stępowania owadów kambio- i ksylofagicznych przy pomocy analiz entomologicznych, 
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a następnie z zasiedlonych partii strzał pobrano półmetrowe wyrzynki w korze, które 
umieszczono w fotoeklektorach z agrowłókniny. Po roku kontrolowano założone hodow-
le, oznaczając owady lęgnące się z wyrzynków. Badaniami według tej samej metodyki 
objęto też kolejne gniazdo posuszowe na powierzchni B. Na każdej z dwóch powierzchni 
wykonano ocenę stanu zdrowotnego grupy chorych i sąsiadujących z nimi zdrowych 
drzew. Oceniano ubytek aparatu asymilacyjnego, nasilenie występowania symptomów 
chorobowych w postaci zamarłych całych gałęzi, stan zdrowotny gałęzi drzew (obecność 
„czarcich mioteł”, raków) i ich pni oraz wykonano analizy pniaków.

W sekcjach strzał analizowanych trzech jodeł stwierdzono oznaki zasiedlenia przez 
dwa gatunki jodłowców – krzywozębnego Pityokteines curvidens (Germ.) i kolcozębne-
go P. spinidens (Reitt.), podczas gdy w częściach odziomkowych stwierdzano wgryzienia 
Xyloterus lineatus (Ol.) lub brak zasiedlenia przez owady. Wszystkie stwierdzone taksony 
należą do typowej entomofauny kambio- i ksylofagicznej jodły, znanej z terenu Pienińskie-
go PN. Z hodowli fotoeklektorowych uzyskano owady kambio- i ksylofagiczne, które 
należały do 8 gatunków. Z grupy parazytoidów stwierdzono dotąd jedynie cztery taksony 
– dwa gatunki i jeden rodzaj z rodziny Ichneumonidae: Rhyssa persuasoria (L.), Poemenia 
hectica Grav. oraz Rhimphoctona sp., a także jeden gatunek z rodziny Ibaliidae – Ibalia 
leucospoides (Hoch.), związane z gatunkami ksylofagicznymi, głównie z trzpiennikowa-
tymi Siricidae (Hymenoptera) oraz kózkowatymi Cerambycidae (Coleoptera), bądź też 
z błonkówkami żyjącymi w chodnikach kózkowatych (P. hectica).

Symptomy chorobowe stwierdzone u jodeł na powierzchni B wskazują, że przyczyną 
zamarcia grupy drzew była opieńkowa zgnilizna korzeni. Objawem chorobowym u drzew 
na powierzchni B były ryzomorfy, które jako forma przetrwalnikowa sprawcy wskazują na 
porażenie grzybnią w poprzednich latach. U drzew na powierzchni A takich symptomów nie 
zaobserwowano, przeprowadzone analizy nie wskazały jednak na jednoznaczną przyczynę 
zamierania drzew. Symptomy chorobowe Melampsorella caryophyllacearum w postaci czar-
cich mioteł były stwierdzane stosunkowo często na gałęziach drzew na obu powierzchniach 
badawczych. Nie miały one jednak istotnego wpływu na proces zamierania drzew.

W celu wyselekcjonowania cech opisujących drzewa i drzewostany oraz populacje kor-
nika drukarza, które pozwalałyby na prognozowanie wahań liczebności i zagrożenia stwa-
rzanego przez szkodnika, zespół autorski: W. Grodzki, M. Kosibowicz (Zakład Gospodarki 
Leśnej Regionów Górskich) i J. Starzyk (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) prowadził ba-
dania na terenie nadleśnictw: Jeleśnia, Ujsoły i Węgierska Górka. W latach 2010−2013 wy-
konano analizy entomologiczne drzew zasiedlonych na czasowych powierzchniach badaw-
czych założonych w zróżnicowanych warunkach wysokości n.p.m., ekspozycji i nasilenia 
wydzielania się posuszu świerkowego. Zastosowano metodę analizy trzech półmetrowych 
charakterystycznych sekcji strzał: w odziomku, w połowie między odziomkiem a podstawą 
korony i pod koroną. Rejestrowano parametry charakteryzujące populacje kornika druka-
rza, takie jak: gęstość zasiedlenia, strukturę płciową populacji, długość chodników macie-
rzystych, rozrodczość efektywną oraz śmiertelność owadów. Pomiary długości ciała chrzą-
szczy, pozyskiwanych z pułapek feromonowych, przeprowadzono metodą analizy obrazu, 
przy zastosowaniu skanera i oprogramowania WinSeedle firmy Regent. Wykorzystano też 
dane dotyczące wielkości cięć sanitarnych w wydzieleniach leśnych w latach 2009−2011 
oraz opisy taksacyjne zawarte w bazie SILP.
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Uzyskano wyniki wskazujące, że wpływ czynników siedliskowo-drzewostanowych 
na intensywność zamierania świerków zasiedlonych przez kornika drukarza, określony na 
podstawie zebranych danych, pozostaje w zgodności z dotychczasową wiedzą w tym za-
kresie, potwierdzającą rolę tych czynników w kształtowaniu się podatności drzewostanów 
na gradacje kornika drukarza. Natomiast zmienność analizowanych cech opisujących po-
pulacje kornika drukarza, zwłaszcza strukturę płciową populacji oraz długość ciała chrząsz-
czy, okazała się być odmienną od oczekiwanej na podstawie dotychczasowych badań. Być 
może jedna z głównych przyczyn tej odmienności leży w interpretacji wyników, zwłaszcza 
w zastosowanych kryteriach określenia fazy gradacji oraz tendencji jej rozwoju.

Zakład Lasów Naturalnych uczestniczy od kilku lat w międzynarodowych bada-
niach dotyczących inwazyjnych gatunków chrząszczy. Między innymi testowane są róż-
ne pułapki i środki wabiące, równolegle w Kanadzie, w Polsce (Puszcza Białowieska) 
i w innych krajach, na gatunki kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) mogące być 
potencjalnymi szkodnikami inwazyjnymi. W 2014 r. badania te zostały nakierowane na 
gatunki związane ze starymi dąbrowami. Testowano efektywność odłowu pułapek zawie-
szonych w koronach drzew w porównaniu z umieszczonymi przy gruncie (J. Gutowski).

Powierzchnię badawczą zlokalizowano w Puszczy Białowieskiej, nieopodal miejsco-
wości Teremiski. Wystawiono 48 pułapek lejkowych koloru czarnego (Lindgren funnel), 
z kombinacją trzech wariantów środków wabiących w 8 powtórzeniach. Warianty były 
następujące:

1. C6-ketol + C8-ketol + R*R*C6-diol + ethanol; 
2. (Monochamol + ipsenol + methylbutanol + alpha pinene) + ethanol;
3. EZ fuscumol + EZ fuscumol acetate + ethanol.
Połowa pułapek (24) zawieszona była u podstawy pni (lejek ok. 0,5−1 m od gruntu), 

a druga połowa w koronach drzew, na wysokości 10−25 m. Zawieszano je stosując specjal-
ną, dużą procę. Pułapki były eksponowane od 12 maja do 7 lipca i opróżniane co 2 tygodnie. 

Spośród Cerambycidae odłowiono 33 gatunki (851 osobników), Buprestidae – 3 gatun-
ki (3 exx.) i Cleridae – 4 gatunki (298 exx.). Wśród kózkowatych stwierdzono: 11 gatunków 
Lepturinae (19 exx.), 3 gatunki Spondylidinae (379 exx.), 11 Cerambycinae (361 exx.) 
i 8 gatunków Lamiinae (92 exx.). Generalnie, w koronach drzew odłowiono do pułapek 
więcej gatunków (ale mniej osobników) niż do pułapek umieszczonych na dolnym piętrze 
– w pobliżu gruntu. W zebranym materiale dominowały Tetropium fuscum i Plagionotus 
detritus – 313 i 253 odpowiednio okazów.

Dzięki umieszczeniu pułapek w koronach drzew udało się zebrać szereg gatunków 
dotąd nie łowionych w ramach prac zleconych przez Canadian Forest Service. Niektóre 
z nich są rzadkie w Polsce i w Europie Środkowej: Aegomorphus clavipes, Clytus tropi-
cus, Grammoptera abdominalis, G. ustulata, Leptura thoracica, Pogonocherus hispidu-
lus, Ropalopus macropus i Dermestoides sanguinicollis.

Wśród odłowionych gatunków potencjalnymi szkodnikami drzew mogą być: Agrilus 
sulcicollis, Dicerca alni (Buprestidae); Molorchus minor, Monochamus urussovii, Phyma-
todes testaceus, Plagionotus arcuatus, P. detritus, Saperda scalaris, Tetropium castaneum, 
T. fuscum, Xylotrechus antilope i prawdopodobnie Leiopus spp. (Cerambycidae).

W latach 2006−2014 pracownicy zakładów: Ochrony Lasu, Fitopatologii Leśnej, 
Hodowli Lasu, Ekologii Lasu i Łowiectwa prowadzili badania nad przydatnością dla 
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leśnictwa nowych środków ochrony roślin z grupy insektycydów, feromonów, fungicy-
dów, herbicydów i repelentów (B. Głowacka, I. Skrzecz, C. Bystrowski, A. Sierpińska, 
A. Kolk, B. Duda, J. Łukaszewicz, S. Krajewski, M. Pudełko i in.). W zakresie ochrony 
lasu przed szkodliwymi owadami prowadzono prace nad wykorzystaniem insektycydów 
w zabezpieczaniu drewna przed zasiedleniem przez szkodniki wtórne, w ochronie upraw 
gatunków iglastych przed szeliniakiem sosnowcem, w zwalczaniu pędraków i w ochro-
nie drzewostanów iglastych i liściastych. W pracach nad feromonami badaniami obej-
mowano gatunki korników, występujące w drzewostanach świerkowych i drzewostanach 
sosnowych. Poszukiwano również związków wabiących u chrabąszczy, piędzika prze-
dzimka oraz przypłaszczka granatka – jednego z najgroźniejszych szkodników sosny, 
a także żerdzianki sosnówki – szkodnika uszkadzającego drewno sosny.   

Badania fungicydów dotyczyły następujących chorób grzybowych siewek i sadzonek 
w szkółkach i uprawach: zgorzele, opadzina modrzewia, szara pleśń, mączniak prawdzi-
wy, osutki, fuzarioza, rdze, plamistości liści, fytoftorozy, zamieranie pędów, werticiliozy. 
Badania testowanych herbicydów dotyczyły zwalczania chwastów przy przygotowa-
niu gleby pod uprawy leśne oraz w uprawach leśnych wielolatek sosnowych. Uzyska-
ne pozytywne wyniki badań były sukcesywnie przekazywane producentom pestycydów 
w celu uzyskania rejestracji dla leśnictwa. Wyniki były również wykorzystywane przy 
opracowywaniu co roku i aktualizacji broszury „Środki ochrony roślin oraz produkty do 
rozkładu pni drzew leśnych zalecane do stosowania w leśnictwie”.

Badania przydatności insektycydów w ochronie lasu przed owadami liściożernymi 
prowadzili: B. Głowacka, C. Bystrowski, I. Skrzecz, A. Sierpińska, S. Lipiński (2014). 
Zabiegi opryskiwania drzewostanów wykonywano przy użyciu samolotów agrolotni-
czych wyposażonych w atomizery AU 5000, lub śmigłowców wyposażonych w atomize-
ry o napędzie elektrycznym AR-470.04. Skuteczność preparatów Mospilan 20 SP, Trebon 
30 EC oraz nowych formulacji Dimilinu 480 SC sprawdzano w próbach zwalczania brud-
nicy mniszki, barczatki sosnówki, zwójek jodłowych, osnui gwiaździstej, boreczników 
i chrabąszczy. Preparat Foray 76B testowano w ochronie sosny przed brudnicą mniszką 
i barczatką sosnówką oraz w ochronie dębów przed zwójką zieloneczką i piędzikami. 
W przypadku uzyskania pozytywnych rezultatów zabiegów ochronnych (tj. wysokiej  
śmiertelności szkodników) wyniki były wykorzystywane w procedurach rejestracyjnych 
badanych insektycydów dla leśnictwa.

W celu wyeliminowania insektycydów z zabiegów ochrony ekosystemów leśnych 
przed brudnicą mniszką, A. Kolk, L. Sukovata, M. Cieślak, T. Jabłoński (2006) zapro-
ponowali nową technologię opartą na wykorzystaniu syntetycznego feromonu płciowe-
go. Technologia ta polega na zapobieganiu rozmnoży i rozprzestrzenianiu się brudnicy 
mniszki z tzw. ognisk gradacyjnych poprzez zakłócenie w nich rójki motyli i tym samym 
zmniejszenie liczby zapłodnionych samic, a w konsekwencji – zmniejszenie liczebności 
owadów następnej generacji.

Drzewostany zagrożone przez brudnicę mniszkę opryskuje się preparatem feromono-
wym, który powoduje dezorientację samców. Na podstawie wyników badań ustalono, że 
oprysk drzewostanu, zagrożonego w stopniu średnim lub słabym, należy wykonać zaraz po 
rozpoczęciu lotu samców, których obecność stwierdza się w wyłożonych pułapkach feromo-
nowych. W opryskach samolotowych można stosować następujące dawki feromonu i spo-
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soby traktowania powierzchni objętej zabiegiem: a) 8 g/ha przy oprysku całej powierzchni, 
b) 10−16 g/ha przy oprysku z pominięciem jednego pasa o szerokości 40 m, c) 16 g/ha przy 
oprysku z pominięciem dwóch pasów o szerokości 40 m. Dawka cieczy roboczej wynosi 
4 l/ha. Zabiegi ochronne należy wykonywać z wykorzystaniem GPS, szczególnie w przypad-
ku oprysków pasami. Do wstępnej oceny efektywności zabiegu można wykorzystać pułapki 
IBL-1 z dyspenserem Lymodor produkcji ZD Chemipan. Wiosną następnego roku, na pod-
stawie liczby gąsienic wylęgłych z jaj i/lub opadu ekskrementów na tacki opadowe, ocenia 
się właściwą skuteczność zabiegu. Efektywność i skuteczność stosowania nowej technologii 
zależy od liczebności populacji szkodnika, fazy gradacji, wielkości powierzchni chronionej 
i terminu wykonania zabiegu. Zakłócenie rójki nie będzie skuteczne, jeśli zagęszczenie popu-
lacji jest duże, traktowana powierzchnia jest mała, a termin zabiegu spóźniony. 

Na podstawie zrealizowanych prac do Urzędu Patentowego RP w dniu 29.03.2006 r. 
został zgłoszony patent (nr zgłoszenia P 379322) pt.: „Preparat przeznaczony do ograni-
czania liczebności owadów, zwłaszcza z rodzaju Lymantria, i sposób ograniczania liczeb-
ności owadów, zwłaszcza z rodzaju Lymantria”.

W ramach poszukiwań nowych, niechemicznych i bezpiecznych dla środowiska metod 
ograniczania liczebności owadów liściożernych M. Dobrowolski (2006) badał właściwo-
ści antyfidantów i repelentów pochodzenia naturalnego. Autor wykonał testy biologiczne 
z użyciem gąsienic brudnicy mniszki i barczatki sosnówki, którym podawał jako pokarm 
igliwie sosnowe z dodatkiem wyciągów wodnych i alkoholowych z 27 gatunków roślin. 
Ponadto przeprowadzono częściowy rozdział i puryfikację frakcji o różnych własnościach 
chemicznych uzyskanych z ekstraktu z wybranej rośliny. Wybrano badanie ekstraktów 
z głowienki pospolitej Prunella vulgaris L., jako rośliny powszechnej w naturze, a przez to 
taniej i łatwej do pozyskania. Oczyszczanie ekstraktów z głowienki prowadzono za pomocą 
otwartej kolumny chromatograficznej, w której wypełnienie stanowił żel silikonowy, a elu-
entem były mieszaniny octanu etylu i heksanu w różnych proporcjach.

Określono ilość zjadanego pokarmu przez gąsienice, przyrost ich masy ciała, oraz 
oceniono śmiertelność po aplikacji ekstraktów. Obliczono bezwzględny współczynnik 
deterentności (BWD) wskazujący jak zmieniło się tempo żerowania larw traktowanych 
ekstraktami w stosunku do owadów kontrolnych. Określono przyswajalność pokarmu 
wyrażoną ilością jednostek masy pokarmu potrzebnego na przyrost o jednostkę masy 
ciała gąsienic w grupie kontrolnej oraz w grupie traktowanej badanymi wyciągami z ro-
ślin. Te same parametry określono dla owadów, na których testowano działanie poszcze-
gólnych frakcji otrzymanych drogą chromatografii cieczowej na kolumnach otwartych 
ekstraktu acetonowego z głowienki pospolitej. Z badań wynika, że:

 – Największy poziom działania deterentnego na testowane owady wykazały wycią-
gi wodne z następujących gatunków roślin: cynamonowiec cejloński, muszkatołowiec, 
mydlnica lekarska, głowienka pospolita, pieprz czarny, pieprzowiec roczny (chili), pra-
woślaz lekarski, pelargonia i goździkowiec korzenny oraz wyciągi alkoholowe z roślin: 
dąbrówka rozłogowa, muszkatołowiec, mydlnica lekarska, cynamonowiec cejloński, po-
ziewnik szorstki, głowienka pospolita, bodziszek cuchnący, pelargonia i ostryż długi.

 – Najsilniej hamowały wzrost larw wyciągi wodne z ostryżu, oregano, mydlnicy, prawo-
ślazu, muszkatołowca i głowienki pospolitej oraz wyciągi alkoholowe z czosnku, imbirowca, 
cynamonowca, ostryżu, korzennika, cząbru i dąbrówki.
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 – Działanie owadobójcze badanych ekstraktów roślinnych na testowane owady było 
na ogół słabe lub nie obserwowano go wcale, natomiast podwyższone w chromatogra-
fii preparatywnej stężenie substancji głowienki pospolitej skutkowało podwyższeniem 
śmiertelności gąsienic obu testowanych gatunków.

 – Zwiększone stężenie deterentów pokarmowych głowienki pospolitej w wyniku zasto-
sowania puryfikacji za pomocą chromatografii preparatywnej skutkowało zwiększeniem bez-
względnego współczynnika deterentności w przypadku obu testowanych gatunków owadów.

Ważnym kierunkiem badawczym były poszukiwania efektywnych wrogów natural-
nych i entomopatogenów w celu ewentualnego wykorzystania do redukcji liczebności 
nadmiernie rozmnożonych szkodliwych owadów. W ramach poszukiwań nowych roz-
wiązań w ochronie lasu przed owadami liściożernymi I. Skrzecz i B. Głowacka (2007) 
oceniały możliwości wykorzystania wirusów do ograniczania liczebności boreczników 
ze szczególnym uwzględnieniem borecznika sosnowca (Diprion pini), borecznika po-
dobnego (Diprion similis), borecznika krzewiana (Gilpinia frutetorum) i borecznika naj-
większego (Macrodiprion nemoralis). Zakres prac podzielono na 3 etapy:

Etap 1. Poszukiwanie wirusów naturalnie występujących w populacjach wymienionych 
gatunków boreczników. Na terenach regionalnych dyrekcji LP w Gdańsku, Poznaniu i To-
runiu zebrano larwy boreczników, w których określono frekwencję występowania wirusów. 

Etap 2. Doświadczenia laboratoryjne oceniające owadobójczą aktywność wyizolo-
wanych wirusów. Założono hodowle owadów na pokarmie traktowanym różnymi kon-
centracjami wyizolowanych wirusów i porównano śmiertelność zainfekowanych larw. 
Na podstawie wyników wyznaczono koncentrację patogenów powodującą śmiertelność 
50% badanych owadów (LC50), a także określono czas zamierania 50% larw (LT50) pod 
wpływem wirusów.

Etap 3. Próby terenowe polegające na wykonaniu naziemnych zabiegów zwalczania 
boreczników przygotowanymi w laboratorium zawiesinami wirusów i ocenie śmiertelno-
ści traktowanych larw. 

Analizy mikroskopowe tkanek zebranych larw wykazały obecność wirusów tylko 
w populacjach borecznika sosnowca i borecznika krzewiana. Patogeny te należały do ro-
dzaju Nucleopolyhedrovirus (wirus poliedrozy jądrowej) z rodziny Baculoviridae (baku-
lowirus). Wirusem poliedrozy jądrowej zainfekowane było od 3 do 13% larw borecznika 
sosnowca i od 5 do 47% larw borecznika krzewiana. W doświadczeniach laboratoryjnych 
wykazano wysoką aktywność biologiczną wirusa poliedrozy jądrowej borecznika so-
snowca, który spowodował śmierć 28−85% larw. Wysoką aktywnością biologiczną cha-
rakteryzował się również wirus poliedrozy jądrowej borecznika krzewiana, powodujący 
śmiertelność 32−100% larw. 

Terenowa próba użycia bakulowirusa wobec borecznika krzewiana spowodowała bli-
sko 40% śmiertelność szkodnika żerującego w koronach drzew opryskanych wirusem, 
w porównaniu z 11% śmiertelnością gąsienic na drzewach kontrolnych. Analizy mikro-
skopowe wykazały obecność wirusa w tkankach owadów pochodzących z powierzchni 
doświadczalnej i kontrolnej. Przyczyną zamierania larw nietraktowanych był wirus na-
turalnie występujący w populacji, natomiast zwiększona śmiertelność borecznika krze-
wiana na powierzchni traktowanej była spowodowana wprowadzeniem do środowiska 
zwiększonej ilości patogena.
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W Zakładzie Ochrony Lasu w 2007 r. przebywała Mariia Patyka − stypendystka 
z Ukrainy, która pod kierunkiem I. Skrzecz wykonała ocenę biologicznej aktywności izo-
latów bakulowirusa LdNPV wobec brudnicy nieparki (Lymantria dispar). W pierwszym 
etapie doświadczenia wyizolowano wirusa LdNPV z tkanek chorych gąsienic brudnicy 
nieparki zebranych w Biebrzańskim Parku Narodowym (Polska północno-wschodnia) 
oraz w pobliżu miejscowości Płońsk (Polska centralna) i Prudnik (Polska południowa). 
Następnie dla każdego izolatu bakulowirusa LdNPV przygotowano 5 różnych koncentra-
cji zawierających od 2×103 do 2×107 poliedrów/ml. W drugim etapie doświadczenia za-
łożono hodowlę zdrowych gąsienic brudnicy nieparki na liściach lipy drobnolistnej trak-
towanych zawiesinami poszczególnych izolatów bakulowirusa LdNPV o wymienionych 
koncentracjach. W trakcie doświadczenia oceniono śmiertelność gąsienic i dla każdego 
izolatu bakulowirusa LdNPV określono koncentrację wirusa powodującą śmiertelność 
50% badanych gąsienic (LC50).

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że wszystkie izolaty wirusa spo-
wodowały zwiększoną śmiertelność zainfekowanych gąsienic. Najwyższą aktywnością 
biologiczną charakteryzował się izolat z Biebrzańskiego Parku Narodowego, o czym 
świadczyła 42−100% śmiertelność zainfekowanych gąsienic oraz najniższa wartość LC50 
wynosząca 7×104 poliedrów/ml. Mniejszą aktywnością cechowały się izolaty wirusa 
LdNPV pochodzące z gąsienic zebranych koło miejscowości Prudnik i Płońsk. Wirus 
wyizolowany z gąsienic zebranych koło Prudnika spowodował śmiertelność 32−86% ba-
danych gąsienic, a wartość LC50 wyniosła 3,0×106 poliedrów/ml. Najniższą aktywność 
biologiczną wykazał wirus LdNPV wyizolowany z gąsienic zebranych koło Płońska, po-
nieważ przyczynił się do zamarcia 18−82% osobników, a wartość LC50 dla tego izolatu 
wyniosła 6×106 poliedrów/ml.

Uzyskane wyniki wskazują na potencjalną możliwość wykorzystania izolatu wirusa 
LdNPV z Biebrzańskiego Parku Narodowego w badaniach terenowych mających na celu 
opracowanie biologicznej metody ograniczania liczebności brudnicy nieparki. 

A. Sierpińska (2008) badała możliwości wykorzystania owadobójczych bakterii 
i grzybów do ograniczania liczebności populacji rośliniarek. Autorka wyizolowała nowe 
szczepy Bacillus thuringiensis z martwych larw borecznika jasnobrzuchego Gilpinia pal-
lida, osnui gwiaździstej Acantholyda posticalis i zasnui wysokogórskiej Cephalcia falle-
ni. Ponadto z kokonów boreczników (borecznik największy Macrodiprion nemoralis, bo-
recznik podobny Diprion similis i borecznik krzewian Gilpinia frutetorum) wyizolowano 
63 szczepy Beauveria bassiana, Paecilomyces farinosus i Lecanicilium sp. Następnie 
oceniano aktywność owadobójczą wyizolowanych szczepów na podstawie obserwacji 
śmiertelności testowych larw boreczników i mola woskowego Galleria mellonella trak-
towanych patogenami. W ten sposób wykryto jeden szczep B. thuringiensis wykazujący 
w badaniach laboratoryjnych wyraźne działanie owadobójcze. W doświadczeniu z bo-
recznikiem sosnowcem Diprion pini spowodował on śmiertelność (skorygowaną wzorem 
Abbotta) 45% larw L1−L2, a w doświadczeniu z borecznikiem podobnym D. similis – 
śmiertelność 51% larw L1−L2.

Spośród badanych szczepów grzybów najsilniejsze działanie owadobójcze wobec 
larw testowych wykazywały 3 szczepy Beauveria bassiana wyizolowane z kokonów 
borecznika największego i 1 szczep P. farinosus wyizolowany z kokonu borecznika po-
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dobnego. W warunkach laboratoryjnych wymienione szczepy po 21 dniach powodowały 
śmiertelność od 81 do 96% larw testowych.

Zwalczanie owadów kambiofagicznych w świerczynach należy do trudnych, kosztow-
nych i pracochłonnych zabiegów ochroniarskich. W ostatnich latach powstała nowa idea 
zastosowania grzyba Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. w ochronie drzewostanów świer-
kowych przed kornikiem drukarzem i innymi kambiofagami. Zespół autorski: W. Grodzki, 
M. Kosibowicz i I. Skrzecz (2013) prowadził badania nad możliwością wprowadzenia tej 
przyjaznej środowisku metody do praktyki leśnej. Przetestowano różne metody aplikacji 
preparatów oraz dokonano oceny skuteczności. Jako obszar badań wybrano Nadleśnictwo 
Jeleśnia. Szczegółowego wyboru lokalizacji doświadczeń dokonano w oparciu o dane o na-
sileniu wydzielania się posuszu czynnego w latach 2009 i 2010 oraz przegląd terenowy 
drzewostanów tego nadleśnictwa. Doświadczenia terenowe prowadzono: 1) podczas sezo-
nu wegetacyjnego, w fazie rójki chrząszczy, w fazie zakładania żerowisk i na wylatującego 
chrząszcza, 2) po zakończeniu sezonu wegetacyjnego, na chrząszcze zimujące w ściółce.

Testowano następujące metody aplikacji preparatów:
 – na leżące wyrzynki w korze (przed i po zasiedleniu) – oprysk i forma sucha,
 – na zasiedlone drzewa stojące – oprysk,
 – poprzez zmodyfikowane pułapki feromonowe odławiające chrząszcze, które po za-

infekowaniu są uwalniane do środowiska – forma sucha,
 – na powierzchnię ściółki, do której chrząszcze schodzą na zimowanie – forma sucha,
 – na zawieszone wałki świerkowe do infekcji bezpośrednich – roztwór wodny i forma 

sucha.
Bezpośrednią ocenę skuteczności działania preparatów przeprowadzono na podstawie:
 – śmiertelności chrząszczy w żerowiskach (płaty kory z owadami pobierane z drzew 

poddanych zabiegowi oraz z drzew kontrolnych),
 – stopnia zainfekowania populacji na podstawie cech makroskopowych (obecność 

mycelium),
 – przy zastosowaniu fotoeklektorów (wylęgarek) terenowych umieszczonych na po-

wierzchni ściółki.
Pośrednia ocena skuteczności zastosowanych preparatów została przeprowadzona na 

podstawie analizy nasilenia wydzielania się posuszu czynnego w drzewostanach objętych 
doświadczeniami oraz w drzewostanach kontrolnych, w których nie stosowano preparatów.

Wyniki trzyletnich doświadczeń wskazują, że nie uzyskano spodziewanych efektów 
w postaci  owadobójczego działania B. bassiana wobec kornika drukarza i innych kor-
ników występujących na świerku pospolitym. Wykorzystanie biopreparatów w ochronie 
świerczyn przed kambiofagami pozostaje nadal „obiecującą perspektywą”. Zastosowanie 
w praktyce leśnej opartej na nich metody na obecnym etapie nie jest możliwe.

W 2014 r. Zakład Ochrony Lasu obchodził Jubileusz 80-lecia działalności naukowej. 
Główne uroczystości miały miejsce 19 września 2014 r. w siedzibie Instytutu w Sęko-
cinie Starym. Honorowy patronat nad uroczystością objął dyrektor IBL dr hab. Janusz 
Czerepko. W spotkaniu uczestniczyło blisko 150 osób, w tym: pracownicy Dyrekcji Ge-
neralnej Lasów Państwowych, wydziałów ochrony lasu regionalnych Dyrekcji Lasów 
Państwowych, zespołów Ochrony Lasu, wydziałów leśnych uczelni w Krakowie, Pozna-
niu i Warszawie, a także przyjaciele i pracownicy Zakładu.
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Centralnym punktem obchodów było seminarium, w trakcie którego:
 – B. Głowacka i Z. Sierota przedstawili historię badań dotyczących ochrony lasu 

przed owadami i patogenami lasu; 
 – kierownicy zakładów Ochrony Lasu i Fitopatologii Leśnej, obecnie jednego Za-

kładu Ochrony Lasu, zaprezentowali najważniejsze osiągnięcia naukowo-organizacyjne, 
jakie miały miejsce za ich kadencji. W tej części głos zabrali K. Rykowski, Z. Sierota, A. 
Kolk oraz J. Hilszczański;

 – I. Skrzecz przedstawiła aktualną tematykę badawczą oraz kierunki rozwoju Zakładu.
Podczas uroczystości Zakład Ochrony Lasu uhonorowany został Kordelasem Leśnika 

Polskiego – wyróżnieniem przyznawanym przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych za wieloletnią pracę oraz szczególne zasługi dla rozwoju polskich lasów.

Uroczystościom towarzyszył wernisaż wystawy prezentującej historię Zakładu: ar-
chiwalne mapy, dokumentacje, różnego rodzaju zapiski i fotografie związane z realizacją 
badań. Intencją twórców wystawy było przybliżenie niepowtarzalnej atmosfery towarzy-
szącej pracy, przywołanie wizerunku pracowników Zakładu oraz pokazanie ich w różnych 
momentach pracy. Oficjalne uroczystości zakończyło spotkanie towarzyskie przy ognisku.

2.3.2. Fitopatologia leśna

Wiele działań realizowanych w gospodarstwie leśnym ma istotny wpływ na kształ-
towanie się poziomu ryzyka wystąpienia zjawisk chorobowych i vice versa − podejmo-
wane lub zaniechane działania profilaktyczno-terapeutyczne niewątpliwie wpływają na 
wynik gospodarczy. W latach 2003−2006 Z. Sierota, B. Duda, D. Hilszczańska, D. 
Korzybski, P. Lech, M. Małecka, J. Piwnicki i in. realizowali projekt badawczy „Wpływ 
chorób infekcyjnych na gospodarkę leśną – aspekt ekologiczny, ekonomiczny, granice 
ryzyka”. Autorzy podkreślili, że jednym z ważniejszych działań związanych z ryzykiem 
wystąpienia chorób w gospodarstwie leśnym jest postępowanie ochronne w szkółkach, 
a więc właściwy dobór środka do zwalczania patogena, odpowiedni termin wykonania 
zabiegu oraz dobór sprzętu opryskującego, jak również kontrola stosowanych w namio-
tach i szklarniach podłoży oraz wprowadzanych do gleby kompostów. Równocześnie 
niezbędne jest ograniczanie stosowania zbyt dużej liczby zabiegów chemicznych na ko-
rzyść zabiegów hylotechnicznych (uprawa gleby, ugorowanie, nawożenie mineralne i or-
ganiczne). Ważnym zagadnieniem ochrony szkółek jest sposób prowadzenia nawodnień, 
który wpływa na udatność siewu i uzyskiwanie odpowiednich parametrów hodowlanych 
siewek, jak również kształtuje strukturę ilościową i jakościową grzybów glebowych, 
w tym udział patogenów i ograniczających je saprotrofów i grzybów mykoryzowych.

Huba korzeni i opieńkowa zgnilizna korzeni stanowią od lat jeden z poważniejszych 
problemów gospodarczych w lasach i w celu zahamowania rozprzestrzeniania się cho-
rób korzeni zalecane jest stosowanie m. in. metody biologicznej z grzybem Phlebiop-
sis gigantea (preparat „PgIBL”). Z chwilą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i ko-
niecznością respektowania przepisów obowiązujących w krajach Wspólnoty zaistniała 
potrzeba sprawdzenia w warunkach polskich skuteczności preparatu RotstopF, dostęp-
nego na rynku europejskim. Jest on rekomendowany przez producenta (Verdera Oy) jako 

rozwoj.indd   107 2015-06-01   10:56:35



108

sprawdzony środek w ograniczaniu huby korzeni (97−99% skuteczność) w Finlandii. 
Dokonano oceny udatności inokulacji pniaków sosnowych i świerkowych preparatem 
Rotstop i porównania go z preparatem „PgIBL”. Testy laboratoryjne i terenowe wykazały 
dużą skuteczność obu preparatów biologicznych w przypadku ograniczania huby korzeni 
w korzeniach sosny, mniejszą natomiast w przypadku opieńkowej zgnilizny korzeni oraz 
w przypadku drewna świerka.

Badania środowiskowych uwarunkowań występowania chorób korzeni w lasach go-
spodarczych Polski prowadził P. Lech (2006). Autor stwierdził, że spośród sześciu głów-
nych lasotwórczych gatunków drzew w ostatnich 10 latach najsilniej zagrożony przez 
choroby korzeni i wykazujący symptomy największego obniżenia stanu zdrowotnego był 
świerk, a w następnej kolejności jodła. Chorobami wywołanymi przez patogeny korzeni 
zagrożone są drzewostany z dębem (przez opieńki) i z sosną (głównie przez korzeniow-
ca), ale w przypadku tych gatunków nie występują jeszcze symptomy znaczącego obni-
żenia stanu zdrowotnego. 

Najmniej zagrożone przez choroby korzeni były buk i brzoza. Największe nasilenie 
występowania opieniek miało miejsce w Karpatach, Borach Tucholskich, Pomorzu Gdań-
skim, Górach Świętokrzyskich. W przypadku huby korzeni obszarami najsilniej zagrożo-
nymi były Sudety i Dolny Śląsk, a także większa część niżowej części Polski (zwłaszcza 
Lubuskie, Bory Tucholskie, Pomorze Gdańskie). Występowaniu huby korzeni sprzyjają 
grunty porolne, zwłaszcza w kombinacji z siedliskami borów, borów mieszanych i la-
sów mieszanych oraz drzewostanów o wieku do 80 lat z dużym udziałem sosny, świerka 
i dębu. Występowanie opieniek stymulowane było natomiast przez żyzne siedliska lasów 
mieszanych i lasów, zbyt wysoki udział świerka w strukturze gatunkowej, zwłaszcza, 
jeżeli towarzyszyło mu położenie poza naturalnym zasięgiem tego gatunku lub w górach 
i na pogórzu oraz wysoki wiek drzewostanu. Kategoria gruntu nie miała większego wpły-
wu na nasilenie występowania opieniek. Korzeniowiec i opieńki podobnie reagowały na-
tomiast na warunki pogodowe – wysokim temperaturom sezonu wegetacyjnego i całego 
roku towarzyszył wzrost areału występowania, zaś opady były im obojętne.

Z. Sierota, M. Małecka, A. Żółciak, K. Gąszczyk, D. Hilszczańska i in. (2009) przepro-
wadzili ocenę kolonizacji pniaków sosny zwyczajnej przez grzyb Phlebiopsis gigantea za-
warty w trzech zagranicznych preparatach biologicznych (RotstopF, RotstopS, PgSuspen-
sion), w celu wskazania środka najbardziej skutecznego w praktyce gospodarczej. Jako 
preparat referencyjny zastosowano polski preparat PgIBL. Badania prowadzono w drze-
wostanach sosnowych na gruntach porolnych, na terenie nadleśnictw: Cewice, Strzebielino, 
Jastrowie, Mirosławiec, Łupawa, Szczecinek, Gniewkowo, Skrwilno, Dwukoły, Jedwabno, 
Nidzica, Olsztynek, Wipsowo, Bielsk, Krynki, Rajgród, Parczew, Sobibór, Włodawa i Dobie-
szyn. Zabiegi wykonano w trzech terminach – jesienią 2007 r. w 8 nadleśnictwach, wiosną 
2008 r. w 20 nadleśnictwach, jesienią 2008 r. w 11 nadleśnictwach. Łącznie zabezpieczono 
około 11,7 tys. pniaków. Z analizy danych wynika, że spośród badanych preparatów zagra-
nicznych najlepsze wyniki uzyskano po zastosowaniu preparatu RotstopS. Polski prepa-
rat PgIBL charakteryzuje podobny poziom skuteczności. Generalnie można stwierdzić, że 
w analizowanych warunkach pogodowych najlepszą skuteczność odnotowano dla zabiegu 
jesiennego w 2008 r. Wyniki uzyskane w terenowych badaniach drzewostanów świerko-
wych wskazują na odmienne niż w przypadku drzewostanów sosnowych symptomy obec-
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ności P. gigantea. Wynika to z odmiennych właściwości drewna świerkowego oraz innego 
gatunku sprawcy – korzeniowca drobnoporowego (Heterobosidion parviporum).

 Badania nad wzmocnieniem trwałości zniekształconych antropogenicznie ekosyste-
mów leśnych na gruntach porolnych z wykorzystaniem metod hodowlanych i biotechno-
logii Phlebiopsis gigantea prowadzili Z. Sierota, M. Błaszczyk, K. Gąszczyk, D. Hilsz-
czańska, M. Małecka, J. Wójcik, T. Zachara i in. (2011). W wybranych 11 drzewostanach 
gospodarczych sosny zwyczajnej, rosnących na gruntach porolnych, podjęto próbę przebu-
dowy częściowej, polegającej na wycięciu w ogniskach chorobowych niewielkich gniazd, 
z równoczesnym wprowadzeniem do powstałych pniaków preparatu biologicznego z grzy-
bem Phlebiopsis gigantea, antagonistą sprawcy huby korzeni. Sposób ten, zwany me-
todą „sztucznych luk”, wydaje się być skuteczną metodą profilaktyczno-terapeutyczną. 
Zawiera on element biotechnologii − preparat biologiczny skutecznie zwalczający pa-
togena i wykorzystuje elementy inżynierii środowiska przez wprowadzenie konkuren-
ta do korzeni w przestrzeni glebowej drzewostanu, w której będą rozwijać się systemy 
korzeniowe wprowadzonych sztucznie drzew gatunków liściastych. Zmiany zachodzące 
w obrębie sztucznych luk są porównywane z rozwojem istniejących luk naturalnych oraz 
drzewostanu we fragmencie niewykazującym jeszcze symptomów choroby.

W ramach kontynuacji prac nad wykorzystaniem preparatów biologicznych w ochro-
nie lasu Z. Sierota, A. Kaliszewski, M. Małecka, K. Sikora, A. Żółciak, M. Lissy i in. 
(2012) opracowali nowe zasady stosowania w Lasach Państwowych grzyba Phlebiop-
sis gigantea, zwłaszcza w drzewostanach świerkowych, również z użyciem maszyn 
wielooperacyjnych. Materiał badawczy stanowiły pniaki po świeżo ściętych drzewach 
w drzewostanach świerkowych, w których zastosowano dwa preparaty z P. gigantea: 
„PGSuspension” (producent − Forestry Commission z Wielkiej Brytanii) oraz „Rot-
stopF” (producent − Verdera Oy z Finlandii). Preparat „RotstopF” zastosowano w dwóch 
stężeniach: zalecanym przez producenta oraz dwukrotnie większym, zaś zabiegi zabez-
pieczania pniaków wykonano metodą ręcznego oprysku świeżo ściętych pniaków (opry-
skiwacz plecakowy) oraz sposobem mechanicznym (harwester z głowicą natryskującą 
roztwór preparatu na czoło pniaka w momencie ścinki). Uzyskane wyniki w zakresie 
oceny skuteczności zasiedlania pniaków sosnowych i świerkowych przez P. gigantea 
w wyniku użycia preparatów z zarejestrowanymi izolatami tego grzyba są podstawą do 
podjęcia decyzji o rozpoczęciu procesu rejestracji testowanych preparatów, jako skutecz-
nych środków ochrony lasu przed hubą korzeni.

Badania nad wpływem podwyższonych koncentracji CO2 w powietrzu na potencjał 
infekcyjny opieńki ciemnej Armillaria ostoyae Romagn. (Herink) oraz podatność sosny 
zwyczajnej i świerka pospolitego na infekcje zakończyli w roku 2009 P. Lech, A. Żółciak 
z Zakładu Fitopatologii Leśnej i V. Isidorov z Uniwersytetu w Białymstoku. Oceniano 
produkcję ryzomorf opieńki ciemnej w kontrolnych i podwyższonych stężeniach CO2 
w powietrzu oraz rozwój sadzonek sosny zwyczajnej i świerka pospolitego poddanych 
zabiegowi sztucznej inokulacji izolatami patogena w warunkach kontrolnych i podwyż-
szonej koncentracji CO2.  W świetle uzyskanych wyników nie można przyjąć, że wzrost 
koncentracji CO2 w powietrzu do poziomu około 1000 ppm spowoduje wzrost zagrożenia 
sadzonek sosny zwyczajnej i świerka pospolitego ze strony opieńkowej zgnilizny korze-
ni, powodowanej przez opieńkę ciemną.
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W latach 2005−2008 w Zakładzie Fitopatologii Leśnej przebywała Oksana Mykhayliv 
– stypendystka z Ukrainy, która pod kierunkiem Z. Sieroty przygotowywała rozprawę dok-
torską pt. „Ocena wpływu opadów i temperatury powietrza na stan zagrożenia drzewosta-
nów przez choroby infekcyjne”. Zakres prac obejmował: 1) założenie bazy danych dotyczą-
cej występowania grzybowych chorób infekcyjnych w lasach Polski w latach 1975−2004, 
2) założenie bazy danych (130 elementów klimatycznych) zawierającej informacje o prze-
biegu warunków pogodowych w latach 1966−2005, 3) analizę związków pomiędzy ele-
mentami pogody a występowaniem grzybowych chorób infekcyjnych, 4) ocenę wpływu 
warunków pogodowych na występowanie grzybowych chorób infekcyjnych w lasach oraz 
próbę prognozy, 5) uzyskanie najbardziej wiarygodnych modeli dla prognozy występowa-
nia chorób infekcyjnych w lasach Polski i wybranych rdLP na lata 2005−2007.

Dla dokładnej analizy danych, z racji zróżnicowania geograficznego i klimatycz-
nego obszaru Polski zostały wybrane trzy regionalne dyrekcje LP: w Białymstoku, 
Krakowie i Poznaniu. Z analiz wynika, że decydujący wpływ na większość jednostek 
chorobowych ma: 

 – w skali kraju i dla terenu RDLP w Białymstoku: przebieg temperatury powietrza 
w kwietniu, lipcu i wrześniu, oraz suma opadów w czerwcu i lipcu;

 – w RDLP w Krakowie: suma opadów wczesną wiosną (marzec – kwiecień), a tak-
że względna wilgotność powietrza w maju, czerwcu i sierpniu oraz temperatura gleby 
w czerwcu; 

 – w RDLP w Poznaniu: temperatury powietrza wczesną wiosną (marzec – kwiecień), 
a także sumy opadów w marcu i kwietniu oraz głębokość pokrywy śniegu i częstotliwość 
opadów w okresie sezonu wegetacyjnego.

Największą zbieżność pomiędzy rzeczywistą a prognozowaną wartością powierzch-
ni występowania chorób, co oznacza największą wiarygodność prognozy, wykazano 
dla: 1) osutki sosny w uprawach i młodnikach, 2) mączniaka dębu w uprawach i młodni-
kach (za wyjątkiem południowych terenów kraju), 3) opieńkowej zgnilizny korzeni w drze-
wostanach starszych od 20 lat, 4) zamierania drzewostanów bukowych starszych od 20 lat.

Instytut Badawczy Leśnictwa wchodził w skład konsorcjum (23 jednostki naukowo-
-badawcze z 20 krajów Europy oraz 5 partnerów spoza Europy) realizującego projekt 
FORTHREATS − Europejska sieć dotycząca nowych chorób i zagrożeń powodowanych 
przez obce gatunki inwazyjne w ekosystemach leśnych (M. Małecka, 2007−2008). Pro-
jekt przewidywał: 1) stworzenie bazy danych o możliwych zagrożeniach lasów Europy 
powodowanych przez nowe choroby i obce gatunki inwazyjne, 2) identyfikację nowych 
patogenów obecnych w lasach europejskich oraz zestawienie powodowanych przez 
nie chorób, 3) rozpoznanie prawdopodobnego pochodzenia patogenów i dróg ich prze-
mieszczania się na terenie Europy, 4) ocenę jakościową i ilościową głównych zagrożeń 
w kontekście geograficznym i klimatycznym, 5) wskazanie możliwych działań zapobie-
gawczych i standaryzację metod ochronnych, 6) przegląd bieżącego stanu wiedzy oraz 
wskazanie tych obszarów, w których niezbędne będzie podjęcie badań naukowych.

W efekcie wspólnych prac ustalono listę najważniejszych patogenów i skompletowano 
dane niezbędne do graficznej ilustracji ich występowania w Europie; zakwalifikowano 12 or-
ganizmów patogenicznych (bakterii, grzybów i lęgniowców) i 12 szkodników (owadów i ni-
cieni) stanowiących obecnie zagrożenie: Ophiostoma ulmi i novo-ulmi, Cryphonectria para-
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sitica, Phytophthora alni s.l., Erysiphe alphitoides, Dothistroma septosporum, Cronartium 
ribicola, Cameraria ohridella, Adelges cooleyii, Xysolandrus germanus, Rhynchophorus 
ferrugineus, Phyllonorycter robiniella, Megastigmus spermotrophus lub mogących stano-
wić zagrożenie w przyszłości: Gibberella circinata, Chalara fraxinea, Phytophthora ramo-
rum, Phytophthora cinnamomi, Ceratocystis platani, Diplodia pinea, Bursaphelencus xylo-
philus, Anoplophora glabripennis & A. chinensis, Leptoglossus occidentalis, Gnathotrichus 
materarius, Dryocosmus kuriphilus, Agrilus planipennis). Dodatkowo wskazano grupę or-
ganizmów, które nie są obecne na kontynencie europejskim, natomiast brak odpowiednich 
działań profilaktycznych może doprowadzić do ich pojawu w Europie: Phytophthora pini-
folia, Peridermium harknesii, Ceratocystis fagacearum, Leptographium wagnerii, Agrilus 
planipennis, Dendroctonus valens, Dendrolimus sibiricus. Ponadto utworzono obszerną 
bazę danych o wszystkich patogenach występujących w krajach europejskich, zawierającą 
szczegółowe informacje o ich pochodzeniu, mechanizmach rozprzestrzeniania, roślinach 
żywicielskich, rodzaju i nasileniu wpływu na środowisko.

Jednym z groźnych czynników chorobotwórczych, które przyczyniają się do obumie-
rania osłabionych z różnych przyczyn górskich drzewostanów świerkowych, są patogeny 
grzybowe: Armillaria spp. oraz Heterobasidion spp., powodujące zgniliznę drewna korzeni 
i odziomków świerków. W Zakładzie Gospodarki Leśnej Regionów Górskich we współpracy 
z Zakładem Fitopatologii Leśnej prowadzono prace nad występowaniem zgnilizny czerwonej 
w drzewostanach świerkowych Krainy Karpackiej (S. Niemtur, Z. Sierota, E. Chomicz, 
A. Żółciak, 2008). Stwierdzono, że tomograf komputerowy Picus Sonic jest użytecznym na-
rzędziem do bezinwazyjnej oceny wewnętrznej struktury drewna drzew stojących, pozwala-
jącym na określenie zagrożenia drzewostanów występowaniem zgnilizny drewna.

W badaniach prowadzonych przez zespół: E. Chomicz, S. Niemtur, M. Kapsa, M. Pierz-
chała, J. Nowakowska, C. Bartnik i in. (2011) nad zagrożeniem przez choroby grzybowe 
drzew matecznych w górskich drzewostanach świerkowych zostały uwzględnione drze-
wostany nasienne reprezentujące najcenniejsze karpackie pochodzenia świerka. Badania-
mi metodą tomografii komputerowej objęto 6 drzewostanów z obszaru Beskidu Śląskiego 
(świerk istebniański), należących do różnych kategorii wiekowych (100−120, 130−150 
i 160−170 lat) oraz 2 drzewostany w paśmie Babiej Góry i Policy (tzw. świerk orawski) 
spośród drzewostanów najstarszych (160−170 lat). W każdym drzewostanie, dla losowo 
wybranych 30 drzew, określano stopień rozkładu drewna w części odziomkowej za pomocą 
tomografu Picus Sonic. Na podstawie pomiaru tomograficznego drzewa zostały przydzie-
lone do jednej z czterech klas uszkodzenia pnia przez zgniliznę. Udział pni z symptomami 
zgnilizny odziomkowej był wysoki we wszystkich badanych drzewostanach nasiennych. 
Porównanie wyników badań tomograficznych części odziomkowej świerków według kate-
gorii wiekowych drzewostanów wskazało na istotny wpływ tej cechy na kształtowanie się 
rozmiarów zgnilizny. W drzewostanach przeszłorębnych efekt ten nie był już tak wyraźny, 
jak w drzewostanach młodszych klas wieku. Wysoki udział zgnilizny drzew w analizowa-
nych drzewostanach był również związany z ich wzrostem na niewłaściwym dla świerczyn 
siedlisku (żyzne siedliska lasowe regla dolnego).

W ostatnim dziesięcioleciu rozwinęły się wielokierunkowe badania dotyczące zagrożeń 
roślin w szkółkach oraz drzewostanach ze strony lęgniowców Oomycetes, groźnych fitopato-
genów korzeni. Jednym z kierunków badawczych była ocena wpływu potencjalnych źródeł 
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rozprzestrzeniania się patogenów rodzaju Phytophthora na zagrożenie środowiska leśnego 
(T. Oszako, 2006). Badaniom poddano wodę zbiorników naturalnych (rzek, jezior), materiał 
sadzeniowy produkowany w szkółkach leśnych oraz glebę pobraną z różnych stanowisk drze-
wostanów. Analizy hodowlano-molekularne wykazały, że woda − zarówno płynąca, jak sto-
jąca − stanowi najgroźniejsze potencjalne źródło zakażeń ze strony patogenów Phytophthora 
i Pythium, a następnie rozwoju chorób infekcyjnych. Oprócz wody pobieranej do podlewania 
roślin z zainfekowanych ujęć, wystąpieniu fytoftorozy sprzyjają również okresowe powodzie, 
gdy woda zalewa na kilka dni tereny leśne znajdujące się w pobliżu rzek.

Wykazano, że sprawcami fytoftorozy są m.in.: Phytophthora alni, P. cactorum, P. cam-
bivora, P. cinnamomi, P. citricola (obecnie P. plurivora), P. citrophthora. Najbardziej za-
grożonymi gatunkami drzew są: buk, dąb szypułkowy, jesion, jodła, olsza i sosna. Po raz 
pierwszy w Polsce zostały opisane gatunki P. alni oraz P. quercina, natomiast pozostałe, 
znane od dawna,  stanowią zagrożenie w szkółkarstwie roślin ozdobnych. Szczególną uwa-
gę poświęcono szkółkom leśnym, ponieważ siewki są potencjalnym źródłem kolejnych 
infekcji gatunkami Phytophthora, przenoszonymi do lasów i zadrzewień (T. Oszako, 
K. Gąszczyk, L. Orlikowski, 2008).

Obiektem szczególnych zainteresowań badawczych był gatunek kwarantannowy 
Phytophthora ramorum, którego obecność stwierdza się sporadycznie na materiale 
szkółkarskim. Obecność zoospor tego patogena stwierdzono w rzekach Ner i Rawka, do 
których przedostały się one prawdopodobnie z prywatnych ogrodów lub kompostowisk. 
Rozprzestrzenianie się patogena wraz z wodą na znaczne odległości świadczy o zagroże-
niu sąsiadujących szkółek leśnych, w których woda do podlewania roślin pobierana jest 
bezpośrednio z wymienionych rzek.

W celu ograniczania możliwości rozprzestrzeniania się Phytophthora spp. w szkół-
kach leśnych oraz przenoszenia tych organizmów na materiale sadzeniowym do lasów, we 
współpracy z Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach zaproponowano 
szereg metod ochronnych (T. Oszako, L. Orlikowski, 2008). Zwrócono uwagę na dokład-
ną selekcję roślin pod kątem występowania na siewkach zgnilizny korzeni lub/i podstawy 
pędu, zalecono stosowanie płodozmianu, zaniechanie uprawy po sobie gatunków roślin 
wrażliwych na infekcje oraz okresową uprawę roślin, które hamują rozwój Phytophthora, 
takich jak gorczyca, gryka czy słonecznik, a także filtrację wody używanej do nawadniania 
roślin. Do innych metod ograniczających rozprzestrzenianie się lęgniowców należy prze-
strzeganie zasad prewencyjnej praktyki szkółkarskiej, np. odkażanie sprzętu agrotechnicz-
nego, obuwia pracowników oraz stosowanie mat nasączonych środkami dezynfekującymi.

Ważnym obszarem badań była ocena zagrożenia ze strony gatunków Phytophthora 
w drzewostanach dębowych oraz bukowych w Polsce (T. Oszako, D. Hilszczańska, K. Gąsz-
czyk, K. Kubiak, J. Nowakowska, 2008). Zdrowotność drzew oceniano na podstawie symp-
tomów w koronie, stanu pędów i gałęzi, wysięków na pniach oraz kondycji korzeni drobnych. 
Poszukiwano także interakcji pomiędzy kondycją mykoryz a zdrowotnością badanych drzew. 
Potwierdzono, że zdrowotność drzewostanów dębowych w Polsce jest niezadowalająca, 
a przyczyną tego stanu jest zespół współdziałających ze sobą czynników abiotycznych i bio-
tycznych, wśród których istotną rolę odgrywają patogeniczne lęgniowce. Po raz pierwszy 
w Polsce opisano występowanie w drzewostanach dębowych Phytophthora cinnamomi, 
P. quercina, Pythium spiculum, Py. sterilum, Py. quercum, zaś w drzewostanach buko-
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Przewidywana powierzchnia drzewostanów zagrożonych przez ważniejsze szkodniki liściożerne sosny  
w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych w 2012 r.
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Samica śmietki 
Strobilomyia infrequens 
podczas składania jaj  
na szyszce modrzewia 
(fot. C. Bystrowski)

Smolik znaczony 
Pissodes castaneus   
(fot. W.  Janiszewski)

Drzewko zabite przez 
smolika znaczonego 
(fot. R. Kuźmiński)
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Wydrążka świerkowa – Epinotia tedella (Clerck, 1759)

1. Motyl – widok z góry i z boku
2. Jaja złożone pojedynczo w środkowej części igieł
3. Gąsienica – stadium młodociane
4. Gąsienica – stadium przed zimowaniem

1

2

3

4

Fot. M. Kosibowicz
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Dojrzały opiętek 
dwuplamkowy Agrilus 
biguttatus podczas żeru 
uzupełniającego
(fot. J. Hilszczański)

Larwa opiętka 
dwuplamkowego  
w żerowisku
(fot. J. Hilszczański)

40-letni drzewostan 
dębowy porażony 
przez opiętka 
dwuplamkowego  
w Nadl. Krotoszyn
(fot. J. Hilszczański)
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Przebieg rójki 
chrząszczy kornika 

drukarza w O.o. Łysa 
Polana w Tatrzańskim 

P.N. w latach  
1998-2001 określony 

na podstawie 
odłowów w pułapkach 

feromonowych

Przebieg lotu kornika 
drukarza na tle średnich 

temperatur dobowych 
w Nadleśnictwie 

Jeleśnia  w 2014 r.
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Analizy entomologiczne drzew zasiedlonych (a)  
oraz okno programu WinSeedle do pomiaru chrząszczy kornika drukarza (b)
(fot. I. Grodzki)

a

b
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Liczebność ochojnika 
świerkowego 

Sacchiphantes abietis
w młodnikach 
świerkowych  

w Beskidach (B.)

Stos pułapkowy 
„krzyżowy” 

rekomendowany  
do odłowów kornika 

modrzewiowca Ips 
cembrae, Nadleśnictwo 

Rudziniec, 2008 r.
(fot. I. Grodzki)

Liczba chrząszczy 
kornika modrzewiowca  

Ips cembrae 
odłowionych 

na transektach 
modrzewiowych  

w Tatrzańskim Parku 
Narodowym w 2012 r
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Ocena skuteczności 
działania insektycydu 
MOSPILAN 20 SP
w ochronie dębu 
przed chrabąszczami 
Melolontha sp.
Liście dębu  
z drzewa opryskanego 
preparatem  
Mospilan 20 SP  
w dawce 0,4 kg/ha (A)
(fot. B. Głowacka)

Liście dębu z drzewa 
nieopryskanego (B) 
(fot. B. Głowacka)

Śmigłowiec 
opryskujący preparatem 
Mospilan 20 SP 
drzewostan sosnowy 
zagrożony przez 
brudnicę mniszkę 
(fot. archiwum IBL)
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brongniartii (szczep BP)  
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traktowanych zawiesinami spor 

i kryształów szczepu Bacillus 
thuringiensis  nr 13

Zmiany na korze 
olszy porażonej przez 

Phytophthora alni  
(fot. M. Tkaczyk)
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Symptomy chorobowe występujące na chorych jodłach: zamieranie igieł (a); 
ryzomorfy podkorowe Armillaria (b); grzybnia Armillaria (c)
(fot. W. Grodzki)
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Średni procentowy 
udział drewna zdrowego 
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w odziomkowym
 przekroju poprzecznym 
jodeł w różnym wieku 
w Nadleśnictwie Ujsoły

Obrazy komputerowe 
przekrojów 
poprzecznych  jodły 
zdrowej oraz ze 
zgnilizną odziomkową  
wykonane tomografem 
akustycznym Picus 
Sonic w Nadleśnictwie 
Limanowa

a                                            b                                                         c
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Przykład tomogramu świerka z rozległą zgnilizną wewnętrzną, wykonanego tomografem akustycznym 
Picus Sonic w Nadleśnictwie Wisła. Numery 1-10 oznaczają miejsca umieszczenia punktów 

pomiarowych (elektrod i czujników), strzałką zaznaczono kierunek północy, przy którym umieszczana 
jest zawsze elektroda nr 1

Limby nad Morskim Okiem
(fot. S. Niemtur)

Tomogramy limby ze zgnilizną odziomkową  (z lewej) oraz limby zdrowej wykonane 
tomografem akustycznym Picus Sonic na stokach Żabiego nad Morskim Okiem
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Warszawski Festiwal Nauki 2012, Z. Sierota 
prezentuje młodzieży szkolnej makiety 
owocników leśnych grzybów mykoryzowych 
(fot. G. Głuch)

Pracownicy Zakładu Ochrony Lasu w drodze  
na powierzchnię doświadczalną w Nadl. Krynki,  
od lewej J. Janiszewski, R. Wolski, A. Sierpiński  
(fot. archiwum IBL)

Nagroda Ministra 
Środowiska za 
„Opracowanie  
i wdrożenie do praktyki 
nowej technologii 
ochrony ekosystemów 
leśnych przed brudnicą 
mniszką (Lymantria 
monacha L.) opartej 
na wykorzystaniu 
feromonu płciowego”, 
od lewej J. Jabłoński,  
L. Sukovata, A. Kolk, 
M. Cieślak, 2008 r.  
(fot. archiwum IBL)
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Pobieranie wyrzynków dębu do analiz 
entomologicznych, od lewej J. Hilszczański  

i R. Królik  
(fot. archiwum IBL) 

A.Sierpińska: Ocena wzrostu hodowli 
owadobójczego grzyba Beauveria sp.  

na pożywcze, A. Sierpińska  
(fot. W. Janiszewski)

Przygotowania do 
terenowej próby 

zwalczania szeliniaka 
sosnowca Hylobius 
abietis, przy użyciu 

nicieni owadobójczych 
w Nadl. Celestynów,  

od lewej Robert Wolski,  
Dorota Tumialis 

(SGGW),  
Sławomir Lipiński, 

Alicja Sowińska,  
Iwona Skrzecz  

(fot. archiwum IBL)
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Międzynarodowy zespół badawczy w ogrodzie tru-
flowym w Nadleśnictwie Chełm, od lewej M. Miko 
z psem Havašem tresowanym do znajdowania trufli 
(Słowacja), A. Rosa-Gruszecka i D. Hilszczańska IBL 
(fot. J. Gazo)

Ocena wskazująca na wysoką przeżywalność 
sadzonek dębu i leszczyny inokulowanych truflą 
Tuber aestivum w ogrodzie truflowym  
w Nadleśnictwie Chełm,  M. Małecka  
(fot. A. Rosa-Gruszecka)

Poszukiwanie trufli Tuber aestivum w Nadl. Pińczów, A. Rosa-Gruszecka  
(fot. D. Hilszczańska)
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Ocena zasiedlenia 
drewna świerkowego 

przez grzyb Phlebiopsis 
gigantea, A. Żółciak 

(fot. P. Lech)

Opryskiwanie 
sadzonek sosny w celu 

oceny skuteczności 
insektycydu Fastac 

Las w ochronie 
przed szeliniakiem 

sosnowcem Hylobius 
abietis, G. Tarwacki 
(fot. archiwum IBL)
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C. Bystrowski pobiera 
odwiert w celu  
oceny przyrostu 
sosny w drzewostanie 
uszkodzonym przez 
strzygonię choinówkę 
Panolis flammea  
w Nadl. Wymiarki  
(fot. G. Tarwacki)

Nocne obserwacje 
jelonka rogacza 
Lucanus cervus w Nadl. 
Przemków, T. Jaworski 
(fot. J. Hilszczański)

Ocena preferencji 
pokarmowych 
pędraków chrabąszczy 
Melolontha sp.,  
D. Woreta  
(fot. W. Janiszewski)
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Pobieranie liści dębu 
zasiedlonych przez 

miernikowce w celu 
hodowli parazytoidów 

w Nadl. Czarna 
Białostocka, S. Lipiński 

(fot. C. Bystrowski)

Identyfikacja grzybów 
zgorzelowych na 
siewkach sosny,  

H. Szmidla  
(fot. A. Rosa-

Gruszecka)
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Ocena skuteczności 
fungicydów w ochronie 
sadzonek dębu 
przed mączniakiem 
prawdziwym 
Microsphaera 
alphitoides, na 
pierwszym planie  
M. Lissy, w głębi  
D. Smyklińska  
(fot. W. Janiszewski)

Izolacja bakterii 
endofitów z liści dębu, 
K. Kubiak  
(fot. M. Tkaczyk)
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Ocena defoliacji i witalności koron drzew w Nadl. 
Piaski, M. Tkaczyk (fot. archiwum IBL)

Ocena liczebności bakterii w próbkach gleby po-
branych z drzewostanów dębowych opryskanych 
preparatem fosforynowym Kalex w Nadl. Piaski, 

M. Siebyła (fot. W. Janiszewski)
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Izolacja DNA 
patogenicznego grzyba 
Phytophthora sp.  
z olszy, K. Sikora  
(fot. archiwum IBL)

Ocena skuteczności 
zwalczania smolika 
znaczonego  
Pissodes castaneus  
w Nadl. Celestynów,  
A. Prokocka  
(fot. I. Skrzecz)

Próba zwalczania 
gąsienic brudnicy 
nieparki Lymantria 
dispar biopreparatem 
wirusowym  
w Nadl. Dwukoły,  
W. Janiszewski   
(fot. I. Skrzecz)
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T. Jabłoński 
przedstawia prognozę 

zagrożenia lasów przez 
szkodliwe owady  

w roku 2015 na 
krajowej naradzie  

z zakresu ochrony lasu 
w Pogorzelicy,  

21-22.04.2015 r.  
(fot. J. Grabarczyk)

S. Ślusarski instaluje 
rejestrator temperatury 

na powierzchni 
doświadczalnej w Nadl. 

Chojnów
(fot. archiwum IBL)
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Pracownicy Zakładu 
Ochrony Lasu  
w dniu obchodów 
Jubileuszu 80-lecia  
19 września 2014 r.  
(fot. L. Kruczek)

Uczestnicy seminarium 
zorganizowanego 
z okazji Jubileuszu 
80-lecia Zakładu 
Ochrony Lasu IBL  
(fot. L. Kruczek)

Uczestnicy seminarium 
zorganizowanego 
z okazji Jubileuszu 
80-lecia Zakładu 
Ochrony Lasu IBL  
(fot. L. Kruczek)
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Uczestnicy seminarium 
zorganizowanego 

z okazji Jubileuszu 
80-lecia Zakładu 

Ochrony Lasu IBL  
(fot. L. Kruczek)

Dyrektor Instytutu  
J. Czerepko inauguruje 

obchody Jubileuszu 
80-lecia Zakładu 

Ochrony Lasu  
(fot. L. Kruczek)

Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Grodziska 

Mazowieckiego 
uświetnia obchody 
Jubileuszu 80-lecia 

Zakładu Ochrony Lasu 
IBL, drugi od lewej 
pracownik Zakładu  

M. Tkaczyk  
(fot. L. Kruczek)
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Zakład Ochrony Lasu 
IBL w dniu Jubileuszu 
został uhonorowany 
Kordelasem Leśnika 
Polskiego. W imieniu 
Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych 
Adama Wasiaka, 
wręczył go Zastępca 
Dyrektora Generalnego 
LP ds. Gospodarki 
Leśnej Janusz Zaleski 
Kierownikowi Zakładu 
Iwonie Skrzecz  
(fot. L. Kruczek)

Uczestnicy konferencji 
pt. „Stan obecny  
i kierunki rozwoju 
badań z zakresu 
patologii owadów  
w Polsce”, IBL  
w Sękocinie Starym, 
6-7 marca 2012 r.  
(fot. L. Kruczek)
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Pomiar limby  
w Tatrzańskim Parku 

Narodowym, od lewej 
S. Niemtur, E. Chomicz 

(fot. M. Kapsa)

Pomiar temperatury 
wewnątrz osłoniętego 

folią stosu drewna 
modrzewiowego, 

zasiedlonego przez 
kornika modrzewiowca, 

od lewej  
M. Kosibowicz  

i W. Grodzki  
(fot. S. Ambroży)

Kontrola pułapki 
kołnierzowej do odłowu 

zasnuj, M. Jachym  
(fot. S. Ambroży) 
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Analiza tomografem 
akustycznym Picus 
Sonic drzewa 
matecznego, M. Kapsa  
(fot. S. Ambroży)

Międzynarodowy 
zespół badający 
bioróżnorodność 
środowiska leśnego  
w Beskidzie Sądeckim 
w ramach projektu 
BACCARA. Od lewej 
siedzą S. Ambroży,  
M. Niemczyk,  
E. Granda (Hiszpania), 
od lewej stoją W. Gil,  
S. Rabasa (Hiszpania) 
W. Grodzki

Prace terenowe nad 
zmiennością genetyczną 
odnowień naturalnych 
buka (Fagus sylvatica 
L.) w Nadl. Piwniczna,  
2013 r., E. Chomicz 
(fot. M.  Jachym)
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Uczestnicy konferencji 
z okazji jubileuszu 

50-lecia Samodzielnej 
Pracowni Ochrony 
Przeciwpożarowej 

Lasu (obecnie 
Laboratorium Ochrony 

Przeciwpożarowej 
Lasu), która odbyła się 

w dniu 11.03.2013 r. 
(fot. L. Kruczek)

Uroczysty koncert 
Orkiestry OSP 
w Nadarzynie 

podczas obchodów 
jubileuszowych SPOPL 

(fot. L. Kruczek)

Odznaczenia przyznane 
pracownikom SPOPL 

z okazji jubileuszu 
50-lecia  

(fot. L. Kruczek)

rozwo_wkladki.indd   69 2015-06-01   10:14:24



Zespół pracowników LOPL otrzymuje z rąk Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. bry-
gadiera W. Leśniakiewicza i Dyrektora Biura Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP Złoty Medal Zasługi dla Pożarnictwa z okazji jubileuszu 50-lecia (pracownicy SPOPL od lewej:  
R. Szczygieł, M. Kwiatkowski, A. Klimczyk, J. Piwnicki, B. Kołakowski)  
(fot. L. Kruczek)

Warsztaty terenowe poświęcone ochronie przeciwpożarowej lasu w Polsce zorganizowane w ramach 
projektu EFFMIS – wizyta w Komendzie Powiatowej PSP w Kozienicach (fot. B. Kołakowski)
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Wypalanie wrzosowiska w Nadleśnictwie Przemków – pierwsza próba w Polsce implementacji 
rezultatów międzynarodowego projektu FIRE PARADOX (na zdjęciu M. Kwiatkowski)  

(fot. R. Szczygieł)

Zestaw środków ochrony osobistej opracowany przez LOPL i wdrożony w Lasach Państwowych, jako 
wyposażenie leśnego pogotowia przeciwpożarowego w nadleśnictwie (fot. R. Szczygieł)
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Kategoryzacja zagrożenia pożarowego nadleśnictw (stan na 31.08.2008 r.)

Strona startowa Krajowego Systemu Informacji o Pożarach Lasu
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wych choroby spowodowane były przez Phytophthora citricola (obecnie Phytophthora 
plurivora) i P. cambivora. Analiza stanu mykoryz nie wykazała bezpośredniego związku 
ze zdrowotnością drzew, obserwowano natomiast przewagę mykoryz młodych u zdrowych 
drzew, a zniszczonych na korzeniach drzew wykazujących symptomy chorobowe.

Kolejnym obszarem działalności zespołu fitopatologów były prace poświęcone metodom 
szybkiego wykrywania Oomycetes w próbach środowiskowych (T. Oszako, L. Orlikowski, 
K. Gąszczyk, M. Lissy, 2008). Dla detekcji lęgniowców w wodzie lub glebie opracowano, 
wraz z pracownikami Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, procedury 
z wykorzystaniem liści różanecznika, olszy lub dębu, a także jabłek, jako roślin pułapkowych. 
W celu dalszej identyfikacji zastosowano także metody biologii molekularnej.

Wiele uwagi poświęcono alternatywnym (w stosunku do fungicydów) metodom 
ograniczania liczebności Phytophthora w wodzie pobieranej z ujęć otwartych (jeziora), 
używanej do nawadniania roślin w szkółkach. Badano efektywność metody biofiltrów 
piaskowych powolnego przesączania SSF (Slow Sand Filters), w których wspólnota mi-
krobiologiczna biofilmu pełni kluczową rolę w oczyszczaniu wody z patogenów (M. Ma-
łecka, T. Oszako, K. Kubiak i in., 2008). Stwierdzono, że filtrowanie zainfekowanej wody 
przed podlewaniem z zastosowaniem SSF istotnie redukuje liczebność niebezpiecznych 
mikroorganizmów, co zmniejsza ryzyko infekcji,  rozwoju chorób oraz poprawę zdro-
wotności sadzonek bez konieczności stosowania fungicydów. W dalszych latach, na pod-
stawie wyników badań zespołu T. Oszako, K. Kubiak, M. Siebyła (2013) stwierdzono 
istotny wpływ zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego, takich jak nawozy mineralne oraz 
PCNB, na niższą efektywność i skuteczność biofiltracji.

Dla terenów zalewowych w dolinie Odry, tj. grądów i łęgów odrzańskich, oraz dąb-
rów krotoszyńskich w lasach na obszarach chronionych Natura 2000 opracowano prognozę 
występowania patogenów Phytophthora (I. Olejarski, J. Nowakowska, T. Oszako, K. Ku-
biak, 2010). Zakres badań obejmował: rozpoznanie warunków siedliskowych, ocenę stanu 
zdrowotnego drzew, identyfikację zagrożeń powodowanych przez lęgniowce oraz ustalenie 
warunków sprzyjających zasiedlaniu przez te patogeny wilgotnych siedlisk leśnych. Do 
określenia gatunków lęgniowców wykorzystano techniki analizy DNA (PCR oraz analizę 
SSR). Wykazano powszechność występowania na terenach zalewowych patogenów rodza-
ju Phytophthora, co zostało potwierdzone metodami oceny morfologicznej, takimi jak oce-
na witalności, uszkodzenia korzeni drobnych drzew, korony i pni, jak również metodami 
molekularnymi. Wykazano także przydatność metody regresji do prognozowania zjawisk 
chorobowych pod warunkiem uwzględnienia czynnika pogodowego.

Badania nad stosowaniem fosforynów, jako elicytorów odporności na patogeny ko-
rzeni w szkółkach leśnych i drzewostanach, prowadzili: I. Olejarski, T. Oszako, J. No-
wakowska, K. Sikora, K. Kubiak, M. Tkaczyk, H. Szmidla i in. (2014). Badania były 
prowadzone równolegle w ściśle kontrolowanym układzie sztucznego zakażenia roślin 
patogenami rodzaju Phytophthora w kulturach wazonowych oraz w naturalnym środo-
wisku drzewostanów dębowych wykazujących objawy fytoftorozy. W doświadczeniach 
użyto nawóz Agrophos (Actifos), który oprócz azotu i mikroelementów zawiera jony 
fosforynowe. Nie posiadają one wartości nawozowej (nie są wykorzystywanym przez 
roślinę źródłem fosoforu), mają jednak silne działanie uodparniające roślinę na infek-
cję patogenów korzeni, głównie z rodzaju Pythium i Phytophthora. Jako kontrola posłu-
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żyły sadzonki dębu i gleba nie poddane żadnym zabiegom. Badania prowadzono również 
w szkółkach leśnych.

Przeprowadzono identyfikację Phytophthora w tkankach inokulowanych roślin, za po-
mocą analiz DNA (PCR w czasie rzeczywistym dla rybosomalnych odcinków DNA ITS 
sekwencjonowanie). Wykonano obserwacje zdrowotności roślin oraz pomiary fluorescen-
cji chlorofilu jako miernika stanu fizjologicznego, a także ocenę skuteczności działania 
fosforynów jako elicytorów odporności sadzonek na infekcje patogenów korzeni, badania 
zmian w umykoryzowaniu sadzonek. W drzewostanach dębowych, zastosowano preparat 
Agrophos dolistnie (oprysk lotniczy na powierzchni 4 ha) i doglebowo w celu wzmożenia 
odporności. Przeprowadzone badania potwierdziły skuteczność Actifosu, który może być 
stosowany w ramach obowiązującej od tego roku integrowanej ochrony roślin (Integrated 
Plant Management − IPM).

Nowe kierunki badań koncentrują się na opracowywaniu nowoczesnych metod mo-
nitoringu zdrowotności kompleksów leśnych. Wśród bakterii i grzybów izolowanych 
z gleby i wody poszukiwane są również naturalne organizmy antagonistyczne wobec 
Phytophthora, które efektywnie hamowałyby wzrost i rozprzestrzenianie się tego pato-
gena. Pozyskane szczepy mikroorganizmów dają możliwość opracowania składu aktyw-
nych biopreparatów przeciwko Oomycetes.

Pracownicy Instytutu w latach 2006−2014 udzielali pomocy merytorycznej w rozpozna-
waniu biotycznych (patogeny grzybowe, owady) i abiotycznych czynników szkodotwórczych 
oddziaływujących na materiał hodowlany (nasiona i drzewa) w szkółkach, uprawach i młod-
nikach oraz drzewostanach starszych, w celu optymalizacji procesów profilaktyki i ochrony 
w jednostkach Lasów Państwowych (T. Stocka, A. Rosa-Gruszecka, H. Szmidla, Z. Sierota, 
C. Bystrowski, W. Grodzki, R. Plewa i in.). Na podstawie przysyłanych prób materiału ro-
ślinnego i gleby ze szkółek, upraw i młodników oraz drzewostanów starszych, a także wi-
zji terenowych na życzenie DGLP, ZOL czy nadleśnictwa lub z inicjatywy IBL, określano 
uszkodzenia oraz ich sprawców. Materiały były poddawane szczegółowym analizom przy 
użyciu odpowiednio dobranych metod laboratoryjnych i mikroskopowych, w zależności od 
charakteru prób oraz objawów chorobowych lub uszkodzeń. W przypadkach, kiedy podejrze-
wano obecność patogenicznych lęgniowców stosowano szybkie testy immunoenzymatyczne 
(ELISA). W przypadkach szczególnych lub występowania trudnych do rozpoznania pato-
genów grzybowych i szkodników, wymagających wysokiej dokładności, prócz klasycznej 
diagnostyki i selektywnych testów ELISA, stosowane były nowoczesne analizy molekularne 
m.in. z wykorzystaniem metod PCR. Informacje z wynikami oznaczeń, określeniem zagro-
żeń i problemów ochronno-hodowlanych, propozycjami programu ochrony/zwalczania oraz 
zaleceniami dotyczącymi optymalnego i zgodnego z zasadami IPM postępowania, przesyłane 
były do zainteresowanych jednostek terenowych (nadleśnictwo, rdLP, DGLP) drogą telefo-
niczną, mailową, a także pocztą.

2.3.3. Ochrona przeciwpożarowa lasu

Monitoring zagrożenia pożarowego lasu, będący stałym zadaniem Laboratorium 
Ochrony Przeciwpożarowej Lasu (LOPL), funkcjonuje na podstawach nowej kategory-
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zacji zagrożenia pożarowego lasów Polski (R. Szczygieł, B. Ubysz, M. Kwiatkowski, 
J. Piwnicki, 2008). Nowa metoda uwzględnia obiektywne i miarodajne czynniki oraz 
kryteria stosowane w unijnych zasadach klasyfikacji. W porównaniu z zasadami wcze-
śniej obowiązującymi w Polsce nastąpiła znacząca zmiana, gdyż w ustalaniu zagrożenia 
pożarowego zrezygnowano ze współczynnika hydrotermicznego Sielianinowa i wskaźni-
ka zanieczyszczeń powietrza. Pozostawiono kryterium drzewostanowe, biorąc pod uwa-
gę palne typy siedliskowe lasu, których liczba uległa zwiększeniu, z trzech do sześciu. 
Uwzględniono także liczbę występujących pożarów, ale zmieniono sposób jej określania 
na bardziej obiektywny poprzez ustalenie gęstości ich występowania w przeliczeniu na 
1000 ha powierzchni leśnej. Ponadto dodano kryterium antropogeniczne, uwzględniające 
gęstość zaludnienia, które ma związek z powstającymi pożarami lasu.

Metoda umożliwia dokonywanie kategoryzacji według jednolitych kryteriów na róż-
nych poziomach podziału administracyjnego kraju. Na jej podstawie przeprowadzono 
klasyfikację zagrożenia pożarowego lasów Polski dla nadleśnictw, powiatów, podregio-
nów województw i regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. Spełniono także wymóg 
prawa unijnego dotyczący obowiązku sklasyfikowania obszarów leśnych na poziomie 
III NUTS (grupa powiatów), a ponadto dokonano znacznie szerszej oceny zagrożenia 
pożarowego lasu, w tym po raz pierwszy dla powiatów i województw. Daje to nowe 
narzędzie administracji w planowaniu jej zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
całości obszarów leśnych, w tym innych właścicieli niż Lasy Państwowe, które są zde-
cydowanie lepiej zabezpieczone i przygotowane na wypadek pożaru. Kategoryzacja ta 
powinna być także pomocna w planowaniu operacyjnym komend powiatowych i wo-
jewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, które winny uwzględniać w swoich planach 
ratowniczych kategorię zagrożenia pożarowego wszystkich obszarów leśnych. Metoda 
została implementowana do prawa polskiego w wyniku nowelizacji rozporządzenia Mi-
nistra Środowiska w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego 
lasów (Dz. U. 2006, Nr 51, poz. 405).

W wyniku prac LOPL w okresie ostatniego dziesięciolecia dokonano istotnych zmian 
w systemie monitoringu, doprowadzając do pełnej automatyzacji meteorologicznych 
punktów pomiarowych (M. Kwiatkowski, B. Ubysz, R. Szczygieł, 2007) oraz zmian licz-
by stref prognostycznych i ich granic (M. Kwiatkowski, B. Ubysz, R. Szczygieł, 2007), 
co wpłynęło na poprawę jakości i sprawności systemu prognozowania. Trafność progno-
zowania powinna wzrosnąć po wdrożeniu nowej metody prognozowania zagrożenia po-
żarowego lasu (M. Kwiatkowski, R. Szczygieł, B. Ubysz, J. Piwnicki, 2010), co związane 
jest ze zmianą wyżej wymienionego rozporządzenia Ministra Środowiska (prace legisla-
cyjne w toku). Nowa metoda, która zastąpi obecnie stosowaną od 1976 roku, pozwala 
ustalać aktualne zagrożenie pożarowe na podstawie większej liczby parametrów, jak rów-
nież daje możliwość jego prognozowania z wyprzedzeniem do 24 godzin, wykorzystując 
numeryczne modele prognozy pogody. Zaletą tej metody jest znaczne ograniczenie kosz-
tów funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej w Lasach Państwowych i ułatwienie 
pracy służb za nią odpowiedzialnych. Na zgłaszane potrzeby wojska, odnoszące się do 
prognozowania zagrożenia pożarowego na poligonach zlokalizowanych na terenach le-
śnych, na których prowadzone są ćwiczenia i strzelania, opracowano metodę alarmowego 
ustalania stopnia zagrożenia pożarowego na dowolną porę doby (R. Szczygieł, M. Kwiat-
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kowski, B. Kołakowski, A. Klimczyk, 2014), co umożliwi zwiększenie bezpieczeństwa 
pod względem pożarowym, przez dostosowanie rodzaju ćwiczeń do ustalonego lokalnie 
stopnia zagrożenia.

W latach 2006−2015 monitorowano zagrożenie pożarowe lasu, zbierając dane w sezo-
nach palności z sieci punktów prognostycznych i meteorologicznych, na podstawie których 
sporządzano codzienną prognozę zagrożenia pożarowego lasów Polski w postaci map, za-
mieszczanych na dedykowanych stronach internetowych. Informacje o zagrożeniu poża-
rowym przekazywano również Krajowemu Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony 
Ludności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, służbie leśnej (nadleśnictwa, 
regionalne dyrekcje LP, DGLP), komendom wojewódzkim PSP oraz środkom masowego 
przekazu, szczególnie w okresie występowania dużego zagrożenia pożarowego.

W ramach monitoringu zagrożenia pożarowego funkcjonuje Krajowy System Infor-
macji o Pożarach Lasów (KSIPL) stworzony i administrowany przez LOPL (J. Piwnicki, 
B. Ubysz, R. Szczygieł, M. Kwiatkowski, A. Klimczyk, I. Babij, 2007, 2010, 2012, 2014). 
Stworzenie Krajowego Systemu Informacji o Pożarach Lasów było realizacją zobowią-
zania Polski, wynikającego z podpisanej rezolucji nr 3 ogólnoeuropejskich konferencji 
ministerialnych na temat ochrony lasów w Europie, które odbyły się w Strasburgu (1990) 
i Helsinkach (1993), jak również obowiązkiem wynikającym z naszego przystąpienia 
do Unii Europejskiej. System ten, będący częścią Europejskiego Systemu Informacji 
o Pożarach Lasu (EFFIS) umożliwia gromadzenie, przetwarzanie i raportowanie jedno-
litych i wiarygodnych danych o pożarach lasów i terenów niezagospodarowanych bez 
względu na formę ich własności. Informacje udostępniane są Unii Europejskiej w formie 
raportów miesięcznych i rocznych publikowanych przez Wspólnotowe Centrum Badaw-
cze w Isprze, Głównemu Urzędowi Statystycznemu, Lasom Państwowym, Państwowej 
Straży Pożarnej, parkom narodowym, administracji rządowej i samorządowej oraz udo-
stępniane na stronie internetowej (http://bazapozarow.ibles.pl/ibl_ppoz/faces/index.jsp). 
Między innymi na podstawie danych z KSIPL sporządzane były roczne raporty o stanie 
lasów Polski w zakresie ich zagrożenia pożarowego (J. Piwnicki, R. Szczygieł, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014). Obecnie udostępnione są w formie graficznej podstawowe in-
formacje dotyczące pożarów lasów i gruntów rolnych, bez potrzeby logowania się. Do-
myślnie, po wywołaniu strony internetowej KSIPL, wyświetla się mapa Polski z grani-
cami województw i liczbą pożarów lasu w poszczególnych województwach za ostatni 
rok (w sześciu klasach liczebności). Aktualnie można uzyskać informacje zbiorcze z lat 
2007−2014, dla których zakończono pobieranie i weryfikację danych. Poza domyślnie 
wyświetlaną mapą Polski z podziałem na województwa, do wyboru jest dodatkowo 
7 map z podziałem na podregiony NUTS (wspólna klasyfikacja jednostek terytorialnych 
do celów statystycznych, stworzona w celu umożliwienia zbierania, opracowania i roz-
powszechniania zharmonizowanych statystyk regionalnych we Wspólnocie). Do wyboru 
są następujące regiony: centralny, południowy, wschodni, północno-zachodni, południo-
wo-zachodni, północny oraz cała Polska.

LOPL uczestniczyło w projekcie „Platforma wspomagania decyzji operacyjnych za-
leżnych od stanu atmosfery” (PROZA), współfinansowanym w latach 2007−2013 przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach projektu realizowano dwa 
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zadania. Celem jednego było opracowanie systemu umożliwiającego prognozę wilgotno-
ści podłoża leśnego i oceny stanu gruntu, co ma istotne znaczenie dla ochrony przeciw-
pożarowej lasu. Drugie koncentrowało się na wykorzystaniu zdalnych obserwacji sateli-
tarnych do monitoringu i prognozowania zagrożenia pożarowego lasów. Między innymi 
opracowano algorytmy umożliwiające wykorzystanie zdjęć satelitarnych i innych mate-
riałów teledetekcyjnych w planowaniu działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu.

W zakresie profilaktyki przeciwpożarowej zrealizowano dwa ważne projekty, dotyczą-
ce pasów przeciwpożarowych. Pierwszy obejmował ocenę efektywności zabezpieczenia 
przeciwpożarowego lasów pasami wzdłuż dróg publicznych (J. Piwnicki, R. Szczygieł, 
B. Ubysz, M. Kwiatkowski, 2006). Zbadano zasadność zakładania i skuteczność pasów 
w ograniczaniu rozprzestrzeniania się ognia. W latach 2003−2004 ponad 60% zakładanych 
i odnawianych pasów przy drogach publicznych w Lasach Państwowych znajdowało się 
w drzewostanach, w których nie było obowiązku ich utrzymywania, co kosztowało ponad 
2 mln złotych. Analiza występowania pożarów na pasach przeciwpożarowych wykazała, że 
wykonywanie pasów przeciwpożarowych typu B (z wyoraną bruzdą) wzdłuż dróg publicz-
nych w obecnych warunkach jest niecelowe. Uzyskane wyniki zostały wykorzystane przy 
nowelizacji rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie 
szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. nr 58, poz. 405).

Drugim projektem była analiza zagrożenia pożarowego lasu od transportu kolejo-
wego, ocena efektywności pasów przeciwpożarowych oraz propozycja ich modyfikacji 
przy liniach kolejowych (M. Kwiatkowski, R. Szczygieł, B. Kołakowski, J. Piwnicki, 
A. Klimczyk, 2012). Przeprowadzono analizę występowania pożarów przy liniach kole-
jowych, która potwierdziła podobny ich rozkład, jak na pozostałych obszarach leśnych. 
Najwięcej pożarów przy liniach kolejowych powstało na siedliskach borowych (58%), 
w tym w borze mieszanym świeżym (29,5%) i borze świeżym (22,5%). Większość z nich 
(około 70%) powstała przed pierwszą bruzdą pasa przeciwpożarowego. Średnia roczna 
gęstość występowania pożarów na obszarach leśnych przy liniach kolejowych wynio-
sła 2 pożary na 1000 ha, gdy dla pozostałych lasów była blisko trzykrotnie mniejsza 
i wyniosła 0,7 pożaru na 1000 ha. Także średnia powierzchnia pożaru była dwukrotnie 
większa na terenach wzdłuż linii kolejowej niż dla pozostałych lasów. Z ankiet otrzyma-
nych z nadleśnictw wynikało, że łączna długość pasów przeciwpożarowych przy liniach 
kolejowych wynosiła 5926,6 km. Podmiotem, który w większości utrzymuje te pasy są 
Polskie Koleje Państwowe. Średni koszt utrzymania 1 km pasa wyniósł około 230 zł. 
Analiza skuteczności pasów przeciwpożarowych w ograniczaniu rozprzestrzeniania się 
ognia wykazała, że aż 27,3% pożarów przekroczyło pierwszą bruzdę pasa przeciwpoża-
rowego, a 22% z nich przekroczyło także drugą bruzdę.

Wyniki analiz, dotyczących zagrożenia pożarowego stwarzanego przez transport ko-
lejowy i skuteczności obecnie wykonywanych pasów przeciwpożarowych w ogranicza-
niu rozprzestrzeniania się pożarów, posłużyły do opracowania modyfikacji urządzania 
pasów przy liniach kolejowych. Proponowany pas przeciwpożarowy przy liniach kole-
jowych powinien mieć formę jednego pasa zmineralizowanego o szerokości co najmniej 
4 metrów, zakładanego możliwie jak najbliżej linii kolejowej. Zaprojektowany pas prze-
ciwpożarowy został uwzględniony w zapisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju (Dz.U. 2015 poz. 232).
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Natomiast kompleksowa metoda oceny ryzyka powstania pożaru lasu i jego rozprze-
strzeniania miała na celu opracowanie narzędzi wspomagających służby w prowadzeniu 
działań ratowniczo-gaśniczych (R. Szczygieł, B. Ubysz, J. Piwnicki, M. Kwiatkowski, 
2007). Podstawę do opracowania metody dały terenowe badania dotyczące meteorolo-
gicznych warunków powstawania pożarów lasu i ich wpływu na kształtowanie się wil-
gotności ściółki sosnowej (Pinus sylvestris L.). W ich wyniku ustalono, że właściwymi 
elementami do oceny zagrożenia pożarowego lasu są: temperatura powietrza, wilgotność 
względna powietrza, zachmurzenie, opad atmosferyczny oraz wilgotność ściółki, która 
jest czynnikiem decydującym o możliwości powstania pożaru w lesie. W rezultacie prac 
stworzono model regresyjny zmian wilgotności ściółki w zależności od badanych pa-
rametrów meteorologicznych. Model ten umożliwia prognozowanie wilgotności ściółki 
na dzień bieżący i na rano w dniu następnym, co zostało wykorzystane w opracowanej 
metodzie, uwzględniającej także prognozowane wartości parametrów meteorologicz-
nych. W metodzie oceny ryzyka zagrożenia pożarowego uwzględniono również progno-
zę rozprzestrzeniania się pożaru lasu. W zależności od stopnia ryzyka powstania pożaru 
(określonego w czterostopniowej skali) zostały opracowane procedury postępowania 
dla administracji Lasów Państwowych i Państwowej Straży Pożarnej w zakresie orga-
nizacyjnym, prewencyjnym i operacyjnym w wypadku powstania pożaru lasu. W celu 
ułatwienia korzystania z metody opracowano ją w formie programu komputerowego, 
który przetestowano, a następnie wdrożono w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
i Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze. Ocena opracowa-
nej metody wykazała jej zadowalającą trafność. Nowa metoda umożliwia racjonalizację 
działań służb leśnych i ratowniczych poprzez dysponowanie siłami i środkami adekwatne 
do istniejącego zagrożenia powstania pożaru i jego rozprzestrzeniania się. Analiza eko-
nomiczna stosowania metody wykazała zmniejszenie kosztów ponoszonych na ochronę 
przeciwpożarową lasu.

Opracowano także aplikację „Model pożaru lasu” (R. Szczygieł, M. Kwiatkowski, 
B. Kołakowski, 2013) na podstawie wcześniejszych laboratoryjnych i terenowych badań 
dotyczących warunków powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów lasu. W zależności 
od danych wejściowych, którymi są: prędkość wiatru, wilgotność materiału, obciążenie 
ogniowe i czas swobodnego trwania pożaru, obliczane są najistotniejsze dla organizo-
wania akcji gaśniczej: prędkość frontu, powierzchni i obwód pożaru. W dalszej części 
programu obliczane są ilości wody lub piany potrzebnej do ugaszenia ognia dla trzech 
wariantów taktyki działań gaśniczych: gaszenie całej powierzchni pożaru, gaszenie jego 
obrzeża lub lokalizacja pasami zaporowymi wykonywanymi przed krawędzią rozprze-
strzeniającego się pożaru. Podając spodziewane przyrosty powierzchni pożarów, dla pa-
nujących aktualnie warunków meteorologicznych, po upływie określonego czasu (np. po 
15, 30 i 45 min.) służby ratownicze mogą podjąć właściwą decyzję w zakresie rozdyspo-
nowania odpowiednich sił i środków, a także wyboru taktyki gaszenia. Obliczenia mode-
lowe wykonywane są dla pożarów pokrywy ściółkowej, trawiastej, wrzosowej i pożarów 
całkowitych drzewostanu. Aplikacja „Model pożaru lasu” może być wykorzystana do 
prognozowania możliwości rozprzestrzeniania się pożarów lasu, obliczenia parametrów 
pożaru rzeczywistego, do analiz zaistniałych pożarów oraz dla celów szkoleniowych. 
Aplikację wykonano wykorzystując środowisko Windows i system LINUX-KNOPPIX. 
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Oba programy zostały wdrożone w Lasach Państwowych oraz częściowo w Państwowej 
Straży Pożarnej. Są one stosowane w punktach alarmowo-dyspozycyjnych LP i stanowi-
skach kierowania PSP.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa gaszącym pożary lasu opracowano i wdrożono w La-
sach Państwowych zestaw środków ochrony indywidualnej dla leśnego pogotowia prze-
ciwpożarowego w nadleśnictwach (R. Szczygieł, B. Ubysz, J. Piwnicki, M. Kwiatkowski, 
2006). W jego skład wchodzą: hełm z osłoną na oczy, dwuczęściowy kombinezon, buty, 
rękawice oraz bielizna. Wszystkie elementy są zgodne ze stosownymi normami ISO lub 
EN i posiadają wymagane certyfikaty. Opracowano także wymagania dotyczące podręcz-
nego sprzętu gaśniczego (tłumice i hydronetki), na podstawie których uruchomiona została 
krajowa produkcja tego ekwipunku. Jest on obecnie powszechnie stosowany w nadleśnic-
twach jako wyposażenie samochodów patrolowo-gaśniczych i baz sprzętu (R. Szczygieł, 
B. Ubysz, J. Piwnicki, 2006). W latach 2006−2010 dokonano 10 ocen przydatności sprzętu 
i środków gaśniczych do stosowania w ochronie przeciwpożarowej lasu na zlecenie krajo-
wych i zagranicznych zleceniodawców.

Bardzo istotnym zadaniem Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu była no-
welizacja kluczowego dokumentu regulującego zasady organizacji i funkcjonowania sys-
temu ochrony przeciwpożarowej w Lasach Państwowych – Instrukcji ochrony przeciw-
pożarowej lasu (R. Szczygieł, B. Ubysz, M. Kwiatkowski, J. Piwnicki, 2010). Głównym 
celem było dostosowanie jej zapisów do zmian, które się dokonały w wielu aktach praw-
nych dotyczących ochrony przeciwpożarowej od 1996 r., kiedy znowelizowano jej po-
przednią wersję. W Instrukcji uściślono przepisy prawa dotyczącego omawianej tematyki 
oraz przedstawiono wskazania techniczne i organizacyjne, służące usprawnieniu systemu 
ochrony lasów przed pożarami, funkcjonującego w Lasach Państwowych. Zamierze-
niem było także dostosowanie treści Instrukcji do obecnego systemu zarządzania i za-
dań z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu w Państwowym Gospodarstwie Leśnym 
Lasy Państwowe oraz postępu naukowego i technicznego, jaki się dokonał w ostatnich 
latach. Istotne zmiany dotyczyły: 1) zasad klasyfikacji obszarów leśnych pod względem 
zagrożenia pożarowego, potwierdzających stałą tendencję jego potencjalnego wzrostu 
w Polsce, 2) określenia warunków meteorologicznych (tzw. pogody pożarowej) charak-
terystycznych dla szczególnego zagrożenia możliwością powstania pożaru, 3) zmian stref 
prognostycznych i organizacji systemu monitoringu pożarowego, 4) określenia standardu 
wyposażenia punktów alarmowo-dyspozycyjnych i zasad ich pracy, 5) wprowadzenia 
funkcji pełnomocnika nadleśniczego i określenia jego zadań podczas akcji bezpośredniej, 
6) wytycznych przygotowania obszarów leśnych na wypadek powstania pożaru czy 7) 
zasad bhp w trakcie działań gaśniczych.

Ostatnie dziesięciolecie to także szeroka (jak na pięcioosobowy skład personalny La-
boratorium) współpraca zagraniczna w 7 projektach międzynarodowych finansowanych 
w ramach Programów Ramowych 6 i 7 UE oraz INTERREG IVC. Były to między innymi:

• An Innovative Approach of Integrated Wildland Fire Management Regulating the 
Wildfire Problem by the Wise Use of Fire – Solving the Fire Paradox (FIRE PARADOX) 
– Projekt był realizowany przez międzynarodowe konsorcjum, w którego skład wchodzi-
ło 30 partnerów europejskich oraz 6 z Argentyny, Mongolii, Maroka, Rosji, RPA i Tune-
zji. Głównym założeniem projektu było zmniejszenie wielkości szkód i zmaksymalizo-

rozwoj.indd   119 2015-06-01   10:56:35



120

wanie korzyści, jakie daje ogień. W badaniach uwzględniono różne aspekty pojawiania 
się ognia w środowisku leśnym:

 – stosowanie ognia w planowym gospodarowaniu zasobami leśnymi, głównie w ce-
lach profilaktycznych, zmniejszających ryzyko powstania pożarów katastrofalnych, po-
przez celowe wypalanie (prescribed fire),

 – powstawanie i rozprzestrzenianie się samoistnych pożarów (wildfires),
 – użycie ognia jako metody gaszenia pożarów leśnych (suppresion fire).

Głównym zamierzeniem projektu było stworzenie naukowych i technologicznych pod-
staw dla nowych praktyk i polityk kompleksowej ochrony przeciwpożarowej lasu oraz do 
opracowania strategii w celu wdrożenia jej w Europie. Projekt obejmował trzy główne 
etapy wzajemnie ze sobą powiązane: badania naukowe, prace nad stworzeniem techno-
logicznej platformy do opracowania modelu pożaru lasu oraz upowszechnianie wyników 
projektu w celu tworzenia nowych regulacji prawnych. W wyniku badań dotyczących po-
znania mechanizmów spalania opracowano model pożaru lasu, jak również ocenę ryzyka 
zagrożenia pożarowego, służącą podniesieniu efektywności ochrony przeciwpożarowej. 
Stworzona platforma technologiczna umożliwiła integrację modelu pożaru w czasie i prze-
strzeni, uwzględniającą zmienność parametrów fizyko-chemicznych leśnych materiałów 
palnych i warunków pogodowych, a także ocenę ekologicznych i socjalno-ekonomicznych 
skutków pożarów lasu. Opracowana platforma demonstracyjna projektu w pełnym zakresie 
prezentuje nie tylko rezultaty badań, ale przede wszystkim służy podnoszeniu świadomości 
społecznej i edukacji na poziomie akademickim i profesjonalnym skierowanym do służb 
ratowniczych. Wykorzystano do tego celu stworzoną koncepcję dotyczącą systemów pla-
nowania operacyjnego, obejmującego oceny społeczne, ekonomiczne, kulturowe i ekolo-
giczne, których celem jest minimalizacja strat popożarowych. System ten jest połączeniem 
strategii zapobiegania i gaszenia pożarów lasu z wykorzystaniem zaproponowanej techniki 
i technologii celowego stosowania ognia oraz zasad uregulowania dotychczas stosowanego 
tradycyjnie w niektórych krajach wypalania.

Wykorzystanie ognia jako sposobu gaszenia pożaru lasu polega na celowym spaleniu 
roślinności przed frontem rzeczywistego pożaru, aby uniemożliwić jego dalsze rozprze-
strzenianie się. W tym celu opracowano techniczne i organizacyjne zasady wypalania, 
wykorzystując modelowanie rozwoju pożaru i poznane procesy fizyczne zjawiska spa-
lania w środowisku leśnym, aby wyjaśnić mechanizm oddziaływania na siebie frontów 
pożarów. Przeprowadzone w Hiszpanii szkolenia z tego zakresu umożliwiły weryfikację 
wyników badań, jak i przeszkolenie służb ratowniczych.

• System for highly reliable, cost effective, early detection and accurate localiza-
tion of incipient forest fires (ForFire) – Projekt był realizowany przez międzynarodowe 
konsorcjum, w którego skład wchodziło 8 partnerów europejskich, po dwóch z Francji 
i Hiszpanii oraz po jednym z Grecji, Irlandii, Polski i Rumunii. W ramach projektu zo-
stał stworzony nowy system do wykrywania pożarów i zbudowano model zintegrowanej 
kamery, składającej się  z dwóch rodzajów czujników obrazu, tj. typowej  kamery CCD 
oraz kamery VUV (czułej na promieniowanie ultrafioletu próżniowego emitowane tylko 
przez płomienie ognia).

• Forest Fire Causes – Temat był realizowany przez międzynarodowe konsorcjum, 
w którego skład wchodziło 8 partnerów europejskich, dwóch z Francji i po jednym 
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z Niemiec, Włoch, Portugalii, Słowenii, Hiszpanii i Polski. Celem tematu była analiza 
rozmieszczenia przestrzennego i czasowego pożarów lasu, przyczyn ich powstawania, 
identyfikacja głównych czynników sprawczych wpływających na występowanie poża-
rów w różnych regionach Europy oraz opracowanie jednolitej metody ich określania. 
Jednolity system klasyfikacji przyczyn pożarów został wdrożony przez kraje członkow-
skie Wspólnoty Europejskiej, w tym także przez Polskę, w 2014 roku.

• European Forest Fire Monitoring Systems (EFFMIS) – Projekt był realizowany 
w ramach programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC i współfinanso-
wany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego. Celem projektu było zapoznanie się z dobrymi praktykami partnerów konsorcjum, 
dotyczącymi systemów informatycznych wykorzystywanych do wczesnego wykrywania 
pożarów lasów, organizacji akcji gaśniczych, szacowania szkód oraz sposobów zagospo-
darowania spalonych terenów, a także opracowanie regionalnych planów działań przez 
wszystkich partnerów. Plan działania, opracowany w ramach projektu, zakłada wyko-
rzystanie dobrych praktyk bazujących na doświadczeniach hiszpańskiego partnera i wy-
chodzi naprzeciw problemom zidentyfikowanym w analizie polskiego systemu ochrony 
przeciwpożarowej lasu. Przykłady wielkoobszarowych pożarów lasu w Polsce w ostat-
nim dwudziestoleciu pokazały, jak ważną rolę odgrywa komunikacja i właściwe rozlo-
kowanie sił i środków na terenie prowadzonej akcji ratowniczo-gaśniczej. Podstawowym 
założeniem opracowanego planu działania było wyposażenie osób i jednostek biorących 
udział w akcji ratowniczej w odpowiedni sprzęt, pozwalający na ich łatwą lokalizację 
w terenie i sprawną wymianę informacji, zarówno w trakcie trwania pożaru, jak i po 
jego ugaszeniu. Najważniejszym zadaniem jest tu integracja nowo zakupionego sprzętu 
z już istniejącym systemem informatycznym w Lasach Państwowych, a w szczególności 
z Leśną Mapą Numeryczną.

• European Forest Fire Networks (EUFOFINET) – Głównym założeniem projektu 
była wymiana doświadczeń z zakresu: wykrywania pożarów i profilaktyki przeciwpo-
żarowej, strategii gaszenia pożarów, mapowania zagrożenia pożarowego, szkolenia 
i strategii korzystania z symulatorów. Wynikiem projektu było opracowanie programów 
szkolenia dla załóg lekkich samochodów patrolowo-gaśniczych, będących na wyposaże-
niu nadleśnictw oraz dla pełnomocników nadleśniczego wzorowanych na rozwiązaniach 
partnerów francuskich i włoskich. Organizacja takiego systemu szkoleń w Polsce podyk-
towana jest zarówno względami bezpieczeństwa, jak i wymogami formalnymi. Obecnie 
brak jest jednolitego systemu i programu szkolenia dla załóg obsługujących pojazdy pa-
trolowo-gaśnicze w Lasach Państwowych. W krajach takich, jak Francja czy Włochy, 
gdzie patrole naziemne są szeroko wykorzystywane, istnieją jednolite programy szkole-
niowe, a osoby uczestniczące w nich otrzymują certyfikaty ich ukończenia.

W 2013 roku Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu (dawniej Zakład Ochrony 
Przeciwpożarowej Lasu, a od 2002 roku Samodzielna Pracownia Ochrony Przeciwpoża-
rowej Lasu) obchodziło 50-lecie swojego istnienia. Z tej okazji odbyła się jubileuszowa 
uroczystość, podczas której Laboratorium wyróżnione zostało Medalem Honorowym im. 
Józefa Tuliszkowskiego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za wy-
bitne zasługi dla rozwoju ochrony przeciwpożarowej lasów, Złotym Medalem za Zasługi 
dla Pożarnictwa przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
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za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa 
i Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kordelasem Leśnika Polskiego przez Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych. Byli i obecni pracownicy Laboratorium zostali wyróżnieni 
odznaczeniami resortowymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Mi-
nistra Środowiska.

2.4. Ekonomika leśnictwa

2.4.1. Wartościowanie lasu, wycena szkód leśnych, funkcje lasu

Konieczność opracowania metod wyceny leśnych nieruchomości gruntowych skarbu 
państwa znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Pań-
stwowe stała się przesłanką podjęcia prac przez S. Zająca, P. Gołosa, D. Lotz i J. Głaza 
(2008) z zakładów: Ekonomiki i Polityki Leśnej oraz Urządzania Lasu i Monitoringu 
Leśnego. W ramach projektu opracowano teoretyczne i metodyczne założenia wyceny 
leśnych nieruchomości gruntowych, zgodne z przyjętą w ekonomii wolnorynkowej teorią 
wartości pieniądza i uwzględniające zasady wyceny nieruchomości leśnych w krajach 
o rozwiniętej gospodarce rynkowej. Są również przydatne do opracowania wzorów em-
pirycznych oraz zasad wyceny tych nieruchomości służących do przygotowania doku-
mentacji analitycznej oraz programu komputerowego wspomagającego korzystanie z za-
sobów i danych SILP do wartościowania wymiernych składników majątku gospodarstwa 
leśnego. Istotnym założeniem metodycznym pracy jest przyjęcie kosztów i przychodów 
produkcji leśnej oraz stopy procentowej, jako podstawowych elementów rachunku war-
tości leśnych nieruchomości gruntowych.

Prócz teoretycznych i metodycznych podstaw wyceny leśnych nieruchomości grun-
towych w pracy przedstawiono również najważniejsze definicje i regulacje prawne do-
tyczące tych zagadnień. W projekcie założono, że w obecnym stanie prawnym istnieją 
formalne podstawy uznania za nieruchomości leśne jedynie materialnych składników za-
sobów leśnych, tj. drzewostanu i gruntu. Dopiero zmiana stosownych regulacji prawnych 
może stanowić podstawę do przyjęcia wszystkich pożytków, a zatem również niemate-
rialnych uzyskiwanych z lasu, jako nieruchomości leśne. Przedstawiono ponadto opra-
cowaną przez J. Głaza metodykę szacowania wartości (kwantyfikacji) niematerialnych 
funkcji lasu, traktowanych umownie,  jako leśne nieruchomości gruntowe. Wymagało 
to przede wszystkim zdefiniowania podstawowych pojęć z tego zakresu, w tym zwłasz-
cza określenia wartości potencjału funkcyjnego różnorodnych obszarów funkcjonalnych 
lasu. W projekcie przedstawiono również zasady wyznaczania obszarów funkcjonalnych 
i metodę wartościowania potencjału funkcyjnego.

Opracowane zasady wyceny leśnych nieruchomości gruntowych obejmują podstawy 
prawne oraz wskazania odnośnie do zakresu tej wyceny. W wyniku wyceny nieruchomo-
ści dokonuje się określenia jej ceny rynkowej (zwanej potocznie wartością) dla różnych 
celów, przy zastosowaniu odmiennych podejść, metod i technik obliczeniowych. 

W końcowej części projektu przedstawiono procedurę ustalania i pozyskiwania z sys-
temu informatycznego Lasów Państwowych (SILP) danych i informacji do wyceny le-
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śnych nieruchomości gruntowych. W ramach tej części pracy opisano ogólne założenia 
dotyczące sposobu ustalania przychodów i kosztów, a także opracowano algorytm pozy-
skiwania danych z SILP dla potrzeb budowy lokalnych tablic służących do wyceny lasu 
(drzewostan wraz z gruntem).

Problem preferencji rekreacyjnych osób wypoczywających w lasach jest nadal sła-
bo rozpoznany. Dotychczasowe sposoby planowania i projektowania rozwoju rekreacji 
i wypoczynku w środowisku leśnym są na ogół schematyczne i odbiegają od oczekiwań 
społecznych. Z tego względu S. Zając, P. Gołos, K. Laskowska, W. Gil, G. Zajączkowski 
(2007) przeprowadzili ankietowe badanie opinii publicznej w zakresie preferencji funkcji 
lasu oraz określenie zasad jego zagospodarowania i udostępnienia dla społeczeństwa na 
przykładzie LKP Lasy Warszawskie. 

Lasy miejskie położone w granicach i wokół dużych miast są szczególnym przypad-
kiem obszarów leśnych, gdzie pojawiają się licznie i częste konflikty na styku: gospodar-
ka leśna – społeczeństwo. Ogółem ich powierzchnia wynosi około 640 tys. ha (obszary 
te zamieszkuje około 9 mln osób), na jednego mieszkańca przypada 0,07 ha lasu, przy 
średniej powierzchni dla wszystkich lasów w kraju wynoszącej 0,23 ha/osobę.

Na podstawie przeglądu wyników badań dotyczących potrzeb i preferencji wobec 
rekreacyjnego zagospodarowania lasów nasuwają się m.in. następujące uwagi:

 – Podejmując prace planistyczne związane z wyznaczeniem miejsc rekreacji i wypo-
czynku, już na etapie powstawania koncepcji zagospodarowania należy zwrócić szcze-
gólną uwagę na takie elementy, jak: mikrobioklimat, zasoby środowiska przyrodniczego, 
cechy związane z drzewostanem, warunki zdrowotne, walory estetyczne, rzeźba terenu, 
wystawa terenu, walory widokowe, dobra kultury narodowej, zagospodarowanie rekre-
acyjne, dostępność komunikacyjna, wskaźnik uciążliwości pobytu, prawne ograniczenia 
sportowego i rekreacyjnego użytkowania obszarów leśnych, otoczenie społeczno-gospo-
darcze wyodrębnionego układu.

 – Zagospodarowanie inżynieryjne obszarów przeznaczonych do rekreacji i wypoczyn-
ku powinno być poprowadzone w zakresie ścieżek spacerowych i edukacyjnych oraz in-
nych obiektów liniowych w taki sposób, aby ich początek wkomponować w istniejące 
szlaki komunikacyjne tak, aby mieszkańcy w naturalny sposób byli kierowani do okre-
ślonego obszaru leśnego położonego na skraju lasu (minimalizacja szkód i zagrożeń dla 
ekosystemów leśnych) dobrze przygotowanego pod względem infrastruktury turystycz-
no-rekreacyjnej (możliwość częściowego sterowania kierunkiem przepływu ludności).

 – Najważniejsze uwarunkowania udanego pobytu w lesie to możliwość spędzenia 
wolnego czasu w ciszy i spokoju, w lesie który jest akceptowany wizualnie i położony 
blisko miejsca zamieszkania.

 –  Model drzewostanu stworzony na podstawie opinii i preferencji społecznych moż-
na w skrócie opisać jako wysoki drzewostan liściasty lub iglasty, o luźnym zwarciu z du-
żym dostępem światła do dna lasu, na siedliskach wilgotnych z bardzo dobrze rozwiniętą 
pokrywą runa leśnego.

P. Gołos i A. Kaliszewski (2006) wykonali analizę porównawczą metod oceny i wy-
ceny pozasurowcowych funkcji lasu na przykładzie reprezentatywnego (RDLP w Kra-
kowie) obiektu w Polsce. Autorzy przedstawili metody oceny i wyceny wartości po-
zaprodukcyjnych (publicznych funkcji lasu), umożliwiających ich pełne lub częściowe 
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włączenie do rachunków narodowych i statystyki publicznej Głównego Urzędu Staty-
stycznego (GUS). Powstało opracowanie, które obejmuje:

 – przegląd literatury w zakresie metod oceny i wyceny wybranych, najważniejszych 
pozaprodukcyjnych dóbr i usług gospodarki leśnej, metodyki ustalania wartości dodanej 
(składowej PKB) oraz możliwych sposobów włączenia do rachunków narodowych war-
tości pozaprodukcyjnych dóbr i usług gospodarki leśnej, 

 – ekonomiczną analizę kosztów utrzymania oraz intensyfikacji wybranych pozapro-
dukcyjnych funkcji lasu oraz wycenę wybranych pozaprodukcyjnych funkcji lasu metodą 
wyceny warunkowej (CVM-Contingent Valuation Method) w RDLP w Krakowie,

 – propozycje metod oceny i wyceny wartości pozaprodukcyjnych dóbr i usług lasu 
i gospodarki leśnej oraz ich wpływu na zmianę produkcji globalnej i produkcji dodanej 
brutto leśnictwa – wpływ na udział leśnictwa w PKB.

Nową metodykę oceny atrakcyjności turystycznej obszarów leśnych LKP oraz oce-
ny wpływu rekreacji w lasach na wybrane chronione elementy biotyczne ekosystemów 
przedstawili: Z. Sierota, L. Buchholz, M. Małecka, M. Lissy, M. Miłkowski, W. Sieniaw-
ski i in. (2014). Zbudowano procedurę waloryzowania ocenianych w ankiecie obiektów, 
a w nich atrakcji przyrodniczych i infrastrukturalnych, zarówno w formie ankiety ana-
logowej (sumowanie), jak i następnie ankiety internetowej (interfejs wraz z algorytmem 
obliczeniowym). Podstawą hierarchizacji obiektów były wartości wskaźnika uzyskanego 
na podstawie ankietyzacji. Wskaźnik ten jest wynikiem iloczynu kartezjańskiego, który 
określa n-krotność spełniania oczekiwań respondentów wobec atrakcji lasu występują-
cych w wybranym obiekcie. Analizy przeprowadzono na założonej bazie dostępnych da-
nych opisowych, ułatwiających indywidualnemu respondentowi określenie preferencji 
względem lasu i jego atrakcji. 

Nową metodykę testowano przy użyciu bazy danych, do której wprowadzono atrakcje 
przyrodnicze i infrastrukturalne znajdujące się na terenie LKP Puszcza Kozienicka, a na-
stępnie LKP Puszcza Świętokrzyska (teren RDLP w Radomiu). Dla uzyskania większej 
zmienności wyników oraz przetestowania potencjalnych możliwości programu interne-
towego, badania ankietowe w wersji cyfrowej rozszerzono na lasy LKP Lasy Olsztyńskie 
oraz LKP Lasy Mazurskie (teren RDLP w Olsztynie).

Wpływ rekreacji w lasach na wybrane chronione elementy biotyczne ekosystemów 
oceniano na podstawie celowo zgromadzonych danych empirycznych z terenu (LKP 
Puszcza Kozienicka oraz LKP Puszcza Świętokrzyska). Omówiono również ogólne za-
sady wyboru „atrakcji”, przedstawiono możliwości ich udostępniania oraz podano naj-
ważniejsze ograniczenia z tym związane. Podsumowano ponadto potencjalne źródła in-
formacji o gatunkach rzadkich i chronionych oraz akty prawne regulujące ich ochronę 
prawną w Polsce.

Przedyskutowano potrzebę podjęcia szerszych działań edukacyjnych i popularyzator-
skich względem rzadkich elementów biotycznych, których ważną częścią jest zaangażo-
wanie leśnictwa w czynną ich ochronę oraz szerokie udostępnianie przez Lasy Państwo-
we tego zakresu wiedzy społeczeństwu. 

Metody delimitacji funkcji lasu oraz zasady wielofunkcyjnej i zrównoważonej go-
spodarki leśnej na przykładzie LKP Lasy Warszawskie opracowali S. Zając i P. Gołos 
(2009). Badaniami objęto lasy położone w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy (nadleśnic-
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twa: Drewnica, Jabłonna, Celestynów oraz Chojnów, lasy prywatne, Kampinoski Park 
Narodowy, lasy miejskie w Warszawie), a także w promieniu do około 100 km od sto-
licy (nadleśnictwa: Garwolin, Pułtusk, Mińsk Mazowiecki, Wyszków). Zaproponowano 
metody zagospodarowania lasu uwzględniające specjalne zasady gospodarki leśnej na 
terenach zurbanizowanych, wymogi ochrony środowiska, a także możliwości siedlisk le-
śnych pod względem ich odporności na antropopresję. Wykorzystano wyniki badań jako-
ściowych i ilościowych opinii publicznej w zakresie preferencji odnośnie do funkcji lasu.

Przeprowadzone badania empiryczne pozwoliły poznać preferencje społeczne w za-
kresie rekreacyjnej funkcji lasu. Uzyskano także informacje niezbędne do opracowania 
metody delimitacji obszarów leśnych i rekreacyjnego użytkowania lasów otaczających 
Warszawę. Wyznaczono 5 stref delimitacyjnych rekreacyjnego użytkowania lasu:

 – intensywnego zagospodarowania rekreacyjnego (strefa I – miejska, granica strefy 
w odległości 14 km od ustalonego punktu centralnego),

 – masowego wypoczynku (strefa II – podmiejska, pas o szerokości 14 km i granicach 
wyznaczonych w odległości 15 i 29 km od centrum),

 – rozrzedzonego ruchu turystycznego (strefa III – pozamiejska, podobnie jak strefa II 
o pasie szerokości 14 km i granicach wyznaczonych w odległości 30 i 44 km),

 – rozproszonego ruchu turystycznego (strefa IV – wiejska, o pasie szerokości 44 km 
i granicach wyznaczonych w odległości 45 i 99 km od centrum),

 – rzadkiego ruchu turystycznego (strefa V – powyżej 100 km od centrum z tzw. 
otwartą górną granicą odległości).

W podsumowaniu wyników badań przedstawiono analizę prawnych i ekonomicznych 
instrumentów wspierających realizację przyjętych rozwiązań modelowych w zakresie 
gospodarowania w lasach o dużym nasileniu ruchu turystyczno-rekreacyjnego.

Zespół autorski: P. Gołos, A. Klocek, S. Zając, R. Kwiecień (2010) prowadził badania 
związane z wartością oraz kosztami świadczenia wybranych pozaprodukcyjnych funkcji 
lasu, jako części rachunku ekonomicznego gospodarstwa leśnego w Lasach Państwo-
wych. Program badań obejmował: 1) cenę wielkości oraz struktury podaży, jak również 
prognozę kierunków ich zmian w odniesieniu do wybranych ekologicznych, ochronnych 
i społecznych świadczeń gospodarki leśnej wraz z ustaleniem kosztów ich realizacji z po-
działem na koszty, 2) identyfikację podmiotów rynkowych korzystających z efektów ze-
wnętrznych gospodarki leśnej, 3) wycenę wartości pozaprodukcyjnych świadczeń gospo-
darki leśnej w badaniach ankietowych (metoda wyceny warunkowej (CVM – Contingent 
Valuation Method), 4) ocenę wpływu wartości pozaprodukcyjnych funkcji na ogólny 
bilans gospodarki leśnej oraz jej udział w PKB.

Przeprowadzone analizy oraz badania pozwoliły sformułować następujące wnioski:
 – Respondenci w badaniach ankietowych w 2009 r. na terenie LKP Lasy Beskidu 

Śląskiego wycenili wartość najważniejszych pozaprodukcyjnych funkcji lasu na średnio 
71 zł/rodzinę/rok.

 – Przeprowadzona analiza ekonomiczna wskazuje, że łączne koszty wybranych pu-
blicznych świadczeń gospodarki leśnej poniesione w latach 2005−2009 przez nadleśnic-
twa RDLP w Katowicach wyniosły ponad 73 mln zł (120 zł/ha i 24 zł/ha/rok oraz ponad 
4,53 zł/m3 pozyskanego w tym czasie drewna). Wśród analizowanych kosztów należy 
wymienić: 1) koszty ochrony przyrody 5,4 mln zł, 2) koszty związane z poprawą warunków 
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realizacji funkcji turystyczno-rekreacyjnej, które wyniosły prawie 6,1 mln zł, 3) koszty pro-
wadzenia działalności edukacyjnej w nadleśnictwach oraz koszty funkcjonowania leśnych 
kompleksów promocyjnych, które wyniosły ponad 7,6 mln zł, 4) koszty związane z zabez-
pieczeniem przeciwpożarowym lasu oraz wartość strat wywołanych przez pożary, które 
wyniosły prawie 29 mln zł, 5) koszty związane z intensyfikacją wodochronnej funkcji lasu 
o wartości 17,4 mln zł.

 – Szacunkowy udział gospodarki leśnej w tworzeniu wartości dodanej takich sekto-
rów gospodarki, jak turystyka, browary i producenci wód mineralnych wynosi 573 mln zł. 
Udział gospodarki leśnej w tworzeniu wartości dodanej w przeliczeniu na jednostkę lasów 
wynosi około 63 zł/ha/rok i 16 zł/m3 pozyskanego w ciągu roku drewna.

S. Zając, A. Klocek, A. Sikora, E. Fronczak, R. Gniady (2013) znowelizowali Tabli-
ce wskaźników wartości drzewostanów oraz sposoby wyceny strat z tytułu przedwcze-
snego wyrębu drzewostanu i szkód powodowanych przez czynniki sprawcze w lasach, 
uwzględniając aktualny stan prawny w tym zakresie. W pracy przyjęto trzy podstawowe 
metody wyceny drzewostanów, które po odpowiedniej adaptacji zastosowano do nowe-
lizacji wymienionych Tablic i opracowania nowej ich wersji. W zależności od wieku 
wycenianego drzewostanu zastosowano metodę: 1) wyłożonych kosztów, 2) wartości 
spodziewanej (oczekiwanej) i 3) wartości sprzedażnej.

Istotnej zmianie, w stosunku do wcześniejszych wersji Tablic, uległ sposób i zakres 
zbierania danych liczbowych. Informacje dotyczące kosztów produkcji i uzyskanych 
przychodów zebrano ze wszystkich nadleśnictw i wydzieleń drzewostanowych w PGL 
LP, w których w 2011 r. nastąpiły określone czynności gospodarcze i związane z nimi 
zdarzenia finansowe. Dane te ustalono na podstawie informacji zawartych w systemie 
informatycznym Lasów Państwowych (SILP). Uzyskano w ten sposób bardzo duży zbiór 
– ponad 0,5 mln rekordów (populacja generalna), w tym zbiór dotyczący kosztów wy-
nosił ponad 255 tys. rekordów, a przychodów – 278 tys. Ponadto zebrano informacje 
dotyczące kosztów, których nie można powiązać z poszczególnymi wydzieleniami, czyli 
tzw. koszty zarządu (koszty ochrony lasu, koszty ogólno-administracyjne i koszty utrzy-
mania służby leśnej). Wielkość tych kosztów ustalono jako średnią w roku, w przelicze-
niu na 1 ha powierzchni ogółem PGL LP. Określone według przyjętych zasad wartości 
drzewostanów w jednostkach pieniężnych dla poszczególnych rodzajów drzew, bonitacji 
i wieku (z odstopniowaniem co 1 rok) zostały następnie podzielone przez średnią cenę 
sprzedaży surowca drzewnego podaną w Komunikacie Prezesa GUS za 2011 r., czyli 
186,68 zł za 1 m3. Uzyskano w ten sposób niemianowane wskaźniki wartości drzewosta-
nów, które wyrównano za pomocą funkcji matematyczno-statystycznych i technik kom-
puterowych oraz zestawiono w postaci tabel. Opracowane Tablice wskaźników wartości 
drzewostanów mogą być wykorzystane w kolejnych latach bez potrzeby ich nowelizacji, 
po uwzględnieniu aktualnej − podawanej corocznie (w październiku) w komunikatach 
prezesa GUS − średniej ceny sprzedaży drewna. Zgodnie z przyjętym w temacie badaw-
czym zakresem prac opracowano również metody ekonomicznej oceny najważniejszych 
i możliwych do ustalenia (w sensie ilościowym i wartościowym) strat powstających na 
skutek szkodliwego oddziaływania czynników sprawczych na las. Metody te mogą być 
pomocne przy ustalaniu odszkodowań za straty powstające na skutek szkodliwego od-
działywania na las różnych czynników abiotycznych, biotycznych i antropogenicznych.
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Wpływ klęsk żywiołowych w lasach beskidzkich na sytuację ekonomiczną gospo-
darstwa leśnego i relacje z jego otoczeniem gospodarczym badał A. Sikora w latach 
2004−2010. Autor określił znaczenie zwiększonego rozmiaru zadań rzeczowych realizo-
wanych w zakresie gospodarki leśnej dla kształtowania się wybranych kosztów jednost-
kowych, wybranych cen sortymentów drzewnych i innych parametrów ekonomicznych, 
wpływających na wynik ekonomiczny Nadleśnictwa Węgierska Górka. Oceniony został 
również wpływ użytkowania i sprzedaży surowca drzewnego na modyfikację, powstanie 
nowych, osłabienie, a w skrajnych przypadkach − utratę powiązań ekonomiczno-finanso-
wych między gospodarką leśną i jej otoczeniem, tj. rynkiem surowca drzewnego. Zbada-
no też wyniki ekonomiczne osiągnięte przez firmy przedsiębiorców leśnych powiązanych 
z gospodarką leśną na terenach klęskowych, jak również przeprowadzono analizę wpły-
wu wybranych czynników na wyniki osiągnięte przez te firmy.

Badania wykazały wzrost poziomu tylko niektórych kosztów jednostkowych. Mimo, 
że nie stwierdzono obniżenia cen wszystkich analizowanych sortymentów surowca 
drzewnego, na skutek pogorszenia się jego jakości nastąpiły spadki średnich cen. Stwier-
dzono również, że klęski żywiołowe spowodowały straty ekonomiczne dla gospodarki 
leśnej w postaci większych kosztów jednostkowych i mniejszych przychodów ze sprze-
daży surowca drzewnego. Badania wykazały, iż odbiorcy surowca drzewnego spoza re-
gionu dotkniętego klęskami żywiołowymi, jak również zajmujący się sprzedażą hurtową 
drewna i producenci opakowań drewnianych odegrali ważną rolę w łagodzeniu skutków 
nadpodaży surowca drzewnego. Ponadto stwierdzono korzystny wpływ klęsk żywioło-
wych na wyniki ekonomiczne osiągnięte przez firmy leśne wykonujące usługi z zakresu 
gospodarki leśnej oraz większy wpływ na wyniki osiągane przez firmy leśne czynników 
zależnych od właściciela firmy (wewnętrznych) niż czynników zewnętrznych.

2.4.2. Organizacja i zarządzanie gospodarstwem leśnym

Ze względu na fakt, że warunki funkcjonowania nadleśnictw radykalnie się zmieniły 
(sprywatyzowanie wykonawstwa prac leśnych, postępująca mechanizacja prac leśnych), 
konieczna stała się korekta modelu nadleśnictwa w Polsce. W Zakładzie Ekonomiki 
i Polityki Leśnej − R. Kwiecień (2006), opierając się na analizach związków między 
wielkością nadleśnictwa a czynnikami środowiska przestrzennego, organizacji i zarzą-
dzania oraz techniczno-ekonomicznymi, wykorzystał zmodyfikowany (obliczony na 
podstawie 12 wskaźników cząstkowych) stopień trudności gospodarowania (STG) nad-
leśnictw do określania racjonalnej wielkości tych jednostek. Istotnym założeniem metody 
STG jest zasada, że docelowo wszystkie nadleśnictwa w Lasach Państwowych powinny 
mieć zbliżone STG, na poziomie 10 aktualnie najtrudniejszych nadleśnictw. Natomiast 
zróżnicowane powinny być – stosownie do warunków i wielkości zadań – STG/1000 ha 
powierzchni leśnej poszczególnych nadleśnictw. W pracy przedstawiono procedurę okre-
ślania racjonalnej – w danych warunkach – wielkości nadleśnictwa, opartą na STG po-
szczególnych nadleśnictw.

Przeprowadzono również analizę zależności między aktualną wielkością nadleśnictw 
a czynnikami przyrodniczo-leśnymi i społeczno-gospodarczymi. Do badania korelacji 
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zakwalifikowano 36 czynników, które potencjalnie wpływają na wielkość nadleśnictwa 
bądź są zależne od tej wielkości.

W celu określenia stopnia oddziaływania zmian zachodzących w organizacji pracy 
nadleśnictw, a zwłaszcza w zakresie wykonawstwa prac leśnych, na obciążenie pracą 
stanowisk nierobotniczych przeprowadzono badania ankietowe w losowo wybranych 
nadleśnictwach. W wyniku tych badań stwierdzono, że wspomniane obciążenie pracą 
zmniejszyło się od 15 do 33% w zależności od kategorii stanowisk zatrudnionych osób.

Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że racjonalna wielkość nadleśnictw 
powinna wynikać z konkretnych warunków, w jakich one gospodarują. 

J. Kocel i R. Kwiecień (2006) przeprowadzili aktualizację wskaźników stopnia trud-
ności gospodarowania jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych. W porównaniu 
z metodyką określania stopnia trudności gospodarowania nadleśnictw i regionalnych dy-
rekcji Lasów Państwowych zastosowaną w poprzedniej aktualizacji (z 2003 r.) wprowa-
dzono korektę następujących wskaźników cząstkowych: 1) powierzchnia przeliczeniowa 
I i II klasy wieku oraz klasy odnowienia KO i klasy do odnowienia KDO, 2) powierzchnia 
lasów w III strefie uszkodzenia przez przemysł, 3) powierzchnia lasów nadzorowanych. 

Na podstawie tak skorygowanej metodyki określono wielkości stopnia trudności go-
spodarowania 428 nadleśnictw. Stopnie trudności gospodarowania STG poszczególnych 
rdLP obliczono dwoma metodami (wariantami). W wariancie I, dotychczas stosowanym, 
STG poszczególnych rdLP obliczono jako sumę STG nadleśnictw wchodzących w skład 
tych rdLP. Natomiast w wariancie II STG każdej z 17 rdLP obliczono na podstawie rze-
czywistych wielkości 14 wskaźników cząstkowych (tych samych, jakie zastosowano do 
określenia STG nadleśnictw), ale liczbowo ustalonych dla konkretnych rdLP.

Pomocnym instrumentem pozwalającym ocenić stopień obciążenia pracą pracowni-
ków leśnictw są wskaźniki stopnia trudności gospodarowania leśnictw, które powinny 
być okresowo aktualizowane. W roku 2006 zaktualizowano wskaźniki stopnia trudności 
leśnictw LP oraz podjęto próbę opracowania wskaźników stopnia trudności szkółek i le-
śnictw szkółkarskich Lasów Państwowych. Jest to uzupełnienie przy ocenie stopnia trud-
ności leśnictw LP odzwierciedlające całościowe obciążenie pracą tej grupy leśniczych. 
Podstawą waloryzacji punktowej wskaźników cząstkowych była struktura rocznego 
czasu pracy leśniczych ds. szkółkarskich. Pracownicy Lasów Państwowych prowadzą-
cy szkółki i leśnictwa szkółkarskie najwięcej czasu (12,63%) poświęcają na organizację 
i nadzór pielęgnowania w szkółkach (np. pielenia, deszczowania, spulchniania) oraz na 
prace kameralne (sporządzanie protokołów odbioru robót, sprawozdań, opracowywanie 
wniosków gospodarczych, odnotowywanie prac itp. – 12,01% rocznego czasu pracy).

Największy wpływ na wielkość wskaźnika stopnia trudności leśnictw mają parametry 
charakteryzujące wielkość zadań gospodarczych leśnictwa. Parametry te stanowią 60,9% 
udziału w określaniu wielkości stopnia trudności leśnictwa LP. Znaczny wpływ na wiel-
kość stopnia trudności gospodarowania leśnictw mają parametry charakteryzujące po-
wierzchnię i utrudnienia terenowe (15%). Pozostałe są parametrami odzwierciedlającymi 
specyficzne warunki gospodarowania poszczególnych leśnictw. W pierwszej dwudziest-
ce nadleśnictw znalazły się jednostki organizacyjne, które około 50% punktów otrzymały 
za wielkość zadań gospodarczych, a także za powierzchnię i utrudnienia terenowe. Dobrą 
miarą odzwierciedlającą obciążenie pracą pracowników leśnictw jest średni wskaźnik 
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stopnia trudności gospodarowania leśnictw LP przypadający na 1 pracownika służby le-
śnej zatrudnionego w leśnictwach.  

W wyniku restrukturyzacji leśnictw w latach 2005–2006 liczba leśnictw terenowych 
i mieszanych zmalała o 428, co stanowi 7,1%, natomiast liczba etatów pracowników 
Służby Leśnej zmalała o 336, co stanowi 3,2% w porównaniu z zatrudnieniem w 2004 r. 

W celu aktualizacji wskaźników stopnia trudności leśnictw oraz szkółek Lasów Pań-
stwowych J. Kocel, R. Kwiecień. W. Młynarski, M. Mionskowski (2010) wykorzystali 
materiały dotyczące warunków gospodarowania wszystkich rodzajów leśnictw w kraju 
uzyskane z SILP, uzupełnione danymi pochodzącymi bezpośrednio od pracowników 
nadleśnictw. Wprowadzono dwa wskaźniki cząstkowe: „przeliczeniową wielkość pozy-
skanych sortymentów drzewnych [m3] (średnia z ostatnich trzech lat)” i „przeliczeniową 
wielkość zabiegów hodowlanych [ha] (średnioroczne zadania)”. Do obliczania syntetycz-
nego wskaźnika stopnia trudności leśnictw LP, podobnie jak w roku 2006, zastosowano 
metodę „sumy wartości względnych”.

Opracowano również metodykę określania zasad racjonalizacji wielkości i obsady ka-
drowej na podstawie wskaźnika stopnia trudności gospodarowania leśnictw Lasów Pań-
stwowych, która może być materiałem pomocniczym przy analizowaniu struktury orga-
nizacyjnej leśnictw LP. Ponadto, wskaźnik stopnia trudności gospodarowania wszystkich 
leśnictw w kraju określony na podstawie przedstawionej metodyki może być wykorzystany 
do określenia jednolitych zasad ustalania wysokości dodatków funkcyjnych dla leśniczych. 
W tym celu wyróżniono 7 grup pod względem wielkości stopni trudności gospodarowania 
leśnictw Lasów Państwowych ze wskazaniem zróżnicowania wysokości dodatku funkcyj-
nego leśniczego w zależności od grupy zajmowanej przez podległe mu leśnictwo.

W ramach określania kierunków poprawy funkcjonowania zakładów Lasów Państwo-
wych w warunkach gospodarki rynkowej J. Kocel, R. Kwiecień i W. Młynarski (2009) wy-
konali ocenę prawną ich działalności, która pozwoliła wskazać kierunki zmian związanych 
z dodatkowymi przychodami zakładów Lasów Państwowych. Przedstawioną problematykę 
ujęto w opracowanym w tym celu „Arkuszu analitycznym dotyczącym oceny funkcjono-
wania zakładu Lasów Państwowych”. Został on przekazany kierownictwom wszystkich 
18 zakładów Lasów Państwowych o zasięgu regionalnym. Na podstawie uzyskanych da-
nych przeprowadzono kategoryzację zakładów LP o zasięgu regionalnym w celu wskazania 
zakładów o istotnym znaczeniu strategicznym dla Lasów Państwowych oraz tych, które 
zmuszone będą podjąć działania zmierzające do poprawy efektywności ekonomicznej.

Zespół: M. Kalinowski, K. Jodłowski i R. Gniady (2011) przeprowadził ocenę potencja-
łu innowacyjności i innowacji w sektorze leśnym w Polsce. Na potrzeby pracy przyjęto na-
stępującą definicję innowacji: jest to „wprowadzenie nowego bądź znacząco poprawione-
go: produktu (dobra lub usługi), procesu, nowej metody marketingowej lub organizacyjnej 
w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub powiązań zewnętrznych z innymi 
firmami” (na podstawie definicji OECD 2005). Założono, że praca obejmie innowacje po-
wstałe, wdrażane i wdrożone w okresie dziesięciu lat (2000−2009). Przy rozpoznaniu inno-
wacyjności w sektorze leśnym wykorzystano następujące główne źródła informacji i bazy 
danych: 1) publikacje prasowe („Las Polski”, uzupełniony o inne tytuły), 2) dane Urzędu 
Patentowego, 3) zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, 4) zasoby inter-
netowe (w tym baza danych organizacji pozarządowych www.bazy.ngo.pl).
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Z przeprowadzonych badań wynikają m.in. następujące wnioski:
 – Łącznie zidentyfikowano 103 innowacje; 78% innowacji powstało/zostało wdrożo-

nych w Lasach Państwowych, 7% − w lasach prywatnych, 5% − w parkach narodowych 
i krajobrazowych, 3% − w przedsiębiorstwach, 4% − w sektorze pozarządowym, a 2% 
− w jednostkach naukowych.

 – W podziale według kategorii OECD 25% innowacji miało charakter produktowy, 
63% procesowy, 1% marketingowy, a 11% organizacyjny.

 – W podziale według działów gospodarki leśnej 22% innowacji było związanych 
z hodowlą lasu, nasiennictwem i szkółkarstwem leśnym, 16% z ochroną lasu, 14% − 
użytkowaniem lasu, 8% − marketingiem i sprzedażą drewna oraz innych produktów, 8% 
− ochroną przyrody, 6% − turystyką i rekreacją, 6% − urządzaniem lasu, 6% − gospodarką 
zwierzyną i łowiectwem, 5% − administracją, 4% − edukacją, 4% − z innymi obszarami.

 – Rozkład przestrzenny poszczególnych innowacji na obszarze kraju kształtuje się 
równomiernie. Można wyróżnić „skupiska innowacyjne”: na zachodzie (regionalne dy-
rekcje LP w Poznaniu i Zielonej Górze), na północy (RDLP w Gdańsku) na północnym 
wschodzie (RDLP w Białymstoku) i w centrum (regionalne dyrekcje LP w Warszawie 
i Łodzi).

 – Wiodącą rolę w tworzeniu i wdrażaniu innowacji w sektorze leśnym pełnią Lasy 
Państwowe. PGL LP ma także duży potencjał innowacyjny.

 – Bardzo mały udział w aktywności innowacyjnej właścicieli lasów prywatnych może 
wynikać z dużej fragmentacji zasobów i słabej organizacji oraz reprezentacji prywatnych 
gospodarstw leśnych (w części także z preferencji właścicieli lasów).

 – Organizacje pozarządowe wdrożyły istotną innowację w postaci certyfikacji gospo-
darki leśnej. Stwierdzony generalnie mały udział sektora pozarządowego w działaniach 
innowacyjnych może wynikać z bardzo szerokiego zakresu zadań, jakie wypełniają Lasy 
Państwowe, a także z niedostatków informacji.

 – Znamienny jest brak innowacji w niedrzewnej produkcji leśnej (owoce, grzyby, 
rośliny lecznicze, ozdobne); innowacje w tej dziedzinie mogą być ważne w okresie de-
koniunktury na rynku produktów drzewnych i stanowić ważne źródło dochodów gospo-
darstw leśnych.

 – Duży potencjał innowacyjności kryje się w rozszerzaniu gospodarki leśnej ze sfery 
materialnej na sferę usług ochronnych, środowiskowych, edukacyjnych i rekreacyjnych.

W ramach 4-letniego projektu Akcji COST E-30 realizowanego przez międzynaro-
dowe konsorcjum, składające się z 27 instytucji naukowych S. Zając, J. Kocel, P. Go-
łos, K. Jodłowski, M. Kalinowski, K. Laskowska i in. (2006) wykonali analizę popytu 
konsumentów miejskich na produkty drewnopochodne i świadczenia leśne wytwarzane 
na terenach wiejskich oraz opracowali propozycje rozwiązań w zakresie wykorzystania 
lokalnych zasobów leśnych, zdolności przerobowych małych i średnich przedsiębiorstw, 
ukierunkowanych na aktywizację miejscowej ludności i zróżnicowany rozwój obszarów 
wiejskich. Sporządzono 2 raporty krajowe oraz współuczestniczono w przygotowaniu 
publikacji pt. „Zagadnienia wpływające na rozwój przedsiębiorczości w sektorze leśnym 
w Europie” (Issues affecting enterprise development in the forest sector in Europe), wy-
danej przez Uniwersytet Leśny w Joensuu. Najważniejsze wyniki badań przedstawione 
w raportach oraz w wydanej publikacji dotyczą:
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 – leśnictwa drobnoobszarowego,
 – przemysłu przerobu drewna,
 – leśnych produktów i usług niedrzewnych.

Społeczną, ekonomiczną i gospodarczą charakterystykę najważniejszej części pry-
watnego sektora leśnego w Polsce − lasów należących do osób fizycznych, rolników 
przedstawili P. Gołos, R. Kwiecień, J. Głaz, A. Kaliszewski (2006) w formie opracowania 
zawierającego wyniki ankietyzacji losowej ogólnopolskiej próby 520 gospodarstw rol-
nych posiadających las oraz wspólnot gruntowych (leśnych). Część empiryczną projektu 
podzielono na cztery etapy badań. W trzech pierwszych etapach badań (gminy, gospo-
darstwa leśne własności osób fizycznych oraz wspólnoty leśne) wykorzystano kwestio-
nariusze ankiety, w celu: 1) scharakteryzowania lasów prywatnych w gminach, w tym, 
w sposób szczególny, zinwentaryzowania wszystkich zorganizowanych form gospodaro-
wania lasami prywatnymi (wspólnoty rolno-leśne oraz stowarzyszenia), 2) szczegółowej 
analizy aspektów gospodarczych, ekonomicznych i społecznych gospodarstw leśnych 
stanowiących część gospodarstwa rolnego, 3) szczegółowej charakterystyki działalności 
gospodarczej w lasach wspólnot leśnych (powierzchnia lasów powyżej 5 ha), ze szcze-
gólnym zwróceniem uwagi na pozyskanie drewna, hodowlę lasu, podatki, sposób ustala-
nia udziału we wspólnocie.

W czwartym etapie zebrano informacje dotyczące nadzoru nad lasami prywatnymi 
w nadleśnictwach, którym starostwa powierzyły nadzór nad lasami prywatnymi. W wy-
niku badań stwierdzono, że:

 – średnio w ankietowanych gospodarstwach znajdowały się 3 kompleksy leśne o po-
wierzchni 1,09 ha każdy, oddalone od miejsca zamieszkania właściciela od 1 do 5 km;

 – powierzchnia lasów pomijanych w oficjalnej statystyce GUS, oszacowana na pod-
stawie danych z 520 ankietowanych gospodarstw może wynosić około 300 tys. ha, co 
sprawia, że łączna powierzchnia lasów prywatnych może zbliżać się do około 2 mln ha 
(2004 r.);

 – właściciele lasu, członkowie ich rodziny oraz sąsiedzi i znajomi w całym 2003 r. 
przepracowali łącznie w lesie prawie 57 tys. godzin. Taka liczba godzin stanowi odpo-
wiednik 32 pełnych etatów w ciągu roku, czyli około 17 etatów na każdy 1 tys. ha lasów 
prywatnych; 

 – 447 gmin wykazało 1588 wspólnot gruntowych. Powierzchnia gruntów wspólnot 
wyniosła prawie 82 tys. ha, w tym prawie 50 tys. ha lasów; 

 – w latach 1996−2005 powierzchnia lasów prywatnych, nad którymi powierzono 
nadzór nadleśnictwom PGL LP zmniejszyła się o 13%, również zatrudnienie specjalistów 
zmalało o 138 etatów (z 369 do 193 w 2005 r.). Natomiast średnia powierzchnia obwodu 
przypadająca na jeden etat zwiększyła się o 30%. Poziom refundacji kosztów obniżył się 
z 72% w 1996 r. do 66% w 2005 r.

P. Gołos, S. Zając i M. Geszprych (2009) podjęli eksperyment stworzenia sieci go-
spodarstw testowych, stanowiącej losową ogólnopolską reprezentacyjną próbę, podda-
waną okresowym badaniom. W badaniach wykorzystano bazę danych GUS stworzoną 
na podstawie wyników Powszechnego Spisu Rolnego (PSR) z 2002 r. Z 795 224 go-
spodarstw rolnych posiadających lasy o łącznej powierzchni 1 040 766 ha, zarejestro-
wanych w bazie GUS, wylosowano próbę liczącą 1700 gospodarstw. W wylosowanych 
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1112 gospodarstwach przeprowadzono badania ankietowe „face to face” z właścicielem 
lasu (rolnikiem). Kwestionariusz ankiety składał się z pięciu działów, które dotyczyły: 1) 
ogólnej charakterystyki ankietowanego gospodarstwa rolnego, 2) hodowlanych i gospo-
darczych aspektów gospodarki leśnej, 3) ekonomicznych zagadnień gospodarki leśnej, 4) 
zamierzeń właściciela gospodarstwa w odniesieniu do gospodarstwa leśnego, 5) informa-
cji uzupełniających.

Analizę wyników badań ankietowych przeprowadzono w układzie regionalnym (wo-
jewództw), klas wielkości powierzchni lasów oraz powierzchni gruntów rolnych. Pod-
kreślić należy, że po raz pierwszy przeprowadzono badania ankietowe na losowej repre-
zentatywnej i ogólnopolskiej próbie gospodarstw rolnych posiadających las. Dotychczas 
prowadzone w tym zakresie badania pilotażowe realizowane były przez Główny Urząd 
Statystyczny w wybranym regionie (w Wielkopolsce w 1999 r.) lub kilku wojewódz-
twach (wielkopolskim, podlaskim i podkarpackim w 2004 r.) Przeprowadzone badania 
ogólnopolskiej próby 1112 gospodarstw rolnych posiadających las dostarczyły wielu 
cennych, niedostępnych dotychczas informacji opisujących lasy prywatne będące wła-
snością rolników, które uogólnione na populację gospodarstw rolnych posiadających lasy 
pozwalają ocenić stan oraz kierunek i perspektywy rozwoju lasów tej formy własności 
(osób fizycznych – rolników).

Badania nad prywatną własnością leśną kontynuował A. Sikora (2011), który opra-
cował charakterystykę, analizę i ocenę funkcjonowania lasów prywatnych w Polsce 
(woj. podlaskie) i wybranych krajach Europy (Finlandia i Litwa) w kontekście polityki 
dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich. Autor zgromadził dane o lasach prywatnych 
pochodzące m.in. z nadleśnictw sprawujących nadzór nad lasami prywatnymi, Dyrek-
cji Generalnej Lasów Państwowych, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wykonał także analizę dokumentów praw-
nych, raportów oraz innych opracowań sporządzonych przez organizacje i instytucje 
zajmujące się kwestiami leśnictwa prywatnego w Polsce oraz wybranych krajach Eu-
ropy. Ponadto zakres prac obejmował badania ankietowe (105 ankiet) na terenie wo-
jewództwa podlaskiego, w których zastosowano metodę ilościową i jakościową. Połą-
czenie dwóch metod umożliwiło zbadanie zależności między istniejącymi problemami. 
W tym celu przeprowadzono bezpośrednie wywiady za pomocą metody kuli śnieżnej 
(ang. snowball sampling).

Analiza porównawcza wykazała, iż lasy i leśnictwo najmocniej zaakcentowane są 
w fińskim prawodawstwie (kilka ustaw oraz rozporządzeń), w którym dużo uwagi poświę-
ca się aspektom ekonomicznym i gospodarczym. Ponadto w Finlandii ustanowiono akty 
prawne dotyczące lasów prywatnych, podobnie na Litwie. W analizowanych krajach (Li-
twa i Finlandia) stowarzyszenia prywatnych właścicieli leśnych są lepiej zorganizowane niż 
w Polsce. Nadzór nad lasami został powierzony regionalnym oddziałom lasów (Litwa) lub 
regionalnym ośrodkom leśnictwa (Finlandia), natomiast w Polsce − starostom. Finlandia 
posiada największe możliwości finansowania lasów i gospodarki leśnej, następnie Litwa 
oraz Polska. W Polsce największe znaczenie mają zalesienia gruntów porolnych, a w Fin-
landii działania mające na celu zwiększanie produkcyjności fińskich lasów.

Po zmianach politycznych, jakie nastąpiły na początku lat 90. XX wieku, a także po 
przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej zaszły istotne zmiany prawne oraz dotyczące 
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finansowania własności prywatnej w Polsce. Jednak wyniki badań pokazują, iż leśnictwo 
prywatne wymaga większego zaangażowania instytucji i organizacji odpowiedzialnych 
za kreowanie polityki odnoszącej się do lasów prywatnych w Polsce. Zwiększenie zna-
czenia prywatnej własności leśnej w kontekście polityki rozwoju obszarów wiejskich wy-
maga silniejszego zaakcentowania kwestii odnoszących się do lasów prywatnych w pra-
wodawstwie, dokumentach programowych, strategiach oraz planach działania. Proponuje 
się m.in.: wypracowanie w kolejnych okresach programowania Unii Europejskiej lub ze 
środków krajowych dodatkowych działań wspierających leśnictwo prywatne; wypraco-
wanie mechanizmu finansowego umożliwiającego zwiększanie lesistości; usprawnienie 
mechanizmu finansowego, promującego rozwój przedsiębiorczości w zakresie działań 
związanych z leśnictwem; uruchomienie szerszego programu kursów i szkoleń dla wła-
ścicieli lasów prywatnych i tworzenie stowarzyszeń; rozważenie uruchomienia monito-
ringu dotyczącego lasów prywatnych w Polsce oraz kolejnych badań w tym zakresie.

Analizę skali i efektywności prywatyzacji usług oraz ocenę stanu i funkcjonowania pry-
watnych firm leśnych wykonali J. Kocel, K. Jodłowski, G. Grabowski (2007). Przedstawio-
no wyniki ankietyzacji prywatnego sektora usług leśnych przeprowadzonej w 2006 r. oraz 
ocenę skali i efektywności prywatyzacji wykonawstwa zadań w nadleśnictwach. Zakresem 
pracy objęto m.in.: charakterystykę przedsiębiorców leśnych oraz ogólną charakterystykę 
prywatnych firm leśnych świadczących usługi na rzecz Lasów Państwowych, informacje 
dotyczące rozwoju firm wieloosobowych i jednoosobowych, ocenę stopnia i efektywności 
ekonomicznej prywatyzacji wykonawstwa zadań nadleśnictw.

W roku 2006 większość firm jednoosobowych i wieloosobowych stanowiły przedsię-
biorstwa będące własnością osób fizycznych. Na drugim miejscu wśród wieloosobowych 
firm leśnych znalazły się spółki cywilne. Wśród firm leśnych dominują obecnie firmy 
zatrudniające od 2 do 5 robotników stałych, zaś firmy jednoosobowe stanowią około 27% 
wszystkich firm.

Spośród wieloosobowych firm leśnych najwięcej było firm mających przychody 
ponad 400 tys. zł. Najwięcej spośród jednoosobowych firm leśnych miało w analizo-
wanym roku podatkowym roczne przychody ze sprzedaży towarów i usług w granicach 
od 76 do 100 tys. zł. W roku 2006 ankietowane wieloosobowe i jednoosobowe firmy 
prywatne posiadały niewiele maszyn typowo leśnych. Na przykład ciągników zrywko-
wych typu skider posiadały łącznie 490 szt., forwarderów – 26 szt., procesorów – 2 szt., 
maszyn ścinkowych − 5 szt. oraz 42 samochody średniotonażowe i 29 wysokotonażo-
wych do wywozu drewna.

Wśród szefów firm wieloosobowych tylko 68 osób (6,9%) posiadało w 2006 r. wy-
kształcenie wyższe leśne lub pozaleśne. Niepokojące jest również to, że firmami wielo-
osobowymi kieruje 113 osób (11,4%) z wykształceniem podstawowym. Wśród właścicieli 
firm jednoosobowych dominują również osoby, z których 55,37% posiada wykształcenie 
zawodowe pozaleśne, a 25,61 % − tylko podstawowe. Ponadto, wśród szefów firm wie-
loosobowych i właścicieli firm jednoosobowych dominują przedsiębiorcy będący między 
41 a 50 rokiem życia. Podobne wyniki uzyskano w przeprowadzonej ankietyzacji w 2002 r. 
Znamiennym jest jednak fakt, że w roku 1999 wśród szefów firm wieloosobowych i właści-
cieli firm jednoosobowych dominowali przedsiębiorcy między 30 a 40 rokiem życia. Oznacza 
to, że prywatny sektor usług leśnych jest sektorem prawie zamkniętym, a przedsiębiorcy leśni 
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„starzeją się”. Za najważniejszą barierę przedsiębiorcy kierujący firmami wieloosobowy-
mi uznali w roku 2006 niskie stawki za usługi oferowane przez nadleśnictwa, a także zbyt 
krótkie terminy (do roku) zawieranych umów na wykonanie usług. Pomimo wskazanych 
przez przedsiębiorców leśnych barier ograniczających rozwój firm wieloosobowych, po-
nad połowa z nich będzie chciała „zakupić środki techniczne” oraz zamierza „zgromadzić 
środki na dalszy rozwój”. 

Stopień prywatyzacji wykonawstwa sześciu prac leśnych (wyprzedzającego przygo-
towania gleby, odnowień i zalesień, poprawek i uzupełnień, pielęgnowania lasu, ścinki 
i wyrobu sortymentów, zrywki drewna) osiągnął w latach 2001−2006 ponad 80%. Pracami 
o najwyższym stopniu prywatyzacji były: ścinka i wyrób sortymentów oraz zrywka drewna.

2.4.3. System finansowy i efektywność przedsięwzięć gospodarczych w leśnictwie

Analizę porównawczą źródeł i zasad finansowania ochrony przyrody w lasach państwo-
wych w wybranych krajach europejskich wykonali A. Kaliszewski i S. Zając (2011). Analiza 
objęła pięć krajów: Polskę, w Niemczech: Saksonię i Bawarię, Finlandię oraz Austrię. Przed-
miotem analizy były jednostki organizacyjne mające odmienną formę organizacyjno-prawną.

Uzyskane na podstawie badań wyniki ukazują różnorodność stosowanych rozwiązań 
w zakresie funkcjonujących form organizacyjno-prawnych państwowych gospodarstw le-
śnych, ich roli w ochronie przyrody oraz zakresu realizowanych w tym względzie zadań. 
W kwestii finansowania ochrony przyrody funkcjonujący w Polsce system jest zasadniczo 
odmienny od rozwiązań przyjętych w pozostałych krajach i – co należy podkreślić – nieko-
rzystny dla samych Lasów Państwowych. Finansowanie ochrony przyrody w Lasach Pań-
stwowych w Polsce odróżniają następujące cechy: 1) brak mechanizmów gwarantujących 
stabilny poziom finansowania z budżetu państwa oraz bardzo niski poziom finansowania 
z tego źródła, 2) dominująca rola funduszy pozabudżetowych w finansowaniu, 3) znaczący 
udział dotacji pośrednich, tj. ulg i zwolnień podatkowych, we wspieraniu działań ochronnych.

W świetle uzyskanych wyników propozycje racjonalnych kierunków zmian w zakre-
sie finansowania ochrony przyrody w lasach w zarządzie PGL LP można sformułować 
następująco:

 – wskazane jest wyodrębnienie w budżecie państwa środków przeznaczonych na 
ochronę przyrody oraz opracowanie procedury określania wysokości dotacji w powiąza-
niu z zakresem realizowanych przez Lasy Państwowe zadań;

 – w sytuacji jasno określonych zasad finansowania ochrony przyrody w lasach rola eko-
logicznych funduszy celowych (NFOŚiGW, funduszy wojewódzkich) we wspieraniu zadań 
ochronnych w Lasach Państwowych powinna zostać ograniczona i mieć charakter uzupeł-
niający względem finansowania budżetowego (ograniczanie zakresu działań funduszy celo-
wych ma swoje głębokie uzasadnienie z punktu widzenia spójności finansów publicznych);

 – należy rozważyć możliwość wprowadzenia rekompensat dla gmin z tytułu utraty 
wpływów z podatku leśnego w związku z ustanawianiem niektórych form ochrony przy-
rody. Przyjęcie takiego rozwiązania byłoby nie tylko zgodne z zasadą sprawiedliwości 
społecznej, ale również mogłoby przyczynić się do zmiany postrzegania ochrony przyro-
dy przez społeczności lokalne i łagodzenia konfliktów na tym tle.
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Jednym z istotnych problemów gospodarczych Lasów Państwowych jest ustalenie 
optymalnej gęstości sieci dróg leśnych, uwzględniającej obecne i przyszłe zadania w za-
kresie pozyskania i transportu drewna oraz zróżnicowanie kategorii dróg w zależności 
od natężenia transportu i warunków terenowych. Zespół autorski: S. Zając, A. Klocek 
i P. Gołos (2012) podjął prace nad optymalizacją alokacji nakładów inwestycyjnych na 
budownictwo drogowe w Lasach Państwowych. Badania obejmowały: 

1) wybór nadleśnictw stanowiących populację próbną charakteryzującą obecny stan 
techniczny i zagęszczenie sieci dróg leśnych w Lasach Państwowych,

2) ustalenie zbioru funkcji matematycznych określających wpływ gęstości sieci dróg 
leśnych na poszczególne elementy kosztów transportu drewna netto dla wszystkich nad-
leśnictw wchodzących w skład próby, tj. wpływu gęstości sieci dróg na:

 – wielkość nakładów inwestycyjnych na budownictwo drogowe, 
 – poziom kosztów remontów i utrzymania sieci drogowej,
 – wysokość kosztów zrywki drewna,
 – poziom kosztów wywozu drewna po drogach leśnych,
 – wartość produkcji leśnej, w tym ewentualne jej zmiany z tytułu zmniejszenia po-

wierzchni szlaków zrywkowych oraz zwiększenia powierzchni dróg leśnych,
3) sformułowanie układu równań wynikających z powyższych funkcji i z góry przy-

jętego limitu środków na budownictwo drogowe oraz jego rozwiązanie, prowadzące do 
ustalenia parametrów modelu granicznej (marginalnej, warunkowo optymalnej) gęstości 
sieci dróg leśnych,

4) określenie algebraicznej postaci wszystkich powyższych funkcji determinujących 
wpływ gęstości sieci dróg na koszty transportu drewna w nadleśnictwach testowych (po-
pulacja próbna) oraz obliczenie parametrów granicznej gęstości sieci dróg leśnych za-
pewniającej optymalną, z punktu widzenia kosztów transportu netto, alokację tych środ-
ków na poszczególne nadleśnictwa (obszary transportowe).

Wyboru nadleśnictw testowych (reprezentatywnej grupy nadleśnictw nizinnych i gór-
skich) dokonano metodą losową. Badaniami objęto 43 jednostki organizacyjne Lasów 
Państwowych położone na terenie całego kraju. Przyjęcie wariantu granicznej gęstości 
sieci dróg, określonej za pomocą wyprowadzonego matematycznie współczynnika opty-
malnej relacji kosztów transportu i nakładów inwestycyjnych (α), umożliwiło dokonanie 
alokacji danej wielkości środków na budownictwo drogowe w poszczególnych nadle-
śnictwach w sposób zapewniający maksymalną wartość obniżki wymienionych kosztów.

Do podejmowania decyzji gospodarczych niezbędne są wzorcowe (standardowe) 
koszty, które odzwierciedlają wielkości uzyskiwane przez jednostki średnie charaktery-
zujące się określonymi cechami. Zespół autorski: J. Kocel, W. Młynarski i M. Mion-
skowski (2013) przedstawił metody określania standardowych kosztów jednostkowych 
wybranych prac leśnych, a także sposoby wyboru metod ich określania możliwych do 
wykorzystania w praktyce gospodarczej Lasów Państwowych. Autorzy skupili się na 
kosztach jednostkowych grup prac leśnych z zakresu hodowli lasu (odnowień i zalesień, 
poprawek i uzupełnień, pielęgnowania lasu) oraz ścinki i wyrobu sortymentów, a także 
zrywki drewna. Źródłem danych były bazy SILP wszystkich nadleśnictw w kraju.

Opracowano i/lub przetestowano trzy metody określania standardowych kosztów jed-
nostkowych prac leśnych: 1) metodę „technologiczną”, 2) metodę wyznaczania średnich 
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dla grup nadleśnictw o podobnych warunkach przyrodniczo-leśnych, 3) metodę równań 
regresji. Metoda „technologiczna” polegała na zbudowaniu modeli technologicznych 
dla prac z zakresu hodowli lasu, wykorzystując do tego celu katalogi pracochłonności 
obowiązujące w Lasach Państwowych. Pracochłonność najczęściej powtarzających się 
czynności w ramach grupy czynności określono dla poszczególnych typów siedlisko-
wych lasu i pokrywy gleby lub zadrzewienia. Następnie określono koszt 1 roboczogodzi-
ny dla wszystkich nadleśnictw w kraju. Koszt ten stanowił średnią ważoną (wagą była 
powierzchnia poszczególnych powiatów w powierzchni leśnej nadleśnictwa) wielkości 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w danym roku. Następnym krokiem 
było ustalenie miesięcznej normy czasu pracy dla danego roku. Standardowy koszt jed-
nostkowy określonej grupy prac stanowił sumę tak obliczonej wartości robocizny oraz 
kosztów materiałów (np. sadzonek).

Pierwszym etapem opracowania standardowych kosztów jednostkowych prac leśnych 
metodą wyznaczania średnich dla grup nadleśnictw o podobnych warunkach przyrodni-
czo-leśnych było przeprowadzenie analiz statystycznych, określających czynniki kształ-
tujące koszty poszczególnych grup prac leśnych. Stwierdzono, że głównym czynnikiem 
kształtującym koszty prac z zakresu hodowli lasu jest typ siedliskowy lasu, kosztów ścinki 
i wyrobu sortymentów – struktura pozyskanych sortymentów drzewnych w danym roku, 
zaś kosztów zrywki drewna − stopień uwilgotnienia typu siedliskowego lasu oraz wskaź-
nik zróżnicowania terenu (opracowany przez BULiGL). Tak określone czynniki stały 
się podstawą grupowania metodami statystycznymi nadleśnictw o zbliżonych warunkach 
przyrodniczo-leśnych. Dla grup nadleśnictw obliczono standardowe koszty jednostkowe, 
wyznaczając średnią arytmetyczną dla kosztów rzeczywistych poszczególnych grup prac 
leśnych, w przedziale x±2 odchylenia standardowe (dla 95% obserwacji). Tak obliczoną 
średnią arytmetyczną uznano za koszty standardowe określonej pracy leśnej.

W celu obliczenia standardowych kosztów jednostkowych metodą równań regresji 
wielokrotnej wyznaczono modele regresji za pomocą procedury regresji postępującej, 
zakładającej dołączanie do listy zmiennych objaśniających tych, które mają najistotniej-
szy wpływ na zmienną zależną. W poszczególnych modelach znalazły się zmienne silnie 
skorelowane ze zmienną zależną i jednocześnie jak najsłabiej skorelowane między sobą. 
Dla każdego modelu określony został wskaźnik determinacji R2.

Stwierdzono, że do określania jednostkowych kosztów standardowych prac z za-
kresu hodowli lasu najwłaściwsza jest metoda „technologiczna”. Metodę grupowania 
nadleśnictw o zbliżonych warunkach przyrodniczo-leśnych sugeruje się wykorzystać do 
określania standardowych kosztów jednostkowych grupy prac z zakresu ścinki i wyrobu 
sortymentów oraz zrywki drewna.

W. Młynarski (2013) wykonał ocenę ekonomicznej efektywności gospodarowania 
w 31 nadleśnictwach wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Białymstoku. Autor skupił się na ocenie i określeniu sytuacji finansowej nadleśnictw 
na podstawie analizy wskaźnikowej i syntetycznego miernika rozwoju. W myśl literatury 
przedmiotu do budowy syntetycznego miernika rozwoju wykorzystano 8 wskaźników fi-
nansowych należących do 4 grup: płynności, zadłużenia, sprawności i rentowności. Zasto-
sowanie syntetycznej miary umożliwiło charakterystykę sytuacji finansowej nadleśnictw za 
pomocą jednej wartości liczbowej, co umożliwia analizy porównawcze nadleśnictw.
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Zidentyfikowane zostały czynniki kształtujące poziom rentowności kapitału własnego 
(ROE) dla poszczególnych nadleśnictw. W tym celu posłużono się modelem Du Ponta, po-
zwalającym na tzw. „dekompozycję” wskaźnika ROE. Jednocześnie do obliczenia wpływu 
wielkości ROE wykorzystano metodę różnicowania, polegającą na podstawieniu różnicy 
między wielkością czynnika w okresie badanym i w okresie ubiegłym do bazy porównań 
wyrażonej za pomocą przyjętych czynników. Badania wykazały zróżnicowanie nadle-
śnictw pod względem sytuacji finansowej. Na podstawie otrzymanych wielkości syn-
tetycznego miernika rozwoju (SMR) wyróżniono nadleśnictwa, których sytuacja finan-
sowa kształtowała się na poziomie niskim (klasa III, SMR <0,278), średnim (klasa II, 
SMR <0,278−0,482) oraz jednostki reprezentujące poziom wysoki (klasa I, SMR >0,482).

W ramach trzech wyłonionych kategorii nadleśnictw najlepszą sytuacją pod względem 
wielkości syntetycznego miernika rozwoju (średnia 0,416) cechowała się kategoria nadle-
śnictw „borowych”. Niecą gorszą sytuację finansową wykazały nadleśnictwa „mieszane”, 
których średnia SMR wyniosła 0,391. Na trzecim miejscu − ze średnią 0,341 − uplasowały 
się jednostki z kategorii nadleśnictw „lasowych”. W związku z tym stwierdzono związek 
siedlisk oraz pozyskanych sortymentów z sytuacją finansową badanych jednostek. Im wyż-
szy procent siedlisk borowych, a co za tym idzie sortymentów iglastych w nadleśnictwie, 
tym lepsza sytuacja finansowa badanej jednostki. W trzech kategoriach nadleśnictw czyn-
nikiem, który w najwyższym stopniu decydował o poziomie rentowności kapitału własnego 
(ROE) były zmiany wskaźnika rentowności kapitału własnego (ROA). Udział mnożnika 
kapitałowego (EMT) w tworzeniu ROE był niewielki.

Problematyka ekonomicznych korzyści wynikających z realizacji ochrony leśnej 
przyrody jest stosunkowo dobrze rozpoznana. Mniej uwagi poświęca się natomiast 
problemowi negatywnych konsekwencji działań ochronnych, tj. kosztów bezpośred-
nich i pośrednich ponoszonych przez posiadaczy lasów i społeczeństwo. W. Młynarski 
(2013) przeprowadził ocenę ekonomicznych konsekwencji ochrony przyrody w lasach 
państwowych, prywatnych oraz miejskich na przykładzie województwa mazowieckie-
go. Ustalono wysokość publicznych środków finansowych przeznaczanych na ochro-
nę przyrody w lasach miejskich i prywatnych województwa mazowieckiego w latach 
2008−2010 oraz w lasach w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Pań-
stwowe (PGL LP) w latach 2008−2011.

Przeprowadzono również ocenę strat gmin z tytułu zmniejszenia wpływów z podatku 
leśnego w związku z utworzeniem w lasach rezerwatów przyrody, uznaniem lasów za 
ochronne oraz ustanowieniem użytków ekologicznych. Przeanalizowano także koszty al-
ternatywne (koszty utraconych korzyści), wynikające z utworzenia rezerwatów przyrody 
i stref ochrony gatunkowej oraz pozostawienia martwego drewna w lesie w wybranych 
nadleśnictwach Lasów Państwowych. Informacji o bezpośrednich kosztach i źródłach 
finansowania ochrony przyrody w jednostkach organizacyjnych PGL LP dostarczyła an-
kieta rozesłana do wszystkich nadleśnictw Lasów Państwowych położonych w granicach 
administracyjnych województwa mazowieckiego.

Przeprowadzone badania pozwoliły na sformułowanie m.in. następujących wniosków:
1. Największy udział w bezpośrednim finansowaniu ochrony przyrody w lasach woje-

wództwa mazowieckiego miały jednostki organizacyjne Lasów Państwowych. W latach 
2008−2011 średnie nakłady poniesione przez PGL LP na ochronę przyrody wynosiły 

rozwoj.indd   137 2015-06-01   10:56:36



138

523,8 tys. zł rocznie. Finansowanie działań ochronnych w lasach prywatnych i w lasach 
miejskich (komunalnych) ma marginalny charakter.

2. Największe nakłady poniesiono na ochronę różnorodności biologicznej (65,0% 
wszystkich kosztów bezpośrednich) oraz sporządzanie strategicznych ocen oddziaływa-
nia planów urządzenia lasu na środowisko (12,9%).

3. Ważnym instrumentem wspierania działań z zakresu ochrony przyrody w lasach 
są ulgi i zwolnienia z podatku leśnego, stosowane w odniesieniu do lasów w rezerwa-
tach przyrody, lasów ochronnych oraz użytków ekologicznych. Dla wszystkich lasów 
w województwie mazowieckim oszacowana wartość ulg i zwolnień wynosiła w latach 
2009−2011 średnio 261,3 tys. zł rocznie.

4. Łączne koszty alternatywne wyłączenia z użytkowania drzewostanów w rezerwa-
tach przyrody i strefach ochrony ptaków oraz pozostawienia martwego drewna w lasach 
analizowanych nadleśnictw (niezależnie od kategorii ochronności), zostały oszacowane 
na ok. 45,6 mln zł w ciągu 10 lat, tj. średnio 4,6 mln zł rocznie. 

5. Wyłączenie z użytkowania drzewostanów w rezerwatach przyrody i w strefach ca-
łorocznej ochrony ptaków z użytkowania w analizowanych nadleśnictwach skutkuje utratą 
pracy przy pozyskaniu drewna, wyróbce sortymentów i zrywce w rozmiarze ok. 54,1 tys. 
roboczodni w ciągu 10 lat, co przekłada się na utratę 24 miejsc pracy (1 etat: 225 dni ro-
boczych w roku). W skali całego Mazowsza strata sięga ponad 200 etatów, głównie na 
obszarach oddalonych od ośrodków miejskich.

2.4.4. Prognozowanie oraz planowanie w leśnictwie 

Lasy Państwowe, w świetle obowiązującego prawa, są zobowiązane do prowadze-
nia swojej działalności w myśl zasad i reguł obowiązujących w gospodarce rynkowej, 
tj. do pokrycia kosztów działalności z uzyskanych przychodów oraz zapewnienia płyn-
ności finansowej. Planując działania gospodarki leśnej, powinno się je − bardziej ściśle 
niż dotychczas − powiązać z warunkami ekonomicznymi. Zespół autorski z Zakładu 
Urządzania i Monitoringu Lasu oraz Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w skła-
dzie: J. Głaz, J. Dawidziuk i D. Korzybski (2008) podjął prace nad zaprojektowaniem 
jednostkowych wskaźników do poszczególnych składowych pozycji przychodów 
i nakładów, powiązanych z 10-letnim okresem planowania i umożliwiających opra-
cowanie strategii gospodarczej na wszystkich szczeblach PGL LP. W ramach prac 
wykonano:

1. Wycenę majątku nadleśnictwa;
2. Ocenę ekonomiczną gospodarki leśnej za ubiegły okres, w tym obliczanie wskaź-

nika oceny ekonomicznych efektów działalności gospodarczej nadleśnictwa (Wkp1) oraz 
regulacji wielkości i wskaźników przepływu środków Funduszu Leśnego; 

3. Program ekonomiczny dla nadleśnictwa, zawierający:
 – charakterystykę nadleśnictwa (wskaźniki: warunków administracyjno-gospodar-

czych, stanu powierzchni leśnej oraz stanu i struktury zapasu);
 – aktualne i przewidywane warunki funkcjonowania nadleśnictwa (analiza szans i za-

grożeń w funkcjonowaniu nadleśnictwa oraz charakterystyki: otoczenia ekonomicznego 
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nadleśnictwa, pozycji danego nadleśnictwa wśród innych nadleśnictw w regionie i w ska-
li LP, warunków ekonomicznych działania nadleśnictwa); 

 – stan infrastruktury i potrzeby inwestycyjne; 
 – prognozę przychodów, nakładów i wyniku finansowego (prognoza: efektywności go-

spodarowania, przychodów z realizacji zadań przewidzianych w planie Instrukcji urządza-
nia lasu i kosztów oraz oszacowanie przeciętnej wartości wpłat/dopłat na Fundusz Leśny); 

 – oszacowanie sytuacji finansowej nadleśnictwa (oszacowanie skali deficytowości 
bądź wielkości przeciętnej, rocznej nadwyżki finansowej nadleśnictwa oraz ocenę moż-
liwości: uzyskiwania dodatkowych źródeł przychodów, zwiększenia przychodów, popra-
wy struktury kosztów i kierunków działań zmierzających do ich obniżania/optymalizacji, 
wykaz i ocena kosztów, przychodów i wyniku finansowego);

 – wykaz pilności przedsięwzięć organizacyjno-ekonomicznych optymalizujących 
funkcjonowanie nadleśnictwa.

Zaproponowane dodatkowe działania wymagały przedstawienia projektu zmian systemo-
wych w Instrukcji urządzania lasu i pozostałych zasadach prowadzenia gospodarki leśnej, 
SILP oraz weryfikacji zasad sporządzania ekonomicznego aneksu na wybranym obiekcie. 
Dane powinny też ułatwić negocjacje w sprawie przyznania odpowiednich dotacji.

Końcowym efektem projektu są założenia do aneksu ekonomicznego w ramach no-
welizacji zasad prowadzenia gospodarki leśnej ze szczególnym uwzględnieniem Instruk-
cji urządzania lasu.

A. Kaliszewski, R. Kwiecień, S. Zając, W. Młynarski i D. Lotz (2009) opracowali projekt 
aktualizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” (KPZL) oraz prognozę jego od-
działywania na środowisko. W analizach uwzględniono następujące problemy: 1) metodykę 
badań i najważniejsze przesłanki zwiększania lesistości w Polsce, 2) charakterystykę głów-
nych założeń programu oraz instrumentów prawnych i ekonomicznych stymulujących jego 
realizację, 3) ocenę rozmiaru i układu przestrzennego zalesień w latach 2001–2008, 4) identy-
fikację i charakterystykę czynników ograniczających realizację programu w ostatnich latach, 
5) charakterystykę potrzeb i preferencji zalesieniowych w poszczególnych regionach kraju, 
6) weryfikację powierzchni zalesień w perspektywie do roku 2020, z podziałem na grunty 
państwowe i niepaństwowe, 7) korektę założeń regionalnych programów zalesieniowych.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że:
 – dotychczasowa dynamika zalesień jest niewystarczająca do osiągnięcia sformuło-

wanego w KPZL celu osiągnięcia 30% lesistości do 2020 r. Najbardziej realne wydaje się 
osiągnięcie jej na poziomie 29,1–29,2%;

 – szczególny spadek dynamiki zalesień obserwowany jest od 2006 roku, co ma zwią-
zek z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i dynamicznymi zmianami społeczno-
gospodarczymi na obszarach wiejskich;

 – główne czynniki wpływające na załamanie realizacji KPZL mają charakter długo-
okresowy, więc mało prawdopodobne jest odwrócenie jego niekorzystnego trendu w naj-
bliższych latach;

 – zróżnicowanie przestrzenne stopnia realizacji KPZL jest bardzo duże; na obszarach 
o największych walorach środowiskowych stopień realizacji Programu jest niewystarczający;

 – należy uprościć procedury przyznawania wsparcia finansowego na zalesienia oraz 
likwidować bariery proceduralne i instytucjonalne utrudniające realizację programu.
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 – konieczne jest uruchomienie programu szkoleń dla rolników w zakresie zalesiania 
i ubiegania się o wsparcie finansowe na ten cel.

2.4.5. Polityka i prawo leśne 

Analizę porównawczą podstaw prawnych i ekonomiczno-finansowych funkcjonowa-
nia stowarzyszeń prywatnych właścicieli lasów w Polsce, Niemczech i Finlandii wykonał 
M. Geszprych (2006) w Zakładzie Ekonomiki i Polityki Leśnej. Zakres prac obejmował: 
1) polskie regulacje prawne w zakresie wolności zgromadzeń i tworzenia zrzeszeń od 
XIX w. oraz wybrane aspekty prawne dotyczące funkcjonowania zrzeszeń w Niemczech 
i w Finlandii, 2) związek konstytucyjnej zasady wolności zrzeszania się z funkcjonowa-
niem zrzeszeń prywatnych właścicieli lasów, 3) literaturę prawniczą dotyczącą zrzeszeń 
leśnych, w tym stowarzyszeń właścicieli lasów prywatnych, 4) możliwości pozyskiwania 
środków finansowych dla stowarzyszeń, podstawowe korzyści i przeszkody związane 
z funkcjonowaniem stowarzyszeń oraz możliwe do uzyskania dane ekonomiczne związa-
ne z funkcjonowaniem stowarzyszeń prywatnych właścicieli lasów w Polsce, 5) struktury 
organizacyjne istniejących stowarzyszeń leśnych w Finlandii, Niemczech oraz w Polsce; 
badania te podparto wnikliwą analizą historycznych aktów prawnych dotyczących stowa-
rzyszeń prywatnych właścicieli lasów w Polsce, Finlandii i Niemczech.

Końcowym, reasumującym elementem pracy był projekt ustawy o zrzeszeniach pry-
watnych właścicieli lasów w Polsce. Projekt ten jest niezależny od ustawy o stowarzysze-
niach i odnosi się nie tylko do stowarzyszeń właścicieli lasów prywatnych, ale również do 
wszystkich organizacji pozarządowych działających w leśnictwie oraz do wspólnot grun-
towych. Istniejąca propozycja ustawowa porusza problematykę współpracy międzynaro-
dowej, w tym możliwość przystąpienia do struktur CEPF (Confédération Européenne 
des Propriétaires Forestiers − Europejska Konfederacja Właścicieli Lasów) z siedzibą 
w Brukseli. 

Projekt ustawy składa się z 24 artykułów rozmieszczonych w sześciu wymienionych 
niżej rozdziałach. I − „Przepisy ogólne”, zawiera prawa i obowiązki zrzeszeń, wyja-
śnienia podstawowych pojęć związanych ze zrzeszeniami oraz formę i sposób funkcjo-
nowania zrzeszeń leśnych. II − „Cele i zadania zrzeszeń”, obejmuje cele powoływania 
i funkcjonowania zrzeszeń, zadania zrzeszeń oraz sposób wykonywania tych zadań. III − 
„Władze Zrzeszenia”, składa się z części związanej z organizacją władz, sposobem funk-
cjonowania władz zrzeszeń oraz formą tworzenia prawa przez te władze. IV − „Nadzór”, 
dotyczy formy oraz zakresu prowadzenia nadzoru nad działalnością zrzeszeń. V − „Ma-
jątek zrzeszenia” reguluje przekazywanie środków finansowych na rzecz zrzeszeń oraz 
formy gospodarowania majątkiem zrzeszeń leśnych. VI − „Zmiany statutu, rozwiązanie 
zrzeszenia” odnosi się do przepisów derogacyjnych oraz przepisów końcowych.

W leśnictwie mogą funkcjonować także inne podmioty, tj. izby rolno-leśne, korpora-
cje, spółdzielnie, związki komunalne, a nawet związki publiczno-prywatne. W literaturze 
prawniczej powszechne są nawet opinie, że stowarzyszenia i fundacje nie wyczerpują 
katalogu podmiotów niepublicznych realizujących zadania w sferze publicznej. Generuje 
to poszukiwania nowych form prawnych realizujących zadania publiczne w leśnictwie. 
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S. Zając, M. Geszprych, K. Kaczmarek, A. Kaliszewski i A. Sikora (2006) wykonali 
zbiorcze zestawienie i analizę wyników powszechnego badania społecznego zapotrze-
bowania na zmiany w prawie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przedmiotem 
badań były regulacje prawne z zakresu działów administracji rządowej: środowisko i go-
spodarka wodna. Badaniu poddano propozycje zmian prawa w tym zakresie, zgłaszane 
na apel Ministra Środowiska z dnia 17 marca 2006 r. Realizacja przyjętego w pracy celu 
wymagała bieżącego monitorowania, katalogowania i analizowania postulatów, uwag 
i propozycji zmian przedmiotowego prawa. Propozycje te zgłaszane były drogą inter-
netową, za pomocą „Karty postulowanych zmian” (forma elektroniczna) oraz pisemnie 
na adres Ministerstwa Środowiska (forma analogowa), do 30 czerwca 2006 r. Wyrażane 
opinie dotyczyły aktów prawnych wymienionych w poniższej tabeli.

Tabela. Wyniki monitorowania postulowanych zmian w prawie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej (stan na 30.06.2006 r.)

Akt prawny
Liczba nadesłanych odpowiedzi

za pośrednictwem
Liczba 

zgłoszonych 
postulatów*

internetu poczty razem
1. Ustawa o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych
2. Ustawa o ochronie zwierząt
3. Ustawa o planowaniu i zagosp. 
przestrzennym
4. Ustawa o ochronie przyrody
5. Ustawa o lasach
6. Ustawa o leśnym materiale  
rozmnożeniowym
7. Prawo ochrony środowiska
8. Prawo wodne
9. Prawo geologiczne i górnicze
10. Ustawy inne

13
4

10

118
43
11

130
43
1

49

11
2
1

44
102

8

27
102
25
26

24
6

11

162
145
19

157
145
26
75

27
6

11

540
422
21

281
300
28

100
 Ogółem 422 348 770 1736

* Ogólna liczba zgłoszonych postulatów, propozycji, opinii i innych uwag

Postulowane zmiany w prawie (uwagi, opinie itp.) dotyczyły również innych − 
oprócz wymienionych wyżej − ustaw z zakresu szeroko rozumianej ochrony środo-
wiska, w tym m.in. gospodarki odpadami, prawa budowlanego, działów administracji 
rządowej, opłaty skarbowej, gospodarki nieruchomościami, kodeksu cywilnego, finan-
sów publicznych i łowiectwa. 

Wyniki ekspertyzy posłużyły do rozpoznania społecznego zapotrzebowania na zmia-
ny w prawie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Są one także przydatne w pracach 
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Międzyresortowego Zespołu ds. Przeglądu Prawa Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej przy opracowaniu propozycji nowelizacji przedmiotowego prawa.

W roku 2006, S. Zając, M. Geszprych, K. Kaczmarek, A. Kaliszewski i A. Sikora 
sporządzili zbiór dotychczasowych opracowań eksperckich i naukowych, obejmujących 
krytyczną analizę prawa ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zebrane i przyjęte do 
analizy opracowania (195 pozycji) przedstawione były w bardzo zróżnicowanej posta-
ci: od krótkich doniesień popularno-naukowych i komentarzy do ustaw − do artykułów 
naukowych i podręczników akademickich, omawiających szczegółowo przedmiotowe 
zagadnienia prawne. Zebrane i pogrupowane opracowania dotyczyły dziewięciu aktów 
prawnych, były to: 1) Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 2) Ustawa o ochro-
nie zwierząt, 3) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 4) Ustawa 
o ochronie przyrody, 5) Ustawa o lasach, 6) Ustawa o leśnym materiale rozmnożenio-
wym, 7) Prawo ochrony środowiska, 8) Prawo wodne, 9) Prawo geologiczne i górnicze.

Analiza zawiera omówienia poszczególnych opracowań, zgodnie z przyjętym celem 
pracy, ujętych kolejno według wymienionych aktów prawnych (ustaw) oraz alfabetycz-
nego spisu autorów. W końcowej części każdego z dziewięciu podrozdziałów przedsta-
wiono podsumowanie i wnioski analizy przedmiotowych opracowań, w których zawarto 
najważniejsze uwagi i propozycje rozwiązań sformułowane przez autorów opracowań 
odnośnie do wymienionych wyżej aktów prawnych. Ekspertyza umożliwia pełne roz-
poznanie opracowań naukowych i eksperckich w zakresie szeroko rozumianego prawa 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wykonanych od 2002 r. 

Analizę prawa ochrony środowiska i gospodarki wodnej pod kątem stopnia uwzględnie-
nia w nim dyrektyw unijnych, zachowania zgodności z rozporządzeniami Unii Europejskiej 
oraz umowami międzynarodowymi opracowali S. Zając, M. Geszprych, A. Kaliszewski, 
J. Jendrośka, Z. Bukowski, J. Jerzmański i in. (2006). Przyjęta metodyka pracy obejmowała 
kilka zasadniczych elementów procedury badawczej:

 – obowiązujące polskie przepisy prawne były badane pod kątem wymagań prawa 
wspólnotowego związanych z problematyką ochrony środowiska naturalnego, a także 
z wytycznymi i zaleceniami wynikającymi z umów międzynarodowych;

 – przepisy prawa badano nie tylko pod kątem wykładni literalnej (językowej), ale 
przede wszystkim funkcjonalnej (celowościowej) − dzięki temu przepisy zostały wnikli-
wie przeanalizowane w znaczeniu językowym, a także w zakresie funkcjonalnym, tj. celu 
i sensu istnienia określonego przepisu oraz braku sprzeczności w krajowym porządku 
prawnym („kolizje między ustawami”);

 – analiza dotyczyła określenia zachowania zgodności z rozporządzeniami UE i umo-
wami międzynarodowymi oraz stopnia uwzględnienia w nich zobowiązań, uprawnień 
i obowiązków zawartych w dyrektywach UE dotyczących ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej.

Część pierwsza ekspertyzy prawnej zawiera analizę przepisów dyrektyw, rozporzą-
dzeń i umów międzynarodowych, do których przyporządkowywane są określone ure-
gulowania analizowanej ustawy. Oddzielny podrozdział stanowi analiza możliwości 
absorpcji środków unijnych oraz usunięcia istniejących barier uniemożliwiających ab-
sorpcję takich środków. Do analizy każdej z ustaw dodano załącznik, zawierający szcze-
gółowe rozpisanie dyrektyw unijnych odnoszących się do tematyki analizowanej ustawy.
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W części drugiej wyszczególniono podstawy prawne, wychodząc z przepisów pol-
skiej ustawy oraz przepisów wspólnotowych/międzynarodowych. Następnie wskazano 
uwagi ogólne, omawiające metody wdrażania przepisów unijnych oraz prawidłowości 
wdrożenia i ogólną charakterystykę transpozycji. W dalszej kolejności wyartykułowano 
uwagi szczegółowe związane z transpozycją określonych przepisów ustaw. Na końcu zaś 
wskazano propozycje zmian w treści analizowanej ustawy oraz uwagi i wnioski dotyczą-
ce absorpcji środków unijnych.

Analizę porównawczą dotyczącą zarządzania ochroną przyrody w lasach w Polsce 
i w wybranych krajach Unii Europejskiej przeprowadził A. Kaliszewski (2007). Bada-
niami objęto cztery kraje: Polskę, Niemcy, Austrię i Finlandię. Kierowano się przy tym 
potrzebą porównania rozwiązań funkcjonujących zarówno w krajach o zbliżonych do 
polskich uwarunkowaniach przyrodniczych i ekonomicznych prowadzenia gospodarki 
leśnej (Niemcy i Austria), jak również w warunkach radykalnie odmiennych (Finlandia). 
W ramach przeprowadzonej analizy porównane zostały: 1) cele ochrony przyrody w la-
sach; 2) istniejące formy ochrony przyrody na obszarach leśnych; 3) struktury organi-
zacyjne administracji leśnej; 4) struktury organizacyjne administracji ochrony przyrody 
w lasach; 5) sposoby planowania ochrony przyrody w lasach; 6) rozwiązania dotyczące 
zarządzania lasami w obrębie wybranych form ochrony przyrody (parków narodowych, 
rezerwatów przyrody, obszarów ochrony krajobrazu, obszarów Natura 2000), w szcze-
gólności obejmujące zagadnienia związane z tworzeniem tych form ochrony przyrody, 
ich funkcjonowaniem i sprawowaniem nadzoru nad realizacją postanowień ochronnych 
na ich obszarze, planowaniem działań ochronnych, z uwzględnieniem relacji planów 
ochrony przyrody do planów leśnych i planów zagospodarowania przestrzennego, ogra-
niczeniami gospodarki leśnej oraz stosowanymi instrumentami regulacji bezpośredniej 
i pośredniej na obszarach leśnych.

Zasadniczym źródłem informacji o organizacji i zarządzaniu ochroną przyrody 
w lasach były powszechnie obowiązujące akty prawne omawianych państw (ustawy 
i rozporządzenia). W miarę potrzeby informacje źródłowe uzupełnione zostały danymi 
z publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz danymi publikowanymi na stro-
nach internetowych. W pracy przedstawiony został stan prawny na dzień 30 czerwca 
2007 roku.

Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że w zakresie zarządzania ochroną przy-
rody w lasach badanych krajów występują liczne podobieństwa, jak również znaczące 
różnice. Dotyczą one wszystkich analizowanych aspektów: organizacji i form ochrony 
przyrody w lasach, rozmieszczenia uprawnień decyzyjnych oraz zakresu kompetencji 
i odpowiedzialności poszczególnych szczebli struktury organizacyjnej, a także stosowa-
nych instrumentów zarządzania.

A. Kaliszewski i A. Sikora (2008) wykonali przegląd, uporządkowanie oraz analizę 
istniejących regulacji prawnych w zakresie ochrony przyrody w lasach oraz wskazali 
kierunki prac mających na celu poprawę jakości prawa związanego z ochroną przyrody 
w lasach, w szczególności w związku z koniecznością dostosowania przepisów prawa 
polskiego do przepisów prawa Unii Europejskiej. Zakres pracy obejmował: 1) charak-
terystykę najważniejszych aktów prawnych związanych z ochroną przyrody w lasach 
na poziomie międzynarodowym (konwencje międzynarodowe), ponadnarodowym (dy-
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rektywy i rozporządzenia Unii Europejskiej) oraz krajowym (ustawy i rozporządzenia), 
2) przegląd literatury, omawiający kwestie związane z problematyką prawa ochrony 
przyrody w lasach, 3) analizę dokumentów programowych w zakresie prawnych aspek-
tów ochrony przyrody w lasach, w tym polityki leśnej państwa, trendów w polityce 
ekologicznej państwa po 1989 roku oraz programów ochrony środowiska na szczeblu 
regionalnym (wojewódzkim) i lokalnym (powiatowym i gminnym), 4) analizę orzecz-
nictwa sądów krajowych oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie 
ochrony przyrody w lasach, 5) analizę zgodności polskiego prawa w zakresie ochrony 
przyrody w lasach z przepisami prawa Unii Europejskiej, 6) charakterystykę i organi-
zację ochrony przyrody w Polsce, 7) analizę obowiązków i kompetencji nadleśniczego 
Lasów Państwowych w odniesieniu do poszczególnych form ochrony przyrody.

Badania dotyczyły przepisów prawa związanego z ochroną przyrody w lasach 
w Polsce, zawartych przede wszystkim w ustawie o ochronie przyrody oraz ustawie 
o lasach, a także prawodawstwie europejskim. Analizę przepisów prawnych uzupełnio-
no szczegółowym przeglądem zagadnień poruszanych w literaturze przedmiotu, ana-
lizą dokumentów programowych oraz analizą orzecznictwa sądów krajowych, a także 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie ochrony przyrody i leśnictwa. 
W pracy przedstawiono stan prawny na dzień 15 listopada 2008 roku. W tym dniu we-
szła w życie, na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochro-
nie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2008 r., nr 201 poz. 1237), noweli-
zacja ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku. Celem nowej ustawy jest wprowadzenie 
w przepisach ustawy o ochronie przyrody i innych ustaw zmian pozwalających na lep-
szą implementację dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie 
ochrony dzikiego ptactwa (Dyrektywy Ptasiej) i dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 
21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
(Dyrektywy Siedliskowej), usprawnienie zarządzania obszarami Natura 2000 oraz za-
pewnienie właściwego nadzoru przez organy wydające decyzje dotyczące reglamento-
wania korzystania z zasobów środowiska. Ponadto w tym dniu weszła w życie ustawa 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227), określająca między innymi nową strukturę 
organizacyjną administracji ochrony środowiska, w tym ochrony przyrody w Polsce. 
Powyższe zmiany miały również wpływ na zarządzanie obszarami chronionymi przez 
PGL LP, co zostało przedstawione w dokumentacji końcowej.

W 2008 r. w Zakładzie Ekonomiki i Polityki Leśnej przebywał O. Danchuk – stypen-
dysta z Ukrainy, który wraz z A. Kaliszewskim brał udział w realizacji projektu „Prawne 
aspekty ochrony przyrody w lasach w Polsce i w wybranych krajach wschodnioeuropej-
skich”. Celem pracy było przeprowadzenie porównania niektórych prawnych i organi-
zacyjnych aspektów ochrony przyrody w lasach w Rosji i na Ukrainie oraz odniesienie 
uzyskanych wyników do rozwiązań przyjętych w Polsce. Zakres prac obejmował: 1) 
ogólną charakterystykę lasów i leśnictwa w krajach objętych analizą, 2) charakterystykę 
najważniejszych krajowych aktów prawnych dotyczących leśnictwa i ochrony przyrody 
na obszarach leśnych, w tym konwencji międzynarodowych, 3) charakterystykę doku-
mentów programowych dotyczących ochrony przyrody w lasach, 4) charakterystykę or-
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Model drzewostanu rekreacyjnego 
stworzony na podstawie opinii  
i preferencji społecznych można  
w skrócie opisać jako: wysoki 
drzewostan liściasty lub iglasty,  
o luźnym zwarciu z dużym dostępem  
światła do dna lasu, na siedliskach 
wilgotnych z bardzo dobrze rozwiniętą 
pokrywą runa leśnego
(fot. archiwum IBL)

Strefy rekreacyjnego użytkowania lasu (I-IV) wyznaczone  
na podstawie deklaracji respondentów w badaniach ankietowych w 2008 r.
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Struktura wielkości 
zatrudnienia robotników 
stałych w prywatnych 
firmach leśnych 
świadczących usługi 
na rzecz Lasów 
Państwowych
(wg stanu na dzień 
28.02.2007 r.)

Średni wskaźnik stopnia trudności gospodarowania leśnictw według nadleśnictw w roku 2009
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Firmy jednoosobowe

Firmy wieloosobowe zatrudniające 
od 2 do 5 robotników 

Firmy wieloosobowe zatrudniające 
od 6 do 10 robotników 

Firmy wieloosobowe zatrudniające 
od 11 do 15 robotników 

Firmy wieloosobowe zatrudniające 
od 16 do 20 robotników 

Firmy wieloosobowe zatrudniające 
od 21 do 25 robotników 

Firmy wieloosobowe zatrudniające 
od 26 do 50 robotników 

Firmy wieloosobowe zatrudniające 
powyżej 50 robotników 
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Zadrzewienia powierzchniowe 
(czerwony), tereny leśne (zielony) oraz 

nowe zalesienia (pomarańczowy)  
na obszarze Gminy Świecie nad Osą  

(ortofotomapa B. Dzierża i K. Stereńczak)

Typowe zadrzewienie 
powierzchniowe  

na terenie Gminy 
Świecie nad Osą  

(fot. G. Zajączkowski)
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Rozmieszczenie Stałych Powierzchni Obserwacyjnych I i II rzędu w lasach Europy 
(UN ECE the Condition of Forest in Europe. 2005 Executive Report. BFH 2006)
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Lokalizacja Stałych 
Powierzchni 

Obserwacyjnych 
(SPO) monitoringu 

lasu I rzędu

Lokalizacja Stałych 
Powierzchni 

Obserwacyjnych 
monitoringu lasu 

(SPO) II rzędu
 i Monitoringu 
Intensywnego
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Poziom 
uszkodzenia 
lasów w 1994  
i 2013 roku
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Ocena produkcyjności 
drzewostanów 

jodłowych w Nadl. 
Nawojowa, od lewej 

nadleśniczy Z. Gryzło, 
J. Głaz, L. Kluziński, 

M. Jabłoński,  
D. Korzybski  

(fot. E. Dmyterko)

Ocena udatności upraw 
w Beskidach, od lewej 

M. Mionskowski,  
E. Dmyterko,  
D. Korzybski  

(fot. A. Bruchwald) 

Chwila wytchnienia 
między pomiarami 

drzewostanów  
w Beskidach, od lewej  

A. Bruchwald,  
L. Kluziński,  
E. Dmyterko,  
D. Korzybski,  

M. Dudzińska)  
(fot. E. Dmyterko, 
samowyzwalacz)
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Określanie wieku buka w Nadl. Stare Jabłonki,  
A. Bruchwald  
(fot. E. Dmyterko)

Zakładanie powierzchni próbnej w drzewostanie 
bukowym w Nadl. Stare Jabłonki, od lewej  
L. Kluziński i M. Dudzińska  
(fot. E. Dmyterko)

Szkolenie pracowników Instytutu z zakresu monitoringu lasu (fot. archiwum IBL)
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Przygotowania 
do pomiarów na 

Stałej Powierzchni 
Obserwacyjnej 

monitoringu lasu,  
M. Bodył   

(fot. T. Wojda)

Pomiar pierśnic na 
Stałej Powierzchni 

Obserwacyjnej 
monitoringu lasu,  
M. Mionskowski  

(fot. G. Zajączkowski)

W drodze na Stałą 
Powierzchnię 

Obserwacyjną 
monitoringu lasu 

w Poleskim Parku 
Narodowym,  
A. Sierpińska  

(fot. A. Sierpiński)
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S. Krajewski w drodze na Stałą Powierzchnię 
Obserwacyjną monitoringu lasu w Nadl. Stuposiany  
(fot. W. Kopryk)

Pomiary na Stałej Powierzchni Obserwacyjnej 
monitoringu lasu w Nadl. Gromnik, M. Kapsa   
(fot. archiwum IBL)

Stała Powierzchnia Obserwacyjna monitoringu lasu nr 1 221 043 (fot. G. Zajączkowski)
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Ocena stanu 
zdrowotnego drzew 

na Stałej Powierzchni 
Obserwacyjnej 

monitoringu lasu, od 
lewej A. Cieśla, I. Pigan  

(fot. archiwum IBL)

Oprzyrządowanie 
profilu glebowego  

w czujniki wilgotności  
i temperatury

gleby na Stałej 
Powierzchni 

Obserwacyjnej 
intensywnego 

monitoringu lasu  
(fot.  A. Boczoń)

Buki z elektronicznymi 
dendrometrami  

na Stałej Powierzchni 
Obserwacyjnej 
intensywnego 

monitoringu lasu  
w Nadl. Gdańsk  

(fot. M. Dudzińska)
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Oznaczanie zawartości 
wapnia w igłach sosny 
ze stałej powierzchni 
obserwacyjnej 
(SPO) monitoringu 
intensywnego metodą 
emisyjnej spektrometrii 
atomowej ze 
wzbudzeniem  
w plazmie indukcyjnie 
sprzężonej ICP-OES

Rejestracja 
kinetyki wychwytu 
rodników przez 
antyutleniacze metodą 
spektrofotometryczną, 
P. Dróżdż  
(fot. W. Gil)

Określanie uziarnienia 
gleby szkółki leśnej  
w Nadl. Jabłonna 
metodą dyfrakcji 
laserowej, G. Misiewicz  
(fot. W. Gil)
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Określanie zawartości rozpuszczalnego węgla 
organicznego (RWO) w próbkach wody pobranych 
na stałych powierzchniach obserwacyjnych (SPO) 

monitoringu intensywnego, Z. Cieśla  
(fot. W. Gil)

Określanie tlenków azotu i siarki w próbkach 
powietrza pobranych na stałych powierzchniach 

obserwacyjnych (SPO) monitoringu  
intensywnego, H. Dróżdż  

(fot. W. Gil)

Zespół pracowników 
Laboratorium 

Chemii Środowiska 
Przyrodniczego,  

od lewej  
H. Przepiórkowska,  

H. Dróżdż,  
W. Wiśniewska,  

J. Wójcik (kierownik 
Laboratorium), I. Babij, 

Z. Cieśla, P. Dróżdż,  
G. Misiewicz  

(fot. W. Gil)
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ganizacji leśnictwa w analizowanych krajach, 5) omówienie organizacji ochrony przyro-
dy w zakresie dotyczącym obszarów leśnych, 6) charakterystykę prawnych form ochrony 
przyrody na obszarach leśnych, 7) porównanie uzyskanych wyników, 8) opracowanie 
dokumentacji końcowej.

Przy badaniu przepisów prawnych zastosowano podejście tekstowe (formalno-prawne), 
polegające na analizie tekstów, z których składa się przedmiot badania. W przypadku 
Rosji analizą objęto jedynie analizę federalnych aktów prawnych. W miarę potrzeby in-
formacje źródłowe uzupełnione zostały danymi z publikacji naukowych i popularnonau-
kowych oraz danymi publikowanymi na stronach internetowych. W pracy przedstawiony 
został stan prawny na dzień 1 października 2008 r.

Doświadczenia zdobyte przez Polskę w ciągu ostatnich kilkunastu lat pokazują, 
jak duże znaczenie w realizacji zadań polityki leśnej ma wsparcie finansowe ze stro-
ny pozabudżetowych funduszy działających na rzecz ochrony środowiska i gospodar-
ki wodnej. Czworo stypendystów z Ukrainy: I. Chepurnyy, M. Patyka, A. Rekalo 
oraz O. Zyrina pod kierunkiem opiekuna naukowego A. Kaliszewskiego (2006) brało 
udział w realizacji projektu dotyczącego analizy funkcjonowania Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i określenia jego roli w finansowaniu 
leśnictwa w Polsce.

W badaniach zapoznano się z literaturą dotyczącą funkcjonowania funduszy celo-
wych w Polsce, z aktami prawnymi regulującymi kwestie ochrony środowiska oraz fi-
nansów publicznych, zebrano informacje o strukturze i funkcjonowaniu NFOŚiGW oraz 
zgromadzono i przeanalizowano informacje o zawartych przez Fundusz umowach o dofi-
nansowanie przedsięwzięć związanych z leśnictwem oraz ich efektach rzeczowych.

Badania dofinansowania udzielonego przez NFOŚiGW objęły okres sześciu lat – 
od 2000 do 2005 roku. Zakres badań ograniczono do umów zawartych w tym okresie 
przez Fundusz z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych, pomijając wspar-
cie udzielone innym podmiotom, np. organizacjom naukowo-badawczym. Niemniej 
jednak, w załączniku do sprawozdania z realizacji tematu zamieszczono również in-
formacje o sfinansowanych przez Fundusz w latach 2000−2005 ekspertyzach i pracach 
badawczych dotyczących leśnictwa.

Analiza zgromadzonych danych wykazała, że w latach 2000−2005 Fundusz zawarł 
z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych 163 umowy o dofinansowanie przed-
sięwzięć z zakresu zagospodarowania i ochrony lasów oraz edukacji leśnej na łączną 
sumę około 150,9 mln zł. Świadczy to o tym, że NFOŚiGW stanowi dobry i skuteczny 
instrument wspierający realizację polityki leśnej państwa w warunkach trudnej sytuacji 
budżetowej i przyczynia się do realizacji trwałej, zrównoważonej i wielofunkcyjnej go-
spodarki leśnej. Dofinansowanie pozwala na realizację zadań niezależnie od wysokości 
środków przekazywanych rokrocznie na podobne cele przez budżet państwa i niezależnie 
od aktualnej koniunktury gospodarczej. 

W Zakładzie Ekonomiki i Polityki Leśnej w 2006 r. przebywał również Jurij Khar-
chenko – stypendysta z Ukrainy, który wraz z opiekunem naukowym J. Kocelem brał 
udział w opracowaniu analizy rozwoju prywatnego sektora usług w Polsce oraz wybra-
nych krajach europejskich (Ukraina, Republika Czeska, Niemcy). Przedmiotem prac była 
charakterystyka stanu i kierunków rozwoju firm leśnych świadczących usługi na rzecz 
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Lasów Państwowych w Polsce i innych krajach europejskich, analiza i ocena sytuacji fi-
nansowej prywatnych firm leśnych w kraju i zagranicą, ocena i weryfikacja instrumentów 
finansowych i pozafinansowych wspierających rozwój prywatnego sektora usług w go-
spodarce leśnej, a także określenie roli prywatnych firm leśnych w łagodzeniu bezrobocia 
w analizowanych krajach. W wyniku przeprowadzonych badań wykonano opracowa-
nie zawierające szczegółową analizę stanu i perspektyw rozwoju sektora usług leśnych 
w Polsce i na Ukrainie oraz przedstawiono rozwiązania organizacyjne i problemy sektora 
usług leśnych w gospodarce leśnej Republiki Czeskiej i Niemiec. Rozwiązania przyjęte 
przez gospodarkę leśną Niemiec są przykładem funkcjonowania sektora usług leśnych 
w krajach Unii Europejskiej.

W Zakładzie Ekologii Lasu, K. Rykowski i E. Chećko (2011) w ramach projektu 
POLFOREX wykonali opracowanie analizujące politykę leśną Polski, które zawiera: 
charakterystykę ekologiczno-przyrodniczą, zasobów drzewnych w postaci zapasu i przy-
rostów w latach 1990−2006, strukturę wiekową i gatunkową drzewostanów oraz struktu-
rę własnościową. Przeprowadzono analizę sposobów zagospodarowania, w tym analizę 
leśnych kompleksów promocyjnych. Dokonano przeglądu celów leśnictwa w Polsce na 
tle doświadczeń krajów europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem krajów post-so-
cjalistycznych. Ponadto przeprowadzono dyskusję koncepcji leśnictwa wielofunkcyjne-
go w ujęciu międzynarodowym.

Na zakończenie realizacji projektu POLFOREX, zorganizowano w dniach 10−11 
marca 2011 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa konferencję „Lasy jako dobro pu-
bliczne. Oszacowanie społecznych i środowiskowych korzyści z lasów w Polsce w celu 
poprawy efektywności ich zarządzania”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele 
i zainteresowani pracownicy Lasów Państwowych różnych szczebli (DGLP, rdLP, nad-
leśnictwa), Ministerstwa Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, wy-
działów leśnych wyższych uczelni, instytutów, GUS, Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, pracownicy IBL i WNE. W ramach konferencji wy-
głoszono 11 referatów, w tym dwa referaty z Instytutu Badawczego Leśnictwa: „Opisy 
i waloryzacja przyrodnicza obszarów badań” (E. Chećko), „Niedrzewna produkcja le-
śna jako dobro publiczne” (M. Kalinowski − IBL; P. Staniszewski − SGGW). W dniu 
11 marca zorganizowano warsztaty dla pracowników Lasów Państwowych, z udziałem 
również pracowników wyżej wymienionych instytucji, na temat: „Nierynkowe funkcje 
lasów, metody ich wyceny oraz ocena efektywności”. Dwa zadania, na 6 prezento-
wanych, były prowadzone przez pracowników IBL: „Różnorodność biologiczna la-
sów w Polsce na podstawie powierzchni obserwacyjnych monitoringu biologicznego” 
(J. Czerepko), oraz „Ocena ekonomiczna retencyjnych właściwości lasu” (J. Tyszka). 
Do wydrukowanych materiałów konferencji przekazanych uczestnikom jako „Prze-
wodnik” opracowano dwa rozdziały: 5.1. „Czy istnieje trwale zrównoważona, wie-
lofunkcyjna gospodarka leśna?” (K. Rykowski) oraz 5.2. „Lasy jako dobro publiczne. 
Rekomendacje dla przyszłych działań” (K. Rykowski). Ponadto, Instytut Badawczy 
Leśnictwa zrealizował wszystkie zadania organizacyjne, logistyczne i promocyjne, jak 
również wydrukował 50 egzemplarzy „Przewodnika” i przekazał uczestnikom konfe-
rencji i warsztatów.
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2.5. Urządzanie lasu

2.5.1. Doskonalenie metod urządzania i inwentaryzacji zasobów drzewnych

Prace nad integracją problematyki ochrony przyrody i krajobrazu (rezerwaty przy-
rody, parki krajobrazowe, tereny chronionego krajobrazu, otuliny parków narodowych, 
obszary Natura 2000) w planie urządzania lasów nadleśnictwa prowadził zespół autorów 
z Zakładu Urządzania i Monitoringu Lasu, SGGW AR, BULiGL O/Warszawa, BULiGL 
O/Gdynia, Uniwersytetu Wrocławskiego, TAXUS oraz Zespołu Świętokrzyskich i Nad-
nidziańskich Parków Krajobrazowych (G. Zajączkowski, S. Zajączkowski, R. Zielony, 
E. Zaperty, A. Konieczny i in., 2006). Autorzy przygotowali opracowanie, które objęło:

 – analizę przepisów prawnych i ocenę zgodności zapisów w nich zawartych z aktualnymi 
celami i zasadami tworzenia programu ochrony przyrody w ramach planu urządzania lasu,

 – identyfikację potrzeb i zakresu zmian w programach ochrony przyrody z uwzględ-
nieniem zadań oraz sposobów realizacji idei ochrony przyrody w lasach,

 – ocenę możliwości wykorzystania systemów informacji przestrzennej w sporządzaniu 
programów ochrony przyrody oraz tworzenia baz danych o systemie ochrony przyrody,

 – opracowanie projektu „Instrukcji sporządzania programu ochrony przyrody 
w nadleśnictwie”,

 – praktyczną weryfikację projektu „Instrukcji sporządzania programu ochrony przy-
rody w nadleśnictwie” – sporządzenie „Programu ochrony przyrody dla Nadleśnictwa 
Wejherowo”,

 – weryfikację teoretyczną – uzyskanie opinii specjalistów na temat projektu „Instruk-
cji sporządzania programu ochrony przyrody w nadleśnictwie”.

W latach 2001−2004 Instytut był wykonawcą wnioskowanego przez Ministra Środowiska 
projektu pt. „Opracowanie i praktyczne sprawdzenie koncepcji zrównoważonego rozwoju 
wielofunkcyjnego leśnictwa w regionie uprzemysłowionym” (Głaz 2004). Celem projektu 
było włączenie poniesionych kosztów i utraconych korzyści z tytułu realizacji funkcji poza-
produkcyjnych do rachunku finansowego gospodarstwa leśnego. Wdrożenie wyników badań 
do praktyki leśnej wymaga ich praktycznego zweryfikowania na przykładzie nadleśnictwa 
regionu uprzemysłowionego, realizującego wszystkie podstawowe funkcje lasu. Projekt ba-
dawczy „Przeprowadzenie eksperymentalnego wdrożenia (pilotażu) modelu wielofunkcyj-
nego leśnictwa w regionie uprzemysłowionym” zrealizowali J. Głaz i D. Korzybski (2007). 
Eksperymentalne wdrożenie miało na celu sprawdzenie trafności przyjętych teoretycznych 
rozwiązań, a także uzupełnienie modelu ogólnego o zagadnienia szczegółowe. 

Część praktyczna wdrożenia została ujęta w opracowaniu „Program pilotażowy pla-
nowania urządzeniowego w Nadleśnictwie Rybnik opracowany przez Instytut Badawczy 
Leśnictwa dla celów budowy modelu wielofunkcyjnego leśnictwa w regionie uprzemy-
słowionym”. Efekt końcowy realizacji projektu badawczego to: 1) zbiór zmian i uzupeł-
nień do „Zasad hodowli lasu” i „Instrukcji urządzania lasu”, wynikających z wdrażane-
go modelu wielofunkcyjnego leśnictwa, 2) zmodyfikowane zasady rejestracji kosztów 
i przychodów, 3) moduł zewnętrzny SILP wraz z dokumentacją analityczną.

W 2006 r. w Zakładzie Urządzania i Monitoringu Lasu przebywał Serhiy Kopiy – sty-
pendysta z Ukrainy, który brał udział w pracach zespołu oceniającego wpływ wybranych 
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definicji lasu na wielkość powierzchni leśnej (G. Zajączkowski, R. Michalak, K. Stereń-
czak, B. Dzierża). Projekt związany był z zagadnieniem definicji lasu w kontekście mię-
dzynarodowej sprawozdawczości, którą Polska, jako sygnatariusz wielu porozumień, jest 
zobowiązana realizować. Ze względu na rozbieżności w krajowych definicjach lasu orga-
nizacje międzynarodowe, takie jak FAO czy Europejska Komisja Gospodarcza, podjęły 
działania zmierzające do ujednolicenia kryteriów uznawania obszarów zadrzewionych 
za las. Zaproponowano wartości graniczne m.in. dla takich kryteriów jak: minimalna 
powierzchnia kompleksu leśnego, stopień pokrycia koron i wysokość drzew. 

Projekt zrealizowano na przykładzie rolniczej Gminy Świecie nad Osą, w której istotny 
element krajobrazu stanowią zadrzewienia – drzewiaste zespoły roślinne, które w aspekcie 
zastosowania różnych definicji lasu, mogą być uznawane za obiekty leśne. W roku 1997 r. 
zadrzewienia te zostały zinwentaryzowane, wykonano również barwne zdjęcia lotnicze te-
renu w skali 1:26 000. Uzyskane materiały posłużyły do ponownej inwentaryzacji zadrze-
wień i obszarów leśnych z poziomu lotniczego. W analizie uwzględniono definicję lasu 
z ustawy o lasach, definicję zaproponowaną przez EKG/FAO oraz definicję opracowaną 
dla potrzeb Protokołu z Kioto.

Przeprowadzony eksperyment jednoznacznie wykazał istotny wpływ kryterium mini-
malnej powierzchni kompleksu leśnego na lesistość Gminy Świecie nad Osą. W zależności 
od przyjętej definicji lasu, wartość ta kształtowała się na poziomie od 8,3 do 9,4% i w każ-
dym przypadku była wyższa od oficjalnie podawanej w statystykach Gminy (7,7%). Anali-
zując otrzymane wyniki oraz mając na względzie rolniczy charakter obiektu badawczego, 
można stwierdzić, że zastosowanie definicji EKG/FAO, a tym samym wartości 0,5 ha, jako 
minimalnej powierzchni lasu, będzie skutkować wzrostem lesistości Polski rzędu kilku pro-
cent. W przypadku zastosowania definicji przygotowanej dla potrzeb Protokołu z Kioto, 
przy uwzględnieniu granicznej wartości na poziomie 0,1 ha – należy się liczyć z kolejnym 
niewielkim wzrostem tej wartości. Jednocześnie wydaje się, że z ekologicznego i praktycz-
nego punktu widzenia należy przyjąć powierzchnię 0,5 ha za minimalną wartość progową 
dla potrzeb kwalifikowania obszarów zadrzewionych do kategorii LAS. 

Prace nad doskonaleniem metod inwentaryzacji lasu w planowaniu urządzeniowym 
z wykorzystaniem technik geoinformatycznych i SILP prowadził zespół autorski: M. Ja-
błoński, G. Zajączkowski, R. Michalak i A. Bruchwald (2008). Podjęte badania doty-
czyły: 1) doskonalenia statystycznej metody reprezentacyjnej, 2) wykorzystania modeli 
wzrostu do prognozowania wielkości zasobów drzewnych, 3) oceny wpływu stosowa-
nych obecnie rozwiązań z zakresu regulacji i inwentaryzacji na ustalanie wielkości eta-
tów, 4) oceny możliwości wykorzystania danych SILP i wysokorozdzielczych zobrazo-
wań satelitarnych na potrzeby taksacji i inwentaryzacji lasu.

Przeanalizowano wyniki pomiarów inwentaryzacyjnych dla 12 nadleśnictw, zinwen-
taryzowano (pełen pomiar pierśnic) 65 drzewostanów o powierzchni 150 ha w nadleśnic-
twach: Golub-Dobrzyń, Jedwabno i Zamrzenica oraz pomierzono miąższość przestojów 
w 10 drzewostanach o powierzchni 30 ha w wymienionych nadleśnictwach. Ponadto na 
terenie Nadleśnictwa Supraśl, jako uzupełnienie istniejących danych inwentaryzacyjnych, 
założono 66 kołowych powierzchni próbnych, a ponadto dla lasów obrębu Supraśl po-
zyskano zobrazowanie satelitarne (QuickBird). Na podstawie analizy baz danych inwen-
taryzacyjnych, procedur programu Taksator (wykorzystywanego w procesie planowania 
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prac inwentaryzacyjnych i do obsługi danych pomiarowych) oraz pomiarów uzupełnia-
jących w Nadleśnictwie Supraśl, przygotowano propozycję modyfikacji obowiązującej 
obecnie metody inwentaryzacji miąższości i algorytmów przetwarzania danych. 

Na podstawie danych inwentaryzacyjnych i informacji dotyczących użytkowania w mi-
nionym 10-leciu przeprowadzono analizę zasad regulacji użytkowania i realizacji etatów, 
z której wynika, że w zakresie planowania urządzeniowego istnieje szereg problemów wy-
magających rozwiązania (m.in. wyznaczanie gospodarstw i ustalanie dla nich etatów, re-
alizacja użytkowania rębnego, współczynniki do przeliczania miąższości brutto na netto).

Ocena możliwości wykorzystania zdjęć satelitarnych jako źródła danych dla taksacji i in-
wentaryzacji lasu potwierdziła ich przydatność dla potrzeb określania zwarcia koron i za-
gęszczenia drzew. Jednocześnie stwierdzono, że przy zastosowaniu trzech kanałów spek-
tralnych (NIR, R, G) nie można jednoznacznie określić składu gatunkowego drzewostanów. 
Zasadniczym problemem ograniczającym wykorzystanie zdjęć satelitarnych w pracach urzą-
dzeniowych może być brak pewności, co do uzyskania ich w założonym terminie.

Prace nad zasadami integracji metody inwentaryzacji lasu i wyników aktualizacji miąż-
szości drzewostanów w SILP prowadzili M. Jabłoński, J. Głaz i M. Mionskowski (2011). 
Przeprowadzono badania terenowe w nadleśnictwach: Szczytno, Zamrzenica i Radom, 
posiadających plan urządzenia lasu opracowany według „Instrukcji” z 2003 r. Po pięciu 
latach od inwentaryzacji urządzeniowej wykonano powtórne pomiary w wybranych kla-
sach wieku z zastosowaniem tej samej metody inwentaryzacji. Wyniki inwentaryzacji 
porównano z miąższością aktualizowaną przez pięć lat w SILP. Zasadniczym wnioskiem 
z przeprowadzonych badań jest stwierdzenie, że różnice pomiędzy miąższością klas wie-
ku i obrębu z pomiarów inwentaryzacyjnych a miąższością, której źródłem jest aktuali-
zacja opisów taksacyjnych w SILP, nie są statystycznie istotne, co wskazuje, że nie ma 
przeciwwskazań, żeby wyniki aktualizacji miąższości w SILP wykorzystać na potrzeby 
prowadzenia regulacji użytkowania w kolejnym cyklu urządzania lasu, a inwentaryzację 
miąższości wykonywać w cyklu 20-letnim.

Wykonywanie inwentaryzacji miąższości w cyklu 20-letnim niezaprzeczalnie zmniej-
szy pracochłonność prac urządzeniowych. Negatywnym aspektem takiego rozwiązania 
byłaby natomiast okresowa intensyfikacja prac pomiarowych. Wyjątkiem są drzewostany 
II klasy wieku i drzewostany klasy odnowienia oraz klasy do odnowienia, które podlegają 
inwentaryzacji co 10 lat. W przypadku VI klasy wieku zaproponowano wykonywanie 
inwentaryzacji całej klasy wieku co 20 lat. Mając na uwadze dotychczasową dokładność 
szacowania zasobów poszczególnych grup wiekowych, wskazane byłoby zwiększenie 
wielkości próby w warstwach podlegających inwentaryzacji.

Z prowadzonych w projekcie badań wynika ponadto, że określanie etatów z potrzeb 
hodowlanych drzewostanów może się odbywać na podstawie informacji dla warstw in-
wentaryzacyjnych:
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gdzie: 
n – drzewostany podlegające użytkowaniu rębnemu w warstwie h, 
h – warstwy z drzewostanami podlegającymi użytkowaniu rębnemu, 
powman – powierzchnia działki manipulacyjnej w danym drzewostanie,  
% pozv – procent pozyskania miąższości drzewostanu ze wskazań gospodarczych,  
Vh – miąższość warstwy gatunkowo-wiekowej, 
powh – powierzchnia warstwy gatunkowo-wiekowej. 
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h – warstwy z drzewostanami podlegającymi użytkowaniu rębnemu,
powman – powierzchnia działki manipulacyjnej w danym drzewostanie, 
% pozv – procent pozyskania miąższości drzewostanu ze wskazań gospodarczych, 
Vh – miąższość warstwy gatunkowo-wiekowej,
powh – powierzchnia warstwy gatunkowo-wiekowej.

Z punktu widzenia potrzeb prowadzenia regulacji użytkowania nie jest konieczne 
szacowanie miąższości drzewostanów. Ewentualna rezygnacja z określania miąższości 
poszczególnych drzewostanów nie stoi w sprzeczności z wcześniejszą propozycją posłu-
giwania się miąższością z aktualizacji SILP. Aktualizacja miąższości mogłaby się odby-
wać na poziomie warstw inwentaryzacyjnych (ewentualnie klas wieku).

Prace nad oceną przydatności skaningu laserowego (ALS − LIDAR) oraz cyfrowych ob-
razów multi- i hiperspektralnych do określania miąższości drzewostanów dla potrzeb plano-
wania średniookresowego w nadleśnictwie prowadzili: G. Zajączkowski (Zakład Urządzania 
i Monitoringu Lasu) i P. Wężyk (Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie). We-
ryfikację przeprowadzono przez porównanie pomiarów terenowych oraz wyników inwenta-
ryzacji drzewostanów wykonanych dla obiektu badawczego Chojna w okresie letnim 2006 r. 
na podstawie zdalnie pozyskanych danych (numeryczny model terenu − DTM, numeryczny 
model powierzchni terenu − DSM oraz ortofotomapa lotnicza zarejestrowana w kanałach 
RGB+NIR). Wyniki te odniesiono również do informacji zapisanej w bazach SILP.

Porównanie wyników badań z osiągnięciami innych autorów pozwoliło na postawie-
nie m.in. następujących wniosków:

 – technologia lotniczego skaningu laserowego zintegrowana z technologią cyfrowej 
ortofotografii stanowi obiektywne źródło pozyskania informacji o miąższości drzewosta-
nów, wysokości drzew, gatunku oraz stopniu zwarcia koron i zagęszczeniu drzew. Osią-
gana obecnie dokładność zdalnego określania miąższości drzewostanów wynosi przecięt-
nie ponad 80%, a w drzewostanach iglastych nawet powyżej 90%; 

 – niezbędnym wymogiem zastosowania zdalnych technologii w Lasach Państwo-
wych jest weryfikacja przebiegu granic wyłączeń drzewostanowych na leśnych mapach 
numerycznych; 

 – zobrazowania satelitarne, ze względu na ograniczone możliwości ich operacyjne-
go pozyskania, nie mogą stanowić rekomendowanego źródła zasilania danymi dla przy-
szłych metod inwentaryzacji miąższości drzewostanów. Mogą być jednak pomocne przy 
weryfikowaniu opisów taksacyjnych.

Monitorowanie stanu zasobów drzewnych oraz tempa i trendu zachodzących w nich 
zmian jest nieodzownym warunkiem racjonalnego formułowania, realizacji i oceny funk-
cjonowania polityki leśnej przez organy decyzyjne. Narzędziem dostarczającym aktual-
nych, porównywalnych i możliwie kompletnych informacji o stanie lasu jest wielkoob-
szarowa inwentaryzacja stanu lasu (WISL). 

Metodyka WISL została opracowana z uwzględnieniem wyników badań krajowych 
i światowych z tego zakresu. Wykorzystano w niej osiągnięcia naukowców uniwersytec-
kich wydziałów leśnych w Krakowie i Poznaniu oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie, a także doświadczenia zebrane podczas wcześniejszych pomiarów 
o zasięgu krajowym. W latach 2005−2009, na podstawie metodyki opracowanej w Instytu-
cie Badawczym Leśnictwa, wykonano w Polsce pierwszy 5-letni cykl pomiarów.
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W 2010 r. Instytut przygotował nowelizację „Instrukcji wykonywania WISL dla cyklu 
pomiarowego 2010−2014” (M. Jabłoński, J. Głaz, P. Lech, M. Mionskowski, S Zającz-
kowski i J. Broda). Przeprowadzono również szkolenia dla pracowników regionalnych 
dyrekcji Lasów Państwowych z zakresu pomiarów WISL. Od 2011 roku IBL jest odpo-
wiedzialny za kontrolę jakości pomiarów wykonywanych przez Biuro Urządzania i Geo-
dezji Leśnej. Wyniki inwentaryzacji wielkoobszarowej stanowią obecnie podstawowe 
źródło informacji o zasobach drzewnych w Polsce.

Efektem badań prowadzonych w Instytucie w latach 2011−2014 jest m.in. projekt 
„Instrukcji wykonywania WISL”, przeznaczonej do stosowania od 2015 roku. W oma-
wianym dokumencie, zachowując zasadnicze ramy wcześniejszych opracowań, uwzględ-
niono praktyczne doświadczenia wynikające z poprzednich cykli WISL, dokonujący się 
postęp technologiczny dotyczący wykonywanych prac, wyniki badań dotyczące optyma-
lizacji pomiarów i uzyskiwanych ich dokładności  oraz ujawniające się nowe potrzeby 
w zakresie informacji o lasach.

Do najważniejszych zmian w projekcie „Instrukcji” względem wytycznych dla poprzed-
nich cykli WISL należy propozycja objęcia pomiarami obszarów z roślinnością leśną, nie-
będących lasami w świetle zapisów ewidencji gruntów i budynków oraz zastosowanie 
jednolitej wielkości powierzchni próbnych, niezależnie od wieku drzewostanu. Rozsze-
rzenie zasięgu inwentaryzacji o obszary leśne nieuwzględnione w ewidencji gruntów 
i budynków pozwoli m.in. na oszacowanie rzeczywistej lesistości kraju oraz umożliwi 
harmonizację wyników ze standardami światowymi wyznaczanymi m.in. przez Ocenę 
Światowych Zasobów Leśnych (GFRA), koordynowaną przez FAO. Z kolei przyjęcie 
stałej wielkości powierzchni próbnych ułatwi analizę zmian oraz zwiększy dokładność 
otrzymywanych wyników, szczególnie w odniesieniu do przyrostu bieżącego miąższości.

Polskie leśnictwo, przy ocenie zasobów leśnych, w coraz większym stopniu korzy-
sta z informacji pozyskiwanych metodami teledetekcyjnymi. Jedną ze takich metod jest 
skanowanie laserowe, dostarczające informacji o strukturze przestrzennej drzewosta-
nów. Ponieważ brakuje narzędzi programistycznych, które w sposób szybki i precyzyj-
ny przetwarzałyby tak otrzymane informacje, podjęto prace nad określeniem założeń 
do oprogramowania, które umożliwiłoby przetwarzanie zdalnie pozyskanej informacji 
3D o zasobach drzewnych i biomasie roślinnej występującej w ekosystemach leśnych, 
w kierunku określenia zależności pomiędzy gęstością i strukturą chmury punktów a wy-
branymi elementami tych ekosystemów (G. Zajączkowski, K. Stereńczak, 2014).

W opracowanych założeniach przyjęto, że program dedykowany będzie danym pocho-
dzącym z naziemnego skanowania laserowego. Określono szereg funkcjonalności, którymi 
program ten powinien się charakteryzować, zarówno w aspekcie możliwości przetwarzania 
danych, jak i interfejsu użytkownika. Podstawę do zdalnego określania miąższości poje-
dynczych drzew mają stanowić nowo opracowane algorytmy bazujące na rozpoznanych za-
leżnościach pomiędzy średnicami drzewa, położonymi na różnych wysokościach, a rzeczy-
wistą miąższością drzewa oraz na wyznaczonym − na podstawie elementów możliwych do 
odczytania z chmury punktów − przebiegu linii tworzącej krzywą modelu drzewa. Ponadto, 
w celu optymalizacji wyników, stwierdzono konieczność przeprowadzenia testów różnych 
metod klasyfikacji chmury punktów (wokselowa, obiektowa, jakościowa). Przyjęto, że 
opracowane algorytmy powinny pozwolić na uzyskanie dokładności określania średnicy 
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drzew rzędu 5 mm dla dowolnej wysokości jej położenia, w odległości do 10 m od urzą-
dzenia rejestrującego (skanera). Rozwój oprogramowania będzie odbywał się adekwatnie 
do potrzeb wynikających z aktualnie realizowanych w Instytucie projektów badawczych.

2.5.2. Ocena stanu trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej

Prace nad systemem wskaźników jakościowych oraz modelowym raportem oceny stanu 
lasu na podstawie danych inwentaryzacji wielkoobszarowej prowadzili: J. Głaz, J. Smykała, 
E. Bernadzki, R. Miś, S. Miścicki, R. Poznański i in. (2007). Przeprowadzona analiza i oce-
na tej inwentaryzacji wykazała pewne braki danych umożliwiających zadowalającą inter-
pretację oceny stanu lasu i gospodarki leśnej. Dla spełnienia tego wymogu, postanowiono 
dodatkowo włączyć do zbioru wskaźników dane i informacje pochodzące z innych źródeł, 
np. GUS i DGLP. Wykonane analizy i oceny oraz dyskusje na seminariach pozwoliły 
wypracować katalog wskaźników oceny stanu lasu i gospodarki leśnej w ścisłym związku 
z kryteriami trwałego i zrównoważonego rozwoju.

Efektem końcowym tych prac jest katalog wskaźników oceny stanu lasu (142 wskaźni-
ki) zestawionych w różnych przekrojach (wskaźniki cząstkowe), w którym podano, oprócz 
wykazu wskaźników, także rodzaj źródła informacji oraz jednostki miary. W przypadku 
wskaźników dotyczących wiązania węgla wskazano na potrzebę wykonania badań, któ-
re pozwoliłyby ocenić ilość węgla wiązanego w lasach. Zakres wykorzystywanych źródeł 
informacji wskazuje, że niektóre wskaźniki można uważać za niekompletne, bo dotyczą 
tylko wybranych form własności. Definicje większości wskaźników są podane w zasadach 
gospodarki leśnej, instrukcji wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu, instrukcji moni-
toringu lasu i innych źródłach definicji i objaśnień tych wskaźników. Jednak część wskaźni-
ków wymagała dodatkowych objaśnień i podania algorytmu określenia ich wartości. 

Opracowany projekt katalogu wskaźników oceny stanu lasu jest podstawą dla kon-
spektu raportów o stanie lasu (oprócz wcześniej wymienionego raportu szczegółowego) 
dla krajowych podmiotów decyzyjnych i dla społeczeństwa. Przy opracowywaniu kon-
spektów raportów brano pod uwagę z jednej strony funkcje, jakie ma spełniać raport 
i zapotrzebowanie na informacje, z drugiej natomiast – dostępne zasoby danych. W treści 
każdego z rozdziałów znajdują się na ogół dane liczbowe, wykresy, mapy, ilustracje oraz 
komentarz. W opracowywanych projektach raportu uwzględnia się podział lasów kraju 
na regiony (rdLP, województwa) i kategorie własności.

Racjonalne byłoby zbudowanie systemu w ramach banku danych o zasobach leśnych 
i stanie lasów – niezbędnego zarówno do prowadzenia gospodarki leśnej, jak również do 
prowadzenia nadzoru państwa nad lasami.

W celu ułatwienia realizacji zadań związanych z opracowaniem strategii dla lasów 
karpackich, wykonano charakterystykę aktualnego ich stanu w granicach Karpackiej 
Krainy Przyrodniczo-Leśnej i określono możliwości kształtowania stanu przyszłego 
poprzez odpowiednie zabiegi gospodarcze przewidziane w planach urządzenia lasu 
(S. Niemtur i in., 2009).

Opracowane modele dla lasów karpackich powinny być realizowane głównie po-
przez przerębowo–zrębowy sposób zagospodarowania z rębnią stopniową udoskonaloną. 
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Rębnia ta powinna być zastosowana na wszystkich siedliskach górskich i podgórskich, 
zwłaszcza na żyznych siedliskach lasu górskiego, lasu mieszanego górskiego i lasu wy-
żynnego, szczególnie gdy udział jodły przekracza 30% i konieczny jest długi i bardzo 
długi okres odnowienia.

Długoterminowe prognozy, wskazujące na zmiany klimatu, będą wymuszać zmiany 
dotychczasowych składów gatunkowych upraw i odnowień, a także zmiany zasad pie-
lęgnacji i użytkowania w dzisiejszych i w przyszłych drzewostanach karpackich. Więk-
sze znaczenie będzie tu miała wyprzedzająca przebudowa drzewostanów świerkowych. 
Zwiększy się powierzchnia i częstotliwość powstawania obszarów poklęskowych, na 
których pojawiające się naturalne odnowienia będą również wymagać dużych uzupeł-
nień, pielęgnacji i korekt składu gatunkowego. W lasach karpackich zmieni się też do-
tychczasowy układ pięter roślinności.

Znacznie trudniej jest tworzyć szczegółowe prognozy, czy też rozważać możliwości 
zagospodarowania lasów karpackich w dłuższym czasie w ramach aktywnego prognozo-
wania, jakim jest foresight. Aktywne modele lasów karpackich dla długich okresów muszą 
uwzględniać konieczność etapowych, wielkoobszarowych korekt, poprzez które możliwe 
będzie dostosowanie struktury drzewostanów do potrzeb ekonomiczno-socjalnych i warun-
ków klimatycznych. Jednak rozwiązaniem w danym momencie będzie zawsze aktualny 
stan drzewostanu lub większych obszarów lasu, czy też bardziej ogólnie – stan lasów kar-
packich. Dokonywana korekta zasad zagospodarowania powinna być odwrotnie proporcjo-
nalna do natężenia zmian warunków istotnych dla gospodarki leśnej w górach.

Zakład Gospodarki Leśnej Regionów Górskich uczestniczył w realizacji projektu 
EFORWOOD: Narzędzia oceny wpływu trwałego i zrównoważonego rozwoju w łańcuchu 
leśno-drzewnym WP 2.4 – Ocena zagrożeń lasów (W. Grodzki, 2010). Celem projektu było 
stworzenie narzędzia wspomagającego procesy decyzyjne, które mogłoby zostać wykorzy-
stane do oceny wkładu europejskiego leśnictwa i sektora produkcji leśno-drzewnej w zrów-
noważony rozwój na płaszczyźnie ekonomicznej, środowiskowej i społecznej. Narzędzie 
to mierzy wpływ wszelkich działań podejmowanych na kolejnych etapach łańcucha leśno-
-drzewnego (FWC) z perspektywy każdego z powyższych aspektów zrównoważonego roz-
woju. Podczas realizacji projektu EFORWOOD zostało wykorzystane lub zaadaptowane 
dla jego potrzeb wiele już istniejących narzędzi, modeli i baz danych, uznanych za przydat-
ne do przeprowadzenia zintegrowanej analizy roli trwałego i zrównoważonego rozwoju 
w łańcuchu leśno-drzewnym. Cały projekt podzielony był na moduły, odzwierciedlające 
poszczególne fazy łańcucha leśno-drzewnego, a mianowicie fazę: zarządzania zasoba-
mi leśnymi, interakcji las – przemysł (w tym pozyskanie i transport drewna), produkcji 
i przetwórstwa drewna, interakcji przemysł – odbiorca (konsument). 

IBL był zaangażowany w dwa pakiety robocze (zadania):
WP 2.1: opracowanie charakterystyki i analiza porównawcza istniejących systemów 

oraz przyszłych strategii zagospodarowania lasu w poszczególnych jego fazach rozwojo-
wych (od zakładania upraw po cięcia rębne) w aspekcie trwałego zarządzania zasobami 
leśnymi w łańcuchu leśno-drzewnym (odrębne sprawozdanie).

WP 2.4: opracowanie charakterystyki głównych zagrożeń abiotycznych i biotycznych 
(pożary, wiatr, szkodniki owadzie, choroby) w lasach Europy oraz ocena ich znaczenia 
w łańcuchu leśno-drzewnym.
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Obszarem działania IBL na poziomie regionalnym w obu zadaniach był obszar RDLP 
w Katowicach, ze szczególnym nastawieniem na charakterystykę drzewostanów sosno-
wych. Dodatkowo, w ramach zadania WP 2.4, dokonano analizy danych i informacji 
dotyczących zagrożenia drzewostanów świerkowych na przykładzie Beskidu Śląskiego 
i Żywieckiego.

W latach 2006−2014 opracowywane były kolejne, coroczne edycje „Raportu o stanie la-
sów w Polsce”, które obejmują całokształt zagadnień związanych z prowadzeniem gospodar-
ki leśnej. W opracowaniu raportu brali udział pracownicy zakładów: Zarządzania Zasobami 
Leśnymi, Ochrony Lasu, Ekologii Lasu oraz Samodzielnej Pracowni Ochrony Przeciwpo-
żarowej Lasu (J. Głaz, G. Zajączkowski, M. Jabłoński, M. Mionskowski, P. Lech, B. Ubysz 
i in). W edycji przygotowanej w 2014 r., odnoszącej się do stanu lasów w Polsce w roku 2013, 
zamieszczono informacje dotyczące: 1) charakterystyki zasobów lasów w Polsce, 2) realizacji 
głównych funkcji lasów, 3) oceny zagrożeń środowiska leśnego. 

Z raportu wynika, że: 
 – zasoby leśne kraju sukcesywnie się zwiększają. Powierzchnia lasów w 2013 r. wy-

niosła 9177 tys. ha, a ich miąższość wzrosła do 2,4 mld m3, w tym w Lasach Państwo-
wych 1929 mld m3. W ramach realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” 
zalesiono 4,1 tys. ha;

 – użytkowanie zasobów drzewnych w 2013 r. wyniosło 35,8 mln m3 grubizny netto, 
w tym w lasach PGL Lasy Państwowe − 34,1 mln m3. Pozyskanie w rębniach zupełnych 
ograniczono do 6,2 mln m3, tj. do 18,1% ogółu pozyskania grubizny;

 – lasy na obszarach chronionych (parki narodowe, krajobrazowe i obszary chronionego 
krajobrazu) zajmują obecnie 3,7 mln ha. W ramach sieci Natura 2000, do końca 2013 r. na 
terenie całego kraju wyznaczono 145 obszarów specjalnej ochrony ptaków oraz 845 obsza-
rów mających znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej. Obecnie obszary Natura 2000 obej-
mują łącznie 6827 tys. ha, co stanowi ok. 20% powierzchni kraju. Na gruntach w zarządzie 
Lasów Państwowych obszary te stanowią 38,1% powierzchni.

Odnotowano nieznaczne pogorszenie się stanu zdrowotnego lasów ocenianego na podsta-
wie defoliacji koron drzew. Udział drzew zdrowych (klasa defoliacji 0) zwiększył się z 11,3% 
w roku 2012 do 13,7% w roku 2013; jednocześnie zmniejszył się udział drzew uszkodzo-
nych (defoliacja powyżej 25%, klasy defoliacji 2−4), wynosi on obecnie 18,8%. W roku 
2013 aktywność najgroźniejszych szkodników pierwotnych pozostawała na poziomie z lat 
2011–2012, natomiast zagrożenie stanu lasu ze strony szkodników wtórnych zmniejszyło się 
w porównaniu z rokiem poprzednim o 25,6%. Areał występowania grzybowych chorób in-
fekcyjnych zmniejszył się w 2013 r. o blisko 12%, w tym największe zagrożenie stanowiły 
choroby korzeni drzew (76,6% ogólnej powierzchni występowania chorób). Zmniejszyła się 
powierzchnia szkód powodowanych przez zjawiska zamierania większości gatunków drzew, 
tendencja ta dotyczyła również występowania osutki sosny i rdzy na igłach i liściach. Wzrost 
odnotowano jedynie w przypadku zamierania pędów sosny i pojawiania się mączniaka dębu.

W Zakładzie Zarządzania Zasobami Leśnymi opracowano raport krajowy dotyczący 
wdrażania zobowiązań wynikających z Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Eu-
ropie (MCPFE) (M. Kalinowski, M. Jabłoński, A. Kaliszewski, 2010). Raport dotyczy 
oceny zmian stanu lasów, zrównoważonego i trwałego gospodarowania zasobami leśny-
mi (wskaźniki ilościowe i jakościowe), a także oceny zaawansowania wdrożeń wynika-

rozwoj.indd   154 2015-06-01   10:56:37



 155

jących z porozumień zawartych w ramach MCPFE. Wraz z innymi raportami krajowymi, 
przygotowane opracowanie posłużyło jako materiał źródłowy przy sporządzaniu rapor-
tów: „Stan lasów Europy w 2011 r.” oraz „Realizacja porozumień międzynarodowych 
dotyczących lasów europejskich w latach 2007−2011”. Dokumenty te stały się podstawą 
do dyskusji i decyzji politycznych, podejmowanych na VI Ministerialnej Konferencji 
Ochrony Lasów w Europie. Zakres pracy obejmował:

 – paneuropejskie wskaźniki jakościowe zrównoważonego gospodarowania zasobami 
leśnymi oraz wdrażanie zobowiązań wynikających z Ministerialnego Procesu Ochrony 
Lasów w Europie;  

 – informację o wdrożeniu „porozumień warszawskich” oraz działań podjętych od 
2007 r. w ramach wypełnienia zobowiązań wynikających z wcześniejszych porozumień 
podjętych w ramach Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie, w zakresie po-
stanowień: Deklaracji Warszawskiej, Rezolucji Warszawskiej nr 1: Lasy, drewno, ener-
gia, Rezolucji Warszawskiej nr 2: Lasy i woda;

 – wskaźniki ilościowe MCPFE w zakresie stanu lasów oraz trwałego i zrównoważo-
nego gospodarowania zasobami leśnymi w Europie 2011.

W „Krajowym programie zwiększania lesistości” (KPZL) przyjętym do realizacji przez 
Radę Ministrów w 1995 r. zapisano wymóg jego aktualizacji co 5 lat. Poprzedniej aktualizacji 
dokonano w 2009 r., w związku z czym A. Kaliszewski, E. Wysocka-Fijorek, M. Jabłoński 
i W. Młynarski (2014) wykonali projekt aktualizacji KPZL, z prognozą jego realizacji w la-
tach 2014−2020 oraz opracowali prognozę jego oddziaływania na środowisko.

Źródłem danych o realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” w latach 
1995−2013 były publikacje statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego. Informacje 
o czynnikach ograniczających realizację KPZL w ostatnich latach pochodziły z ankiety 
w sprawie wybranych aspektów realizacji zalesień, przeprowadzonej korespondencyjnie 
we wszystkich biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
(314 jednostek), starostwach powiatowych (314 powiatów ziemskich oraz 66 miast na 
prawach powiatów) oraz nadleśnictwach (430 jednostek) w kraju. Wyniki analizy danych 
pozwoliły na sformułowanie m.in. następujących wniosków:

1. Analiza rozmiaru zalesień w latach 2001−2013 oraz prognoza powierzchni zalesień 
do roku 2020 wskazuje, że nie będzie możliwe osiągnięcie celu, wyznaczonego w „Kra-
jowym programie zwiększania lesistości”, tzn. zalesienia w latach 2001−2020, wynoszą-
cego 680 tys. ha gruntów. Przewidywany rozmiar zalesień wyniesie ok. 184 tys. ha, co 
stanowi 27% przyjętych założeń, i będzie wyraźnie wyższy na gruntach stanowiących 
własność Skarbu Państwa (50%), niż na gruntach niepaństwowych (22%).

2. Pełna realizacja „Krajowego programu zwiększania lesistości” w ujęciu powierzch-
niowym wymagałaby zalesienia w okresie od 2014 do 2020 r. 520,7 tys. ha gruntów, 
z czego 85% stanowić musiałyby zalesienia na gruntach niepaństwowych. Oznaczałoby 
to konieczność zalesiania w latach 2014−2020 ponad 74 tys. ha gruntów rocznie.

3. Istotny spadek corocznego rozmiaru zalesień obserwowany jest od 2006 r. i ma 
związek z dynamicznymi przemianami społeczno-gospodarczymi na obszarach wiej-
skich, po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

4. Główne czynniki wpływające na załamanie realizacji KPZL mają charakter długookre-
sowy i mało prawdopodobne jest odwrócenie niekorzystnego trendu w najbliższych latach.
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5. Niespójne na poziomie kraju podejście do opracowywania dokumentacji urządze-
niowej, stopniowe prowadzenie modernizacji gruntów i budynków oraz brak wiedzy 
o zaawansowaniu wymienionych działań, ogranicza możliwości wykonania wiarygod-
nych prognoz dotyczących zmian powierzchni lasów. 

6. Zarezerwowana w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2013−2020 kwota 
ok. 285 mln zł jest niewystarczająca nie tylko do zwiększenia corocznego rozmiaru 
zalesień, ale nawet do utrzymania go na obecnym poziomie.

2.5.3. Monitorowanie zanieczyszczeń środowiska i stanu zdrowotnego lasu

Monitoring lasu, w postaci w jakiej funkcjonuje obecnie, wywodzi się z potrzeby 
śledzenia zmian stanu lasu w okresie narastania procesu jego zamierania, które wystąpiło 
w Polsce na przełomie lat 70. i 80. XX w. W powszechnej opinii główną przyczyną tego 
zjawiska były wysokie koncentracje zanieczyszczeń powietrza. 

Uchwałą nr 7 Kolegium Lasów Państwowych z dnia 21 marca 1984 r. oraz Zarządze-
niem nr 39 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 16 grudnia 1985 r. utworzo-
no system pomiarów zanieczyszczeń powietrza na terenach leśnych (monitoring technicz-
ny). Koncepcję sieci pomiarowej opracowali pracownicy Instytutu Badawczego Leśnictwa: 
J. Olszewski, J. Wolak, S. Dunikowski. Wdrożeniem systemu pomiarowego zajmowali się 
M. Primus i J. Wawrzoniak. Obsługę punktów pomiarowych zapewniała administracja La-
sów Państwowych, a prace laboratoryjne wykonywały początkowo pracownie siedliskowo- 
-gleboznawcze Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, a później Laboratorium Analiz 
Fizykochemicznych Instytutu Badawczego Leśnictwa. W początkowym okresie pomiar 
zanieczyszczeń powietrza metodą kontaktową wykonywano na ponad 2000 punktach 
pomiarowych. Z czasem liczba punktów była redukowana, aż do 148 w 1994 r., kiedy 
założono stałe powierzchnie obserwacyjne II rzędu (SPO II) i przeprowadzono zmianę 
zakresu pomiarów i stosowanej metody.

W 1989 roku Instytut Badawczy Leśnictwa przystąpił do uruchomienia monitoringu 
uszkodzeń lasu (monitoring biologiczny) zakładając 1500 stałych powierzchni obserwa-
cyjnych I rzędu (SPO I) i przeprowadzając pierwsze obserwacje cech morfologicznych 
koron drzew próbnych. W tym samym roku Polska przystąpiła do Międzynarodowego 
Programu ICP-Forests pt.: „Ocena i monitoring wpływu zanieczyszczeń powietrza na 
lasy” i od tej pory wyniki krajowego monitoringu lasu są zamieszczane w corocznym 
Raporcie „Forest Damage and Air Pollution”. W 1991 r. monitoring lasu jako podsystem 
włączono do Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Państwową 
Inspekcję Ochrony Środowiska. 

W 2006 roku nastąpiła integracja monitoringu lasu z wielkoobszarową inwentary-
zacją stanu lasu. Wyróżniono 2212 (289 oczekujące) stałych powierzchni obserwacyj-
nych I rzędu w drzewostanach powyżej 20 lat i wszystkich kategorii własności. Są one 
zlokalizowane w regularnej sieci 8 × 8 km, z czego powierzchnie w sieci 16 × 16 km przy-
należą do sieci ogólnoeuropejskiej. Stałe powierzchnie obserwacyjne II rzędu (w liczbie 
148) zlokalizowane są w każdej dzielnicy przyrodniczo-leśnej w drzewostanach sosno-
wych, świerkowych, dębowych i bukowych. Na powierzchniach tych okresowo wy-
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konywane są badania: glebowe, chemizmu aparatu asymilacyjnego, dendrometryczne, 
roślinności runa i odnowienia naturalnego. Na 12 stałych powierzchniach obserwacyj-
nych monitoringu intensywnego (SPO MI) wybranych ze SPO II rzędu realizowany jest 
najszerszy zakres pomiarów i obserwacji, obejmujący dodatkowo: depozyt całkowity na 
otwartej przestrzeni i pod koronami drzew, roztwory glebowe, zanieczyszczenie powie-
trza SO2 i NOX metodą pasywną oraz pomiary meteorologiczne.

Wyniki monitoringu lasu wskazują na poprawę stanu zdrowotnego drzewostanów 
w Polsce. Porównując rok 1994 i 2013 można stwierdzić poprawę stanu zdrowotnego 
w całym kraju, ale szczególnie wyraźną w południowej części Polski. Poprawa stanu 
zdrowotnego dotyczy szczególnie jodły i sosny. Pozostałe gatunki wykazują znaczną 
zmienność poziomu zdrowotności w poszczególnych latach. Przyczynami poprawy stanu 
zdrowotnego drzewostanów są: znaczne obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza, 
wydłużenie okresu wegetacyjnego i wzrost średniej temperatury powietrza.

Program monitoringu lasu jest realizowany przez Instytut Badawczy Leśnictwa i fi-
nansowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Leśnictwa 
i Ochrony Przyrody Ministerstwa Środowiska, z funduszy NFOŚiGW oraz Generalną 
Dyrekcję Lasów Państwowych. Funkcjonuje on w ramach międzynarodowego programu 
koordynacyjnego ICP-Forests pt. „Ocena i monitoring wpływu zanieczyszczeń powietrza 
na lasy”, wywodzącego się z postanowień konwencji o transgranicznym przemieszcza-
niu się zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości i opiera się na zharmonizowa-
nej metodyce pomiarów i obserwacji. Ponadto w latach 2009–2010 w ramach programu 
monitoringu lasu realizowany był projekt Unii Europejskiej FutMon pt. „Dalszy rozwój 
i wdrożenie systemu monitoringu lasu na poziomie Unii Europejskiej”, finansowany ze 
środków Life + (P. Lech, J. Wawrzoniak, J. Wójcik i in., 2011).

Prace nad metodyką określania stref uszkodzeń lasu w latach 2004−2006 prowadzi-
li E. Dmyterko, A. Bruchwald, J. Głaz i in. Celem prac było: 1) przeprowadzenie badań 
zmierzających do opracowania metody oceny uszkodzenia drzew i drzewostanów, opartej 
na wynikach analizy związków chemicznych w igliwiu i w glebie, 2) ocena przydatności 
wysokorozdzielczych zobrazowań do wyznaczania stref uszkodzeń lasu, 3) opracowanie 
metody określania uszkodzenia drzewostanów iglastych i liściastych na podstawie wizu-
alnej oceny uszkodzenia koron drzew, 4) przeprowadzenie weryfikacji współczynników 
służących do redukcji przyrostu miąższości w strefach uszkodzenia, 5) przedstawienie spo-
sobu tworzenia stref uszkodzenia lasu.

W wyniku badań uzyskano dla różnych gatunków drzew wskaźniki uszkodzenia, któ-
re są skorelowane z reakcją przyrostową drzew na działanie środowiska. Świadczy to 
o poprawności proponowanej metody. Opracowana metoda określania uszkodzenia drze-
wostanu może mieć zastosowanie, poza wyznaczaniem stref uszkodzenia lasu, do oceny 
uszkodzenia kompleksów leśnych, np. położonych przy drogach szybkiego ruchu lub 
większych obiektów leśnych, np. dla rdLP. Informacje o stopniu uszkodzenia drzewosta-
nów mogą być także wykorzystane do ustalania kolejności naboru drzewostanów do cięć 
rębnych. Wyniki badań mogą również znaleźć zastosowanie w nauce – w pracach nad 
poznaniem rozwoju korony drzew, doskonaleniem kryteriów oceny stanu uszkodzenia 
lasu, a także w pracach dotyczących śmiertelności drzew.

Puszcza Białowieska w latach 1986−2009 znajdowała się w strefie zagrożeń zanie-
czyszczeniami powietrza ze źródeł lokalnych i z dalekiego zasięgu, o czym świadczy 
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poziom i rozkład przestrzenny zanieczyszczeń pierwotnych i wtórnych. Poziom depozy-
cji suchej zanieczyszczeń powietrza nie stwarzał zagrożenia, gdyż nie przekraczał war-
tości dopuszczalnych oraz wykazywał istotne trendy malejące. Natomiast utrzymywał 
się wysoki poziom depozycji mokrej (3/4 depozycji całkowitej), zwłaszcza azotu, który 
ma wpływ na eutrofizację siedlisk leśnych oraz na wzrost wrażliwości drzewostanów na 
oddziaływanie czynników biotycznych i abiotycznych.

W latach 2006−2014 ocena stanu środowiska leśnego była wykonywana według jed-
nolitej metodyki stosowanej w krajowym programie monitoringu lasu (E. Malzahn, 2014). 
Na obszarze Puszczy usytuowana była sieć działających w trybie ciągłym 7 punktów 
pomiarowych zanieczyszczeń powietrza (monitoring techniczny) oraz 43 powierzchni 
bioindykacyjnych, na których corocznie pobierano próby dwóch bioindykatorów roślin-
nych: 2-letnich igieł sosny zwyczajnej i mchu rokietnika pospolitego Pleurozium schre-
beri (monitoring biologiczny). Wszystkie analizy były wykonywane w Pracowni Chemii 
Środowiska Leśnego IBL. Równolegle prowadzono analizę zmian klimatycznych na 
podstawie pomiarów wykonywanych na stacji meteorologicznej IMGiW w Białowieży.

Poziom intoksykacji środowiska leśnego Puszczy Białowieskiej, mierzony metoda-
mi bioindykacyjnymi, był charakterystyczny dla obszarów w małym stopniu skażonych. 
Zawartość pierwiastków toksycznych w dwóch bioindykatorach roślinnych: 2-letnich 
igłach sosny i w mchu rokietnika nie przekraczała wartości tolerowanych przez rośli-
ny, była jednak wyższa niż w bioindykatorach rosnących na obszarach najmniej zanie-
czyszczonych w Europie. Poziom kumulacji większości metali ciężkich, zwłaszcza tych 
najbardziej szkodliwych dla środowiska przyrodniczego: ołowiu i kadmu, w obu bioin-
dykatorach wykazywał istotny trend malejący, świadcząc o zmniejszaniu się poziomu 
zanieczyszczenia środowiska leśnego Puszczy.

Prace nad zbudowaniem modelu ryzyka uszkodzenia drzewostanu przez wiatr, prze-
prowadzeniem jego weryfikacji oraz przygotowaniem programu komputerowego do za-
implementowania w SILP prowadził zespół: A. Bruchwald, E. Dmyterko, D. Korzybski 
i M. Mionskowski (2013). Do opracowania i przeprowadzenia oceny modelu ryzyka uszko-
dzenia drzewostanu przez wiatr wykorzystano dane uzyskane z SILP, pochodzące z 430 nad-
leśnictw, wchodzących w skład 17 rdLP. Dane zawierały cechy taksacyjne każdego wydziele-
nia drzewostanowego, miąższość pozyskanego surowca drzewnego zaliczonego do złomów, 
wywrotów i posuszu z lat 2005−2011 i mapy numeryczne nadleśnictw.

Do budowy i oceny modeli ryzyka uszkodzenia drzewostanu wybrano takie nadle-
śnictwa, w których wiatr wyrządził duże szkody w drzewostanach. Wielkość tych szkód 
mierzono udziałem powierzchni drzewostanów uszkodzonych w nadleśnictwie oraz 
miąższością pozyskanych drzew, po wystąpieniu czynnika szkodotwórczego. Profe-
sjonalny program modelu, dostosowany do systemu operacyjnego SILP, wykonała fir-
ma TAXUS, w języku JAVA. Testowanie oprogramowania przeprowadzono na danych 
z drzewostanów 50 wybranych nadleśnictw.

Budowę modelu ryzyka uszkodzenia drzewostanu przez wiatr przeprowadzono w 5 eta-
pach, po każdym powstawał wariant modelu wyższego rzędu, charakteryzujący się większą 
dokładnością. W wariancie I modelu uwzględniono 5 transformowanych cech taksacyjnych 
drzewostanu: średnią wysokość (X1), wiek (X2) i smukłość gatunku głównego (X3), skład 
gatunkowy drzewostanu (X4) i czynnik zadrzewienia (X5), a dla upraw i młodników stopień 
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zagęszczenia drzew. Kolejne, wyższe warianty modelu powstawały z wariantu niższego i do-
datkowej cechy, obejmującej w wariancie II typ siedliskowy lasu, w wariancie III − współ-
czynnik regionalnego ryzyka uszkodzenia drzewostanów, w wariancie IV − cechę związaną 
z wielkością pozyskanej miąższości złomów, wywrotów i posuszu w 10 latach ubiegłych 
i w wariancie V − cechę rzeźby terenu drzewostanu: wystawę, nachylenie stoku i wysokość 
położenia drzewostanu nad poziomem morza.

Wyniki uzyskane przy zastosowaniu modelu ryzyka uszkodzenia drzewostanu po-
zwalają na poznawanie przyczyn wystąpienia szkód, co inspiruje do podjęcia działań 
ograniczających wpływ wiatru na wysokość szkód. Działania te są z zakresu hodowli lub 
urządzania lasu, a niekiedy obu tych dyscyplin.

Realizowany od 2012 r. przez Instytut Badawczy Leśnictwa przy wsparciu Biura Urzą-
dzania Lasu i Geodezji Leśnej projekt „Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachod-
niego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu” jest naj-
większym projektem GIS, przeznaczonym dla leśników i finansowanym przez Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (R. Bałazy, K. Stereńczak, M. Jachym, M. Ciesielski, 
J. Wójcik i in.). Projekt pokrywa zasięgiem obszar części Sudetów Zachodnich (nadleśnic-
twa: Szklarska Poręba i Świeradów), Sudetów Wschodnich (nadleśnictwa: Bystrzyca Kłodz-
ka, Zdroje, Międzylesie, Lądek Zdrój) oraz Beskidu Śląskiego i Żywieckiego (nadleśnictwa: 
Bielsko, Jeleśnia, Ujsoły, Ustroń, Węgierska Górka, Wisła). Łącznie jest to 12 nadleśnictw 
najbardziej zagrożonych zjawiskami klęskowymi o powierzchni ponad 1 978 km2 (778 km2 
Sudety + 1 200 km2 Beskidy). Częściowo (w zakresie powierzchni kołowych) projekt obej-
mie również pozostałe nadleśnictwa Sudetów, m.in.: Jawor, Bardo Śląskie, Jugów, Kamienna 
Góra, Lwówek Śl., Śnieżka, Świdnica, Wałbrzych, Złotoryja. 

Głównym celem projektu jest wyjaśnienie, na podstawie zróżnicowanych badań 
i dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii, procesów wylesiania polskich gór. Za-
równo tych mających miejsce w przeszłości, jak klęska ekologiczna w Sudetach Zachod-
nich, czy obecnych, trwających w Beskidzie Zachodnim. Do tej pory wykonano m.in. 
lotnicze skanowanie laserowe całości obszaru (6−10 pkt/m2), zdjęcia lotnicze, wielokrot-
ne zdjęcia satelitarne, skanowanie terenowe i badania na prawie 600 powierzchniach te-
renowych. Pozyskano ponad 3000 różnych zmiennych, które posłużą do modelowania 
procesów wylesiania gór.

Częścią projektu było również stworzenie portalu GIS, który może nie tylko prezen-
tować wszystkie wykonywane analizy, ale również aktywnie przetwarzać dane i służyć 
jako centrum nowoczesnego systemu wspierania decyzji. Choć prace nad implementacją 
i wdrożeniem niektórych rozwiązań trwać będą do roku 2016, to już teraz system osiągnął 
funkcjonalność, umożliwiającą zaawansowane analizy pracownikom Służby Leśnej. Po-
śród szerokiej gamy udostępnionych narzędzi, kilka zasługuje na szczególną uwagę, jak 
np. automatyczna analiza potoku ładunków. Pozwala ona na symulację obciążenia dróg 
leśnych w kolejnych dziesięcioleciach na podstawie modeli wzrostu drzewostanów. Pra-
cownicy mogą także korzystać z mapy, której celem jest wizualizacja w czasie rzeczywi-
stym pozyskanego drewna w lesie z możliwością sprawdzenia gatunku, jakości itp. System 
umożliwia przesyłanie i odbieranie danych bezpośrednio między serwerem a urządzeniami 
mobilnymi. Dodatkowo dostępne są także analizy stanu zdrowotności drzewostanów, ana-
lizy zmian sposobu użytkowania, zróżnicowane modele terenu i wiele innych. W roku 2014 
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Projekt nagrodzony został prestiżową nagrodą „Za Szczególne Osiągnięcia w Dziedzinie 
GIS” (SAG 2014) w San Diego (USA).

W latach 2010−2014 w Instytucie Badawczym Leśnictwa realizowany był projekt „Le-
śne Centrum Informacji – platforma informacyjna monitoringu środowiska przyrodnicze-
go”. Jego celem było stworzenie kompleksowej platformy informatycznej służącej do skła-
dowania, przetwarzania, udostępniania i analizy danych oraz wyników prac badawczych 
z zakresu ochrony różnorodności biologicznej, monitoringu środowiska leśnego i ochrony 
przeciwpożarowej lasu (D. Korzybski, D. Grygoruk, R. Szczygieł, R. Henicz, M. Brzozow-
ska, M. Piwowarska, R. Bałazy, P. Piwowarski i in.). Realizacja projektu obejmowała m.in.:

 – utworzenie i uruchomienie portalu www IBL, poprzez który udostępniane są wyniki 
prac badawczych szerokiemu gronu odbiorców;

 – dostarczenie zaawansowanej i nowoczesnej infrastruktury IT, w tym sprzętu ser-
werowego, sprzętu biurowego, urządzeń mobilnych (kolektorów) do zbierania danych 
w terenie (ponad 100 zestawów i innego rodzaju sprzętu IT);

 – dostarczenie oprogramowania standardowego, m.in. oprogramowania baz danych, 
serwerów aplikacyjnych, systemów operacyjnych, oprogramowania biurowego, anali-
tycznego, GIS, laboratoryjnego (ponad 200 rodzajów licencji na oprogramowanie);

 – realizację szerokiego zakresu szkoleń, w tym szkoleń z oprogramowania analityczne-
go oraz szkoleń z obsługi systemu LCI (ponad 1500 osobodni certyfikowanych szkoleń);

 – dostarczenie oprogramowania dedykowanego służącego, m.in. do tworzenia baz 
danych badawczych, zarządzania metadanymi, wyszukiwania i udostępniania wiedzy 
i informacji;

 – utworzenie repozytorium naukowych baz danych Instytutu (ponad 60 naukowych 
baz danych).

2.5.4. Akumulacja węgla w ekosystemach leśnych, produkcyjność drzewostanów

Analizę i ocenę modeli JRC_LULUCF_tool i MODELS_tool wykorzystywanych 
w procesie negocjacji drugiego okresu zobowiązań do Protokołu z Kioto przeprowadzili 
M. Jabłoński i K. Jodłowski (2010). Szczegółowe analizy dotyczyły: 

 – uwzględnionych w modelach opracowanych przez Joint Research Centre (JRC) 
opcji ujmowania gospodarki leśnej w drugim okresie zobowiązań;

 – prognozy pochłaniania CO2 przez lasy podlegające gospodarce leśnej dla lat 
2008−2012;

 – danych źródłowych dla Polski (powierzchni lasów, przyrostu zasobów drzewnych, 
wielkości użytkowania, pochłaniania CO2 wykazywanego w polskich zgłoszeniach do 
Konwencji Klimatycznej);

 – wpływu zmiany danych źródłowych i założeń metodycznych modelu JRC na kształ-
towanie się prognozy pochłaniania CO2;

 – akumulacji węgla w produktach drzewnych.
Przeprowadzone analizy wskazują na potrzebę modyfikacji danych źródłowych dla 

Polski zarówno w modelach JRC, jak i zgłoszeniach do Konwencji Klimatycznej. Wąt-
pliwości budzą negocjowane obecnie opcje ujmowania gospodarki leśnej w przyszłym 
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okresie zobowiązań. Przyjmowanie określonych przez poszczególne kraje prognoz po-
chłaniania CO2 jako poziomu odniesienia dla przyszłych zobowiązań oznacza bowiem 
realizację zaplanowanych scenariuszy rozwoju (użytkowania) zasobów drzewnych, 
z możliwością wystąpienia emisji netto z lasów.

Prace nad określeniem wartości wskaźników do oceny ilości węgla w ekosystemach 
leśnych według listy zawartej w Załączniku 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska do 
projektu ustawy o instrumentach wspomagających redukcję emisji do powietrza gazów 
cieplarnianych i innych substancji prowadzili K. Rykowski, B. Brzeziecki, J. Głaz, M. Ja-
błoński, R. Michalak, J. Wójcik (2011). Załącznik ten zawiera 81 wskaźników o różnym 
charakterze, różnej ważności i przydatności dla realizacji celów ustawy. Część „cech” ma 
charakter czysto porządkowy, niektóre znajdują odzwierciedlenie w istniejących opisach 
taksacyjnych, inne nie mają dostatecznego uzasadnienia merytorycznego, jeszcze inne 
odwołują się do niezdefiniowanych pojęć lub niedostępnych tabel.

Przegląd dostępnych źródeł informacji wskazuje, że wskaźniki zawartości węgla 
w różnych strukturach ekosystemów leśnych są rozproszone, operują na ogół szerokimi 
zakresami wartości, odnoszą się do konkretnych gatunków drzew lub/i warunków klima-
tycznych i na ogół wyrażane są w jednostkach lub współczynnikach (zależnościach allo-
metrycznych) biomasy. Trudno jest wskazać źródła lub skompletować zestaw gotowych 
wskaźników zawartości węgla dla ekosystemów leśnych w Polsce, który zawierałby 
wskaźniki dla wszystkich lub najważniejszych elementów struktury ekosystemu leśnego 
wymienionych w Załączniku 2.

Analiza istniejących wskaźników opracowanych dla innych warunków, jak również 
przegląd wskaźników glebowych opracowanych dla Polski wskazują na dużą ich zmien-
ność, rzędu nawet 300%. Ogranicza to możliwości uogólniania dla dużych obszarów 
i ich praktyczne stosowanie. Autorzy wskazali na źródła, które mogą być wykorzystane 
przy konstruowaniu/kompilowaniu krajowych wskaźników pochłaniania: 1) wskaźniki 
zawartości węgla na podstawie literatury, w tym głównie: Schulze (2000), Quellet (1983) 
(przykłady współczynników równań regresji patrz Aneks 2), 2) wzory empiryczne Suliń-
skiego (Aneks 1), 3) „Tablice węglowe” (Aneks 3).

Szczególnej uwadze należy polecić propozycję opracowania „Tablic węglowych”, 
których przykład zawiera Aneks 3. Struktura Tablic nawiązywałaby do tablic zasobności 
i przyrostu drzewostanów. Tablice zawierałyby dane dotyczące wielkości zasobów węgla 
(w Mg/ha) w biomasie drzewostanu (z podziałem na pnie, gałęzie, igły/liście oraz korzenie, 
inaczej mówiąc na biomasę nadziemną i podziemną), z uwzględnieniem gatunku drzewa, 
bonitacji i wieku. Tablice będzie można wykorzystać w celu określenia zasobów węgla 
w poszczególnych drzewostanach, na podstawie następujących danych wejściowych: gatu-
nek drzewa (gatunki, z uwzględnieniem ew. pięter), bonitacja, wiek, zasobność (lub czyn-
nik zadrzewienia), powierzchnia wydzielenia. Dopełnieniem drzewostanowej części Tablic 
byłaby część dotycząca ściółki, drewna martwego i gleby. Konstrukcja Tablic mogłaby 
opierać się na wykorzystaniu modelu CO2FIX (moduły Biomasa i Gleba).

Niezależnie od powyższego należy rozwijać metody pośrednie oceny produkcji pier-
wotnej oraz gromadzenia węgla w ekosystemach leśnych, stosując zaawansowane i spraw-
dzone metodologie Leaf Area Index oraz Normalized Difference Vegetation Index. Wskaź-
nikiem produkcji pierwotnej netto jest ilość chlorofilu, od której zależy tempo wiązania 
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węgla, tzn. tempo produkcji biomasy. Ilość chlorofilu można mierzyć na odległość me-
todami teledetekcyjnymi (z samolotu lub satelity). Doświadczalnie wykazano, że NDVI 
(Normalized Difference Vegetation Index) jest w chwili obecnej najlepszą miarą produk-
tywności ekosystemów w dużych skalach przestrzennych. Rozwijane w ostatnim okresie 
teledetekcyjne metody w ekologii w powiązaniu z GIS stwarzają perspektywę bieżącego/
cyklicznego pomiaru produkcji pierwotnej i pochłaniania węgla z atmosfery przez lasy.

Główne problemy związane z przystosowaniem gospodarki leśnej do przewidywa-
nych zmian klimatu oraz zagadnienia zasobów węgla w ekosystemach leśnych przedsta-
wił zespół autorski: D. Dobrowolska, K. Rykowski, B. Brzeziecki i M. Jabłoński (2012). 
Według autorów ogólne założenia adaptacji ekosystemów do zmian klimatu są następu-
jące: 1) nastawienie na zabiegi (priorytet), 2) uwzględnianie resiliencji, 3) dążenie do 
zmniejszenia wrażliwości na zmiany klimatu. Gospodarka leśna powinna być dynamicz-
na, otwarta na eksperymenty oraz nastawiona na procesy. Celem strategicznym jest stop-
niowa adaptacja lasów do zmian klimatu i unikanie zmian gwałtownych.

W Polsce występuje 40 gatunków drzew, z których tylko niektóre odgrywają istotną 
rolę w gospodarce leśnej. Gatunki spoza listy „gatunków lasotwórczych” nie mogą nawet 
być przetestowane pod względem ich potencjalnej przydatności, ponieważ ich większy 
udział w drzewostanie jest wykluczony na wszystkich etapach, poczynając od planowania 
składu upraw, poprzez regulacje składu gatunkowego w czyszczeniach i trzebieżach, aż 
po sprzedaż drewna. Elementem stabilizującym zbiorowiska leśne w przypadku wystą-
pienia zaburzeń jest wprowadzanie drugiego piętra podszytów. Należy dążyć do hodowli 
specyficznych genotypów pod kątem szerokiej tolerancji na stresy klimatyczne i ekstre-
malne stany klimatu; oznacza to diametralną zmianę dotychczasowej strategii selekcji. 

Do oceny zawartości węgla w biomasie drzewnej wykorzystano matematyczne modele 
lasu. Wyniki ekologicznego modelu FORLAS wskazują, że zawartość węgla związanego 
w poszczególnych frakcjach biomasy wynosiła ok. 46−49% ich suchej masy. 

W opracowaniu przedstawiono zagadnienia odnoszące się do raportowania zmian 
zasobów węgla w biomasie drzewnej (nadziemnej, podziemnej i w martwym drewnie). 
Podstawą dla wykonywanych dotychczas raportów, w przypadku lasów zarządzanych 
przez PGL LP, były dane z wykonywanych co 10 lat planów urządzenia lasu. Wiary-
godnym źródłem danych o wielkości zasobów drzewnych w Polsce jest niewątpliwie 
wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu. 

Punktem wyjścia do określenia zmian zasobów węgla w biomasie drzewnej jest znajo-
mość przyrostu miąższości zasobów drzewnych na pniu. Według wstępnych wyników wiel-
koobszarowej inwentaryzacji stanu lasów, przyrost miąższości na pniu ogółem w polskich 
lasach wynosi 4,2 m3/ha. Z przeprowadzonych w ramach projektu szacunków wynika, że 
wielkość powyższa przekłada się na akumulację około 1,21 tony C/ha. Ostatni raport przesy-
łany do Protokołu z Kioto zakłada, że w ramach działań z zakresu gospodarki leśnej w bio-
masie nadziemnej raportowana jest sekwestracja 0,56 tony C/ha, czyli zdecydowanie mniej 
niż wskazują wstępne wyniki WISL. Wyższe wskaźniki sekwestracji przyjmuje się natomiast 
w raportach do Protokołu dla zalesień − 1,92 tony C/ha. Po odpowiednim zsumowaniu obu ra-
portowanych wielkości uzyskuje się wskaźnik sekwestracji węgla w biomasie nadziemnej na 
poziomie 0,66 tony C/ha, czyli prawie o połowę mniej niż wynika ze wstępnych danych WISL. 
Polska w raportach do Protokołu z Kioto wykazuje znaczącą sekwestrację węgla w glebach na 
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obszarach zalesień. Zgodnie z dostępną wiedzą o procesach zachodzących w glebach w wy-
niku prowadzenia zalesień na gruntach porolnych, w takich krajach jak Finlandia i Niemcy 
zamiast pochłaniania raportowane są emisje CO2 z gleb organicznych i mineralnych.

W 2013 r. w Zakładzie Lasów Naturalnych wspólnie z Instytutem Thünen’a w Ham-
burgu zrealizowano projekt dotyczący potencjału sekwestracji dwutlenku węgla w lasach 
naturalnych oraz ryzyka ich rozpadu (E. Zin). Projekt realizowano w niemieckich parkach 
narodowych oraz w Puszczy Białowieskiej. Zgromadzono  następujące informacje: 1) ro-
dzaje przeprowadzonych/prowadzonych inwentaryzacji i zakres zbieranych danych (zakres 
czasowy istniejących danych, liczba/częstość powtórzeń etc.); 2) średnie i maksymalne 
wartości zapasu drzewostanów; 3) badania procesów sukcesji (np. stałe powierzchnie ba-
dawcze, transekty etc.); 4) procesy zamierania drzewostanów i ich zasięg oraz przyczyny; 
5) modele używane do oceny wpływu zmian klimatu na ekosystemy; 6) spodziewane za-
grożenia wywołane zmianami klimatu oraz metody minimalizacji ich skutków; 7) naturalne 
procesy dynamiki drzewostanów, szczególnie w kontekście możliwości ich modelowania 
w skali krajobrazowej; 8) potrzeby i zainteresowania badawcze odwiedzanych parków na-
rodowych; 9) istniejące i planowane kontakty/sieci naukowe parków.

Po zakończeniu części terenowej rozpoczęto część kameralną w Instytucie Thünen’a  
w Hamburgu, polegającą na: 1) opracowaniu baz danych literaturowych (z wykorzy-
staniem oprogramowania Citavi), dotyczących potencjału sekwestracji węgla w wy-
branych niemieckich i polskich parkach narodowych oraz 2) pracach nad artykułem 
naukowym o roboczym tytule: „Carbon sequestration potential of not managed forests 
and their risk for collapsing, lesson learned from national parks”, mającym stanowić 
podsumowanie projektu. Prace te polegały na dyskusjach nad zakresem artykułu, jego 
zawartością merytoryczną, rozpiętością, strukturą, docelowym czasopismem.

Utworzono dwie niezależne bazy danych literaturowych dotyczących potencjału se-
kwestracji dwutlenku węgla w lasach naturalnych oraz ryzyka ich rozpadu: 1) dla nie-
mieckich oraz 2) dla polskich parków narodowych, co było celem realizacji projektu.

Projekt „Modelowanie bilansu węgla na poziomie lokalnym i globalnym Państwo-
wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz opracowanie naukowe parametrów 
wejściowych i scenariuszy działań gospodarczych dla obszaru Polski” to kolejny duży 
projekt badawczo-wdrożeniowy, realizowany od 2012 r. na zlecenie Państwowego Go-
spodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (R. Bałazy, K. Stereńczak, M. Ciesielski i in.). 
Równolegle z pracami badawczymi, prowadzone są również rozmaite zadania informa-
tyczne, których celem ma być dostarczenie zleceniodawcy oprogramowania umożliwia-
jącego modelowanie emisji CO2 na podstawie zdefiniowanych zmiennych. 

Głównym partnerem w realizacji tematu jest jednostka Canadian Forest Service Paci-
fic Forestry Center (Kanada), która jest obecnie jedną z wiodących instytucji na świecie, 
zajmujących się modelowaniem węgla. Dzięki temu, oprogramowaniem bazowym, które 
posłużyć ma do dalszych prac implementacyjnych, jest CBM-CFS (Carbon Budget Mo-
del of the Canadian Forest Sector). Ponad dwudziestoletnie doświadczenia w zakresie 
rozwoju tego narzędzia sprawiły, że trwają obecnie próby jego wdrożenia do wielu państw 
Unii Europejskiej (m.in. Niemiec, Danii, Włoch, Francji, Austrii, Słowenii) oraz np. Chin, 
Rosji czy Meksyku. Podstawową zaletą rozwiązania kanadyjskiego jest możliwość wymiany 
całej bazy danych przyrodniczych na nową, charakterystyczną dla danego kraju.
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Głównym wyzwaniem, jakie stoi przed zespołem realizującym projekt, jest dostoso-
wanie oprogramowania do wykorzystywania danych z SILP. Do tej pory udało się przy-
stosować ponad połowę słowników, które definiują wpływ wybranych czynności gospo-
darczych, albo zdarzeń losowych na sekwestrację węgla.

Badania nad zróżnicowaniem zdolności produkcyjnych siedliska w obrębie typu sie-
dliskowego lasu prowadził A. Cieśla (2008). Badania siedliskowe i dendrometryczne 
prowadzono na obszarze jednej krainy przyrodniczo-leśnej w wybranych drzewostanach 
sosnowych IV i starszych klas wieku, rosnących na siedlisku Bśw, BMśw i LMśw. W pra-
cach siedliskowych zastosowano kompleksową metodę typologiczną IBL (Mroczkiewicz, 
Trampler 1964). Prace dendrometryczne (pomiar pierśnic i wysokości drzew) wykonano 
na powierzchniach próbnych, których wielkość uzależniono od wieku drzewostanu.

W pracach kameralnych zestawiono powierzchnie badawcze w grupach siedlisko-
wych i wykonano analizę zdolności produkcyjnej badanych siedlisk przy zastosowaniu 
bonitacji jako głównego wykładnika możliwości produkcyjnych drzewostanu. Porówna-
no wybrane cechy dendrometryczne drzewostanów (m.in. wiek, zagęszczenie i bonitację) 
w zależności od typu siedliskowego lasu (TSL) w obrębie analizowanego TSL i pomię-
dzy TSL. Przeanalizowano również zmienność chemicznych właściwości głównych po-
ziomów glebowych w obrębie wybranych grup siedliskowych.

Stwierdzono, że czynnikiem o charakterze siedliskowym, mającym wpływ na pro-
dukcyjność siedliska we wszystkich typach siedliskowych lasu, było tempo rozkładu 
materii organicznej. Uzyskano wyniki wskazujące na pilną potrzebę podjęcia badań nad 
nowym systemem bonitowania siedlisk leśnych w Polsce. Stosowana obecnie metoda nie 
daje oczekiwanych rezultatów nawet w przypadku niewielkiego i starannie wyselekcjo-
nowanego pod względem siedliska obiektu.

W ramach oceny relacji między sosną i bukiem w składzie gatunkowym mieszanych 
drzewostanów bukowo-sosnowych w aspekcie produkcyjności M. Dudzińska (2009) ba-
dała: 1) prawidłowości wzrostu buka i sosny, 2) kształtowanie się reakcji przyrostowej 
sosny i buka przy różnym stopniu nasilenia konkurencji, 3) procesy konkurencji i wzro-
stu radialnego tych gatunków dla opracowania algorytmu matematycznego, służącego 
prognozom rozwoju.

Przeprowadzone analizy relacji wzajemnego oddziaływania drzew i jego wpływu na 
wzrost oraz poznanie prawidłowości wzrostu grubości, wysokości i miąższości buka i so-
sny zmierzały do poznania produkcyjności drzewostanów mieszanych bukowo-sosno-
wych oraz do opracowania modelu wzrostu tych drzewostanów i szczegółowych zasad 
ich pielęgnacji. Badania przeprowadzono na materiale pochodzącym ze 101 powierzchni 
próbnych położonych na terenie nadleśnictw: Miłomłyn (56), Stare Jabłonki (27) i Ku-
dypy (8). Reprezentowały one 78 drzewostanów bukowo-sosnowych oraz 23 drzewosta-
ny sosnowe z podrostem bukowym, rosnące na siedlisku boru mieszanego świeżego 
(BMśw) i lasu mieszanego świeżego (LMśw). Wiek piętra sosnowego drzewostanów 
na poszczególnych powierzchniach wahał się w granicach od 45 do 150 lat. Przeciętna 
pierśnica wynosiła od 19,1 do 50,3 cm. Średnia wysokość kształtowała się w granicach 
od 17,6 do 39,4 m. Bonitacja wahała się od 24,6 do 38,2 m (wysokość górna w wieku 
100 lat). Stopień zagęszczenia piętra sosnowego wahał się w granicach od 0,18 do 1,0. 
Wiek piętra bukowego badanych drzewostanów wahał się od 29 do 123 lat. Przeciętna 
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pierśnica przyjmowała wartości od 10,6 do 40,3 cm. Średnia wysokość buków wahała się 
od 10,9 do 34,3 m. Bonitacja kształtowała się w granicach od 23,3 do 42,3 m. Stopień 
zagęszczenia piętra bukowego wahał się od 0,17 do 0,9.

Analiza wyników oraz zgromadzone materiały były podstawą:
 – opracowania modelu wzrostu wysokości buka rosnącego w drugim piętrze drze-

wostanów sosnowych (może on zostać wykorzystany do badań nad tempem wzrostu wy-
sokości i opracowania siatki bonitacyjnej);

 – opracowania modelu wzrostu wysokości odnowień podokapowych buka;
 – określenia faz wzrostu wysokości buka rosnącego w drugim piętrze;
 – opracowania modeli wzrostu grubości buka i sosny w drzewostanach mieszanych, 

na podstawie których można wyznaczyć tempo wzrostu średniej pierśnicy drzewostanu;
 – opracowania modelu wzrostu miąższości buka rosnącego w drugim piętrze;
 – oceny kształtowania się reakcji przyrostowej buka i sosny;
 – oceny wpływu procesu konkurencji na wzrost radialny buka i sosny.

Przeprowadzone badania stanowią podstawę do opracowania modelu wzrostu dla 
drzewostanów mieszanych bukowo-sosnowych, a ich kontynuacja pozwoli na opracowa-
nie wskazówek dla praktyki leśnej w różnych regionach Polski.

Badania produkcyjności drzewostanów na stałych powierzchniach doświadczal-
nych założonych na przełomie XIX i XX wieku przez Schwappacha prowadzone były 
przed II wojną światową przez Instytut Badawczy Leśnictwa w Eberswalde. W latach 
pięćdziesiątych XX w. materiały dotyczące stałych powierzchni doświadczalnych zo-
stały przekazane stronie polskiej. Obecnie prace badawcze i inwentaryzacyjne są nie-
przerwanie kontynuowane przez Zakład Urządzania i Monitoringu Lasu (M. Dudziń-
ska, A. Cieśla).

Instytut posiada dokumentację dotyczącą siedemdziesięciu powierzchni znajdujących 
się na terenie Ziem Odzyskanych w postaci raptularzy oraz fotokopii szkiców i map wy-
konanych przez stronę niemiecką. Każda powierzchnia jest inwentaryzowana co pięć lat. 
Tworzona obecnie dokumentacja pomiarowa zapisywana jest w postaci plików sekwen-
cyjnych łatwych do wykorzystania przez elektroniczną technikę obliczeniową.

Tematyka badań prowadzonych na stałych powierzchniach doświadczalnych obej-
muje wielkość i dynamikę bieżącego i przeciętnego przyrostu miąższości, dynamikę 
wydzielania się posuszu pod wpływem naturalnych procesów zachodzących w drze-
wostanach lub czynników zewnętrznych oddziaływujących na drzewostany oraz wpływ 
rodzaju i intensywności trzebieży na ilościowe i jakościowe cechy określające produkcyj-
ność drzewostanów. Poznanie reakcji przyrostowych wynikających z prowadzonych za-
biegów hodowlanych ma duże znaczenie dla polepszenia efektywności produkcji drewna 
i zapewnienia trwałości lasu na danym terenie. Dotychczas, na podstawie danych zebra-
nych na stałych powierzchniach doświadczalnych, zostały opracowane wyniki badań nad 
wpływem różnego rodzaju trzebieży na produkcję drzewostanów sosnowych oraz mie-
szanych sosnowo-świerkowych. Opracowano także nowe tablice zasobności oraz tablice 
cięć pielęgnacyjnych dla drzewostanów dębowych, bukowych i olszowych.

Dalekosiężnym celem podjętych prac jest zbadanie przydatności, stosowanych obec-
nie w praktyce urządzeniowej, modeli wzrostu i ewentualne zaproponowanie zastosowa-
nia nowych rozwiązań opartych na opracowanych stochastycznych modelach wzrostu.
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Praca nad doskonaleniem modeli wzrostu, której ważną częścią jest ocena przeprowa-
dzana na niezależnym materiale empirycznym (stałe pow. doświadczalne), przyczyni się 
do ich coraz lepszego działania i wykorzystania w:

 – przetwarzaniu wyników okresowej inwentaryzacji lasu,
 – opracowaniu optymalnego planu cięć użytkowania rębnego,
 – korekcie planów w przypadku wystąpienia zjawisk o charakterze klęskowym,
 – wstępnej ocenie poprawności wykonania zabiegów pielęgnacyjnych,
 – przetwarzaniu danych uzyskanych z inwentaryzacji wielkoobszarowej.

2.6. Użytkowanie lasu

2.6.1. Użytkowanie główne

Wpływ techniki i technologii pozyskiwania drewna na wybrane elementy środowiska 
leśnego badali M. Suwała, D. Farfał, A. Żółciak, S. Ślusarski, I. Olejarski, W. Filipiak, 
K. Jodłowski, M. Kalinowski i in. (2006). Ponownie określono skutki uszkodzeń drzew 
i gleby na powierzchniach doświadczalnych, na których przed dziesięciu laty przeprowa-
dzono inwentaryzację uszkodzeń drzew i gleby, powstałych podczas pozyskiwania drew-
na w drzewostanach sosnowych w trzebieżach późnych. Od tamtego czasu nie wykony-
wano w nich żadnych prac, które mogłyby zakłócić wyniki przeprowadzonej wówczas 
inwentaryzacji uszkodzeń. W badaniach określano: właściwości fizyczne (regenerację) 
gleby w jej uszkodzeniach, żywotność korzeni drzew w uszkodzeniach gleby, występo-
wanie grzybów i owadów w ranach drzew, wpływ uszkodzeń gleby na średnie roczne 
przyrosty pierśnicy, wysokości i miąższości drzew, wpływ uszkodzeń drzew na ich śred-
nie przyrosty roczne pierśnicy, wysokość i miąższość. Między innymi stwierdzono, że: 

Po 10 latach od powstania uszkodzeń gleby przy pozyskiwaniu drewna w drzewosta-
nach sosnowych podczas trzebieży późnych następuje wyraźna jej regeneracja w uszko-
dzeniach. Nie stwierdzono statystycznie istotnego wpływu wariantów uszkodzeń gleby 
i występujących w niej korzeni, przy zastosowanych procesach technologicznych pozy-
skiwania drewna na żywotność korzeni drzew. Zróżnicowanie wiekowe drzewostanów 
oraz odmienne warunki meteorologiczne w kolejnych sezonach badawczych w więk-
szym stopniu zadecydowały o rozwoju korzeni drobnych sosny niż procesy technolo-
giczne pozyskiwania drewna, zastosowane przed 10 laty.

Drewno w obrębie ran, po 10 latach od ich wystąpienia, zachowało właściwy sobie 
kolor i prawidłową strukturę. W ranach nie stwierdzono grzybów rozkładających żywicę 
i ułatwiających w ten sposób dostęp do odsłoniętego drewna grzybom powodującym 
siniznę lub zgnilizny. Nie stwierdzono również obecności grzybów podstawkowych. 
W przypadku badanych ran drzew, żywica zapewniła skuteczną ich ochronę, dzięki cze-
mu nie doszło do wniknięcia do wnętrza drewna zarodników grzybów.

Po 10 latach od wystąpienia uszkodzeń drzew przy pozyskaniu drewna, ślady żerowa-
nia szkodników wtórnych stwierdzono na 2,8% drzew próbnych. Można stwierdzić (na 
podstawie analizowanej próby drzew uszkodzonych), że po okresie 10 lat od powstania 
ran, stan sanitarny drzewostanów jest dobry i nie przekracza ogólnie przyjętych norm.
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Wpływ uwzględnionych w badaniach wariantów uszkodzeń gleby na średni przyrost 
roczny pierśnicy, wysokości i miąższości drzew w latach 1–10 oraz 1–5 i 6–10 od wystą-
pienia uszkodzeń okazał się statystycznie nieistotny. 

Przyrosty roczne pierśnicy drzew uszkodzonych okazały się istotnie większe niż nie-
uszkodzonych. W żadnym z analizowanych porównań nie stwierdzono istotnych różnic 
w przyrostach rocznych wysokości między drzewami uszkodzonymi i nieuszkodzonymi. 
Przyrosty roczne miąższości drzew uszkodzonych były większe niż nieuszkodzonych, ale 
w zdecydowanej większości ran różnice okazały się statystycznie nieistotne.

M. Suwała, W. Filipiak, R. Gniady i M. Gołębiowski w roku 2006 zakończyli prace 
nad procesami technologicznymi pozyskiwania drewna w rębniach złożonych. Autorzy 
określili wpływ wybranych procesów technologicznych (obejmujących operacje techno-
logiczne, a więc ścinkę, okrzesywanie i wyróbkę, a także zrywkę drewna) na wydajność 
pracy i koszt jednostkowy oraz uszkodzenia drzew i gleby przy pozyskiwaniu drewna 
w rębniach o charakterze przerębowym oraz w pierwszym etapie rębni gniazdowej. Na 
podstawie uzyskanych wyników, w drzewostanach zagospodarowanych rębniami złożo-
nymi na terenach równinnych oraz na stokach o nachyleniu do około 35% proponuje 
się upowszechniać odpowiednie procesy technologiczne w ramach metody drewna krót-
kiego, które zapewniają zmniejszenie kosztów jednostkowych, uszkodzeń drzew i gleby 
oraz zwiększenie wydajności pracy, w porównaniu z procesami w metodzie dłużycowej.  

Aspekty ekonomiczne, ekologiczne i ergonomiczne pozyskiwania drewna w le-
śnych kompleksach promocyjnych badali: K. Jodłowski, J. Głaz, B. Piszcz, M. Go-
łębiowski, R. Gniady i L. Gawkowska (2008). Zakres prac obejmował: 1) przegląd 
celów i zadań stawianych leśnym kompleksom promocyjnym; 2) określenie ograniczeń 
mogących w sposób istotny wpłynąć na rozmiar, dobór metod i koszty pozyskiwania 
drewna; 3) przeprowadzenie analizy i oceny pozyskiwania drewna w kategoriach cięć 
i rębniach w wybranych nadleśnictwach w trzech leśnych kompleksach promocyj-
nych: „Bory Tucholskie”, „Lasy Mazurskie” i „Lasy Warszawskie”; 4) sporządzenie 
prognozy pozyskiwania drewna w kategoriach cięć i rębniach na lata 2010, 2015 
i 2020 w tych nadleśnictwach; 5) opracowanie projektu metod pozyskiwania drew-
na w wybranych Leśnych Kompleksach Promocyjnych; 6) opracowanie stosownych 
wytycznych technologicznych.

Badania terenowe wykonywano na powierzchniach badawczych zlokalizowanych 
w drzewostanach sosnowych przedrębnych (trzebież wczesna i późna) i rębnych (rębnia 
zupełna) nadleśnictw: Chojnów, Dąbrowa i Maskulińskie. Do badań procesów techno-
logicznych wybrano typowe dla tych nadleśnictw regularnie użytkowane drzewostany 
gospodarcze, rosnące na siedlisku boru świeżego i boru mieszanego świeżego. Wiek 
drzewostanów, w których prowadzono badania wynosił od 33 do 130 lat. 

Działalność trzech testowych LKP w zakresie techniki i technologii pozyskiwania 
drewna w zasadzie niczym nie wyróżnia się w stosunku do pozostałych jednostek, co 
potwierdza przegląd programów gospodarczo-ochronnych. Poza LKP „Bory Tucholskie” 
pozostałe w ogóle nie podejmują tych kwestii, formułując jedynie pewne ogólne wskaza-
nia dotyczące kierunków działań hodowlanych, m.in. ograniczania rozmiaru powierzch-
niowego rębni grupy I na rzecz rębni III, inicjowania naturalnego odnowienia i ograni-
czania cięć w rejonach o dużym nasileniu ruchu turystycznego.
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Dostosowanie zasad klasyfikacji i pomiaru surowca drzewnego do systemu drewna kło-
dowanego opracowała J. Witkowska (2007). W pierwszym etapie prac wykonano ocenę 
i przydatność tzw. warunków technicznych DGLP, stosowanych przy klasyfikacji surowca 
iglastego wielkowymiarowego, również kłodowanego – przeznaczonego dla odbiorców 
krajowych. Badania przeprowadzono na sześciu powierzchniach badawczych. W drugim 
etapie prac, w wyniku analizy warunków technicznych dla drewna w kłodach przeznaczone-
go na eksport, konsultacji z pracownikami RDLP we Wrocławiu; specjalistami ds. gospodarki 
drewnem z rdLP we Wrocławiu, Toruniu, Poznaniu i Olsztynie, a po zapoznaniu się z odbio-
rem surowca z kraju na składnicy przy zakładach drzewnych Klausner, opracowano wstępne 
warunki techniczne dla drewna iglastego: sosnowego oraz jodłowego/świerkowego. Zweryfi-
kowano je, klasyfikując surowiec na 8 powierzchniach badawczych: 4 dla drewna sosnowego 
i 4 dla drewna świerkowego i dokonując drobnych korekt. Klasyfikacje przeprowadzono wa-
riantowo, uwzględniając warunki techniczne DGLP (klasyfikacja dłużycowa), normy euro-
pejskie (PN-ENV 1927-1 lub 2002 PN-ENV 1927-2-2002), a w przypadku opracowanych 
warunków technicznych − zróżnicowane długości kłód (3, 4, 5, i 6 m).

Wpływ manipulacji dłużyc drewna wielkowymiarowego sosnowego (W0) na zmianę 
udziału klas jakości oraz przychodu ze sprzedaży drewna badali J. Witkowska, R. Gniady 
i Z. Rzecznik (2008). Badania przeprowadzono na pięciu powierzchniach sosnowych 
na terenie nadleśnictw: Iława i Zamrzenica. Surowiec do pomiaru i klasyfikacji przy-
gotowano w postaci dłużyc o średnicy w górnym końcu bez kory – 14 cm. Klasyfikację 
surowca przeprowadzono z wykorzystaniem warunków technicznych DGLP dla drewna 
wielkowymiarowego iglastego. Na poszczególnych powierzchniach badawczych prze-
prowadzono ją w trzech wariantach: 1) dla surowca w całej długości, 2) po rozcięciu 
dłużycy w odległości 14 m od odziomka, 3) po rozcięciu dłużycy na kłody 4-metrowe.

Podczas klasyfikacji surowca najlepsze wyniki ilościowo-jakościowe uzyskano dla su-
rowca w całych długościach. Zastosowanie zaokrąglania wyników pomiaru średnic w dół 
spowodowało, że ogólna miąższość klasyfikowanego surowca, w stosunku do obliczonej 
przy użyciu średnic zaokrąglanych matematycznie, zmniejszyła się o około 2,5%. Najwyż-
szy wyliczony przychód ze sprzedaży otrzymano dla surowca w postaci dłużyc w całych 
długościach. Po przecięciu dłużyc na długości 14 m, przy założeniu przychodu ze sprzeda-
ży surowca w całych długościach jako 100%, uzyskano 94,8% tego pierwszego.

Gdyby surowiec klasy WA i WB, odcinany z poszczególnych dłużyc na długości 
14 m, był potraktowany w dalszym ciągu jako te klasy, a nie jako klasa WC, uzyskany 
ze sprzedaży przychód byłby pomniejszony jedynie o straty w miąższości wynikające 
z przecinki i wyniósłby w przybliżeniu 97,35% przychodu ze sprzedaży surowca w ca-
łych długościach.

Najniższy teoretyczny przychód uzyskano po przecięciu surowca na kłody. Wyniósł 
on 88,4% przychodu uzyskanego z drewna nieprzecinanego.

Ocenę współczynników zamiennych dla pozostałości poeksploatacyjnych, wyrabianych 
jako baloty M2BE i zrębki M2ZE na cele energetyki przemysłowej wykonali J. Witkow-
ska i K. Jodłowski (2011). Badania polegały na pomiarze mygieł balotów oraz pomiarze 
zrębków powstałych z ich rozdrobnienia. Baloty pochodziły z drzewostanów Nadleśnictwa 
Olecko. Pomiary przeprowadzono oddzielnie dla stosów z przewagą gatunków liściastych 
i iglastych. 
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Wyniki przeprowadzonych pomiarów pozwoliły na ustalenie zależności pomiędzy 
objętością m3(p) balotów i powstałych z nich zrębków. Średnio dla surowca z drzewosta-
nów iglastych i liściastych stosunek objętości balotów do powstałych z nich zrębków 
wyniósł 1,24. W zezrębkowanych balotach średni udział drewna wyniósł 41,4%. Pozo-
stałą część stanowiło w głównej mierze igliwie i listowie. Uzyskane wyniki wskazują, że: 

− współczynnik zamienny 0,46 dla zrębków powstałych z balotów nie jest odpowied-
ni, choćby ze względu na inny niż w zrębkach leśnych opałowych skład,

− współczynnik zamienny 0,25 stosowany dotąd dla grupy M2, w odniesieniu do 
balotów wydaje się być nieco zaniżony.

Przeprowadzone pomiary terenowe i badania laboratoryjne pozwoliły na podjęcie 
próby określenia współczynników zamiennych dla zrębków energetycznych i balotów. 
Do obliczeń przyjęto przeciętną gęstość drewna iglastego świeżego na poziomie 700 g/dm3, 
zaś dla drewna liściastego z domieszką drewna iglastego − 900 g/dm3. Na podstawie 
przeprowadzonych badań terenowych i laboratoryjnych zaproponowano następujące, 
przeciętne, współczynniki zamienne z m3(p) na m3: dla zrębków energetycznych – 0,25; 
dla balotów – 0,20.

Ocenę współczynników zamiennych z m3(p) w korze na m3 bez kory dla drewna so-
snowego i świerkowego opracowali J. Witkowska i K. Jodłowski (2011). Ocena doty-
czyła współczynników zamiennych zamieszczonych w projekcie zarządzenia dyrektora 
generalnego Lasów Państwowych. Ocena dotyczyła drewna: w kłodach, przemysłowego 
do przerobu mechanicznego (PM), przemysłowego na masy włókniste (PW), przemy-
słowego pozostałego (PP) oraz opałowego (O). Drewno przemysłowe do przerobu me-
chanicznego (PM) i przemysłowe na masy włókniste (PW) – to nowe grupy drewna. 
Współczynniki zamienne dla surowca typu S2 opracowano wiele lat temu. Od tego okresu 
zmieniły się nie tylko parametry surowca, ale często także wypełnienie stosu, wynikające 
zarówno z mechanicznego wyrobu (okrzesanie), jak i jego układania.

Współczynniki zamienne dla poszczególnych grup surowca zestawiono i podda-
no ocenie. Oprócz wartości wynikających z dotychczasowych badań i zamieszczonych 
w projekcie zarządzenia, umieszczono w nich również wartości zaproponowane obecnie 
przez Instytut.

Nie przeprowadzano badań dotyczących współczynnika zamiennego dla kłód zarów-
no sosnowych, jak i świerkowych o długości 2 m i krótszych. Opinie Instytutu Badaw-
czego Leśnictwa o wysokości współczynników zamiennych dla tego surowca wynikają 
z wiedzy i danych dotyczących surowca stosowego S2 tej długości.

Zaproponowano poniższe wartości współczynników zamiennych dla drewna w kłodach:
 – drewno sosnowe: do 2 m – 0,63; 2 m – 0,62; 3 m – 0,61; 4 m – 0,61 i 5 m – 0,61;
 – drewno świerkowe: do 2 m – 0,68−0,70; 2 m – 0,67; 3 m – 0,66; 4 m – 0,64−0,65 

i 5 m – 0,64−0,65.
Współczynniki zamienne z projektu zarządzenia dyrektora generalnego Lasów Pań-

stwowych dla surowca PM i PW i opału (O) nie wymagały na tym etapie zmian.
Podejmowanie decyzji w łańcuchu dostaw produktów drzewnych obejmuje: wybór od-

powiedniej strategii pozyskania, decyzje kiedy i gdzie wysłać produkty oraz decyzje o ro-
dzaju transportu. K. Jodłowski, G. Zajączkowski, J. Witkowska, H. Lachowicz, P. Gołos, 
W. Młynarski i in. (2012) zrealizowali projekt FLEXWOOD: Niezawodny, elastyczny łań-
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cuch dostaw drewna, współfinansowany ze środków UE. Celem projektu było zbudowanie 
nowoczesnego systemu logistycznego, który umożliwi uzyskanie dodatkowych korzyści 
w całym systemie dostaw drewna. Koncepcje opracowane w ramach projektu wdrażano 
w różnym zakresie w poszczególnych krajach partnerskich. W warunkach polskich skon-
centrowano się na ocenie przydatności idei zaproponowanej w projekcie FLEXWOOD, 
zwłaszcza nowoczesnej techniki i technologii, w odniesieniu do inwentaryzacji lasu oraz 
wykonywania szacunków brakarskich. 

Zastosowanie lasera naziemnego (TLS) w inwentaryzacji lasu analizowano przede 
wszystkim w odniesieniu do sosny, głównego gatunku gospodarczego na powierzchniach 
badawczych. W przypadku pierśnicy różnica między wynikami uzyskanymi z pomia-
rów TLS a sposobem tradycyjnym najczęściej zawierała się w przedziale 1−5% i tylko 
w jednym przypadku okazała się znacznie wyższa, osiągając 16,8%. Znacznie większe 
różnice były przy porównaniu wyników z danymi z aktualizacji bazy SILP. Wyznaczo-
ne wartości przeciętnej pierśnicy drzewostanu przekładają się bezpośrednio na uzyskaną 
wartość miąższości i dokładność jej wyznaczenia. Miąższości uzyskane z SILP różnią się 
znacznie zarówno od wyników uzyskanych przy użyciu TLS, jak i metody tradycyjnej.

Ograniczenia stosowania metody TLS wynikają ze sposobu jej działania. Rozpozna-
wanie zewnętrznych wad budowy, takich jak guzy i sęki (wraz z ich klasyfikacją z uwa-
gi na wielkość, stan zdrowotny), pęknięcia, obecność zgnilizny czy skręt włókien jest 
niemożliwe do wykonania w sposób pełni zautomatyzowany. Rozwiązaniem jest wy-
konanie przed skanowaniem drzewostanu klasyfikacji jakościowo-wymiarowej drewna 
drzew stojących wraz z ich odpowiednim oznaczeniem. Pozwoli to na stworzenie bazy 
danych zawierających szczegółowe informacje dotyczące jakościowo-wymiarowych 
cech surowca drzewnego w poszczególnych drzewostanach. Zastosowanie do ich analizy 
aplikacji sieciowej z możliwością symulacji przerzynki w zależności od wstępnych za-
łożeń umożliwi lepsze, zgodne z przeznaczeniem, wykorzystanie zasobów leśnych. Ma 
to szczególne znaczenie w przypadku drzewostanów z dużym udziałem drewna klasy 
A i B. Aplikacja sieciowa w postaci The Forest Warehouse z powodzeniem może być 
wykorzystana w odniesieniu do drzewostanów z dominującą klasą jakości C, dla której 
podstawowymi ograniczeniami, z zakresu cech budowy zewnętrznej, są wymiary i do-
puszczalne krzywizny.

M. Kalinowski i M. Huz (2010) wykonali przegląd, analizę i syntezę opracowań na-
ukowych oraz rozwiązań praktycznych w zakresie wykorzystania biomasy leśnej do celów 
energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem krajów europejskich. W użytkowaniu 
biomasy leśnej na cele energetyczne zwrócono szczególną uwagę na: 1) nomenklaturę 
i systemy klasyfikacji, 2) rozwiązania metodyczne w zakresie pozyskiwania drewna na cele 
energetyczne, 3) sposoby kalkulacji kosztów pozyskiwania drewna energetycznego. Zakres 
pracy nie obejmował aspektów ekologicznych użytkowania biomasy leśnej do celów ener-
getycznych (np. problemu ubytku pierwiastków biogennych).

Przeprowadzona analiza literatury pozwoliła sformułować następujące wnioski: 
1. Występują duże różnice w metodyce prowadzonych badań, szczególnie w sposo-

bie ich publikacji, np. w opisie badanych elementów, terenu badań (drzewostanu) i po-
wierzchni próbnych. Autorzy zwracają małą uwagę na tzw. czynnik ludzki, odgrywający 
zasadniczą rolę w wykorzystaniu biomasy na cele energetyczne.
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2. Autorzy wielu publikacji podkreślają, że szczególną cechą bazy surowcowej bio-
masy leśnej użytkowanej na cele energetyczne jest jej duże rozproszenie (niska koncen-
tracja energii).

3. Procesy właściwe wyłącznie dla pozyskania biomasy energetycznej (zrębkowanie, 
balotowanie) często są elementem dodatkowym w procesach pozyskania innych sorty-
mentów drzewnych (np. zrębkowanie i balotowanie pozostałości zrębowych).

4. W warunkach polskich ważnym czynnikiem ograniczającym w części możliwości 
pozyskania biomasy leśnej na cele energetyczne jest duże zagęszczenie drzew w drze-
wostanach (utrudnione operowanie ciężkimi maszynami).

5. Ponieważ zasoby drzewne są niewystarczające dla zaspokojenia jednocześnie po-
trzeb przemysłu drzewnego i energetycznych, poszukuje się nowych, innowacyjnych 
sposobów użytkowania biomasy leśnej na cele energetyczne, przede wszystkim w dotąd 
niekomercyjnych czyszczeniach i trzebieżach wczesnych oraz zagospodarowaniu odpa-
dów pozrębowych.

Prace nad użytkowaniem leśnej biomasy drzewnej do celów energetycznych kontynu-
owali K. Jodłowski, J. Głaz, A. Kaliszewski, G. Zajączkowski i in. (2012), którzy ocenili 
zasoby drewna dla celów energetycznych, uwzględniając następujące kryteria: kategoria 
własności, rozmieszczenie regionalne (wg rdLP), powierzchnia, etat użytkowania głów-
nego i rozmiar użytkowania drewna. Jako kryterium oceny przyjęto czasochłonność i wy-
dajność pracy oraz jednostkowy koszt bezpośredni. Badania prowadzono w pielęgno-
wanych drzewostanach przedrębnych i rębnych na siedlisku boru mieszanego świeżego. 

Według stanu na 2010 rok powierzchnia gruntów leśnych w Polsce wynosi-
ła 9089,1 tys. ha. W kolejnych dziesięcioleciach będzie się zwiększała podaż drewna 
z użytkowania rębnego, a ulegnie zmniejszeniu etat użytkowania przedrębnego. W efek-
cie zmniejszy się podaż drewna na cele energetyczne (pod warunkiem, że zaliczymy 
do niego tylko sortymenty średniowymiarowe i drobnicę). Należy liczyć się ze wzro-
stem udziału drewna liściastego kosztem iglastego, przeznaczonego na cele energetycz-
ne: w latach 1945–2010 r. udział gatunków liściastych zwiększył się z 13,0 do 29,2%, 
a w latach 2002–2010 zwiększył się w stosunku do prognozy o 4%. Konsekwencją 
struktury wiekowej lasów Polski (duży udział III i IV klasy wieku, szczególnie la-
sów prywatnych) jest zmniejszenie się przyrostu bieżącego miąższości oraz niewielki 
wzrost udziału drewna na cele energetyczne. Należy oczekiwać, że wraz z upływem 
czasu będą wzrastały zasoby drzewne, głównie drewna wielkowymiarowego.

Drewno przeznaczone do celów energetycznych może być pozyskiwane w postaci tra-
dycyjnego drewna opałowego, tj. szczap bądź wałków, spalanych w domowych instala-
cjach grzewczych lub niewielkich kotłowniach, lub leśnych zrębków opałowych, lub balo-
tów wykorzystywanych w większych instalacjach grzewczych i elektrociepłowniach. 

W zależności od kategorii cięć do pozyskiwania zrębków opałowych stosuje się różne 
technologie, ponieważ rozpiętość warunków, w jakich odbywa się to pozyskanie, jest bardzo 
różna – począwszy od trzebieży wczesnych (a nawet czyszczeń późnych), a skończywszy na 
zrębach zupełnych. Dobór technologii zależy przede wszystkim od rodzaju surowca do zręb-
kowania, jaki będzie pozyskiwany, kategorii cięć oraz od posiadanych środków technicznych. 

Źródłem surowca do zrębkowania w cięciach rębnych są przede wszystkim pozostałości 
zrębowe − wierzchołki drzew oraz konary i gałęzie. W zależności od aktualnych cen drewna 
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rozdrobnieniu można poddać również mniej cenną część drewna średniowymiarowego ze 
strzał. Wydajności zastosowanych technologii ściśle zależą od zastosowanej wcześniej 
technologii pozyskiwania drewna. W przypadku technologii wykonywanych na poziomie 
ręczno-maszynowym (pilarka+forwarder lub pilarka+skider) pozostałości zrębowe są roz-
proszone po powierzchni cięć. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku zastosowania harwe-
stera, który może wstępnie te pozostałości grupować.

W ramach Akcji COST FP0902 Forest biomass sampling and work study develop-
ment, K. Jodłowski, M. Kalinowski, A. Kaliszewski i  in. (2013) uczestniczyli w spotka-
niach grup roboczych Akcji poświęconych syntezie i wymianie wyników badań interdy-
scyplinarnych nad pozyskiwaniem biomasy leśnej na cele energetyczne oraz prowadzili 
badania terenowe na powierzchniach badawczych zlokalizowanych w drzewostanach 
sosnowych przedrębnych (trzebież późna) i rębnych (rębnia zupełna) w nadleśnictwach 
Gidle, Knyszyn i  Spychowo. Do badań procesów technologicznych wybrano typowe dla 
tych nadleśnictw regularnie użytkowane drzewostany gospodarcze, rosnące na siedlisku 
boru mieszanego świeżego. Wiek drzewostanów, w których prowadzono badania wynosił 
65 lat dla trzebieży późnej i 120−130 lat dla rębni zupełnej.

W warunkach trzebieżowych koszty jednostkowe bezpośrednie produkcji zrębków 
opałowych zależą ściśle od rodzaju pozyskiwanego surowca do zrębkowania. W  przy-
padku użycia sortymentu małowymiarowego (M1) koszt produkcji zrębków w cyklu jed-
nozmianowym, przy odległości zrywki surowca od 100 do 1000 m, był najwyższy i wy-
nosił odpowiednio od 80,29 do 96,69 zł/m3. Pozyskiwanie łączne sortymentów M1 i S4 
(drewno średniowymiarowe opałowe) zmniejszało koszt produkcji zrębków do poziomu 
39,32−55,73 zł/m3.

W przypadku cięć rębnych badano dwie technologie wykorzystywania pozostałości 
zrębowych do celów energetycznych: produkcji zrębków opałowych przy użyciu rębarki 
samobieżnej z  zasobnikiem oraz pozyskiwania balotów. Koszt jednostkowy bezpośredni 
w przypadku produkcji zrębków opałowych, przy odległości zrywki 100−1000 m, wy-
niósł 35,41−77,07 zł/m3, zaś dla pozyskiwania balotów okazał się nieco niższy i był na 
poziomie odpowiednio 32,48−42,55 zł/m3. Przy zbliżonych kosztach transportu i  wy-
sokiej wydajności rębarek stacjonarnych na terminalach elektrociepłowni (bardzo niski 
koszt zrębkowania) technologia balotowania wydaje się być korzystniejsza niż stosowa-
nie rębarek samobieżnych z zasobnikiem.

Efektem udziału Instytutu Badawczego Leśnictwa w Akcji COST FP0902 było opra-
cowanie podręcznika zawierającego zbiór dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania bio-
masy leśnej do celów energetycznych (Jodłowski, Kalinowski 2013).

Możliwości oraz uwarunkowania przyrodnicze, technologiczne i ekonomiczne zwięk-
szenia podaży drewna do celów energetycznych badali P. Gołos, S. Zając, K. Zającz-
kowski, A. Kaliszewski, K. Jodłowski i W. Gil (2013). Kompleksowa analiza dotyczyła 
wykorzystania drewna energetycznego pochodzącego z lasu oraz innych źródeł pozale-
śnych, w tym z plantacji wieloletnich roślin energetycznych. Na podstawie uzyskanych 
wyników sformułowano m.in. następujące wnioski:

1. Biomasa, w dużej części pochodząca z obszarów leśnych, jest ważnym źródłem 
energii pierwotnej z odnawialnych źródeł energii (OZE). Mimo, że wprowadzane obec-
nie regulacje UE ograniczają jej znaczenie na rzecz działań związanych z utrzymaniem 
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lasów, jako ważnego elementu polityki klimatycznej, drewno nadal będzie ważnym źró-
dłem części energii dla gospodarstw domowych, szczególnie na obszarach wiejskich.

2. Wśród wielu rodzajów biomasy stałej drewno wyróżnia się łatwością stosowania 
w instalacjach do spalania węgla. Zaletą drewna w porównaniach do innych rodzajów 
biomasy stałej jest jego wysoka wartość energetyczna oraz możliwości uszlachetnienia 
do postaci peletów lub brykietów.

3. Poza drewnem z lasów, ważnym źródłem uzupełniającym biomasę drzewną są za-
drzewienia, sady, odpady z przemysłu drzewnego oraz drewno z recyklingu. W przy-
szłości najważniejszym źródłem biomasy drzewnej może być drewno z plantacji drzew 
szybko rosnących.

4. System certyfikatów dedykowany dla zawodowych wytwórców energii (dopłaty za 
określony udział energii wytworzonej z OZE) zniekształciły w latach 2005−2012 mecha-
nizmy rynkowe kształtujące wielkość oraz strukturę rynku drzewnego. Utrzymanie takiej 
sytuacji w latach następnych mogłoby prowadzić do zmniejszenia sumarycznych korzy-
ści społecznych w wyniku pogorszenia się kondycji wybranych działów sektora leśnego.

5. Bardzo przydatnym źródłem informacji o lesie i gospodarce leśnej w kontekście 
szacowania zasobów biomasy energetycznej są wyniki wielkoobszarowej inwentaryzacji 
stanu lasu, które pozwalają dokładnie oszacować wielkość możliwych do zagospodaro-
wania zasobów biomasy leśnej w lasach wszystkich form własności.

6. Liczne zadania i oczekiwania, zarówno gospodarcze, jak i społeczne, pokładane 
w lasach i gospodarce leśnej, nie tylko w Polsce, ale w całej UE sprawiają, że docelowo 
biomasa drzewna musi być w kolejnych latach do roku 2020 zastąpiona agrobiomasą. 
Wymaga to jednak stworzenia sprawnych i efektywnych systemów wsparcia rolników 
oraz działań związanych z promocją tej formy użytkowania gruntów rolnych.

Zespół autorski: M. Kalinowski, K. Jodłowski, R. Gniady i J. Witkowska (2007) 
opracował metodykę badań dotyczących odpadów z łowiectwa i leśnictwa. Przesłanką 
do podjęcia pracy była konieczność wypełnienia przez Polskę zapisów rozporządze-
nia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. 
w sprawie statystyk odpadów w zakresie łowiectwa i leśnictwa. Prace nad metodyką 
badań były prowadzone przy współudziale przedstawicieli GUS. Przyjęto następujący 
zakres pracy:

 – lista odpadów obejmie odpady wytwarzane w leśnictwie, zgodnie z kategoriami i ro-
dzajami odpadów z listy zawartej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 wrze-
śnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz.U. Nr 112, poz. 1206, z uwzględnieniem ka-
tegorii i rodzajów odpadów zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 2150/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów,

 – zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskie-
go i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów, badanie obejmie 
odpady wytworzone w leśnictwie w 2006 r.,

 – badanie zostanie przeprowadzone metodą kwestionariuszową,
 – kwestionariusze zostaną wypełnione przez nadleśnictwa i obejmą odpady wytwa-

rzane przez nadleśnictwa oraz działające na ich terenie zakłady usług leśnych (ZUL),
 – badanie nie obejmie odpadów wytwarzanych w łowiectwie (z uwagi na brak możli-

wości uzyskania wiarygodnych danych),
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 – badanie nie obejmie odpadów wytwarzanych w lasach prywatnych i innych rodza-
jów własności − poza państwowymi (z uwagi na brak możliwości uzyskania wiarygod-
nych danych).

Kwestionariusze wraz z objaśnieniami oraz cytowanym wyżej rozporządzeniem Mi-
nistra Środowiska złożono w 17 egzemplarzach w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych w dniu 2 sierpnia 2007 r. Następnie komplet dokumentów został przekazany do 17 
dyrekcji regionalnych Lasów Państwowych, które skopiowały go i skierowały do nadle-
śnictw z poleceniem wypełnienia oraz przesłania do IBL drogą elektroniczną lub pocztą 
do dnia 14 września 2007 r.

Całkowita liczba jednostek (nadleśnictw) objętych badaniem wyniosła 428. Wśród 
nadesłanych odpowiedzi 19 nadleśnictw zadeklarowało, że nie wytworzyło w 2006 r. od-
padów wymienionych w kwestionariuszu, a 110 nadleśnictw poinformowało, że ich dane 
nie obejmują danych z zakładów usług leśnych, uzasadniając w różny sposób, dlaczego 
nie mogły uzyskać danych od ZUL. Generalnie, ponieważ badanie zostało przeprowa-
dzone po raz pierwszy, zarówno nadleśnictwa, jak i zakłady usług leśnych nie były do 
niego przygotowane. 

Stworzenie systemu zbierania danych statystycznych o odpadach w leśnictwie wyma-
ga przeprowadzenia pracy badawczej w obszerniejszym zakresie niż omawiana, w tym 
stworzenia sieci nadleśnictw testowych. Szczególnym problemem jest zebranie wiary-
godnych danych o odpadach w sektorze zakładów usług leśnych, który obejmuje ponad 
4,5 tys. firm. 

2.6.2. Użytkowanie uboczne

Syntetyczną informację dotyczącą ubocznego użytkowania lasu w wybranych krajach 
europejskich, a także najważniejszych problemów i zmian zachodzących w tym zakre-
sie opracowali M. Kalinowski, H. Lachowicz i L. Gawkowska (2008). Podstawę prac 
stanowiły raporty krajowe członków Akcji COST E30 „Ekonomiczna integracja popy-
tu konsumentów na obszarach miejskich i produkcji leśnictwa na terenach wiejskich”. 
Ostatecznie do badań włączono opracowania z 16 krajów europejskich, tzn. raporty: an-
gielski, austriacki, bułgarski, chorwacki, duński, fiński, holenderski, irlandzki, islandzki, 
litewski, norweski, polski, portugalski, szwajcarski, węgierski, włoski. W osobnej części 
przeanalizowano zagadnienia związane z terminologią, definicjami, zakresem, a także 
źródłami informacji o niedrzewnych produktach i usługach leśnych.

Pod względem niedrzewnej produkcji leśnej szczególną grupę krajów Europy Północ-
nej tworzą Anglia, Dania i Irlandia, gdzie w wyniku industrializacji i urbanizacji zanikły 
zupełnie tradycje użytkowania niedrzewnych zasobów leśnych, natomiast wśród wysoko 
rozwiniętych krajów północnych wyjątkiem jest Finlandia, gdzie uboczne użytkowanie 
lasu cieszy się popularnością. Fiński model organizacyjny niedrzewnej produkcji leśnej, 
z bogatymi źródłami informacji i systemem organizacji pozarządowych, można uznać za 
godny naśladowania.

Kolejną wyróżniającą się grupą są kraje środkowej i wschodniej Europy, takie jak: 
Polska, Litwa, Rumunia i Węgry, w których tradycja użytkowania niedrzewnych zasobów 

rozwoj.indd   174 2015-06-01   10:56:38



 175

leśnych pozostała żywa, a uboczne użytkowanie lasu ujęte było w państwowe ramy orga-
nizacyjne. W krajach tych sektor niedrzewnych produktów leśnych często działa prężnie, 
dzięki ciągle niskim kosztom pracy i małym przedsiębiorstwom lokalnym, a problemem 
jest egzekwowanie prawa i ochrona zasobów. Należy także wyróżnić grupę krajów z połu-
dnia Europy (np.  Włochy i Portugalię), charakterystycznych pod względem modelu leśnic-
twa, a także warunków niedrzewnej produkcji leśnej. Kraje te posiadają specyficzną grupę 
niedrzewnych produktów leśnych, takich jak: kasztany jadalne, trufle i korek. 

W podsumowaniu warto podkreślić następujące wnioski, ważne z punktu widzenia 
dalszego rozwoju niedrzewnej produkcji leśnej w Polsce:

 – niedrzewne produkty i usługi leśne mają duży potencjał rozwojowy w związku ze 
wzrastającą popularnością produktów naturalnych i zdrowego stylu życia. Szczególny 
potencjał innowacyjności znajduje się zwłaszcza w obszarze nowych produktów farma-
ceutycznych oraz usług leśnych (turystyka);

 – należy poszukiwać możliwości zwiększenia udziału właścicieli lasów i ludności 
wiejskiej w dochodach z przedsiębiorczości sektora niedrzewnej produkcji leśnej;

 – należy poszukiwać nowych metod szybkiej i wydajnej inwentaryzacji zasobów nie-
drzewnych produktów leśnych oraz dążyć do większej kompletności i jakości danych 
statystycznych dotyczących niedrzewnej produkcji leśnej.

2.6.3. Nauka o pracy

W ramach 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej, w projekcie COMFOR, zespół 
autorski: K. Jodłowski, M. Kalinowski i B. Piszcz (2009) realizował badania dotyczące 
zintegrowanego podejścia w rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa i higieny pracy 
w działalności małych i średnich europejskich przedsiębiorstw leśnych w Bułgarii, Pol-
sce i Rumunii. Wykonano bieżącą ocenę warunków ekonomicznych, środowiskowych, 
społecznych, kulturowych i instytucjonalnych, w jakich funkcjonują przedsiębiorstwa 
wykonujące prace leśne. 

Jednocześnie przeprowadzono studia w wybranych przedsiębiorstwach, w celu okre-
ślenia ich potrzeb badawczych, stosując ankietowanie, wywiad i porównania. Określono 
w nich poziom rozumienia i stosowania w zakresie: 1) mechanicznego pozyskania drew-
na, 2) ergonomii maszyn, 3) ergonomicznych metody pracy, 4) bezpieczeństwa pracy 
i wydajności, 5) metod transferu wiedzy, 6) infrastrukturalnego wsparcia ze strony kra-
jowych stowarzyszeń, związków i organizatorów szkoleń. Na podstawie oceny realizacji 
tych zadań określono potrzeby badawcze dotyczące przedsiębiorstw leśnych biorących 
udział w projekcie.

Przeprowadzono również analizę ergonomiczną i ekonomiczną przedsiębiorstw poprzez: 
 – ocenę aktualnego stanu najlepszych praktyk ekonomicznych i ergonomicznych sto-

sowanych przez małe i średnie firmy leśne,
 – określenie wpływu ergonomii na efektywność ekonomiczną oraz czynników ekono-

micznych na aspekty ergonomiczne,
 – analizę i opis czynników związanych z ekonomią i zarządzaniem, które ułatwiają 

lub utrudniają poprawę wydajności pracy oraz bezpieczeństwo i higienę pracy.
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Ponadto przeanalizowano stan wiedzy i metody stosowane w szkoleniach z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac leśnych. Opracowano również 
teoretyczny model wpływu zmian strukturalnych na zdrowotność i wydajność pracy 
w małych i średnich przedsiębiorstwach wykonujących prace leśne. Oszacowano także 
koszty związane ze stanem zdrowia pracowników, oceniając aktualne wskaźniki dotyczą-
ce monitorowania stanu zdrowia w badanych przedsiębiorstwach.

Jednocześnie przygotowano programy szkoleń, które umożliwiły głównym propaga-
torom upowszechnienie wskazań dotyczących higieny pracy wśród małych i średnich 
przedsiębiorstw, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań. Przeszkolono również pra-
cowników leśnych uczestniczących w projekcie, a także zorganizowano szkolenia doty-
czące przekazu wiedzy do potencjalnych jej propagatorów w Bułgarii, Polsce i Rumunii.

Efektem projektu COMFOR jest opracowanie pakietu szkoleniowego, na który skła-
da się podręcznik „Proces” oraz siedem programów, dostosowanych do potrzeb przed-
siębiorców leśnych: 1) „Zdrowie i efektywność” – służący do oceny związków między 
stanem zdrowia operatora, a jego efektywnością, 2) „Koszt/korzyść” – system kalkulacji 
dodatkowych kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców z powodu chorób pracow-
ników, 3) „WORX dla MSP” – służący m.in. do badania organizacji pracy i relacji we-
wnątrz firmy, 4) „Umiejętności przedsiębiorcy” – określający wymagane umiejętności 
przedsiębiorcy, a także zapotrzebowanie w zakresie szkoleń, 5) „Umiejętności operatora” 
– określający walory przygotowania do pracy operatorów i obszary wymagające poprawy 
(potencjalne szkolenia), 6) „Ocena ergonomiczna” – oceniający stan techniczny maszy-
ny, 7) „Ocena pozycji siedzącej” – oceniający pozycję operatora.

Wszystkie narzędzia, łącznie z podręcznikiem „Proces”, są dostępne na stronie in-
ternetowej koordynatora projektu – Europejskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Le-
śnych (ENFE): www.enfe.org

W latach 2006−2008 prowadzono prace nad wpływem rozmiaru ścinki przeliczenio-
wej na wybrane parametry bezpieczeństwa pracy pilarką spalinową (B. Piszcz, Z. Rzecz-
nik). Do technicznych badań laboratoryjnych zakwalifikowano trzy pilarki Husqvarna 
346XP i trzy pilarki Stihl 026. Pomiary przeprowadzono na stanowiskach badawczych 
do testowania pilarek spalinowych, zbudowanych w Instytucie Badawczym Leśnictwa, 
w ramach strategicznego programu rządowego SPR – 1 pt. „Bezpieczeństwo i ochrona 
człowieka w środowisku pracy”. Wszystkie badania prowadzono według procedur, które 
wyczerpują wymagania norm szczegółowych zharmonizowanych z Dyrektywą 98/37/WE 
i zapewniają powtarzalność i porównywalność uzyskiwanych wyników. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że:
 – poziom techniczny elementów układu hamowania testowanych pilarek obu produ-

centów jest porównywalny w zadanym okresie ich użytkowania, to jest do pozyskania 
drewna w ilości 20/22 tys. m3 ścinki przeliczeniowej;

 – próg bezpieczeństwa, w pełnym zakresie użytkowania pilarek przy pozyskaniu 
20 tys. m3 drewna przez pilarki Stihl i 22 tys. m3 przez pilarki Husqvarna pozostaje w ob-
szarze akceptowalnym, a poziom ryzyka wystąpienia odbicia nie zostaje podwyższony;

 – przebieg charakterystyki zewnętrznej silników pilarek Husqvarna 346XP i Stihl 
026, po okresach ich użytkowania, odpowiadających pozyskaniu 12 tys. m3, 14 tys. m3, 
16 tys. m3 ścinki przeliczeniowej, wykazuje z punktu widzenia oczekiwań użytkowników 
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optymalny charakter. Szerokiemu zakresowi prędkości obrotowej odpowiada stosunko-
wo wysoki moment obrotowy silnika;

 – po pozyskaniu 18 tys. m3 ścinki przeliczeniowej następują, w obu badanych mode-
lach pilarek, zauważalne zakłócenia pracy silników, polegające na „pływaniu prędkości 
obrotowej”. Obserwowane są wahania i jednoczesny spadek mocy silników testowanych 
narzędzi. Zjawisko to przekłada się na obniżenie parametrów wydajności pilarek;

 – po wykonaniu pracy, odpowiadającej pozyskaniu drewna w ilości 20 tys. m3 przez 
pilarki Stihl 026 i 22 tys. m3 przez pilarki Husqvarna 346XP, obserwuje się kres żywotno-
ści silników badanych pilarek. Dalsza eksploatacja pilarek jest nieopłacalna ekonomicz-
nie. Ponoszenie kosztów napraw jest nieuzasadnione.

W obu badanych modelach pilarek Stihl i Husqvarna szybciej następuje techniczne 
zużycie silnika, przy równoczesnym zachowaniu cech bezpieczeństwa hamulca pilarek 
w całym zakresie użytkowania narzędzi: 0−20 (22) tys. m3. Próg bezpieczeństwa, w peł-
nym przedziale sukcesywnego pozyskiwania drewna [12 tys. m3−2 (22) tys. m3] z zasto-
sowaniem pilarek, pozostaje w obszarze akceptowalnym, a poziom ryzyka wystąpienia 
odbicia nie ulega podwyższeniu. 

Na podstawie wyników badań opracowano wytyczne w formie podstawowych wska-
zań dla praktyki stosowanej przez operatorów pilarek spalinowych.
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3. RADA NAUKOWA 

W Instytucie działa Rada Naukowa w zakresie określonym ustawą z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.), a także ustawą 
z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 
i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1852). Rada Naukowa jest organem 
stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu. Posiada uprawnienia 
do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego oraz występowania 
z wnioskiem o nadanie tytułu profesora nauk leśnych.

W skład Rady Naukowej obecnej kadencji (2012−2016) wchodzi 36 członków. Funk-
cję przewodniczącego sprawuje prof. dr hab. Tomasz Borecki (WL SGGW), zastępcami 
przewodniczącego są: prof. dr hab. Zbigniew Sierota (IBL) i dr hab. Wojciech Grodzki 
(IBL), a obowiązki sekretarza pełni dr hab. Iwona Skrzecz (IBL).

Członkami Rady Naukowej na dzień 31 grudnia 2014 r. byli: prof. dr hab. Tadeusz 
Andrzejczyk (WL SGGW), dr inż. Andrzej Boczoń (IBL), prof. dr hab. Tomasz Borecki 
(WL SGGW), dr hab. Zbigniew Borowski (IBL), prof. dr hab. Władysław Chałupka (ID 
PAN), mgr inż. Zofia Chrempińska (DGLP), dr hab. Dorota Dobrowolska (IBL), mgr Nina 
Dobrzyńska (MŚ), prof. dr hab. Roman Gornowicz (WL UP w Poznaniu), dr hab. Wojciech 
Grodzki (IBL), prof. dr hab. Jerzy M. Gutowski (IBL), dr hab. Dorota Hilszczańska (IBL), 
dr inż. Marek Jabłoński (IBL), dr inż. Tomasz Jabłoński (IBL), dr hab. Janusz Kocel (IBL), 
prof. dr hab. Andrzej Kolk (IBL), dr hab. Jan Kowalczyk (IBL), dr hab. Elżbieta Malzahn 
(IBL), dr inż. Jan Matras (IBL), prof. dr hab. Stanisław Miścicki (WL SGGW), prof. dr hab. 
Stanisław Niemtur (IBL), dr hab. Justyna A. Nowakowska (IBL), dr hab. Tomasz Oszako 
(IBL), dr hab. Rafał Paluch (IBL), dr hab. Ewa Ratajczak (ITD), prof. dr hab. Zbigniew Siero-
ta (IBL), dr hab. Maciej Skorupski (WL UP w Poznaniu), dr hab. Iwona Skrzecz (IBL), 
dr hab. Lidia Sukovata (IBL), dr hab. Ryszard Szczygieł (IBL), dr Iwona Szyp-Borowska 
(IBL), mgr inż. Adam Wasiak (DGLP), dr inż. Tomasz Wojda (IBL), prof. dr hab. Stani-
sław Zając (IBL), prof. dr hab. Michał Zasada (WL SGGW), prof. dr hab. Henryk Żybura 
(WL SGGW).

W skład Rady Naukowej wchodzą, z głosem doradczym, również następujący 
członkowie honorowi spośród emerytowanych samodzielnych pracowników naukowych 
IBL: dr hab. Witold Chmielewski, dr inż. Stanisław Dunikowski, dr hab. Jan Głaz,  
prof. dr hab. Barbara Głowacka, prof. dr hab. Andrzej Grzywacz,  prof. dr hab. Tytus 
Karlikowski, prof. dr hab. Andrzej Klocek, dr hab. Adolf F. Korczyk, prof. dr hab. Aloj-
zy Kowalkowski, prof. dr hab. Henryk Malinowski, prof. dr hab. Kazimierz Rykowski, 
prof. dr hab. Aleksander Sokołowski, prof. dr hab. Marian Suwała, prof. dr hab. Andrzej 
Szujecki, prof. dr hab. Eleonora Szukiel, prof. dr hab. Tomasz Wodzicki, prof. dr hab. Jan 
Zajączkowski, dr hab. Kazimierz Zajączkowski.
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4. INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU

4.1. Działalność biblioteczna, dokumentacyjna i obsługa informacyjna

Biblioteka Instytutu Badawczego Leśnictwa powstała w roku 1933. Organizacyjnie 
i faktycznie związana z Instytutem, była jednocześnie jednostką usługową dla admini-
stracji Lasów Państwowych, co uwidoczniło się w jej ówczesnej nazwie: Biblioteka Dy-
rekcji Naczelnej Lasów Państwowych (DNLP). 

W końcu 1937 r. stan księgozbioru, według istniejących danych, wynosił około 6 tys. 
woluminów, a w końcu 1939 r. − już ponad 10 tys. woluminów. Po wybuchu II wojny 
światowej Biblioteka DNLP podzieliła los wielu bibliotek warszawskich: jej zbiory uległy 
zniszczeniu bądź zostały wywiezione przez okupantów (do Tharandtu, Eberswalde i Kra-
kowa – do Generalnego Gubernatorstwa). Po wojnie zbiory przewieziono do Łodzi, gdzie 
znajdowała się pierwsza siedziba Instytutu, a w 1949 r. do Warszawy. W Warszawie Biblio-
teka funkcjonowała do 2007 r., kiedy to została przeniesiona do Sękocina Starego. Było to 
wielkie wyzwanie logistyczne obejmujące odkażanie zbiorów w pracowni Muzeum Pałacu 
Króla Jana III w Wilanowie (duża ich część była zagrzybiona), przewiezienie do Sękocina 
oraz szczegółową inwentaryzację. Szczególne zaangażowanie pracowników Zakładu Infor-
macji Naukowej (E. Lewandowskiej, M. Stasiak, J. Szewczykiewicz i A. Tylman) w prze-
niesienie zbiorów do nowych pomieszczeń zostało uhonorowane nagrodą dyrektora IBL za 
wybitne osiągnięcia organizacyjne.

Gromadzone od ponad 80 lat publikacje tworzą największy w kraju leśny księgozbiór 
naukowy. Zgodnie ze swoją rolą Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory 
biblioteczne, które obejmują piśmiennictwo z dziedziny leśnictwa i nauk pokrewnych 
(botanika, zoologia, ekologia, ochrona przyrody). Są to głównie wydawnictwa naukowe 
publikowane w Polsce i zagranicą. Na bieżąco aktualizowany jest księgozbiór podręczny 
dostępny w czytelni, złożony głównie z encyklopedii, leksykonów, poradników i słowni-
ków z różnych dziedzin wiedzy.

Czasopisma są ważnym źródłem informacji o aktualnych wynikach badań, stąd szcze-
gólną uwagę zwraca się na kompletność ich zasobów.

Biblioteka posiada również cenne i rzadkie druki. Wśród nich należy wymienić kom-
plet egzeplarzy „Sylwana” wraz z pierwszym numerem z 1820 roku. Obecnie jest to 
najstarszy periodyk leśny na świecie.

Według stanu na koniec 2014 r. księgozbiór Biblioteki stanowiło ponad 52 tys. wolumi-
nów wydawnictw zwartych (w latach 2006−2014 włączono do zbiorów 2862 woluminy) 
oraz około 1700 tytułów czasopism.

Głównym źródłem zbiorów bibliotecznych jest zakup i prenumerata. Znaczna ich 
część pochodzi także z wymiany wydawnictw z instytucjami krajowymi i zagraniczny-
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mi (instytuty i biblioteki naukowe, wyższe uczelnie, towarzystwa naukowe, organizacje 
naukowe, parki narodowe). Przedmiotem wymiany są „Leśne Prace Badawcze” i „Folia 
Forestalia Polonica, Series A – Forestry”. Zdarzają się również dary od osób prywatnych.

Użytkownikami Biblioteki są głównie pracownicy Instytutu oraz słuchacze studiów 
doktoranckich, a także uczniowie, studenci i pracownicy naukowi innych jednostek. Pra-
wo do korzystania w czytelni ze zbiorów mają wszyscy zainteresowani. Biblioteka reje-
struje co roku około 1200 czytelników.

W Bibliotece od 1989 r. są tworzone i systematycznie modernizowane pod wzglę-
dem funkcjonalności bazy danych. Bazy biblioteczne stanowią podstawowe narzę-
dzie pomocne w procesie wyszukiwania i studiowania literatury przedmiotu, wspo-
magają rozwój i upowszechnienie nauki, mają duże znaczenie dla oceny czasopism 
naukowych, zajmują szczególne miejsce w modelu otwartego publikowania i rozwoju 
otwartej komunikacji naukowej. Elektroniczny system Biblioteki stał się czynnikiem 
integrującym wszystkie elementy biblioteki hybrydowej, która jest koegzystencją bi-
blioteki tradycyjnej i zautomatyzowanej. 

Potrzeby informacyjne użytkowników Biblioteki są realizowane za pomocą syste-
mu bibliotecznego „BazLas” (dawniej Weblis), który jest narzędziem do organizowania 
dokumentów, a następnie informowania o ich istnieniu i zawartości. System integruje 
zasoby baz danych, które powstają w Bibliotece.

Od 1989 roku tworzone są następujące bazy:
 – „Piśmiennictwo leśne” (zawiera ponad 125 tys. opisów bibliograficznych artykułów 

z czasopism polskich i zagranicznych),
 – „Katalog biblioteki” (tu gromadzone są opisy bibliograficzne książek znajdują-

cych się w zasobach sękocińskich. Baza zawiera ok. 35 tys. rekordów; w 2010 roku, 
po modyfikacji danych, do systemu zostały włączone zasoby Biblioteki Zakładu Lasów 
Naturalnych),

 – „Publikacje pracowników IBL” (udostępnia wykaz wszystkich prac publikowanych 
przez pracowników IBL w czasopismach i wydawnictwach zwartych),

 – „Prace naukowo-badawcze” (zestawia prace naukowo-badawcze, badawczo-rozwo-
jowe, doktoraty i ekspertyzy naukowe wykonane w Instytucie Badawczym Leśnictwa).

Elementami wyszukiwawczymi wszystkich baz są: słowa kluczowe, symbole Leśnej 
Klasyfikacji Oksfordzkiej i wszystkie elementy opisu bibliograficznego. Ogółem na ko-
niec 2014 r. system biblioteczny „BazLas” zawierał ponad 164 tys. rekordów.

Pracownicy Biblioteki od 1959 r. opracowują miesięcznik „Nowości Piśmiennictwa 
Leśnego” (obecnie w wersji elektronicznej). Stanowi on formę aktualnej bibliografii pi-
śmiennictwa leśnego i ułatwia pracownikom naukowym Instytutu i innych ośrodków 
badawczych śledzenie najnowszej literatury światowej z zakresu leśnictwa oraz sprawne 
dotarcie do dokumentów źródłowych.

W ramach swojej działalności w latach 2006−2014 Biblioteka na zamówienie czytel-
ników wykonała 49 tys. stron kserokopii i ok. 21 tys. stron skanów wybranych publikacji.

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w latach 2007−2013 
w Instytucie Badawczym Leśnictwa została utworzona platforma „Leśne Centrum Infor-
macji” (LCI − platforma informacyjna monitoringu środowiska przyrodniczego). Doko-
nano integracji LCI z systemem bibliotecznym. Dzięki tym zabiegom zmodernizowano 
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oraz wprowadzono zupełnie nowe funkcjonalności w systemie „BazLas”. Utworzono in-
terfejs do obsługi komunikacji pomiędzy systemem bibliotecznym a LCI – jednokierun-
kowe wykorzystanie zasobów baz bibliotecznych przez LCI. Integrację bazy z zasobami 
w Internecie zapewniają między innymi łącza do dedykowanych zasobów zewnętrznych 
(DOI, Scholar). Następną funkcjonalnością systemu jest dostępność kopii dokumentów 
przeznaczonych do dystrybucji. Dostęp do plików jest możliwy tylko w czytelni z uwagi 
na obowiązujące prawo autorskie. Kolejna zmiana miała na celu zapewnienie dostępu do 
biblioteki cyfrowej. Zdefiniowano struktury i wyróżniono kolekcje (ibeliana, książki sprzed 
1945 r., artykuły sprzed 1945 r. i prace doktorskie). Ważną funkcjonalnością systemu „Ba-
zLas” jest również ocena parametryczna dorobku poszczególnych pracowników IBL.

Zasoby systemów bibliotecznych IBL, udostępnione użytkownikom zewnętrznym, 
zostały uwzględnione przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w trakcie budowy 
systemu wyszukiwarki intranetowej dla pracowników PGL LP. Dzięki temu rozwiązaniu 
pracownicy LP mają ułatwiony dostęp do zasobów zgromadzonych w Bibliotece Instytutu.

4.2. Działalność wydawnicza

W latach 2006−2014 Instytut Badawczy Leśnictwa kontynuował działalność wydawni-
czą, upowszechniającą publikacje własne pracowników, zawierające wyniki ważniejszych 
prac naukowo-badawczych. Wydawano dwa periodyki naukowe: „Leśne Prace Badawcze” 
oraz − wspólnie z Polską Akademią Nauk − „Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry”. 
Ponadto opublikowano szereg wydawnictw nieperiodycznych, w tym: rozprawy i monogra-
fie, materiały pokonferencyjne, „Notatnik Naukowy IBL”, „Doniesienia z Leśnego Świata”, 
„Ceny drewna w wybranych krajach Europy”, a także wydawnictwa okazjonalne.

Wydawany w języku polskim kwartalnik „Leśne Prace Badawcze”, posiadający od 
2012 r. angielską wersję elektroniczną, zawiera oryginalne prace naukowe i przeglądowe 
z zakresu szeroko rozumianego leśnictwa, prezentujące osiągnięcia krajowe i coraz częściej 
zagraniczne. Obszar poruszanych zagadnień, zarówno podstawowych, jak i stosowanych, 
obejmuje wszystkie dyscypliny leśne, tj. hodowlę, ekologię, fizjologię, entomologię, fitopa-
tologię i genetykę, a także wzrost lasu, inwentaryzację, urządzanie i użytkowanie lasu oraz 
związane z lasem i leśnictwem aspekty ekonomiczne, polityczne i społeczne.

W latach 2006−2010 obowiązki redaktora naczelnego „Leśnych Prac Badawczych” 
pełniły: S. Kossak (2006−2007) i B. Głowacka (2007−2010), a od 2010 roku − D. Dobro-
wolska. Funkcję redaktorów działowych w latach 2006−2014 sprawowali: D. Dobrowol-
ska, J. Głaz, J. Hilszczański, P. Lech, K. Rakowski, M. Suwała, T. Zachara, K. Jodłowski, 
S. Zając, D. Hilszczańska, T. Jaworski, A. Kaliszewski, J. Łukaszewicz, M. Sułkowska., 
P. Chmielarz, T. Matthew, O. Mykhayliv, P. Pawłowski. Sekretarzem redakcji była A. Ar-
kuszewska (2006−2010), a od 2010 roku jest D. Lotz.

Czasopismo „Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry”, będące od 2012 r. 
kwartalnikiem, publikowane jest w jęz. angielskim, a na jego łamach prezentowane są 
oryginalne prace naukowe i przeglądowe z zakresu leśnictwa światowego i nauk pokrewnych.

W latach 2006−2008 redaktorem naczelnym czasopisma był R. Dzięciołowski, 
a w skład komitetu redakcyjnego wchodzili: B. Głowacka, P. Paschalis, J. Zajączkowski 
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i S. Zajączkowski. Funkcję sekretarza redakcji pełniła J. Krajewska-Kozłowska. W 2009 r. 
powołano w Instytucie Badawczym Leśnictwa komitet redakcyjny „Folia Forestalia Po-
lonica, Series A – Forestry” na kolejną kadencję. Funkcję redaktora naczelnego objęła 
I. Skrzecz, a redaktorami działowymi zostali: J. Borkowski, B. Brzeziecki, J. Czerepko, 
W. Grodzki, T. Moskalik, S. Miścicki i J. A. Nowakowska. Sekretarzem redakcji została 
G. Szujecka (2009−2010), a od 2011 roku funkcję tę pełni M. Sułkowska.

Wśród wydawanych przez Instytut Badawczy Leśnictwa publikacji znajdują się też se-
rie nieperiodyczne. Należą do nich „Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa. Rozprawy 
i Monografie”, w których publikowane są prace habilitacyjne i opracowania monograficzne. 
W latach 2006−2014 w tej serii ukazało się 16 prac: „Cechy koron, jako podstawa metody 
określania uszkodzenia drzewostanów olszy czarnej [Alnus glutinosa (L.) Gaertn.]” (Dmy-
terko E. 2006), „Bakulowirusy wybranych gatunków liściożernych owadów leśnych i ich 
aktywność mikrobiologiczna” (Skrzecz I. 2006), „Zasady funkcjonowania zrównoważonego 
gospodarstwa leśnego na przykładzie regionu uprzemysłowionego” (Głaz J. 2007), „Wyko-
rzystanie pułapek feromonowych do monitoringu populacji kornika drukarza w wybranych 
parkach narodowych w Karpatach” (Grodzki W. 2007), „Zmienność genetyczna polskich wy-
branych populacji sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na podstawie analiz polimorfizmu 
DNA” (Nowakowska J.A. 2007), „Hydrologiczne funkcje lasu w małych nizinnych zlewniach 
rzecznych” (Tyszka J. 2008), „Znaczenie i praktyczne możliwości wykorzystania wyników 
badań na stałych powierzchniach doświadczalnych założonych przez Schwappacha i Wiede-
manna w drzewostanach dębowych” (Dudzińska M., Bruchwald A. 2008), „Metoda oceny ry-
zyka powstania pożaru lasu wspomagająca organizację działań ratowniczych” (Szczygieł R. 
2009), „Wpływ środowiska leśnego na populacje jeleniowatych w warunkach restytucji lasu 
po wielkoobszarowym pożarze” (Borkowski J. 2009), „Prognozowanie i ograniczanie wystę-
powania brudnicy mniszki Lymantria monacha L. (Lepidoptera, Lymantriidae)” (Sukovata 
L. 2010), „Wpływ drapieżnictwa na dynamikę populacji gryzoni – na przykładzie nornika 
północnego (Microtus oeconomus)” (Borowski Z. 2011), „Zmiany roślinności na siedliskach 
mokradeł leśnych północno-wschodniej Polski” (Czerepko J. 2011), „Zmiany w środowisku 
drzewostanów sosnowych na gruntach porolnych w warunkach przebudowy częściowej oraz 
obecności grzyba Phlebiopsis gigantea” (red. Sierota Z. 2011), „Dolne warstwy dębów 
(Quercus robur L., Q. petrea Liebl.) w drzewostanach sosnowych w północno-wschod-
niej Polsce – występowanie, wzrost, rozwój i gospodarcze wykorzystanie” (Paluch R. 
2012), „Międzypokoleniowa zmienność struktury genetycznej w wybranych drzewosta-
nach sosny zwyczajnej” (Kowalczyk J. 2013), „Dynamika i zróżnicowanie ekosystemów 
leśnych w zasięgu oddziaływania Elektrowni Kozienice” (Falencka-Jabłońska M. 2013).

W tym czasie opublikowano 22 opracowania monograficzne: „Forests and Forestry in Eu-
ropean Union Countries” (praca zbiorowa 2006), „Private forestry contractors in Central and 
Eastern European countries” (red. Jodłowski K., Kocel J. 2006), „Current problems of forest 
protection in spruce stands under conversion” (red. Grodzki W., Oszako T. 2006), „Possible 
limitation of decline phenomena in broadleaved stands” (red. Oszako T., Woodward S. 2006), 
„Insect outbreaks in managed and unmanaged forests” (red. Kolk A. 2006), „Alien invasive 
species and international trade” (red. Evans H., Oszako T. 2007), „Roślinność subfosylna na 
tle historii wysokich torfowisk mszarnych w północno-wschodniej i środkowej Polsce oraz 
w Sudetach” (Kloss M. 2007), „Badania hydrologiczne w leśnych zlewniach sudeckich” 
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(praca zbiorowa 2007), „Regulacje prawne i finansowe oraz działania w zakresie leśnic-
twa w ramach polityk Unii Europejskiej” (Zając S., Sikora A., Rzewuski W. 2007), „Stan 
różnorodności biologicznej lasów w Polsce na podstawie powierzchni obserwacyjnych” 
(red. Czerepko J. 2008), „Model of rate of succession of epigeic carabid beetles (Coleoptera: 
Carabidae) on degraded areas” (Schwerk A. 2008), „Prawne aspekty rozwiązań ochrony przy-
rody w lasach w Polsce w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej” (Kaliszewski A., 
Sikora A. 2009), „Poradnik dla właścicieli lasów prywatnych” (red. Gołos P. 2009), „Pro-
cesy hydrologiczne i erozyjne w leśnych zlewniach górskich” (Pierzgalski E., Janek M.,  
Kucharska K., Niemtur S., Stolarek A., Tyszka J., Wróbel M. 2009), „Niechemiczne me-
tody ochrony szkółek i upraw leśnych przed owadami uszkadzającymi systemy korze-
niowe drzew i krzewów” (Malinowski H. 2010), „Lasy Beskidu Żywieckiego – za-
grożenia, nadzieja” (Bruchwald A., Dmyterko E. 2010), „Huragan w lasach. Klęska 
czy zakłócenie rozwoju?” (Rykowski K. 2012), „Biomasa leśna na cele energetycz-
ne” (Gołos P., Kaliszewski A. 2013), „Metodyka integrowanej ochrony drzewostanów 
iglastych” (red. Głowacka B. 2013), „Metodyka integrowanej ochrony drzewostanów 
liściastych” (red. Głowacka B. 2013), „Zagrożenia lasów zależne od stanu atmosfery” 
(red.: Lech P., Kwiatkowski M., Zachara T. 2013), „Czynna ochrona cisa pospolitego 
na wybranych obszarach Natura 2000 w Polsce”, (Grygoruk D., Dobrowolska D., Ol-
szowska G., Pawlak B., Żółciak A., Niemczyk M. 2014).

Ponadto w serii nieperiodycznej wydawano „Prace Instytutu Badawczego Leśnic-
twa. Analizy i Raporty”, w ramach których powstawały co roku następujące opracowa-
nia: „Środki ochrony roślin zalecane do stosowania w leśnictwie” w nadchodzącym roku, 
„Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyj-
nych w Polsce” w nadchodzącym roku i „Stan uszkodzenia lasów w Polsce”, określony na 
podstawie badań monitoringowych dla danych z roku, który upłynął. Na zlecenie DGLP 
wykonywano corocznie również opracowanie „Środki ochrony roślin oraz produkty do 
rozkładu pni drzew leśnych zalecane do stosowania w leśnictwie w roku…” (red. Gło-
wacka B.), od 2013 r. upowszechniane w postaci elektronicznej.

Wydawnictwa Instytutu Badawczego Leśnictwa z omawianego dziesięciolecia zawie-
rają również publikacje pokonferencyjne z odbywającej się cyklicznie od 2009 r. Zimowej 
Szkoły Leśnej: „Leśnictwo wielofunkcyjne – stan obecny i przyszłość” (I ZSL 2009), „Pro-
blemy ochrony przyrody w lasach” (II ZSL 2010), „Strategia rozwoju lasów i leśnictwa 
w Polsce do roku 2030” (III ZSL 2011), „Przyrodnicze i gospodarcze aspekty produkcji 
oraz wykorzystania drewna – stan obecny i perspektywy” (IV ZSL 2012), „Planowanie 
w gospodarstwie leśnym XXI wieku” (V ZSL 2013), „Przyrodnicze, społeczne i gospodar-
cze uwarunkowania oraz cele i metody hodowli lasu” (VI ZSL 2014). W 2011 r. wydano 
również materiały pokonferencyjne z międzynarodowej konferencji „Współczesne pro-
blemy ekonomiki leśnictwa”. W 2013 r. rozpoczęły się w Instytucie Badawczym Leśnic-
twa prace nad Narodowym Programem Leśnym, którego celem jest stworzenie wizji pol-
skiego leśnictwa w perspektywie do 2030 i dalej do 2080 roku. Projekt jest realizowany 
poprzez organizację szeregu konferencji w formie paneli ekspertów. Dotychczas ukazały 
się pod redakcją naukową K. Rykowskiego materiały z 3 paneli: „Klimat. Lasy i drewno 
a zmiany klimatyczne: zagrożenia i szanse”, „Wartość. Lasy jako czynnik rozwoju cy-
wilizacji: współczesna i przyszła wartość lasów” oraz „Dziedzictwo. Lasy i gospodarka 
leśna w kulturze i dziedzictwie narodowym”.
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„Notatnik Naukowy IBL” jest nieperiodycznym, ukazującym się od 1991 r. wydaw-
nictwem sygnalnym, informującym o wstępnych wynikach zakończonych prac naukowo-
-badawczych i możliwościach ich praktycznego wykorzystania, przeznaczonym dla ad-
ministracji Lasów Państwowych i innych jednostek organizacyjnych zainteresowanych 
sprawami leśnictwa.

„Doniesienia z Leśnego Świata” to wydawnictwo o charakterze niecyklicznym, do-
stępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Instytutu. Zespół redakcyjny wy-
biera i streszcza publikacje z czasopism zajmujących się problematyką leśną. Zakres za-
gadnień poruszanych w „Doniesieniach” jest bardzo szeroki: od informacji o chorobach 
drzew i drzewostanów, po rozwiązania legislacyjne dotyczące gospodarki leśnej, przemysłu 
drzewnego i ochrony przyrody w krajach UE i na świecie. Osoby zainteresowane przed-
stawioną w artykułach problematyką mogą zapoznać się z tekstami źródłowymi w wersji 
oryginalnej, korzystając z bogatych zasobów Biblioteki IBL.

Opracowanie „Ceny drewna w wybranych krajach Europy” zawiera informacje o ce-
nach sortymentów drzewnych według klas jakościowo-wymiarowych, zgodnych z euro-
pejskimi normami EN. Zawiera ono komunikaty ukazujące się w formie elektronicznej, 
przygotowywane na podstawie danych zaczerpniętych ze stron internetowych.

Wśród wydawnictw okazjonalnych wydanych w latach 2006−2014 znajdują się na-
stępujące: „Lasy i leśnictwo w krajach Unii Europejskiej” w wersji polskiej i angiel-
skiej (red. Bernadzki E. 2006), „Jan Teodor Hausbrandt. Pierwszy Dyrektor Instytutu 
Badawczego Leśnictwa. Biografia.” (Sierota Z., Szajewska-Urbaniec M. 2006), „Instytut 
Badawczy Leśnictwa na rzecz lasów i leśnictwa” (Sierota Z. 2006), „Quo vadis, forestry” 
(red. Sierota Z. 2007), „Jubileusz 75-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa” (red. Gło-
wacka B. 2007), album jubileuszowy „Instytut Badawczy Leśnictwa na kartach historii” 
(2010), album jubileuszowy „Działalność Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowie-
ży”, w wersji polskiej i angielskiej (2011), oraz przewodnik po wystawie „200 lat karto-
grafii leśnej” (Sawicki A., Okła K. 2013).

4.3. Twórczość naukowa i popularnonaukowa w zewnętrznych wydawnictwach

W latach 2006−2014 naukowcy IBL publikowali swoje prace, poza macierzystym 
wydawnictwem, także w wielu zewnętrznych wydawnictwach naukowych i popularno-
naukowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Znalazły się tu całe monografie, 
rozdziały w publikacjach zwartych oraz artykuły w czasopismach naukowych i popular-
nonaukowych. Pracownicy IBL byli autorami lub współautorami tych publikacji.

Do ważniejszych publikacji wydanych przez inne wydawnictwa w 2006 r. należą na-
stępujące pozycje: „O leśnictwie trwałym i zrównoważonym. W poszukiwaniu definicji 
i miar” (Rykowski K., Centrum Informacyjne Lasów Państwowych), „Park narodowy 
w Puszczy Białowieskiej” (Kossak S., Oficyna Wydawnicza Forest), „Państwowa admi-
nistracja oraz gospodarka leśna w wybranych krajach” (Klocek A., Centrum Informacyjne 
Lasów Państwowych), „Szkice o zastosowaniach drewna. Od czasów najdawniejszych do 
współczesności” (Suwała M., Centrum Informacyjne Lasów Państwowych), „Z uśmie-
chem przez las... i okolice” (Rykowski K., Centrum Informacyjne Lasów Państwowych).
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W 2007 r. były to: „European botanic gardens together towards the implementation 
of plant conservation strategies principles of the wild service tree [Sorbus torminalis 
(L.) Crantz] conservation in Poland” (red.: Rybczyński J J., Puchalski J.T., Sułkowska M.), 
Monographs of Botanical Gardens, Vol. 1), „Drzewa wokół nas, czyli tajemnice, które 
warto poznać...” (Falencka-Jabłońska M., Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz 
Grzegorczyk), „Rola lasów i gospodarki leśnej w kształtowaniu bilansu węgla w eko-
systemach leśnych w Polsce” (red. nauk.: Rykowski K.; Centrum Informacyjne Lasów 
Państwowych), „Leśna baza nasienna w Polsce” (Fonder W., Matras J., Załęski A., Cen-
trum Informacyjne Lasów Państwowych), „Odnawianie lasu i zalesianie − praktyczny 
poradnik dla leśniczego” (Gil W., Łukaszewicz J., Stocki J., Zachara T., Oficyna Edytor-
ska Wydawnictwo Świat).

W 2008 r. wydano kolejne prace: „Informacja o PGL Lasy Państwowe” (Głaz J., Za-
jączkowski G., Jabłoński M., Centrum Informacyjne Lasów Państwowych), „Climate chan-
ge: forest, forestry, relationships” (Rykowski K., Centrum Informacyjne Lasów Państwo-
wych), „Ecological and economic aspects of ecosystems approach (EA) and sustainable 
forest management (SFM) case study of the Tuszyma Forest District in Poland” (Rykowski 
K., Centrum Informacyjne Lasów Państwowych), „Ekologiczne i ekonomiczne aspekty 
podejścia ekosystemowego (EA) oraz trwałego zagospodarowania lasów (SFM) na przy-
kładzie Nadleśnictwa Tuszyma (RDLP Krosno)” (Rykowski K., Centrum Informacyjne 
Lasów Państwowych), „Pytania o las” (Milewski W., rysunki: Janiszewski W., Centrum 
Informacyjne Lasów Państwowych), „Rysujemy, malujemy, drzewa poznajemy” (Głuch 
G., Oficyna Wydawnicza Forest), „Techniki geomatyczne w inwentaryzacji lasu − potrze-
by i możliwości” (red. nauk.: Zawiła-Niedźwiecki T., Zasada M., Wydawnictwo SGGW), 
„Zbiór zestawów pytań XIX−XXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej” (red.: Falencka-
-Jabłońska M., Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej).

W 2009 r. powstały następujące publikacje: „Atlas owadów uszkadzających drzewa le-
śne. 1” (Kolk A., Starzyk J.R., MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o.), „Atlas owadów 
uszkadzających drzewa leśne. 2” (Kolk A., Starzyk J.R., MULTICO Oficyna Wydawnicza 
Sp. z o.o.), „Fytoftorozy w szkółkach i drzewostanach leśnych. Klucz do oznaczania Phyto-
phthora. Atlas fytoftoroz siewek i drzew leśnych” (red.: Orlikowski L. B., Oszako T., Cen-
trum Informacyjne Lasów Państwowych), „Zabiegi agrolotnicze w ochronie lasu” (red. nauk.: 
Głowacka B., Majewski S., Perlińska A., Rodziewicz A., Rowiński R., Zalewska E., Centrum 
Informacyjne Lasów Państwowych).

W 2010 r. opublikowano: „Co nam daje las? Młody obserwator przyrody” (Gil W., 
MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o.), „Krzewy w gospodarce leśnej. Poradnik 
Leśnika” (Gil W., Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Sp. z o.o.), „Atlas parazyto-
idów szkodników pierwotnych sosny” (Hilszczański J., Bystrowski C., Centrum Informacyj-
ne Lasów Państwowych), „Jesion wyniosły. Hodowla i zagrożenia” (Gil W., Łukaszewicz J., 
Paluch R., Zachara T., Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne sp. z o.o.), „Las – czło-
wiek... człowiek – las” (Podgórska T., Sierota Z., Centrum Informacyjne Lasów Państwo-
wych), „Mój las moje leśnictwo. Zbiorowy pamiętnik absolwentów Wydziału Leśnego 
SGGW rocznik 1965” (red.: Rykowski K., Sobotko A., Polskie Towarzystwo Leśne), 
„Pasje i niepokoje. Malarstwo, rzeźba, rysunek” (Rykowski K., Ośrodek Kultury Leśnej 
w Gołuchowie), „Poznać, zrozumieć i zachować przyrodę dla przyszłych pokoleń... czyli 
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25 lat Olimpiady Wiedzy Ekologicznej” (red.: Falencka-Jabłońska M., Główny Komi-
tet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej), „Tajemniczy las” (Gil W., Centrum Informacyjne 
Lasów Państwowych), „Wiersze stare i nowe 1979−2010” (Zachara T., Wydawnictwo 
ZESTRONY).

W 2011 r. ukazały się: „Gdy las choruje...” (Sierota Z., Centrum Informacyjne La-
sów Państwowych), „Wykorzystanie energetyczne dendromasy” (Dzurenda L., Jabłoński 
M., Dobrowolska E., Kłosińska T., Wydawnictwo SGGW), „Co wiosną kwitnie w lesie” 
(Głuch G., MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o.).

W 2012 r. wydano: „Grzyby, jakich nie znamy” (Wrzosek M., Sierota Z., Centrum 
Informacyjne Lasów Państwowych), „Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski 2010” 
(Zielony R., Kliczkowska A., Centrum Informacyjne Lasów Państwowych), „Wycena 
skradzionego drewna w oparciu o tablice służące do określania pierśnicy i miąższości 
drewna na podstawie średnicy pniaka” (Bruchwald A., Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe).

W 2013 r. opublikowano: „Firmy leśne w Polsce” (Kocel J., Centrum Informacyjne 
Lasów Państwowych), „Hodowla lasu. Tom 4. Część 1: Plantacje drzew szybko rosną-
cych. Część 2: Zadrzewienia” (Zajączkowski K., Zajączkowski J., Powszechne Wydaw-
nictwo Rolnicze i Leśne sp. z o.o.), „Kornik drukarz i jego rola w ekosystemach leśnych” 
(red.: Grodzki W., Centrum Informacyjne Lasów Państwowych), „Zbiór zestawów pytań 
XXIV−XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej” (red. Falencka-Jabłońska M., Główny 
Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej), „Między nauką a sztuką czyli jak być leśni-
kiem” (Rykowski K., Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie), „The country report on 
forest genetic resources − Poland” (Kozioł Cz., Matras J., Centrum Informacyjne Lasów 
Państwowych).

W 2014 r. powstały publikacje: „Laserowi Odkrywcy. Nieinwazyjne badanie i doku-
mentowanie obiektów archeologicznych i historycznych województwa świętokrzyskie-
go” w wersji polskiej i angielskiej (red. Sztampke M., red. nauk.: Zapłata R., Szady B., 
Stereńczak K., Fundacja Centrum GeoHistorii), „Rozpoznawanie chorób infekcyjnych 
drzew leśnych” (Sierota Z., Szczepkowski A., Centrum Informacyjne Lasów Państwo-
wych), „Małgorzata Falencka-Jabłońska opowiada o przyrodzie” (Falencka-Jabłońska 
M., MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o.), „Podręcznik najlepszych praktyk ochro-
ny owadów” (Mazur W., Hilszczański J., Jędrzejewski M., Krupska K., Maciantowicz 
M., Porębski Ł., Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych), „Podręcznik naj-
lepszych praktyk ochrony nietoperzy w lasach” (Rachwald A., Fuszara M., Centrum Ko-
ordynacji Projektów Środowiskowych), „Sezam przyrody Podlasia” (Falencka-Jabłońska 
M., Kwiatkowski W., Świerubska T., Kowalewska A., Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Podlaskiego), „Wiedza i umiejętności zawodowe w prowadzeniu gospodarki leśnej” 
(Paschalis-Jakubowicz P., Bijak S., Stereńczak K., Wydawnictwo SGGW), „Zastosowa-
nie analiz DNA drewna w postępowaniu karnym” (Nowakowska J. A., Pasternak T., Cen-
trum Informacyjne Lasów Państwowych).

Pracownicy naukowi Instytutu Badawczego Leśnictwa wydali w latach 2006−2014 
swoje prace również w renomowanych zagranicznych czasopismach, m.in. w: „Biotech-
nology Advances”, „Biological Conservation”, „Naturwissenschaften”, „Ecography”, 
„FEMS Microbiology Letters”, „Basic and Applied Ecology”, „Forest Ecology and Ma-
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nagement”, „Annals of Forest Science”, „Environmental Entomology”, „New Phytolo-
gist”. Artykuły naukowe w nich zamieszczone osiągnęły wysoką cytowalność − powyżej 
30 (Web of Science, dostęp z dn. 14.01.2015). I tak np. artykuł „Baculoviruses − reemer-
ging biopesticides” autorstwa: Szewczyk B., Hoyos-Carvajal L., Paluszek M., Skrzecz I. 
(pracownik IBL); de Souza M.L. opublikowany na łamach „Biotechnology Advances” 
był dotychczas cytowany 104 razy.

W omawianych latach pracownicy Instytutu: J. M. Gutowski, W. Grodzki i Z. Borow-
ski opublikowali 35 publikacji naukowych, w tym 30 w języku obcym. Indeks Hirscha 
dla publikacji z lat 2006−2014 każdego z wyżej wymienionych pracowników jest równy 
5 (Web of Science, dostęp z dn. 02.01.2015).

W latach 2006−2014 pracownicy IBL byli autorami i współautorami 870 prac 
naukowych, w tym 220 publikacji w czasopismach i materiałach konferencyjnych 
indeksowanych przez bazę Web of Science (dostęp z dn. 11.02.2015). Liczba publi-
kacji zamieszczonych w materiałach konferencyjnych wynosi ok. 500, a publikacji 
popularnonaukowych i informacyjnych − ok. 1600. Liderami w popularyzacji wiedzy 
leśnej są: W. Gil, A. Klocek, M. Falencka-Jabłońska i A. Sawicki (liczba publikacji 
powyżej 100).

4.4. Działalność edukacyjna

W Instytucie Badawczym Leśnictwa od 1997 r. prowadzona jest edukacja ekologiczna 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Jej celem jest utrwalanie wiedzy o podstawowych leśnych 
gatunkach roślin i zwierząt, typach siedliskowych lasów, funkcjonowaniu ekosystemu 
leśnego, różnorodności biologicznej, różnorodnych funkcjach lasu, a także ekologicz-
nych podstawach racjonalnej gospodarki leśnej, zagrożeniach środowiska leśnego oraz 
metodach ochrony przyrody i zasobów leśnych. Zajęcia służą wyrabianiu umiejętności 
interdyscyplinarnego myślenia, przybliżeniu pracy i metod badawczych odwiedzanego 
ośrodka naukowego oraz pracy leśnika w terenie. 

Główna część edukacji odbywa się w Izbie Edukacji Leśnej (IEL). W organizowanych 
tu seminariach, szkoleniach, warsztatach, wykładach i pogadankach o tematyce ekolo-
giczno-leśnej uczestniczą dzieci i młodzież szkolna (również osoby niepełnosprawne), 
studenci, nauczyciele, pracownicy administracji leśnej oraz osoby zainteresowane lasem 
i środowiskiem leśnym. W ostatnich latach, w ciągu roku szkolnego korzysta z nich od 
2000 do 3500 osób. W ciągu 18 lat funkcjonowania ośrodka przyjęto ponad 70 tys. osób.

W ofercie programowej Izby znajduje się 38 tematów przyrodniczych (w większości 
leśnych), realizowanych według autorskich scenariuszy zajęć opracowanych przez pra-
cowników Izby Edukacji Leśnej i naukowców. Większość tematów może być realizowa-
na w różnych grupach wiekowych. W latach 1997−2014 na rzecz upowszechnienia wie-
dzy przyrodniczej działały dwie osoby zatrudnione w IEL oraz 55 pracowników z innych 
komórek organizacyjnych Instytutu Badawczego Leśnictwa. 

Do popularyzacji wiedzy z zakresu ekologii, ochrony przyrody i gospodarki leśnej 
służą stałe i okresowe wystawy, programy komputerowe, filmy, publikacje naukowe i po-
pularnonaukowe, terenowe przyrządy pomiarowe i sprzęt laboratoryjny.
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Na terenie Instytutu zlokalizowano trzy ścieżki dydaktyczne: interaktywną „Na so-
snowym szlaku” (dofinansowaną przez WFOŚiGW), sprawnościowo-edukacyjną „Ruch 
w świecie zwierząt” (dofinansowaną przez NFOŚiGW) oraz przyrodniczą z kolekcjami 
roślin. Ścieżki zostały zaprojektowane przez edukatorkę zatrudnioną w IEL − G. Głuch.

Ścieżka interaktywna jest rozwiązaniem nowatorskim i bardzo lubianym przez 
uczestników zajęć. Na trasie ścieżki zlokalizowano osiem stanowisk edukacyjnych, każ-
de wyposażone w 4 do 5 urządzeń interaktywnych i tablic edukacyjnych służących do 
samodzielnego wykonania zadania i sprawdzenia swojej wiedzy o warstwowej budowie 
lasu, drzewach, ssakach, ptakach, owadach, użytkowaniu lasu, ekologii.

Zlokalizowana na terenie leśnym IBL ścieżka sprawnościowo-edukacyjna „Ruch 
w świecie zwierząt” jest ogólnie dostępna i wyposażona w 10 stacji do ćwiczeń. Zamiesz-
czone tu tablice przybliżają informacje o gatunkach zwierząt i ich specyficznym sposobie 
poruszania się, a umieszczone urządzenia umożliwiają wykonanie ćwiczeń naśladują-
cych sposób poruszania danego gatunku. Dodatkowo przy trasie tej ustawiono 10 tablic 
edukacyjnych z zadaniami do rozwiązania dotyczącymi: gospodarki leśnej, ubocznego 
użytkowania lasu, ochrony przeciwpożarowej oraz gatunków flory i fauny leśnej.

W wydzielonej części terenu założono kolekcję „Flora Polski”. Zgromadzono tu 
i opisano blisko 150 gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych, oznaczając gatunki tru-
jące i chronione. Oprócz roślin lasów i borów znalazły się tu również rośliny wydmowe 
(las sękociński został posadzony na wydmie śródlądowej), rośliny ciepłolubne, a także 
rzadkie i chronione. W części kolekcji roślin górskich zgromadzono charakterystyczne 
dla danego pasma gór skały i podłoże oraz dobrano odpowiednie gatunki roślin.

Ponadto na terenie IBL od 2007 r. tworzone jest pod kierunkiem J. Tumiłowicza arbo-
retum z części lasu przekształconego, z pozostawieniem starodrzewu sosnowego i przerze-
dzonego II piętra, składającego się z: dębów, klonów, brzóz, lip, jarzębów, grabów, buków 
i modrzewi. Drzewostan ten stanowi jedyny obiekt miejscowego sosnowego drzewosta-
nu nasiennego i powinien być objęty ochroną oraz zachowany do celów badawczych 
i edukacyjnych. Pod okapem drzew posadzono tu około 170 gatunków i odmian drzew 
i krzewów. Łącznie na terenie Instytutu posadzono i opisano 570 gatunków i odmian ro-
ślin. Kolekcje roślin zgromadzono we współpracy z Ogrodem Botanicznym w Powsinie, 
Ogrodem Botanicznym w Warszawie, Kampinoskim Parkiem Narodowym, Arboretum 
w Rogowie, Nadleśnictwem Chojnów oraz dzięki dotacji WFOŚiGW. W 2007 r. udo-
stępniono do celów edukacyjnych także oranżerię, gdzie zgromadzono rośliny egzotyczne 
pochodzące z różnych kontynentów.

W 2012 r. Izba Edukacji Leśnej obchodziła 15-lecie swojej działalności. Z tej okazji 
zorganizowano wystawę przedstawiającą działania edukacyjne prowadzone w Izbie i na 
ścieżkach IBL.

W ramach upowszechniania wiedzy przyrodniczej pracownicy Instytutu uczestniczą 
co roku w Dniu Ziemi i Warszawskim Festiwalu Nauki − imprezach edukacyjnych inicjo-
wanych przez zewnętrznych organizatorów.

Dzień Ziemi, który jest międzynarodową coroczną wiosenną akcją, poświęconą pro-
mocji postaw ekologicznych w społeczeństwie, ma na celu upowszechnianie problemów 
związanych ze współczesną ekologią i czystymi technologiami, szeroko pojętą edukację 
w zakresie ochrony środowiska, propagowanie idei zrównoważonego rozwoju i wska-
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zywanie zagrożeń dla naszej planety oraz podjęcie dyskusji o zależnościach pomiędzy 
ochroną środowiska naturalnego a zdrowiem i życiem ludzi. W tym dniu pracownicy IBL 
prezentują wyniki swoich badań związane z tematem przewodnim imprezy.

Warszawski Festiwal Nauki odbywa się co roku w ostatnim tygodniu września, słu-
żąc popularyzacji, w formie lekcji i warsztatów, wyników badań placówek naukowych 
oraz wyższych uczelni. Głównymi uczestnikami tych zajęć są uczniowie szkół podstawo-
wych, młodzież gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Instytut Badawczy Leśnic-
twa od początku istnienia Festiwalu Nauki, od 18 lat, aktywnie uczestniczy w propago-
waniu wiedzy leśnej i odkrywaniu tajników przyrody. Prezentacja bogatej i różnorodnej 
problematyki, którą na co dzień zajmują się jego pracownicy naukowi, wciąż cieszy się 
powodzeniem. Tematyka przyrodniczo-leśna należy do pasjonujących, stąd też atrakcyj-
na i przystępna forma przekazu sprzyja praktycznemu zaangażowaniu uczniów w pozna-
wanie praw natury w scenerii sękocińskiego lasu. Corocznie w ramach Festiwalu Nauki 
organizowany jest Piknik Rodzinny z wykładami, warsztatami i licznymi konkursami (od 
dwóch lat we współpracy z Nadleśnictwem Chojnów).

IBL za swoją działalność edukacyjną otrzymał w 2012 r. wyróżnienie w konkursie 
„Panteon Polskiej Ekologii 2012”, w kategorii „Przedsiębiorstwo” za projekt: „Działal-
ność edukacyjna w zakresie ekologii, realizowana przez Instytut Badawczy Leśnictwa 
w Sękocinie Starym”. W 2013 roku cztery osoby (J. Czerepko, E. Fronczak, G. Głuch, 
M. Kwiatkowski) otrzymały Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi 
dla oświaty i wychowania.

W organizowanych w IEL od 2007 r. praktykach studenckich wzięło udział 27 studen-
tów z kierunków: Architektura Krajobrazu, Ochrona Środowiska SGGW, przepracowując 
5790 godzin, a 2 osoby odbyły staże półroczne. 

W latach 2012−2014, z inicjatywy zatrudnionej w IEL edukatorki – G. Głuch, zorga-
nizowano 3 plenery malarskie „Bliżej natury – bliżej sztuki”.

4.5. Wystawy

W Instytucie Badawczym Leśnictwa od 2007 r. organizowano wystawy prac artystycz-
nych o tematyce przyrodniczo-leśnej. Na wystawach prezentowano twórczość pracowników 
Instytutu, a także prace znanych i cenionych autorów z kraju i zagranicy. Przedstawiano rów-
nież dokumentacje fotograficzne ważnych wydarzeń edukacyjnych, jubileuszowych i wyjaz-
dów terenowych pracowników. W latach 2007−2014 miało miejsce 61 wystaw.

W 2007 r. zorganizowano 5 wystaw: 1) „Jubileusz 75-lecia IBL” (fot.: W. Gil, L. Kruczek, 
M. Kwiatkowski); 2) „Wyprawa naukowa – Turcja 2005” (fot. C. Bystrowski); 3) „Ptaki” (fot. 
Ł. Łukasik); 4) „Na grzyby” (fot. J. Woźniak); 5) „Ogrody włoskie oraz roślinność południo-
wych Włoch” (fot. M. Falencka-Jabłońska).

W 2008 r. odbyło się 10 wystaw: 1) „Śladami wikingów” (fot. M. Niemczyk); 2) „Las 
w moim obiektywie 2007” (wystawa pokonkursowa red. dwutygodnika „Las Polski”); 
3) „Życie wokół nas” (aut. J. Woźniak); 4) „Na łąkach i w lasach” (malarstwo T. Stolar-
czyk); 5) „Las w moim obiektywie 1998–2006” (wystawa pokonkursowa red. dwutygo-
dnika „Las Polski”); 6) „Ceramika użytkowa” (aut. J. Jagodzińskiej i A. Liwińskiej); 

rozwoj.indd   189 2015-06-01   10:56:38



190

7) „Warsztat tkacki – gobeliny” (wystawa z Pracowni Tkackiej „Przedplot” przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Lesznowoli); 8) „Malarstwo – rzeźba – grafika” (malarstwo 
i rzeźba K. Rykowskiego).

W 2009 r. zorganizowano 4 wystawy: 1) „Wystawa malarstwa i rysunku” (autorstwa 
W. Janiszewskiego); 2) „Lasy Spalskie w obiektywie” (fot. M. Leszczyński, M. Mucha, 
P. Socha i R. Trzciński); 3) „Kwiaty przez cały rok”, „Drzewa wiosną i jesienią”, „Życie 
nad wodą i na sawannie”, „Nocne życie lasu”, „Na szkle malowane”, (wystawa prac pla-
stycznych wykonanych różnymi technikami przez dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 340 
z Warszawy, ul. Lokajskiego 3); 4) „Jak kwitną drzewa?” (fot. G. Głuch). 

W 2010 r. miało miejsce 8 wystaw: 1) „Las w moim obiektywie (2000−2008)” (wy-
stawa pokonkursowa red. dwutygodnika „Las Polski”); 2) „Malowane Puszczą Kozienic-
ką” (prace uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce); 3) „Wystawa prac 
artystycznych pracowników Instytutu z okazji 80 lat istnienia IBL” (zespół autorów); 
4) „Las w moim obiektywie 2009 r.” (wystawa pokonkursowa red. dwutygodnika „Las 
Polski”); 5) „Czar gór” (fot. M. Falencka-Jabłońska, A. Sawicki); 6) wystawa prac malar-
skich R. Kaźmierczak; 7) „Barwy naszych bezkręgowców” (fot. A. Leśniak); 8) „Czasem 
słońce, czasem deszcz − monitoring 2010” (zdjęcia wykonane przez pracowników IBL 
biorących udział w monitoringu lasu w 2010 r.).

W 2011 r. przygotowano 12 wystaw: 1) „Inspiracje Garbatka-Letnisko 2011” (prace ar-
tystów biorących udział w warsztatach „Plenery Ekspresji Twórczej Malarstwa i Rzeźby” 
w Garbatce-Letnisku); 2) „Gruzja oczami polskich leśników” (fot. pracownicy IBL i leśnicy 
z Lasów Państwowych); 3) „Rapa Nui. Posągi z Wyspy Wielkanocnej” (fot. J. Herman-
-Iżycki); 4) „Rysunki Janusza Wojtowicza”; 5) „Las w moim obiektywie 2009 r.” (wystawa 
pokonkursowa red. dwutygodnika „Las Polski”); 6) „Rozkwitanie” (prace malarskie i foto-
graficzne A. Stenckiej); 7) „Lasy Mazowsza” (zdjęcia wykonane przez leśników z terenu 
RDLP w Warszawie i członków Oddziału PTL w Warszawie); 8) „W kraju Sakartwelo” 
(fot. J. Hilszczański, G. Tarwacki, T. Jaworski i R. Plewa); 9) „Od świtu aż po zmierzch, głów-
nie deszcz – monitoring 2011” (zdjęcia wykonane przez pracowników IBL biorących udział 
w monitoringu lasu w 2011 r.); 10) „Las w moim obiektywie 2010” (wystawa pokonkursowa 
red. dwutygodnika „Las Polski”; 11) wystawa prac malarskich T. Pietras; 12) „Sokotra – wy-
spa krwi smoczej” (fot. J. Herman-Iżycki).

W 2012 r. odbyło się 12 wystaw: 1) „Puszcza Schorfheide w moim obiektywie” (fot. 
G. Lück); 2) „Różnorodne piękno” (fot. M. Łukawski); 3) „Z ołówkiem w Bitwie Warszaw-
skiej” (aut. J. Frankowskiego); 4) „Stop zaśmiecaniu lasów” (plakat, zbiorowa); 5) „Inspi-
racje Garbatka-Letnisko 2011” (wystawa prac malarskich, rzeźbiarskich, fotograficznych 
i kowalstwa artystycznego artystów biorących udział w warsztatach „Plenery Ekspresji 
Twórczej Malarstwa i Rzeźby” w Garbatce-Letnisku); 6) „15 lat Izby Edukacji Leśnej IBL” 
(wystawa prac fotograficznych prezentujących pracowników IBL prowadzących edukację 
leśną); 7) „Bliżej natury – bliżej sztuki” (wystawa poplenerowa malarstwa sztalugowego 
autorstwa: J. Drewicza, G. Głuch, K. Gryglak, E. Kazimierczyk, B. Wierzgały i J. Zieliń-
skiej); 8) „Ptaki – moja fascynacja” (fot. M. Piesiewicz); 9) 20 lat pasji malarskiej T. Pie-
tras; 10) „Czy nauka może być sztuką? Odkrycia w amerykańskim programie Land Grant 
na fotografiach” (fot. D.L. Hansen); 11) „Barwy jesieni” (malarstwo T. Pietras); 12) „Las 
jakiego nie znamy” (wystawa konkursowa prac fotograficznych pracowników IBL).
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W 2013 r. zorganizowano 5 wystaw: 1) „Biebrza – królestwo ptaków” pędzlem 
i w obiektywie A. Zauszkiewicza; 2) „200 lat kartografii leśnej” (wystawa map); 3) „Bli-
żej natury − bliżej sztuki 2013” (zbiorowa pod kierunkiem J. Drewicza); 4) „Inspiracje 
Garbatka-Letnisko 2012” (zbiorowa, międzynarodowa, „Plenery Ekspresji Twórczej Ma-
larstwa i Rzeźby”); 5) „Rozmowy z drewnem” (rzeźba S. Smyka, grafiki M. Smyk).

W 2014 r. miało miejsce 5 wystaw: 1) poplenerowa amatorów malarstwa sztalugo-
wego (zbiorowa); 2) „Barwy natury” (malarstwo G. Głuch); 3) „Na kokosowym szlaku” 
(przyrodnicza, opr. G. Głuch); 4) z okazji Jubileuszu 80-lecia Zakładu Ochrony Lasu IBL 
(1934–2014) (zbiorowa, kustosz: W. Janiszewski); 5) „Las jakiego nie znamy” (wystawa 
konkursowa prac fotograficznych pracowników IBL – VI edycja).

4.6. Niestacjonarne Studia Doktoranckie

Czteroletnie studia doktoranckie w Instytucie − początkowo określone jako zaoczne, 
a następnie, w myśl nowych przepisów, nazwane „niestacjonarnymi”, zapoczątkowane 
zostały w 2002 r. Nadzór na studiami pełni Rada Naukowa IBL. Program studiów realizo-
wany jest w trakcie 8 semestrów i obejmuje 14 sesji stacjonarnych i dwie sesje terenowe. 
Obejmuje ogółem 736 godzin zajęć, w tym 212 godzin wykładowych. W ramach zajęć 
prowadzone są wykłady z ekologii lasu, filozofii, metodyki planowania i organizacji ba-
dań naukowych, z zakresu współczesnych problemów nauk leśnych, zarządzania gospo-
darką leśną oraz z ochrony przyrody i krajobrazu, a także języka angielskiego. Istotnym 
elementem zajęć są ćwiczenia laboratoryjne i terenowe, konwersatoria oraz seminaria 
prowadzone z udziałem promotora, koordynatora i kierownika studiów. Wykładowcami 
i opiekunami naukowymi oraz promotorami rozpraw są wybitni uczeni z wielu instytu-
tów naukowych i wyższych uczelni. 

Studia I edycji (2002−2006) rozpoczęło 17 osób, a do dnia dzisiejszego stopień doktora 
nauk leśnych uzyskało 12 absolwentów (współczynnik sukcesu 71%). Drugą edycję NSD 
(2005−2009) zapoczątkowało 16 studentów, z których dotychczas 8 obroniło rozprawy 
doktorskie (współczynnik sukcesu 57%). W obydwu edycjach kierownikiem studiów był 
prof. dr hab. Tomasz Wodzicki. Trzecia edycja powołana została na lata 2008−2012 – studia 
rozpoczęło 19 osób, z których jak dotychczas 5 absolwentów (28%) uzyskało stopień dok-
tora nauk leśnych. W kolejnej IV edycji NSD (2011−2015) studiuje 18 osób. Kierownikiem 
ostatnich dwu edycji jest prof. dr hab. Zbigniew Sierota, natomiast prof. Tomasz Wodzic-
ki pełni rolę konsultanta. Ogółem w czterech edycjach NSD wzięło udział 70 studentów, 
w tym 46 pracowników Lasów Państwowych oraz dwoje studentów z Republiki Ukrainy, 
z czego do kwietnia 2015 r. 25 absolwentów (36%) uzyskało stopień doktora nauk leśnych.

4.7. Studia podyplomowe „Ochrona przeciwpożarowa lasu”

W 2014 r. Instytut Badawczy Leśnictwa we współpracy ze Szkołą Główną Służby 
Pożarniczej uruchomił niestacjonarne studia podyplomowe „Ochrona przeciwpożarowa 
lasu”. Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu ochrony lasów przed 
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pożarami poprzez podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji. Absolwenci będą posiadać 
umiejętności pozwalające na racjonalne planowanie i organizowanie systemu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zdobędą wiedzę, umożliwiającą zrozumienie problemów doty-
czących pożarów lasu, od oceny ryzyka do efektywnego zabezpieczenia obszarów le-
śnych przed ogniem. Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się zagadnieniami 
ochrony przeciwpożarowej, zarówno leśników, jak i strażaków, pracowników zajmują-
cych się zarządzaniem kryzysowym, administracji samorządowej i innych.

Program dwusemestralnych studiów został opracowany wspólnie przez Wydział In-
żynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (Szkoła Główna Służby Pożarniczej) i Laborato-
rium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu (Instytut Badawczy Leśnictwa). Obejmuje on dwa 
bloki zagadnień leśnych i pożarniczych. W ramach tematyki leśnej, wykłady i ćwiczenia 
obejmują: podstawy procesu spalania w środowisku leśnym, analizę zagrożenia pożaro-
wego lasu, profilaktykę przeciwpożarową, analizę przyczyn pożarów lasu i dochodzenia 
popożarowe, podstawy prawne bezpieczeństwa pożarowego lasu, zasady budowy infra-
struktury na wypadek pożaru na obszarach leśnych, geomatykę oraz zagadnienia pla-
nistyczne i kontrolno-rozpoznawcze. W bloku pożarniczym studenci poznają tematykę 
dotyczącą: sprzętu i środków gaśniczych używanych do zwalczania pożarów, organizacji 
systemu łączności i zabezpieczenia logistycznego działań ratowniczych, zagadnień dowo-
dzenia jednostkami ratowniczymi, symulacyjnych technik wspomagania decyzji, ochro-
ny przeciwpożarowej lasów na poligonach wojskowych oraz analizują wielkoobszarowe 
pożary lasu pod względem rozprzestrzeniania się ognia i podjętych działań ratowniczych. 
Łącznie wykładanych jest 17 przedmiotów, które wraz z ćwiczeniami obejmują 191 go-
dzin (60 punktów ECTS). Zajęcia prowadzą pracownicy SGSP, IBL oraz inni uznani 
specjaliści o dużej wiedzy praktycznej, zarówno w zakresie leśnictwa, jak i pożarnictwa. 
Jeden ze zjazdów poświęcony jest poznaniu zagadnień praktycznych, dotyczących pro-
blematyki ochrony przeciwpożarowej. Odbywa się on w formie warsztatów terenowych, 
podczas których słuchacze mają możliwość poznania zasad prawidłowej organizacji za-
bezpieczenia lasu przed ogniem na przykładzie wybranego nadleśnictwa oraz uczestniczą 
w ćwiczeniach jednostek ratowniczo-gaśniczych i obsługi sprzętu pożarniczego.

Pierwsza grupa słuchaczy, licząca 19 osób, otrzymała dyplomy ukończenia studiów 
27 lutego 2015 r. Byli wśród niej pracownicy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, 
regionalnych dyrekcji LP, nadleśnictw oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa. Kolejna 
II edycja studiów ruszyła 20 marca 2015 r.

4.8. Współpraca z zagranicą 

4.8.1. Współpraca w ramach organizacji międzynarodowych

IUFRO – International Union of Forestry Research Organizations (Międzynaro-
dowa Unia Leśnych Organizacji Badawczych)

Kontynuowano zapoczątkowaną w 1936 r. współpracę Instytutu z IUFRO. Prowa-
dzono wspólne badania nad morfologią i przyrostowością świerka różnych pochodzeń 
na stałych powierzchniach proweniencyjnych i rodowych Zakładu Genetyki i Fizjologii 
Drzew Leśnych oraz na powierzchniach założonych w ramach serii IUFRO.
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Informacja Naukowa  
i Promocja, maj 2015 r.,  
siedzą od lewej:  
J. Szewczykiewicz 
(kierownik), M. Stasiak, 
E. Lewandowska,  
D. Lotz, stoją od lewej: 
A. Sawicki, P. Szmit, 
W. Duda, K. Tkaczyk, 
L. Kruczek, G. Głuch, 
A. Tylman i T. Zygmont  
(fot. W. Gil)

Czasopisma naukowe wydawane przez IBL w latach 2006-2014

Rozprawy i monografie wydane w latach 2006-2014
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Materiały pokonferencyjne
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Notatnik Naukowy

Nowości Piśmiennictwa Leśnego
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Najmłodsi uczestnicy 
zajęć w Izbie 
Edukacji Leśnej przy 
interaktywnej tablicy 
z głosami zwierząt 
„Leśny koncert”  
(fot. G. Głuch)

Dzieci na zajęciach 
edukacyjnych 
obserwują, rysują  
i fotografują rośliny 
zgromadzone  
w kolekcji roślin  
„Flora Polski”  
(fot. G. Głuch)

Badanie pH piasku, 
torfu i gliny  
na zajęciach  
„Tajemnice gleby”  
(fot. G. Głuch)
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Odczytywanie wieku 
drzewa na wyrzynku 

dębowym  
(fot. G. Głuch)

Interaktywne 
urządzenie edukacyjne 

na ścieżce „Na 
sosnowym szlaku”  

(fot. G. Głuch)

Zabawa edukacyjna 
„Jak rośnie las”  
(fot. A. Sawicki)
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Studenci Architektury 
Krajobrazu SGGW 
pielęgnują kolekcję 
roślin „Flora Polski” 
podczas praktyk 
studenckich  
(fot. G. Głuch)

Zakończenie zajęć  
przy ognisku  
(fot. G. Głuch)

Stoisko IBL w dniach 
11-13.09.2007 r. na 
Międzynarodowych 
Targach Leśnych 
Rogów 2007, od lewej: 
J. Szewczykiewicz,  
E. Lewandowska,  
M. Gozdalik, A. Sawicki 
(fot. L. Kruczek)
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Panteon Polskiej 
Ekologii 2012 – 
wyróżnienie dla

Instytutu Badawczego 
Leśnictwa za 

działalność edukacyjną 
w zakresie ekologii

Sekretariat, maj 2015 r., 
od lewej M. Brzozowska, 

M. Piwowarska,  
A. Kruszewska,  

K. Kreft, M. Wojewoda, 
J. Długołęcka,  
G. Wohlfarth,  

E. Poncyliusz-Dudek,  
G. Kiełek, A. Głowacka- 

-Mońko, E. Pękacka  
(fot. K. Tkaczyk)

Księgowość, maj 2015, 
od lewej A. Dołęga,  

K. Kłos, M. Prus,  
W. Marciszewska,  
B. Rokicka-Siwek 

(główny księgowy),  
A. Celejewska,  

K. Marciszewska,  
K. Danielewicz,  

I. Gogolińska  
(fot. K. Tkaczyk)
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Administracja, maj 2015 r., od lewej M. Sołtan, L. Zientara, J. Samojlik, D. Kotomski, I. Sitnik, G. Grochala, 
S. Glina, J. Krzysztoszek, P. Sadurek, A. Jeszka, M. Sybilski, P. Gołos, R. Henicz, J. Wieteska, E. Gniady,  
R. Mitlejner, Z. Glina, R. Królicki, M. Kobielski (fot. K. Tkaczyk)

Uczestnicy IV edycji 
Niestacjonarnych 
Studiów Doktoranckich, 
IBL w Sękocinie 
Starym, listopad 2014 r. 
(fot. L. Kruczek)

Rozdanie dyplomów uczestnikom I edycji podyplomowych studiów „Ochrona przeciwpożarowa lasu” 
(fot. A. Hutek) 
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Rejestracja uczestników 
VI Sesji Zimowej 

Szkoły Leśnej 
„Przyrodnicze, 

społeczne i gospodarcze 
uwarunkowania oraz 

cele i metody hodowli 
lasu”, Sękocin Stary, 
18-20 marca 2014 r.,  

od lewej  
J. Szewczykiewicz,  

G. Szujecka  
(fot. L. Kruczek)

Uczestnicy VI Sesji 
Zimowej Szkoły Leśnej 

(fot. L. Kruczek)

Uczestnicy VI Sesji 
Zimowej Szkoły Leśnej 

(fot. L. Kruczek)
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Uczestnicy seminarium p.t. „Ochrona różnorodności genetycznej i hodowla selekcyjna drzew leśnych  
w Lasach Państwowych”, IBL w Sękocinie Starym, 14 grudnia 2011 r.  
(fot. L. Kruczek)

Chińska delegacja  
Administracji Leśnej 
oraz Leśnej Stacji 
Naukowo-Technicznej 
prowincji Guangdong 
zapoznaje się  
z działalnością 
badawczo-rozwojową 
Instytutu,  
19 lipca 2011 r., od 
lewej J. Hilszczański,  
R. Szczygieł,  
D. Hilszczańska  
i członkowie delegacji 
(fot. L. Kruczek)   

Uczestnicy Konferencji 
Naukowo-Technicznej 
„Możliwości oraz 
uwarunkowania podaży 
drewna do celów 
energetycznych”, 
Sękocin Stary,  
20-21 listopada 2012 r. 
(fot. A. Sawicki)
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Uczestnicy seminarium 
p.t. „Społeczne, 

ekonomiczne 
oraz przyrodnicze 

uwarunkowania 
realizacji publicznych 

funkcji lasu”, IBL 
 w Sękocinie Starym, 

22 listopada 2012 r.  
(fot. A. Sawicki)

Uczestnicy seminarium 
p.t.  „Zagrożenia Lasów 

Zależne od Stanu 
Atmosfery”,  IBL  

w  Sękocinie Starym,  
10 stycznia 2013 r.  

(fot. L. Kruczek)

Uczestnicy Targów Leśnych „Las i My” w Szepietowie,  
12 października 2014 r. (fot. L. Kruczek)

P. Gołos wygłasza referat „Lasy 
prywatne w Polsce” na Targach 

Leśnych w Szepietowie  
(fot. L. Kruczek)
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Seminarium jubileuszo-
we 90-lecia urodzin 
prof. dr hab. Alojzego 
Kowalkowskiego p.t. 
„Dyskontynuacje  
i trendy rozwojowe gleb 
leśnych środkowej Eu-
ropy”, IBL w Sękocinie 
Starym, 23 października 
2014 r. Na pierwszym 
planie od lewej J. Cze-
repko, J. Hilszczański, 
A. Kowalkowski,  
w głębi od lewej I. Ole-
jarski, M. Brzozowska

Uczestnicy 
panelu ekspertów 
„Organizacja” Wizja 
i misja organizacji 
gospodarczej PGL Lasy 
Państwowe w ramach 
prac nad Narodowym 
Programem Leśnym, 
Sękocin Stary,  
18 listopada 2014 r.

Uczestnicy seminarium 
p.t. „Instrukcja 
wykonywania 
wielkoobszarowej 
inwentaryzacji  
stanu lasu (lata  
2015-2019)”, IBL  
w Sękocinie Starym,  
1 grudnia 2014 r.   
(fot. L. Kruczek)
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W omawianym okresie Zakład Fitopatologii Leśnej i Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew 
Leśnych były organizatorem lub/i współorganizatorem 3 konferencji międzynarodowych 
IUFRO: „Alien invasive species and international trade” (3–7.07.2006 r., Jedlnia), „Norway 
spruce in the conservation of forest ecosystems in Europe” (3–5.09.2007 r., Malinówka), 
„Norway spruce in the conservation of forest ecosystems in Europe. The results of the IUFRO 
experimental test series 1938/39, 1964/68, 1972 and others” (13–15.09.2012 r., Kraków).

 W 2007 r. podczas I Europejskiego Kongresu IUFRO „Lasy i leśnictwo w rozwoju 
regionalnym” (Forests and forestry in the context of rural development), który odbył się 
w Warszawie w dniach 6–8.09.2007 r., Zakład Fitopatologii Leśnej zaprezentował 3 postery 
dotyczące wykrywania i zagrożenia ze strony gatunku Phytophthora sp., a K. Zajączkowski 
wygłosił referat dot. zalesienia gruntów porolnych w Polsce.

W obradach XXIV Światowego Kongresu IUFRO „Sustaining forests, sustaining 
people: the role of research” (5–11.10.2014 r., Salt Lake City USA), aktywny udział 
wzięło dwóch pracowników, przedstawiając poster (D. Dobrowolska: Jodła srebrna 
i zakwalifikowanie jej do gatunków rodzimych w północnej Polsce) i wygłaszając referat 
(K. Stereńczak: IUFRO learning initiatives – niezbędne narzędzie dla kształcenia usta-
wicznego absolwentów studiów leśnych?). 

Pracownicy Instytutu pełnili i pełnią obowiązki zastępców koordynatorów grup robo-
czych (W. Grodzki, od 7.03.2010) i wiceprzewodniczących (L. Sukovata, od 7.03.2007), 
a także współprzewodniczących (T. Zawiła-Niedźwiecki, 4.02.2005–2012). 

Ponadto pracownicy Instytutu aktywnie uczestniczyli w konferencjach organizowanych 
przez różne jednostki pod auspicjami IUFRO, wygłaszając referaty i przedstawiając postery.

FAO – Food and Agriculture Organization (Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa)
Na XIII Światowym Kongresie Leśnym (XIII World Forestry Congress), który miał 

miejsce w Buenos Aires w dniach 18–23.10.2009 r., zostały wystawione 2 postery przy-
gotowane przez pracowników Samodzielnej Pracowni Ochrony Przeciwpożarowej Lasu, 
dotyczące metod określania ryzyka pojawiania się i rozprzestrzeniania pożarów lasu i za-
nieczyszczenia powietrza, jako wyniku pożarów lasu w Polsce.

Samodzielna Pracownia Ochrony Przeciwpożarowej Lasu i Zakład Urządzania i Mo-
nitoringu Lasu brały udział w pracach Połączonego Komitetu FAO/ECE/ILO ds. Zarzą-
dzania, Technologii i Szkolenia w leśnictwie (FAO/ECE/ILO Joint Committee on Forest 
Management, Technology and Training). 

W latach 2006–2014 pracownicy Zakładu Urządzania i Monitoringu Lasu brali udział 
jako korespondenci krajowi i członkowie w pracach zespołu specjalistów UNECE/FAO 
ds. monitoringu leśnych zasobów w zrównoważonej gospodarce leśnej, wspomagając 
UNECE/FAO w zakresie zbierania, oceny i upowszechniania danych dotyczących zaso-
bów drzewnych i wskaźników trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej.

Podobnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o prace w grupie doradczej FAO ds. oceny za-
sobów leśnych świata (GFRA), w której zadaniem pracowników Instytutu było m.in. przy-
gotowywanie (koordynacja) cyklicznych raportów dotyczących zasobów drzewnych Polski.

Do 2008 r. pracownik Zakładu Urządzania i Monitoringu Lasu brał udział w pracach 
zespołu specjalistów UNECE/FAO ds. wspierania i pomocy w trwałym rozwoju sektora 
leśnego w Europie Środkowej i Wschodniej oraz WNP.
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Ekspertem komisji ds. zasobów genowych dla Wspólnoty Niepodległych Państw 
FAO jest od 2012 r. pracownik Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych.

Pracownik Zakładu Siedliskoznawstwa/Zakładu Ekologii Lasu pełnił funkcję wice-
przewodniczącego grupy roboczej ds. gospodarki leśnej w zlewniach górskich Europej-
skiej Komisji Leśnej przy FAO.

FCCC – Framework Convention on Climate Change (Ramowa Konwencja o Zmia-
nach Klimatycznych)

W efekcie ogólnoświatowego zaniepokojenia ocieplającym się klimatem, w czerwcu 
1992 roku spisano Ramową Konwencję o Zmianach Klimatycznych. Głównym celem 
konwencji jest doprowadzenie do ustabilizowania koncentracji gazów cieplarnianych 
w atmosferze na poziomie, który zapobiegałby niebezpiecznej antropogenicznej ingeren-
cji w system klimatyczny. Polska ratyfikowała konwencję w październiku 1994 r.

Na trzecim spotkaniu państw stron konwencji, które miało miejsce w Kioto, w Japonii, 
w grudniu 1997 roku, powstał Protokół z Kioto, jako dodatkowy dokument wiążący. W Pro-
tokole stwierdzono, że w latach 2008–2012 trzydzieści dziewięć krajów powinno zredukować 
emisję gazów cieplarnianych przynajmniej o 5%, w porównaniu z poziomem w roku 1990 
(Polskę obowiązuje poziom z 1988 roku). Protokół z Kioto obowiązuje od 16 lutego 2005 r.

Oba wymienione dokumenty wskazują m.in. na działania gospodarcze związane z lasami, 
jako na narzędzia sprzyjające redukcji koncentracji CO2 w atmosferze, które mogą się przy-
czynić do łagodzenia globalnych zmian klimatu. W 2006 r. pracownik Zakładu Urządzania 
i Monitoringu Lasu w ramach prac Międzynarodowego Panelu ds. Zmian Klimatu (Intergo-
vernmental Panel on Climate Change – IPCC) pełnił funkcję korespondenta krajowego.

EU – European Union (Unia Europejska)
Od 2004 r., tj. roku, w którym Polska znalazła się w gronie krajów należących do Unii 

Europejskiej, rozpoczęła się także aktywność pracowników Instytutu w jej inicjatywach 
i gremiach. Instytut zintensyfikował starania o pozyskiwanie środków z Unii Europej-
skiej na realizację projektów badawczych w ramach m.in. programów ramowych, instru-
mentu finansowego LIFE+, a jego pracownicy zostali ekspertami unijnymi. Pracownik 
Samodzielnej Pracowni Ochrony Przeciwpożarowej Lasu jest ekspertem w grupie eks-
pertów Unii Europejskiej ds. pożarów lasu, w ramach której następuje wymiana informa-
cji i konsultacje członków grupy z m.in. Joint Research Centre, Directorate General for 
the Environment EC i krajów UE. Pracownicy Zakładu Ochrony Lasu i Zakładu Hodowli 
Lasu i Genetyki Drzew Leśnych są ekspertami w Directorate General for the Environ-
ment EC i zajmują się oceną ekspercką projektów składanych do Komisji Europejskiej. 

W 2008 r. pracownicy Zakładu Ekologii Lasu i Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki 
Drzew Leśnych uczestniczyli w pracach grupy roboczej UE ds. LULUCF (użytkowania 
gruntów, zmiany przeznaczenia gruntów i leśnictwa).

LRTAP – Convention on Long-Range Trans-boundary Air Pollution (Konwencja 
o Transgranicznym Przemieszczaniu się Zanieczyszczeń Powietrza na Dalekie Odległości)

Wymieniona konwencja ONZ została przyjęta w 1979 roku w Genewie. W Europie 
koordynowana jest przez Europejską Komisję Gospodarczą (ECE). W ramach konwencji 
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działa Grupa Robocza ds. Oddziaływań na Środowisko, która powołała szereg międzynaro-
dowych programów takich jak: Program Wód Śródlądowych (ICP-Freshwaters), Program 
Upraw (ICP-Crops) i inne programy monitorujące zmiany w poszczególnych komponen-
tach środowiska. Jednym z tych programów jest Program Lasy (ICP-Forests), w którym 
uczestniczy Instytut Badawczy Leśnictwa. W latach 2006–2014, w ramach programu ICP-
-Forests, Zakład Urządzania i Monitoringu Lasu (od 2010 r. Zakład Zarządzania Zasobami 
Leśnymi) uczestniczył w pracach nad monitoringiem lasu – oceną stanu lasu w Europie 
w sposób metodycznie zharmonizowany. Natomiast Zakład Siedliskoznawstwa (od 2010 r. 
Samodzielna Pracownia Chemii Środowiska Leśnego i Zakład Ekologii Lasu) brał udział:

 – we wspólnych badaniach gazowych zanieczyszczeń powietrza w programie europej-
skiego monitoringu lasów – w ramach Panelu Ekspertów ds. Jakości Powietrza, 

 – we wspólnych testach kontroli jakości w monitoringu organów asymilacyjnych 
drzew, doskonaleniu metod monitorowania składu chemicznego organów asymilacyj-
nych, harmonizacji metod i procedur badawczych, doskonaleniu kryteriów określania sta-
nu odżywienia poszczególnych gatunków drzew leśnych – w ramach Panelu Ekspertów 
ds. Organów Asymilacyjnych Drzew,

 – w projekcie BioSoil oraz we wspólnych testach jakości (porównaniach międzyla-
boratoryjnych / badaniach biegłości) w badaniach właściwości gleb, doskonaleniu metod 
monitorowania właściwości gleb leśnych oraz składu chemicznego roztworów – w ra-
mach Panelu Ekspertów ds. Gleby i Roztworów Glebowych, 

 – we wspólnych badaniach depozytu zanieczyszczeń w programie europejskiego moni-
toringu lasów, doskonaleniu metod monitorowania składu chemicznego wód opadowych, 
harmonizacji metod i procedur badawczych – w ramach Panelu Ekspertów ds. Depozycji,

 – w pracach nad dalszym rozwojem zharmonizowanych metod monitoringowych w ob-
szarze bioróżnorodności leśnej i runa leśnego – w ramach Panelu Ekspertów ds. Bioróżno-
rodności i Runa Leśnego.

Zakład Siedliskoznawstwa, w ramach Grupy Roboczej ICP-Forests ds. Kontroli i Za-
pewnienia Jakości w Laboratoriach, brał także udział w harmonizacji metod i procedur 
badawczych stosowanych w krajach uczestniczących w programie ICP-Forests, w ocenie 
jakości laboratoriów oraz jakości danych nadsyłanych do bazy.

W 2012 r. Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi zorganizował 28th Task Force 
Meeting of ICP-Forests w dniach 28.05–1.06.2012 w Warszawie i Białowieży.

W 2014 r. pracownik Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi został nominowany na 
reprezentanta Polski w ICP-Forests.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (Pro-
gram Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej)

PEFC jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit, założoną w 1999 roku, 
której głównym celem jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej przez 
certyfikację wykonywaną przez niezależne jednostki. W chwili obecnej PEFC Council 
obejmuje 39 krajowych systemów certyfikacji leśnej, z których 35 przeszło przez proces 
oceny z udziałem publicznych konsultacji i niezależnych ekspertów. 

PEFC promuje zrównoważoną i trwałą gospodarkę leśną poprzez system certyfikacji 
lasów i produktów z nich pochodzących poprzez dwa odrębne, chociaż powiązane ze 
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sobą procesy: certyfikację lasów oraz certyfikację łańcucha dostaw. Zatwierdzone syste-
my odpowiadają za certyfikację 264 milionów hektarów lasów, produkujących miliony 
metrów sześciennych certyfikowanego drewna na potrzeby rynku oraz 15804 certyfikaty 
łańcucha dostaw. Pozostałe systemy krajowe znajdują się na różnych etapach rozwoju 
i uznawania przez PEFC Council. 

W Polsce prace nad stworzeniem krajowych struktur PEFC podjęto w 2003 r. 
W skład polskiej grupy inicjatywnej wchodziło 35 podmiotów oraz organizacji dzia-
łających w obszarze leśnictwa i przemysłu drzewnego. Inicjatorem procesu tworzenia 
krajowych standardów PEFC były Lasy Państwowe oraz Rada PEFC Polska. W listo-
padzie 2003 r. Rada PEFC Polska, która działa w ramach struktur Stowarzyszenia In-
żynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (SITLiD) stała się członkiem PEFC 
Council. W marcu 2008 roku polskie krajowe standardy PEFC zostały uznane na forum 
międzynarodowym, a oficjalna ich akredytacja nastąpiła w październiku 2008 r. w Can-
berze, w Australii, podczas Walnego Zgromadzenia Międzynarodowej Rady PEFC. 
Obecnie wszystkie lasy administrowane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe posiadają certyfikat PEFC w zakresie gospodarki leśnej, a 139 firm posiada 
ważny certyfikat łańcucha dostaw. Ponad 50 działających w Polsce firm posiada licen-
cję na używanie logo PEFC. 

Na mocy umowy między SITLiD i Instytutem Badawczym Leśnictwa (IBL), pod-
pisanej w dniu 16 września 2009 r., nastąpiła zmiana afiliacji Rady PEFC Polska. Kon-
sekwencją tej umowy było przeniesienie członkostwa w PEFC Council z SITLiD na 
IBL, co zostało zatwierdzone decyzją Walnego Zgromadzenia PEFC Council w Paryżu, 
w dniu 13 listopada 2009 r.

Od roku 2009 przewodniczącym Rady PEFC Polska pozostaje K. Jodłowski, pracow-
nik Instytutu Badawczego Leśnictwa. 

4.8.2. Międzynarodowe programy badawcze

Pracownicy Instytutu uczestniczyli w następujących programach międzynarodowych: 
Akcje COST
European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research. Europej-

ski program współpracy w dziedzinie badań naukowo-technicznych, znany pod akroni-
mem COST, jest strukturą utrzymywaną przez 35 krajów (państwa członkowskie) i Izrael 
(jako państwo współpracujące). Akcje COST są ukierunkowane na prowadzenie badań 
podstawowych oraz prac stanowiących pomost między badaniami podstawowymi a pra-
cami rozwojowymi. Biorą w nich udział nie tylko kraje członkowskie, ale także m.in. 
Australia, Chiny, Kanada, Maroko, Stany Zjednoczone czy też Rosja. 

W latach 2006–2014 pracownicy Instytutu uczestniczyli w pracach 21 Akcji COST. 
COST E–27 „PROFOR-Protected Forest Areas” (Chronione obszary leśne). 

W Akcji zakończonej w 2006 r. brali udział przedstawiciele instytucji naukowych z 22 
krajów europejskich. Współpraca polegała na wymianie informacji, konsultacjach i spo-
tkaniach roboczych. Z ramienia Instytutu uczestniczył w niej Zakład Gospodarki Leśnej 
Regionów Górskich.
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COST E–30 „Economic Integration of Urban Consumers’ Demand and Rural 
Forestry Production” (Ekonomiczna równowaga popytu i podaży na produkty leśne). 
W Akcji zakończonej w 2006 r. uczestniczyli przedstawiciele instytucji naukowych 
z 21 krajów europejskich, a jej koordynatorem był Europejski Instytut Leśny w Joensuu, 
Finlandia. Współpraca polegała na wymianie informacji, konsultacjach i spotkaniach 
roboczych. W pracach Akcji brały udział zakłady Ekonomiki i Polityki Leśnej oraz 
Użytkowania Lasu. 

COST E-42 „Growing Valuable Broadleaved Tree Species” (Wzrost gatunków 
szlachetnych drzew liściastych). W Akcji zakończonej w 2008 r. uczestniczyli przed-
stawiciele instytucji naukowych z 25 krajów. W pracach polegających na wymianie in-
formacji, konsultacjach i spotkaniach roboczych uczestniczył ze strony Instytutu Zakład 
Ekologii Lasu i Łowiectwa.

COST E-51 „Integrating Innovation and Development Policies for the Forest 
Sector” (Integracja innowacji i rozwoju polityk w sektorze leśnym). W Akcji zakończo-
nej w 2010 r. uczestniczyli przedstawiciele instytucji naukowych z 21 krajów. W pracach 
polegających na wymianie informacji, konsultacjach i spotkaniach roboczych brał udział 
Zakład Użytkowania Lasu.

COST E-52 „Evaluation of Beech Genetic Resources for Sustainable Forestry” 
(Ocena zasobów genowych buka w aspekcie zrównoważonego rozwoju lasów). W Akcji 
zakończonej w 2010 r. uczestniczyli przedstawiciele instytucji naukowych z 24 krajów. 
W pracach polegających na wymianie informacji, konsultacjach i spotkaniach roboczych 
brał udział Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych.

COST 862 „Bacterial Toxins for Insect Control” (Toksyny bakteryjne w zwalcza-
niu owadów). W Akcji zakończonej w 2010 r. uczestniczyło kilkadziesiąt europejskich 
zespołów badawczych z 20 krajów, biorących udział w pracach pięciu grup roboczych. 
Udział Zakładu Ochrony Lasu polegał na badaniach możliwości wykorzystania entomo-
patogenicznych bakterii i grzybów w ograniczaniu liczebności populacji rośliniarek. 

COST FP0701 „Post-Fire Forest Management in Southern Europe” (Zagospodaro-
wanie pożarzysk w południowej Europie). W Akcji zakończonej w 2012 r. uczestniczyli 
przedstawiciele instytucji naukowych z 23 krajów. W pracach polegających na wymianie 
informacji, konsultacjach i spotkaniach roboczych brała udział Samodzielna Pracownia 
Ochrony Przeciwpożarowej Lasu.

COST FP0703 „Expected Climate Change and Options for European Silvicul-
ture (ECHOES)” (Zmiany klimatu a możliwości dla leśnictwa europejskiego). W Akcji 
zakończonej w 2012 r. uczestniczyli przedstawiciele instytucji naukowych z 32 krajów. 
W pracach polegających na wymianie informacji, konsultacjach i spotkaniach roboczych 
brał udział Zakład Ekologii Lasu i Łowiectwa (od 2010 r. Zakład Ekologii Lasu).

COST FP0801 „Established and Emerging Phytophthora: Increasing Threats to 
Woodland and Forest Ecosystems in Europe”(Stan obecny i zagrożenia powodowane 
przez gatunek Phytophthora w siedliskach i ekosystemach leśnych w Europie). W Akcji 
zakończonej w 2012 r. uczestniczyli przedstawiciele instytucji naukowych z 34 krajów. 
W pracach polegających na wymianie informacji, konsultacjach i spotkaniach roboczych 
brał udział Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych (od 2010 r. Zakład Hodowli Lasu 
i Genetyki Drzew Leśnych).
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COST FP0902 „Development and Harmonisation of New Operational Research 
and Assessment Procedures for Sustainable Forest Biomass Supply” (Biomasa leśna: 
rozwój metodyki badań). W Akcji zakończonej w 2013 r. uczestniczyli przedstawicie-
le instytucji naukowych z 36 krajów. W pracach polegających na wymianie informacji, 
konsultacjach i spotkaniach roboczych brał udział Zakład Użytkowania Lasu (od 2010 r. 
Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi).

COST FP1002 „Pathway Evaluation and Pest Risk Management in Transport 
(PERMIT)” (Ocena ryzyka przenoszenia szkodników przez międzynarodowy transport 
drewna). W Akcji zakończonej w 2014 r. uczestniczyli przedstawiciele instytucji nauko-
wych z 36 krajów. W pracach polegających na wymianie informacji, konsultacjach i spo-
tkaniach roboczych brał udział Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych.

COST FP1106 „Studying Tree Responses to Extreme Events: a Synthesis (STRe-
ESS)” (Studium nt. reakcji drzew na ekstremalne zjawiska: synteza). W Akcji uczestni-
czą przedstawiciele instytucji naukowych z 37 krajów. W pracach polegających na wy-
mianie informacji, konsultacjach i spotkaniach roboczych brał udział Zakład Hodowli 
Lasu i Genetyki Drzew Leśnych. 

COST FP1201 „Forest Land Ownership Changes in Europe: Significance for Ma-
nagement and Policy (FACESMAP)” (Zmiany własnościowe gruntów leśnych: zna-
czenie dla zarządzania i polityki leśnej). W Akcji uczestniczą przedstawiciele instytucji 
naukowych z 30 krajów. W pracach polegających na wymianie informacji, konsultacjach 
i spotkaniach roboczych brał udział Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi. 

COST FP1202 „Strengthening conservation: a key issue for adaptation of margi-
nal/peripheral populations of forest trees to climate change in Europe (MaP-FGR)” 
(Wzmocnienie ochrony: kluczowa kwestia w dostosowaniu marginalnych populacji 
drzew leśnych do zmian klimatu w Europie (MaP–FGR)). W Akcji uczestniczą przed-
stawiciele instytucji naukowych z 37 krajów. W pracach polegających na wymianie infor-
macji, konsultacjach i spotkaniach roboczych brał udział Zakład Hodowli Lasu i Genetyki 
Drzew Leśnych.

COST FP1203 „European non-wood forest products network (NWFPs)” (Euro-
pejska sieć niedrzewnych produktów leśnych). W Akcji uczestniczą przedstawiciele in-
stytucji naukowych z 37 krajów. W pracach polegających na wymianie informacji, kon-
sultacjach i spotkaniach roboczych brał udział Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi.

COST FP1207 „Orchestrating forest-related policy analysis in Europe (ORCHE-
STRA)” (Przygotowanie strategii dotyczącej lasów w Europie). W Akcji uczestniczą 
przedstawiciele instytucji naukowych z 28 krajów. W pracach polegających na wymianie 
informacji, konsultacjach i spotkaniach roboczych brał udział Zakład Zarządzania Zaso-
bami Leśnymi.

COST TD1209 „European Information System For Alien Species” (Europejski 
system informatyczny dotyczący gatunków obcych). W Akcji uczestniczą przedstawi-
ciele instytucji naukowych z 31 krajów. W pracach polegających na wymianie informacji, 
konsultacjach i spotkaniach roboczych brały udział Zakład Ochrony Lasu i Laboratorium 
Biologii Molekularnej. 

COST FP1401 „A Global Network of Nurseries as Early Warning System Against 
Alien Tree Pests” (Global Warning) (Światowa sieć szkółek jako system wczesnego 
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ostrzegania przed obcymi szkodnikami drzew). W Akcji uczestniczą przedstawiciele in-
stytucji naukowych z 30 krajów. W pracach polegających na wymianie informacji, konsul-
tacjach i spotkaniach roboczych brało udział Laboratorium Biologii Molekularnej. 

COST FP1102 „Determining Invasiveness and Risk of Dothistroma” (DIAROD) 
(Określenie inwazyjności i zagrożenia przez Dothistroma). W Akcji uczestniczą przed-
stawiciele instytucji naukowych z 27 krajów. W pracach polegających na wymianie infor-
macji, konsultacjach i spotkaniach roboczych brał udział Zakład Ochrony Lasu.

COST FP1103 „Fraxinus Dieback in Europe: Elaborating Guidelines and Stra-
tegies for Sustainable Management” (FRAXBACK) (Zamieranie jesionu w Europie: 
opracowanie wskazówek i strategii zrównoważonej gospodarki). W Akcji uczestniczą 
przedstawiciele instytucji naukowych z 32 krajów. W pracach polegających na wymianie 
informacji, konsultacjach i spotkaniach roboczych brał udział Zakład Ochrony Lasu.

COST FP 1403 „Non-native Tree Species for European Forests – Experiences 
Risks and Opportunities” (NNEXT) (Gatunki obce drzew w europejskich lasach – do-
świadczenia, zagrożenia i możliwości). W Akcji uczestniczą przedstawiciele instytucji 
naukowych z 30 krajów. W pracach polegających na wymianie informacji, konsultacjach 
i spotkaniach roboczych brał udział Zakład Ekologii Lasu.

BACCARA „Biodiversity and Climate Change – A Risk Analysis” (Bioróżno-
rodność a zmiany klimatu – analiza ryzyka). Projekt realizowany w ramach współpracy 
(Small-scale integrating collaborative project) w obszarze tematycznym „Żywność, rol-
nictwo i rybołówstwo oraz biotechnologia” 7. Programu Ramowego. W 4-letnim projek-
cie (2009–2012) wzięło udział 16 jednostek z Europy i Azji w tym koordynator – Krajo-
wy Instytut Nauk Rolniczych (INRA), Francja.

Głównym celem projektu BACCARA było stworzenie podstaw naukowych oceny za-
grożeń dla europejskiej bioróżnorodności leśnej oraz ewentualnych strat na produkcyjności 
lasów, wynikających ze zmian klimatycznych. Zakres badań w ramach projektu obejmował 
ocenę składników ekosystemów leśnych na różnych poziomach troficznych, tj. na pozio-
mach zgrupowania symbiontów leśnych (mykoryzy), producentów (podstawowe gatunki 
drzew), konsumentów (roślinożercy i patogeny) oraz ich drapieżców (wrogowie naturalni).

Instytut Badawczy Leśnictwa (Zakład Gospodarki Leśnej Regionów Górskich, Za-
kład Ochrony Lasu, Zakład Hodowli Lasu, Zakład Fitopatologii Leśnej) uczestniczył 
w realizacji pakietów roboczych: WP 1 – Zmiany klimatu a różnorodność gatunkowa 
drzew, WP 2 – Zmiany klimatu a różnorodność gatunkowa organizmów związanych 
z drzewami, i WP 3 – Wpływ różnorodności leśnej na funkcjonowanie ekosystemów, 
w odniesieniu do europejskich kategorii lasów górskich i podgórskich, a w niewielkim 
stopniu także w WP 5 –  Upowszechnienie wyników.

BIOCOMES „Biological Control Manufacturers in Europe Develop Novel Bio-
logical Control Products to Support the Implementation of Integrated Pest Manage-
ment in Agriculture and Forestry” (Rozwój metod biologicznych przez producentów 
biologicznych środków ochrony roślin jako element integrowanej metody zwalczania 
owadów i patogenów (szkodników) w rolnictwie i leśnictwie). Projekt współpracy o za-
sięgu europejskim, realizowany przez 27 partnerów w ramach 7. Programu Ramowe-
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go Unii Europejskiej w latach 2013–2017. Głównym celem projektu jest opracowanie 
nowych preparatów biologicznych mających zastosowanie do zwalczania szkodliwych 
owadów oraz chorób grzybowych w europejskim rolnictwie i leśnictwie.

Instytut Badawczy Leśnictwa, a dokładniej Zakład Ochrony Lasu, jest jednym z 27 part-
nerów i uczestniczy we wszystkich pracach związanych z realizacją Zadania 3 (WP 3): Biolo-
giczne środki ochrony roślin do zwalczania szkodników i chorób leśnych (BCAs for control 
of forest pests and diseases). 

COMFOR „Tools and Methods for Improved Health and Performance in Forest 
Enterprises” (Zintegrowane podejście w rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa 
i higieny pracy w działalności małych i średnich europejskich przedsiębiorstw leśnych). 
Projekt sektorowy (CRP) realizowany w ramach 6. Programu Ramowego Badań i Roz-
woju Technologicznego Unii Europejskiej, priorytet „Horyzontalne działania badawcze 
z udziałem małych i średnich przedsiębiorstw”. W 3-letnim projekcie (2006–2009) wzię-
ło udział 21 jednostek z Europy, w tym koordynator – Europejska Sieć Przedsiębiorców 
Leśnych (ENFE). 

Wizją projektu było opracowanie innowacyjnej koncepcji transferu wiedzy dla małych 
i średnich przedsiębiorstw wykonujących operacje leśne, co umożliwi wdrożenie w prak-
tyce ergonomicznych technik pracy i zmniejszenie problemów związanych z higieną pracy 
i efektywnością ekonomiczną. Celem projektu było wdrożenie wyników badań naukowych 
w praktyce, drogą działań badawczo-rozwojowych, co umożliwi zachęcenie małych i śred-
nich przedsiębiorstw leśnych do stosowania ergonomicznych technik pracy. 

W ramach projektu, krajowe stowarzyszenia przedsiębiorców leśnych zostały prze-
szkolone w zakresie technik transferu wiedzy, udostępniając ją w ten sposób szerokiej 
rzeszy przedsiębiorców leśnych w Europie. Dzięki projektowi powstała konkurencyjna 
i stabilna siła robocza w leśnictwie, co jest wartością dodaną projektu.

Instytut Badawczy Leśnictwa, a dokładnie Zakład Użytkowania Lasu, uczestniczył 
w czterech pakietach roboczych: WP 5 – Potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw 
(SME) w zakresie badań, WP 6 – Badania, WP 7 – Transfer – WP 8 – Szkolenia, odpo-
wiadając za współpracę ze stowarzyszeniami przedsiębiorców leśnych i przedsiębiorca-
mi leśnymi w Bułgarii, Polsce i Rumunii.

„Determination of Forest Fire Causes and Harmonization of Methods for Re-
porting Them” (Określenie przyczyn pożarów lasu i ujednolicenie metod ich ustala-
nia). Projekt realizowany na zlecenie Instytutu Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju 
Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC). W 2-letnim projekcie (2009–2010) wzięło 
udział 8 partnerów z Europy, z Centre National du Machinisime Agricole (Francja) na 
czele. Jego celem było dostarczenie analizy rozmieszczenia przestrzennego i czasowego 
powstających pożarów lasu, przyczyn ich powstania oraz identyfikacji głównych czynni-
ków sprawczych wpływających na występowanie pożarów w różnych regionach Europy.

Instytut Badawczy Leśnictwa, a dokładnie Samodzielna Pracownia Ochrony Przeciw-
pożarowej Lasu, brał udział w realizacji 3 zadań: Zadanie 1 – obecny stan wiedzy, Zadanie 
2 – analiza systemów klasyfikacji przyczyn powstawania pożarów, Zadanie 3 – propozycja 
ujednoliconego systemu klasyfikacji przyczyn powstawania pożarów dla Unii Europejskiej.
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EFFMIS „European Forest Fire Monitoring using Information Systems” (Europej-
ski monitoring pożarów lasu za pomocą systemów informatycznych). Projekt realizowany 
w ramach programu współpracy międzyregionalnej INTERREG IV C w 3. celu polityki 
spójności Unii Europejskiej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego. W 2-letnim projekcie (2010–2012) wzięło udział 11 jednostek Unii 
Europejskiej, w tym koordynator – Uniwersytet Zachodniej Macedonii, Grecja.

Celem projektu było zebranie dobrych praktyk (DP) dotyczących wykorzystywanych 
systemów informacyjnych do wczesnego wykrywania pożarów lasu, skutecznego ich ga-
szenia, szacowania szkód oraz sposobów odnawiana spalonych lasów. Poprzez wymianę 
dobrych praktyk między regionami biorącymi udziałami w projekcie wzmocni się ich 
zdolność do lepszej realizacji strategii lizbońskiej i göteborskiej, dotyczącej ochrony śro-
dowiska naturalnego i zmniejszania emisji dwutlenku węgla.

Samodzielna Pracownia Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL brała udział w pracach 
w ramach 3 komponentów: 1 – zarządzanie i koordynacja, 2 – komunikacja i rozpo-
wszechnianie informacji, 3 – wymiana doświadczeń.

EFORWOOD „Tools for Sustainability Impact Assessment of the Forestry-
-Wood Chain” (Narzędzia oceny wpływu trwałego i zrównoważonego rozwoju w łań-
cuchu leśno-drzewnym). Projekt Zintegrowany (IP) realizowany w ramach 6. Programu 
Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej, priorytet 6.3. Zmiany 
Globalne i Ekosystemy. W 4-letnim projekcie (2005–2009) wzięło udział 38 jednostek z ca-
łego świata, w tym koordynator – Szwedzki Instytut Badawczy Leśnictwa (Skogforsk). 

Celem projektu EFORWOOD było stworzenie narzędzia wspomagającego procesy 
decyzyjne, które mogłoby zostać wykorzystane do oceny wkładu europejskiego leśnic-
twa i sektora produkcji leśno-drzewnej w zrównoważony rozwój na płaszczyźnie ekono-
micznej, środowiskowej i społecznej.

Zakład Gospodarki Leśnej Regionów Górskich uczestniczył w badaniach prowadzo-
nych w ramach modułu obejmującego zarządzanie zasobami leśnymi, w dwóch pakie-
tach: 2.1 – strategia trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasu, 2.4 – ocena 
zagrożeń lasów.

EUFOFINET „European Forest Fire Networks” (Europejskie sieci dotyczące 
pożarów lasu). Projekt realizowany w ramach programu współpracy międzyregionalnej 
INTERREG IV C w 3. celu polityki spójności Unii Europejskiej, współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2-letnim projekcie (2010–
2012) wzięło udział 13 jednostek Unii Europejskiej, w tym koordynator – Związek Miast 
i Rada Miejska Attica, Grecja.

Głównym celem projektu był transfer dobrych praktyk (DP) w celu poprawienia na-
rodowych lub regionalnych polityk w zakresie zarówno zapobiegania pożarom, jak i ich 
gaszenia. Skupiono się na przygotowywaniu do transferu dobrych praktyk już zidentyfi-
kowanych w programach operacyjnych partnerów.

Samodzielna Pracownia Ochrony Przeciwpożarowej Lasu brała udział w pracach w ra-
mach 3 komponentów: 1 – zarządzanie i koordynacja, 2 – komunikacja i rozpowszechnia-
nie informacji, 3 – wymiana doświadczeń.
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EVOLTREE „EVOLution of TREEs as drivers of terrestrial biodiversity” (Ewo-
lucja drzew jako motor bioróżnorodności ekosystemów lądowych). Sieć Doskonałości 
(NoE) o zasięgu europejskim, realizowana w ramach 6. Programu Ramowego Badań 
i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej, priorytet 6.3. Zmiany Globalne i Eko-
systemy. W 4-letnim projekcie (2006–2010) wzięły udział 24 jednostki mające pozycję 
partnera oraz 18 jednostek, które są trzecią stroną projektu. Koordynatorem projektu był 
francuski Krajowy Instytut Nauk Rolniczych (INRA), Francja.

Główne cele projektu to:
– zmniejszenie fragmentaryzacji badań naukowych w Europie w dziedzinie genomiki 

ekosystemów lądowych;
– restrukturyzacja europejskich badań w zakresie genomiki ekosystemu;
– upowszechnianie i promowanie wysokiego poziomu w dziedzinie badań nad bio-

różnorodnością ekosystemów lądowych;
– popieranie mobilności naukowców i organizacja szkoleń pracowników naukowych;
– integracja uczestników poprzez wdrożenie spójnej struktury zarządzania.
Instytut Badawczy Leśnictwa, a dokładnie Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew Le-

śnych, uczestniczył w siedmiu pakietach roboczych: IA 2.2 – bank genów, IA 2.3 – 
powierzchnie badawcze, JERA 1.1 – identyfikacja genów o znaczeniu ekologicznym, 
JERA 3.3 – analiza powiązań w ekosystemach lądowych, JERA 4.2 – reakcja populacji 
na zmiany globalne, SEA 2.2 – upowszechnianie informacji i wiedzy wśród instytucji 
i podmiotów związanych z leśnictwem, SEA 2.3 – upowszechnianie informacji i wie-
dzy w społeczeństwie.

EFICEEC-EFISEE – EFI Central-East and South-East European Regional 
Office (Biuro Regionalne Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej). 
EFICEEC zostało utworzone w 2010 r. i składa się z sieci 30 instytucji partnerskich 
środkowej i wschodniej Europy. EFISEE powstało w 2012 r. i reprezentuje połączo-
ne 9 instytucji z krajów Europy południowo-wschodniej. Biuro jest integralną częścią 
EFI (European Forest Institute) w Joensuu. Część Biura dotycząca krajów środkowej 
i wschodniej Europy, w pracach której uczestniczy Zakład Gospodarki Leśnej Regionów 
Górskich, koordynowana jest przez University of Natural Resources and Life Sciences, 
Austria. Współpraca Instytutu w ramach Biura polega na wymianie informacji i materia-
łów badawczych, opracowywaniu wspólnej platformy działań w zakresie wymiany in-
formacji na temat badań naukowych, aktywności i strategii badań w przyszłości, a także 
zwiększaniu wspólnych możliwości badawczych.

EFINORD – EFI North European Regional Office (Biuro Regionalne Europy 
Północnej). EFINORD zostało utworzone w 2009 r., składa się z sieci 43 instytucji 
partnerskich, a koordynowane jest przez Swedish University of Agricultural Sciences 
(SLU), Alnarp. Współpraca Instytutu, a szczególnie Europejskiego Centrum Lasów 
Naturalnych, w ramach Biura polegała na przygotowywaniu wspólnych projektów 
badawczych, mających integrować naukowców zajmujących się badaniami leśnymi 
w Europie Północnej i Środkowej. 
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EUFORGEN „European Forest Genetic Resources Programme” (Europejski Pro-
gram Leśnych Zasobów Genowych). Program, którego sekretariat jest prowadzony przez 
Bioversity International, działa we współpracy z FAO i skupia instytucje z 25 krajów 
europejskich i pozaeuropejskich.  W latach 2006–2014 w realizacji programu brał udział 
Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych.

FIRE PARADOX „An Innovative Approach of Integrated Wildland Fire Mana-
gement Regulating the Wildfire Problem by the Wise Use of Fire: Solving the FIRE 
PARADOX” (Innowacyjna metoda zintegrowanego kontrolowania pożarów obszarów 
niezagospodarowanych polegająca na rozsądnym użyciu pożaru: rozwiązanie paradoksu 
pożarowego). Projekt Zintegrowany (IP) realizowany w ramach 6. Programu Ramowego 
Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej, priorytet 6.3 - zmiany globalne 
i ekosystemy. W 4-letnim projekcie (2006–2010) wzięły udział 32 jednostki z całego świa-
ta, w tym koordynator – Instytut Agronomii, Portugalia. 

Celem prac był opis matematyczno-fizyczny procesu spalania w środowisku leśnym, 
z praktycznym wykorzystaniem wyników badań w celu minimalizowania strat popożaro-
wych i celowego stosowania ognia w gospodarce leśnej. Było nim również dostarczanie 
służbom leśnym i jednostkom gaśniczym dokładnych i efektywnych informacji o nagro-
madzonym materiale palnym, co umożliwi udoskonalenia profilaktyki przeciwpożarowej 
i pozwoli m.in. na precyzyjne określenie ryzyka powstania pożaru i jego właściwą ocenę, 
a w efekcie będzie służyć podniesieniu efektywności ochrony przeciwpożarowej.

Samodzielna Pracownia Ochrony Przeciwpożarowej (SPOPL) w ramach projektu FIRE 
PARADOX prowadziła badania dotyczące wykorzystania ognia jako sposobu zwalczania na-
turalnych pożarów lasu i terenów niezagospodarowanych w warunkach krajowych w 5 mo-
dułach: Moduł 3 – mechanizmy biologiczne, Moduł 4 – nauki społeczne i humanistyczne, 
Moduł 7 – ocena polityk i praktyk, Moduł 8 – monitorowanie pożarów w czasie rzeczywistym 
i analiza pożarów, Moduł 13 – integracja na rzecz rozwiązania „paradoksu pożaru”.

FLEX WOOD „Flexible Wood Supply Chain” (Elastyczny Łańcuch Dostaw Drewna). 
Projekt realizowany w ramach 7. Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju techno-
logicznego Unii Europejskiej. W 3-letnim projekcie (2009–2012) wzięło udział 14 partnerów 
z Europy, z Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg, Niemcy, jako koordynatorem.

Ogólnym celem projektu było zbudowanie nowoczesnego systemu logistycznego 
„FlexWood”, który umożliwi uzyskanie dodatkowych korzyści w całym systemie dostaw 
drewna. Koncepcje zastosowane w projekcie FlexWood będą również prowadziły do szyb-
szej i bardziej elastycznej odpowiedzi na zmiany w potrzebach rynku i podaży surowca.

Na projekt FlexWood składało się osiem głównych modułów roboczych. Zakład Zarzą-
dzania Zasobami Leśnymi Instytutu Badawczego Leśnictwa brał udział w realizacji sześciu 
z nich: WP 2 – upowszechnianie, wdrażanie i plan wykorzystania, WP 3 – spełnianie wy-
magań przemysłu, WP 4 – projekt zintegrowanej inwentaryzacji leśnej dla zoptymalizowania 
jakościowej i ilościowej oceny zasobów drzewnych, WP 5 – nowoczesne koncepcje pozyska-
nia i logistyki dla potrzeb integracji leśnictwa i przemysłu drzewnego, WP 7 – infrastruktura 
komunikacyjna dla wspierania zwiększonej efektywności dostaw drewna, WP 8 – wdrożenie 
i prezentacja koncepcji FlexWood.
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FOREST FOCUS – Regulation (EC) concerning monitoring of forests and envi-
ronmental interactions in the Community (Forest Focus) Rozporządzenie Unii Euro-
pejskiej dotyczące monitorowania lasu i interakcji środowiskowych w lasach Wspólnoty. 

Parlament Europejski i Rada Europy dnia 17 listopada 2003 roku przyjęły Roz-
porządzenie (WE) Nr 2152/2003 regulujące zasady funkcjonowania monitoringu lasu 
w latach 2003–2006. Program Forest Focus umożliwiał państwom członkowskich ubie-
ganie się o dofinansowanie ww. przedsięwzięć ze środków Unii Europejskiej. W reali-
zacji programów krajowych Instytut uczestniczył we współpracy z takimi jednostkami 
jak Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Środowiska, Wspólne Centrum Ba-
dawcze Unii Europejskiej (JRC) oraz Instytut Środowiska i Trwałego Rozwoju. Dzia-
łalność Instytutu obejmowała:

 – wymianę informacji z zakresu pożarów lasu i monitorowania zagrożenia pożarowe-
go w krajach UE,

 – monitoring lasu i interakcji środowiskowych w Unii Europejskiej; ocena stanu lasu 
w sposób metodycznie zharmonizowany,

 – stworzenie zdecentralizowanego banku danych o pożarach lasów i sporządzanie 
okresowych raportów o powstałych pożarach oraz realizacja narodowego programu 
ochrony przeciwpożarowej,

 – opracowanie założeń metodycznych oraz strategię realizacji projektu demonstra-
cyjnego BioSoil,

 – opracowanie metodyki prac terenowych i kameralnych, budowę i przekazanie bazy 
danych projektu BioSoil,

 – konsultacje dot. badań właściwości chemicznych gleb w kontekście oceny ich jakości,
 – współpracę dotyczącą europejskiego banku danych o pożarach lasów i sporządza-

nia okresowych raportów o powstałych pożarach,
 – realizowanie zadań z narodowego programu ochrony przeciwpożarowej lasu w ra-

mach Forest Focus oraz uczestnictwo w grupie ekspertów z zakresu pożarów lasu.
W pracach brały udział: Samodzielna Pracownia Ochrony Przeciwpożarowej Lasu, 

Zakład Urządzania i Monitoringu Lasu, Zakład Siedliskoznawstwa, Zakład Gospodarki 
Leśnej Rejonów Przemysłowych. 

FORFIRE „System for highly reliable, cost effective, early detection and accurate 
localization of incipient forest fires” (Niezawodny i tani system do wczesnego wykry-
wania oraz dokładnej lokalizacji pożarów lasu). Projekt realizowany w ramach 7. Pro-
gramu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego, Program Szczegółowy 
SP4 – Możliwości, obszar wiedzy: Badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. 
W 2-letnim projekcie (2009–2011) wzięło udział 8 partnerów z Europy, w tym koordyna-
tor – Heron Technologies SAS, Francja.

Samodzielna Pracownia Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Le-
śnictwa brała udział w realizacji pięciu zadań projektowych: Zadanie 1 – pogłębienie 
wiedzy z zakresu modeli pożaru odwzorowywanych przy użyciu ultrafioletu, Zadanie 
2 – wstępna ocena fazy laboratoryjnej systemu FORFIRE w warunkach terenowych, Za-
danie 7 – końcowa ocena przemysłowego prototypu, Zadanie 8 – rozpowszechnienie 
i eksploatacja systemu, Zadanie 9 – zarządzanie konsorcjum i projektem. 
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FORTHREATS „European Network on emerging diseases and threats through 
invasive alien species in forest ecosystems” (Europejska sieć dotycząca nowych chorób 
i zagrożeń powodowanych przez obce gatunki inwazyjne w ekosystemach leśnych). Pro-
jekt realizowany w ramach 6. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego 
Unii Europejskiej, priorytet 8.1 – naukowe wsparcie dla polityk. W 2-letnim projekcie 
wzięły udział 23 jednostki z całego świata, w tym koordynator ze Szwecji – Swedish 
University of Agricultural Sciences.

Najważniejszym celem projektu FORTHREATS była pomoc w zapobieganiu powsta-
wania strat ekonomicznych, ekologicznych, społecznych i kulturowych, które mogłyby 
zaistnieć wskutek pojawienia się chorób i obcych gatunków inwazyjnych w europejskich 
lasach. Stało się to możliwe dzięki utworzeniu sieci ekspertów należących do różnych 
organizacji i jednostek badawczych, którzy dokonali syntezy dostępnej na ten temat wie-
dzy oraz zaproponowali działania profilaktyczne. Projekt ten wielowątkowo wpisywał 
się w priorytet 8.1 – naukowe wsparcie dla polityk, i stanowi podstawę do prowadzenia 
polityki wzmożonej ochrony obszaru Unii Europejskiej przed zagrożeniem ze strony ob-
cych, inwazyjnych gatunków patogenów i szkodników owadzich.

Zakład Fitopatologii Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w ramach projektu 
FORTHREATS prowadził analizy dotyczące obecnego i przyszłego występowania cho-
rób oraz identyfikację nowych gatunków inwazyjnych w lasach polskich. Instytut uczest-
niczył w jednym z pięciu głównych zadań roboczych: WP 1 – detekcja i monitoring no-
wych chorób i zagrożeń powodowanych przez obce gatunki inwazyjne.

FUTMON „Further Development and Implementation of an EU-level Forest 
Monitoring System” (Dalszy rozwój i wdrożenie systemu monitoringu lasów w Unii 
Europejskiej). 3-letni (2009–2011) projekt realizowany przez 38 instytucji z Europy 
w ramach instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE+. Koordynator – Johann He-
inrich von Thünen Institut, Niemcy.

Projekt FutMon dotyczył zagadnień monitoringu lasów, który jest w Polsce realizo-
wany od 1989 roku i stanowi (będzie również w przyszłości) jedyne narzędzie wspoma-
gania systemu monitoringu lasów w Europie w ramach rozporządzenia Unii Europejskiej 
Life+. Problematyka ta jest szeroko omawiana w licznych publikacjach i opracowaniach 
nt. stanu lasów w Europie i Polsce, które ukazują się w wydawnictwach ONZ, Unii Eu-
ropejskiej, a w kraju w Bibliotece Monitoringu Środowiska – serii wydawniczej GIOŚ. 
Szczegółowy cel projektu – integracja programu monitoringu lasów z innymi wielko-
powierzchniowymi programami badawczymi realizowanymi w lasach (inwentaryzacja 
wielkopowierzchniowa, BioSoil) – został w Polsce już częściowo osiągnięty, m.in. zhar-
monizowano sieć punktów obserwacyjnych wielkopowierzchniowej inwentaryzacji sta-
nu lasów i stałych powierzchni obserwacyjnych I rzędu monitoringu. Kolejnym krokiem, 
realizowanym w ramach FutMon, było rozszerzenie zakresu obserwacji oraz liczby po-
wierzchni monitoringu intensywnego, próba znalezienia nowych indykatorów stanu lasu, 
a także określenie relacji pomiędzy wynikami obserwacji prowadzonych w ramach moni-
toringu i inwentaryzacji. Udział Polski w projekcie FutMon włączył nasz kraj w budowę 
zintegrowanego systemu monitoringu lasów w Unii Europejskiej.
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Prace w projekcie prowadziły następujące zakłady Instytutu: Zakład Urządzania 
i Monitoringu Lasu, Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, Zakład Siedliskoznawstwa 
(Zakład Ekologii Lasu), Zakład Fitopatologii Leśnej, Zakład Ochrony Lasu, Europejskie 
Centrum Lasów Naturalnych, Zakład Gospodarki Leśnej Regionów Górskich, Samo-
dzielna Pracownia Chemii Środowiska Leśnego.

ISEFOR „Increasing Sustainability of European Forests: Modelling for Security 
Against Invasive Pests and Pathogens under Climate Change” (Wzrost stabilności 
lasów w Europie: modelowanie ochronne przeciwko inwazyjnym szkodnikom i patoge-
nom w aspekcie zmian klimatu). Sieć Doskonałości (NoE) o zasięgu europejskim, realizo-
wana w ramach 6. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europej-
skiej, priorytet 6.3. Zmiany Globalne i Ekosystemy. W realizacji 3,5-letniego (2010–2014) 
projektu wzięło udział 16 partnerów z całego świata, w tym koordynator – Uniwersytet 
w Aberdeen, Wielka Brytania. W ramach projektu rozpatrywane były następujące klu-
czowe zagadnienia: 

– określanie ryzyka zwalczania obcych, inwazyjnych organizmów w Europie,
– opracowanie skutecznych metod wykrywania (ilościowego i jakościowego) organi-

zmów znanych jak i nieznanych,
– szczegółowa analiza materiału szkółkarskiego,
– poznawanie możliwych dróg migracji obcych organizmów za pomocą modelowania 

z uwzględnieniem przewidywanych zmian klimatycznych.
Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych oraz Zakład Ochrony Lasu uczest-

niczyły w 4 grupach roboczych (WP): WP 1 – zarządzanie projektem, WP 3 – opracowanie 
metod diagnostycznych (wykrywanie i identyfikacja gatunków), WP 5 – poznanie dróg 
inwazji, WP 6 – popularyzacja wyników.

POLFOREX „Forests as public good. Evaluation of social and environmental 
benefits of forests in Poland to improve management efficiency” (Lasy jako dobro 
publiczne. Oszacowanie społecznych i środowiskowych korzyści z lasów w Polsce w celu 
poprawy efektywności ich zarządzania). Projekt finansowany z Mechanizmu Finansowe-
go Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 
W realizacji 3-letniego (2008–2011) projektu wzięło udział 4 partnerów z Polski i Nor-
wegii. Koordynatorem był Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej przy Wydziale 
Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Głównym celem niniejszego projektu było przedstawienie instrumentów bardziej 
efektywnego zarządzania lasami w Polsce. Cel ten został osiągnięty poprzez wskazanie 
najważniejszych w społecznym odbiorze funkcji lasów, analizę relacji między nimi oraz 
rekomendacji potencjalnych mechanizmów finansowania nierynkowych funkcji lasów, 
np. opłat środowiskowych lub subwencji dla prywatnych właścicieli lasów. W przypad-
ku „leśnych” gmin wiejskich opracowanie takich rozwiązań byłoby ważnym elementem 
strategii zmniejszania liczby konfliktów związanych z gospodarką leśną oraz poprawy 
sytuacji ekonomicznej lokalnej ludności poprzez wskazanie źródeł dochodów z alterna-
tywnego wykorzystania lasów, na przykład turystyki. 
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W ramach projektu POLFOREX Zakład Ekologii Lasu i Łowiectwa Instytutu Badaw-
czego Leśnictwa prowadził prace ramach 6 zadań: 1 – przegląd sposobów zarządzania 
lasami oraz metod wyceny dóbr nierynkowych, 2 – opracowanie jakościowych i ilościo-
wych instrumentów sondażowych do przeprowadzenia analizy popytu i podaży oraz te-
stowania końcowej wersji instrumentów, 3 – przeprowadzenie badań, analiza danych, 
studia przypadków i wstępne wersje raportów, 4 – konsultacje, 5 – opracowanie wyników 
i przygotowanie rekomendacji dla decydentów, 6 – rozpowszechnianie wyników i budo-
wanie umiejętności.

PROFOREST „Protection of Forest Resources in Central Europe” (Ochrona za-
sobów leśnych w Europie Środkowej). Centrum Doskonałości powołane w roku 2003, 
po wygraniu przez IBL konkursu w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej, 
a zakończone w 2006 r. Program działalności Centrum obejmował stymulowanie integra-
cji pracowników naukowych z dziedziny leśnictwa na rzecz szeroko rozumianej ochro-
ny zasobów leśnych przed owadami, patogenami, po żarami, imisjami, zwierzyną leśną, 
ochrony wód i gleby, a także na rzecz ochrony bioróżnorodności ga tunkowej i zasobów 
genowych oraz ochrony przyrody. Projekt PROFOREST, dzięki dofinansowaniu przez 
Komitet Badań Naukowych oraz środkom własnym Instytutu, umożliwił wymianę metod 
badaw czych, prowadzenie wspólnych badań i bezpośrednie kontakty między uczonymi. 

Projekt realizowany był w 9 pakietach integracyjnych (tzw. workpackages – WP): WP 
l – Zwiększanie zdolności badawczych, WP 2 – przekazywanie wiedzy, WP 3 – kursy po-
stdoktorskie, WP 4 – wymiana doświadczeń i wyników badań, WP 5 – seminaria naukowe, 

WP 6 – konferencje międzynarodowe, WP 7 – sieć badań z zakresu ochrony lasów 
górskich, WP 8 – interdyscyplinarne szkoły letnie i zimowe, WP 9 – koordynacja prac 
Centrum Doskonałości PROFOREST. W realizację projektu były zaangażowane wszyst-
kie zakłady IBL.

SUMFOREST „Tackling the challenges in sustainable and multifunctional forestry 
through enhanced research coordination for policy decisions” (Poprawa koordynacji ba-
dań naukowych jako odpowiedź na wyzwania stojące przed zrównoważonym leśnictwem). 

SUMFOREST jest projektem typu ERA-NET, służącym zacieśnieniu współpracy na-
ukowo-badawczej na terenie Europy.

Ogólnym celem projektu SUMFOREST jest wymiana informacji i doświadczeń po-
między krajami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie badań leśnych, służąca opty-
malizacji wpływu wyników naukowych na politykę leśną i praktykę gospodarczą w skali 
Unii Europejskiej i państw z nią sąsiadujących. Projekt stanowi priorytetową inicjatywę 
Europejskiego Instytutu Leśnego (EFI), skupiającą 23 jednostki ministerialne i naukowe 
z 19 krajów. IBL uczestniczy we wszystkich pakietach roboczych projektu oraz jest li-
derem w obszarze współpracy z Federacją Rosyjską i krajami Partnerstwa Wschodniego. 
IBL jest ponadto uczestnikiem projektu we wszystkich pozostałych pakietach roboczych 
i zadaniach: PR 1 – koordynacja i zarządzanie projektem (lider: Federalne Ministerstwo 
Rolnictwa, Leśnictwa, Środowiska i Gospodarki Wodnej, Austria), PR 2 – rozpoznanie 
programów i potencjału badawczego (lider: Szwedzka Rada Badawcza Środowiska, 
Nauk Rolnych i Planowania Przestrzennego, FORMAS), PR 3 – rozpoznanie strategii, 
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polityk oraz potrzeb w zakresie wiedzy i informacji (lider: Europejski Instytut Leśny), 
PR 4 – działania strategiczne (lider: Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa, Finlandia), 
PR 5 – wspólne badania i konkursy na projekty badawcze (Federalny Instytut Rolnictwa 
i Żywności, Niemcy), PR 6 – współpraca międzynarodowa (lider: Instytut Badawczy 
Leśnictwa), PR 7 – rozpowszechnianie rezultatów projektu (lider: ECOFOR, Francja).

TREEBREEDEX „The Network on Tree Improvement for Multifunctional 
European Forestry” (Sieć hodowli selekcyjnej drzew leśnych dla wielofunkcyjnego 
leśnictwa w Europie). Akcja Koordynująca (CA) realizowana w ramach 6. Programu 
Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej, Priorytet 6.3 – zmia-
ny globalne i ekosystemy. W 4-letnim projekcie (2006–2010) wzięło udział 28 jedno-
stek z całego świata, w tym koordynator – francuski Krajowy Instytut Nauk Rolniczych 
(INRA), Francja. 

Instytut Badawczy Leśnictwa, a dokładnie Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew Le-
śnych, uczestniczył w sześciu pakietach roboczych: N1 – administracja siecią (koszty 
audytu i spotkań), N2 – utworzenie wirtualnego centrum hodowli selekcyjnej drzew le-
śnych, N3 – struktura geograficzna zmienności genetycznej gatunków drzew leśnych, 
N4 – charakterystyka populacji hodowlanych, N5 – metodyka prac selekcyjnych, N6 – 
produkcja i wykorzystanie wyselekcjonowanych genotypów.

TREES4FUTURE „Designing Trees for the Future” („Hodowla drzew dla przy-
szłości”). Projekt realizowany w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej, 
Infrastruktura Badawcza dla Badań Leśnych. W 4-letnim projekcie (2011–2015) bierze 
udział 28 jednostek z Europy, w tym koordynator – francuski Krajowy Instytut Nauk 
Rolniczych (INRA), Francja.

Celem strategicznym projektu jest wniesienie znaczącego wkładu w rozwój euro-
pejskiego sektora leśnego poprzez działania na rzecz zaspokojenia zwiększonego zapo-
trzebowania na produkty z drewna oraz pełniejszego wykorzystania pozaprodukcyjnych 
funkcji lasu. Projekt dąży również, pośrednio, do zachowania różnorodności biologicznej 
w ekosystemach leśnych w kontekście zmieniających się warunków klimatycznych.

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych bierze udział w pracach związanych z 6 
zadaniami: WP 2 – określenie wspólnych standardów i protokołów, WP 3 – wybór i rozwój 
sieci doświadczeń tematycznych dotyczących plastyczności i stabilności fenotypowej drzew 
leśnych, WP 6 – platforma statystycznej analizy danych genetycznych, WP 8 – modelowanie 
dopasowania leśnego materiału rozmnożeniowego do siedliska z uwzględnieniem zmian kli-
matu, WP 11 – opracowanie wydajnych metod fenotypowania cech i stanów fizjologicznych 
drzew leśnych, WP 31 (TA) – udostępnianie laboratorium kultur tkankowych.

WALTER „Teaching and Learning in Virtual Learning Environments for Water 
Management” (Kształcenie na odległość w zakresie gospodarki wodnej). WALTER był 
projektem pilotażowym realizowanym w ramach II etapu programu Leonardo da Vinci 
(2000–2006). W 2-letnim programie wzięło udział 11 jednostek z Europy, w tym koordy-
nator – Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze. 
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Celem projektu było stworzenie systemu nauczania w zakresie gospodarki wodnej 
wykorzystującego możliwość, jaką dają połączenia internetowe. W zakresie nauczania 
znalazły się zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej i innych katastrof powodowa-
nych przez wodę oraz zagadnienia odbudowy krajowych zdolności retencyjnych. Ideą 
projektu było opracowanie takiego systemu nauczania, który w sytuacjach kryzysowych 
pozwoliłby na szybką wymianę informacji między krajami i umożliwiłby szybkie opra-
cowanie wspólnej strategii przeciwdziałania klęskom powodowanym przez wodę.

Prace w projekcie prowadziła Pracownia Gospodarki Wodnej w Zakładzie Siedlisko-
znawstwa.

 
Inne formy współpracy wielostronnej 
W 2006 r. Samodzielna Pracowania Ochrony Przeciwpożarowej Lasu wzięła udział 

w wypracowaniu formuły współpracy transgranicznej jednostek badawczo-rozwojowych, 
certyfikujących i administracji rządowej, zgodnie z deklaracją partnerstwa dla innowacyj-
ności naukowo-technicznej w obszarze bezpieczeństwa. We wspólnych pracach uczestni-
czyły: Instytut Naukowo-Badawczy Ochrony Przeciwpożarowej i Nadzwyczajnych Sy-
tuacji (Białoruś), Instytut Techniki Pożarniczej (Czechy), Centrum Badań Pożarniczych 
(Litwa), Akademia Ochrony Przeciwpożarowej i Obrony Cywilnej (Łotwa), Wszechro-
syjski Instytut Naukowo-Badawczy Ochrony Przeciwpożarowej (Rosja), Instytut Badaw-
czy Pożarnictwa (Słowacja), Ukraiński Naukowo-Badawczy Instytut Ochrony Przeciw-
pożarowej (Ukraina) oraz Państwowe Centrum Certyfikacji Ukrainy (Ukraina).

W tym samym roku Zakład Ochrony Lasu wraz z Norweskim Instytutem Badawczym 
Krajobrazu i Leśnictwa (Norwegia), Służbą Leśną Departamentu Rolnictwa USA, Wy-
działem Entomologii na Uniwersytecie Stanowym Pensylwania, University Park (USA) 
przygotowywał wspólny projektu badawczy dot. brudnicy mniszki i zmian klimatu.

Od 1994 r. Zakład Ochrony Lasu oraz Zakład Gospodarki Leśnej Regionów Gór-
skich biorą udział we współpracy polegającej na konsultacjach, wymianie materiałów 
badawczych i informacji o problemach ochrony lasu, z instytucjami: Forestry and Game 
Management Research Institute Jíloviště-Strnady (Czechy) i Forest Research Institute/
National Forest Centre, Zvolen (Słowacja). W latach 2006–2014 kontynuowano tradycję 
corocznych polsko-czesko-słowackich spotkań trójstronnych w terenie, a także wymianę 
informacji dotyczących ochrony lasu poprzez uczestnictwo w corocznych seminariach 
organizowanych przez jednostki z Czech i Słowacji.

W 2007 r. Zakład Ochrony Lasu brał udział w szkoleniu pt. „Sposoby prowadzenia 
prognozowania występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew 
leśnych na terenie Polski, Słowacji i Ukrainy”, w którym uczestniczyły także następu-
jące jednostki: Państwowy Specjalistyczny Zakład Ochrony Lasu (Ukraina), Państwowe 
Specjalistyczne Centrum Ochrony (Ukraina), Ukraiński Państwowy Uniwersytet Leśno-
-Techniczny (Ukraina), Dyrekcja Słowackich Lasów Państwowych (Banská Stiavnica), 
National Forest Centre, Zvolen (Słowacja).

W latach 2012–2014, w ramach sieci tematycznej ‘Las–Woda’ w regionie Bałtyku, 
Zakład Ekologii Lasu współpracował z 11 instytucjami ze Szwecji, Finlandii, Rosji, Ło-
twy, Litwy, Niemiec, Polski i Estonii. 
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4.8.3. Współpraca dwustronna

Austria
Umowy dwustronne w dziedzinie leśnictwa są podpisywane z Austrią w formie pro-

tokołu, co 2 lata, na szczeblu resortu, w imieniu którego działa Dyrektor Generalny La-
sów Państwowych. Pracownicy Instytutu brali udział w wymianie osobowej, w tematyce 
uzgodnionej w protokole.

W 2009 r. Zakład Siedliskoznawstwa odbył konsultacje nt. monitoringu depozytu oraz 
badań chemicznych wód w środowisku leśnym z Federalnym Centrum Badań i Szkoleń 
dla Lasów, Zagrożeń Naturalnych i Krajobrazu (BFW), Wiedeń, a w 2010 r. przeprowa-
dził wraz z Centrum Koordynacji Lasów Liściastych wspólne badania oraz zorganizował 
i przeprowadził wspólne testy interkalibracyjne. 

W 2011 r. Zakład Ochrony Lasu wraz z tym samym Centrum Badawczym i Szko-
leniowym Lasów, Zagrożeń Naturalnych i Krajobrazu oznaczał parazytoidy z gąsienic 
zebranych na powierzchniach badawczych na łąkach Lainzer Tiergarten. 

Białoruś
W 2006 r. Zakład Fitopatologii Leśnej współpracował z Instytutem Ochrony Roślin 

w Mińsku w zakresie badań nad fytoftorozą różnych gatunków drzew i krzewów, a także 
roślin ozdobnych. 

W 2007 r. Instytut podpisał bezterminową umowę o współpracy z Instytutem Leśnym 
Białoruskiej Akademii Nauk, Homel. Stanowi ona podstawę do wymiany publikacji 
i wzajemnych wizyt, uzgadnianych każdorazowo.

W 2010 r. Europejskie Centrum Lasów Naturalnych rozpoczęło współpracę z Par-
kiem Narodowym „Puszcza Białowieska” w Kamieniukach na Białorusi. Przedmiotem 
prac jest współpraca (zbiór materiału badawczego, wymiana informacji) przy realizacji 
tematu „Ekologia populacji drzew leśnych a historia pożarów w Puszczy Białowieskiej”.

Belgia
Samodzielna Pracownia Chemii Środowiska Leśnego w 2010 r. współpracowała 

z Centrum Koordynacyjnym Monitoringu Gleb Leśnych (Forest Soil Coordinating Cen-
ter) w Brukseli. Przedmiotem współpracy była inwentaryzacja gleb leśnych Europy, me-
todyka analiz, interkalibracja laboratoriów.

Czechy
Bezterminowa umowa Instytutu o współpracy z Instytutem Badawczym Leśnictwa 

i Łowiectwa (The Forestry and Game Management Research Institute) w Jíloviště-Strna-
dy została podpisana 12 października 2000 r. i stanowi podstawę wspólnych badań, wy-
miany informacji i wzajemnych wizyt, uzgadnianych każdorazowo. 

Zakład Ochrony Lasu prowadzi stałą współpracę ze specjalistami z wymienionego 
Instytutu w Jíloviště-Strnady w zakresie oceny zagrożenia ekosystemów leśnych przez 
szkodliwe owady. 

W latach 2008–2009 odbywały się wspólne badania Zakładu Gospodarki Leśnej Re-
gionów Górskich i Instytutu w  Jiloviště-Strnady w ramach tematu „Ograniczanie szkód 
powodowanych przez Ips cembrae (Heer) w drzewostanach modrzewiowych”. 
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Rok 2009 to wspólne badania Zakładu Ekologii Lasu i Łowiectwa oraz Uniwersyte-
tu Południowoczeskiego, Czeskie Budziejowice, nad ekologią i zachowaniem nornika 
północnego.

W 2010 r. Zakład Ochrony Lasu prowadził wymianę informacji dot. gradacji owadów 
i wpływu zmian klimatu na owady z Czeskim Uniwersytetem Przyrodniczym, Praga.

Finlandia 
Umowy dwustronne w dziedzinie leśnictwa są podpisywane z Finlandią w formie 

protokołu, co 2 lata, na szczeblu resortu, w imieniu którego działa Dyrektor Generalny 
Lasów Państwowych. Pracownicy Instytutu brali udział w wymianie osobowej, w tema-
tyce uzgodnionej w protokole.

Ponadto w latach 2008–2011 trwały rozmowy Zakładu Fitopatologii Leśnej (od 
2010 r. Zakład Ochrony Lasu) z firmą Verdera Oy, Espoo na temat stosowania biopre-
paratu Rotstop. Od 2012 r. współpraca ta dotyczy wymiany informacji i materiałów 
z zakresu ochrony lasu.

W 2010 r. Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi odbył konsultacje w zakresie le-
śnictwa prywatnego z Fińskim Instytutem Badawczym Leśnictwa Metla (Rovaniemi).

Francja
W 2006 r. Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych kontynuował wieloletnią współ-

pracę z jednostkami francuskiego Krajowego Instytutu Badań Rolnych (INRA): z Zakładem 
Selekcji i Hodowli Drzew Leśnych (Station d’Amélioration des Arbres Forestiers) w Or-
leanie oraz z Zakładem Genetyki i Selekcji (Station d’Amélioration des Arbres Forestiers) 
w Bordeaux. Zakres współpracy obejmował badania porównawcze populacyjnej i rodowej 
zmienności cech hodowlanych wybranych pochodzeń sosny zwyczajnej, modrzewia euro-
pejskiego, świerka pospolitego i dębu szypułkowego. W latach 2007–2010 współpraca ta 
ograniczyła się do badań populacyjnej zmienności oraz identyfikacji wybranych pochodzeń 
sosny zwyczajnej i świerka pospolitego na podstawie analiz DNA prowadzonych wspólnie 
z Zakładem Selekcji i Hodowli Drzew Leśnych w Orleanie. W 2014 r. współpraca z INRA 
została odnowiona w zakresie genetyki drzew leśnych. 

W 2007 r. Zakład Siedliskoznawstwa współpracował z francuskim Krajowym In-
stytutem Nauk Rolniczych (INRA) (Arras) w ramach projektu BioSoil oraz brał udział 
w programie kontroli jakości laboratoriów badawczych. 

W 2010 r. Europejskie Centrum Lasów Naturalnych podpisało wstępne porozumienie 
z Radą Departamentu Deux-Sèvres o współpracy w rozwoju Międzynarodowego Ośrod-
ka Bioróżnorodności w Departamencie Deux-Sèvres (Francja). 

Gruzja
W 2011 r. została zawarta 3-letnia dwustronna umowa pomiędzy Instytutem Badaw-

czym Leśnictwa a Gruzińskim Uniwersytetem Rolnym dotycząca współpracy w zakresie 
prowadzenia badań leśnych oraz publikacji wyników wspólnie realizowanych projektów. 

W 2009 r. Zakład Hodowli Lasu oraz Zakład Urządzania i Monitoringu Lasu prze-
prowadziły konsultacje i szkolenia z zakresu podstaw prowadzenia gospodarki leśnej 
dla pracowników gruzińskiego Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Natural-
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nych w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych RP. W latach 2010 i 2011 współpraca Instytutu z Gruzją w ramach programu 
polskiej pomocy zagranicznej była kontynuowana i dotyczyła m.in. opracowania kon-
cepcji modelu gospodarki leśnej w Gruzji na przykładzie regionu Racza oraz wsparcia 
eksperckiego dotyczącego możliwości wprowadzenia w Gruzji monitoringu stanu la-
sów ICP-Forests.

W latach 2011–2013 Zakład Ochrony Lasu wraz z Centrum Badań Entomologicznych 
i Biokontroli Gruzińskiego Uniwersytetu Rolnego, Tbilisi, prowadził badania nad pozna-
niem owadów leśnych Gruzji (chrząszcze, motyle, parazytoidy).

Hiszpania
W latach 2006–2008 Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych współpracował 

z Instytutem Biologii Molekularnej i Tkankowej Roślin Uniwersytetu Politechnicznego, 
Walencja. Współpraca polegała na konsultacjach i wymianie informacji naukowej doty-
czących tematyki zastosowania techniki mikromacierzy DNA w badaniu ekspresji genów 
u gatunków drzewiastych. 

W 2007 r. Samodzielna Pracownia Ochrony Przeciwpożarowej Lasu współpracowała 
z Dyrekcją Generalną ds. Solidarności z Młodzieżą Rady Galicji, Santiago de Compostela, 
w ramach zaangażowania społeczeństwa w zapobieganie i zwalczanie pożarów lasu.

W latach 2010–2012 Zakład Ochrony Lasu prowadził wymianę informacji oraz kon-
sultacje w zakresie badań nad żerdzianką sosnówką z Uniwersytetem w Valladolid. 

Holandia
W latach 2008–2011 Zakład Ochrony Lasu prowadził współpracę z Uniwersytetem 

i Centrum Badawczym w Wageningen dotyczącą możliwości ograniczania liczebności 
populacji chrabąszczy Melolontha spp. oraz wykorzystania feromonów do odłowu chrzą-
szczy, a także wpływu wybranych roślin na pędraki chrabąszczy.

Kanada
W latach 2006–2013 Zakład Lasów Naturalnych prowadził wspólne badania z Ka-

nadyjską Służbą Leśną (Canadian Forest Service) (Fredericton NB) podległą Minister-
stwu Zasobów Naturalnych (Natural Resources Canada). Tematyka badawcza dotyczyła: 
testowania różnych pułapek i środków wabiących [w Kanadzie, Szwajcarii i w Polsce 
(Puszcza Białowieska)] w odniesieniu do zawleczonej z Europy do Kanady kózki Tetro-
pium fuscum, będącej tam poważnym szkodnikiem świerków, wspólnych badań w ra-
mach tematu „Testowanie różnych pułapek i środków wabiących [w Kanadzie i w Polsce 
(Puszcza Białowieska)] na gatunki Cerambycidae, mogące być potencjalnymi szkodnika-
mi inwazyjnymi oraz testowanie środków wabiących na potencjalnie inwazyjne gatunki 
chrząszczy podkorowych”.

W 2011 r. Zakład Gospodarki Leśnej Regionów Górskich odbywał konsultacje z Ka-
nadyjską Służbą Leśną w zakresie warunków hodowli kultur in vitro. 

W 2013 r. Zakład Informatyki i Modelowania prowadził wspólne badania oraz kon-
sultacje na temat modelowania węgla i wykorzystania oprogramowania CBM–CFS 
w PGL LP.
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Litwa
Bezterminowa umowa Instytutu z Litewskim Instytutem Badawczym Leśnictwa 

(Lithuanian Forest Research Institute) w Kownie została podpisana 28 września 2001 r. 
W latach 2006–2010 współpraca Zakładu Ochrony Lasu z Litewskim Instytutem Badaw-

czym Leśnictwa polegała na wymianie osobowej oraz wymianie informacji o zagrożeniu 
ekosystemów leśnych przez szkodliwe owady oraz o występowaniu szkodliwych owadów 
leśnych. Pracownicy Instytutu litewskiego biorą udział w organizowanych co roku przez 
ZOL konferencjach nt. aktualnych problemów ochrony lasu. Ponadto w latach 2010–2013 
odbywała się wymiana informacji oraz konsultacje dot. występowania szkodliwych owadów 
leśnych z pracownikami Litewskiej Służby Leśnej, Departamentu Ochrony Sanitarnej, Wilno.

W 2010 r. Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi odbywał konsultacje w zakresie 
leśnictwa prywatnego z Instytutem Badawczym Leśnictwa w Kownie. 

Łotwa
Umowa IBL z Wydziałem Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Jelgavie podpisana 

została w 2006 r. bezterminowo. Stanowi podstawę do wymiany publikacji i wzajemnych 
wizyt, uzgadnianych każdorazowo.

Niemcy
W 2007 r. Zakład Urządzania i Monitoringu Lasu współpracował z ICP-Forest, Fede-

ral Research Centre for Forestry and Forest Products (Hamburg) w zakresie monitoringu 
lasu oraz oceny stanu lasu w Europie w sposób metodycznie zharmonizowany 

W latach 2006–2007 Samodzielna Pracownia Ochrony Przeciwpożarowej Lasu współ-
pracowała z Instytutem Chemii im. Maxa Plancka (Max-Planck-Instytut für Chemie) Uni-
wersytetu we Fryburgu w zakresie monitorowania zagrożenia pożarowego lasu. Ponadto 
w 2007 r. rozpoczęła się współpraca ze Światowym Centrum Monitoringu Pożarów we 
Fryburgu dotycząca monitorowania zagrożenia pożarowego lasu i opracowywania rapor-
tów o kształtowaniu się sytuacji pożarowej w Polsce. Także w 2007 r. nawiązano współ-
pracę z Wyższą Szkołą Techniczną w Eberswalde dotyczącą przygotowania wspólnego 
rozdziału w książce dotyczącego przestrzennych i czasowych zanieczyszczeń powietrza 
wskutek pożarów lasu powstających w Europie Środkowej i Wschodniej. W tym samym 
roku Zakład Hodowli Lasu podjął współpracę z Wyższą Szkołą Techniczną w Eberswal-
de polegająca na konsultacjach nt. zagospodarowania drzewostanów sosnowych.

W 2006 r. Zakład Fitopatologii Leśnej współpracował z Bawarskim Instytutem Le-
śnictwa (Bayerischen Landesanstalt für Wald and Forstwirtschaft) we Freising w zakre-
sie identyfikacji i opisu morfologii nowych gatunków rodzaju Pythium i Phytophthora. 
W 2007 r. współpraca Zakładu Fitopatologii Leśnej z Instytutem Badawczym Geisen-
heim obejmowała konsultacje na temat wyboru zestawu filtrującego oraz współpracę 
przy przeprowadzeniu szkolenia w terenie związanego z instalacją systemu filtracji wody 
pobieranej z jeziorka na szkółce w Kiejszach w Nadleśnictwie Koło.

W 2008 r. Zakład Ochrony Lasu przygotowywał wspólnie z Instytutem Gleboznaw-
stwa i Siedliskoznawstwa Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie wspólny projekt ba-
dawczy do konkursu w ramach 7. PR dotyczący wpływu zmian klimatycznych na bioróż-
norodność, stabilność i produktywność lasu.

rozwoj.indd   213 2015-06-01   10:56:39



214

W 2008 r. Zakład Siedliskoznawstwa wymieniał się informacjami i doświadczeniami 
odnośnie do sporządzania planów zarządzania na obszarach leśnych Natura 2000 z Ba-
warskim Instytutem Leśnictwa we Freising.

W 2010 r. Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi współpracował w zakresie wpływu 
warunków klimatycznych na drzewa leśne oraz tolerancji drzew na stres wywołany suszą 
z Instytutem Botaniki i Zoologii Leśnej Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, a w 2012 r. 
z Instytutem Johann Heinrich von Thünen w zakresie wyników monitoringu lasów w Polsce.

W 2013 r. Europejskie Centrum Lasów Naturalnych IBL na zlecenie Instytutu Johann 
Heinrich von Thünen w Hamburgu realizowało projekt „Badania potencjału sekwestracji 
dwutlenku węgla w lasach naturalnych oraz ryzyka ich rozpadu – czego uczą nas o tym 
polskie parki narodowe?”.

W 2013 r. zostało podpisane porozumienie ramowe pomiędzy Instytutem Badaw-
czym Leśnictwa a brandenburskim Krajowym Centrum Kompetencyjnym ds. Lasów 
w Eberswalde (LFE), zarządzanym przez Ministerstwo Leśnictwa Brandenburgii, Pocz-
dam, mające na celu intensyfikację współpracy w dziedzinie badań leśnych i monitoro-
wania lasów. Umowa dotyczy współpracy w zakresie aspektów ochrony lasów, hodowli 
lasów, różnorodności biologicznej, rozwoju nowoczesnych systemów planowania i mo-
nitorowania, zarządzania wybranymi gatunkami zwierząt oraz wykorzystania możliwości 
oferowanych przez program wsparcia unijnego na lata 2014–2020 na finansowanie pro-
jektów, szczególnie w obszarze przygranicznym.

Także w 2013 r. zostało podpisane na 3 lata „Memorandum of Understanding” z Ho-
chschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (FH). Dokument dotyczy współpracy 
pomiędzy obiema instytucjami w zakresie m.in wymiany pracowników, studentów, czy 
współpracy naukowej.

Norwegia
W latach 2006 i 2007 Zakład Ochrony Lasu wraz z Norweskim Instytutem Badaw-

czym Krajobrazu i Leśnictwa (Skog og landskap) z Ås brał udział w przygotowaniu 
wspólnego polsko-norweskiego projektu badawczego dot. dynamiki populacji brudnicy 
mniszki i kornika drukarza finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finan-
sowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W latach 2010 i 2013 Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi realizował wspólne 
badania z zakresu lasów prywatnych oraz przedsiębiorczości w sektorze leśnym i w za-
kresie firm leśnych z Norweskim Instytutem Leśnictwa i Krajobrazu, Ås. 

Portugalia
W 2010 r. Zakład Ochrony Lasu nawiązał współpracę z Krajowym Instytutem Za-

sobów Przyrodniczych (INIAV) w Oeiras celem wymiany informacji oraz konsultacji 
w zakresie badań nad węgorkiem sosnowcem.

Rosja
W 2010 r. Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi realizował badania związane z oce-

ną procesów pozyskiwania drewna na Syberii wspólnie z Buriacką Państwową Akademią 
Rolniczą (Ułan Ude).
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Słowacja
W 1999 r. została podpisana bezterminowa umowa z Instytutem Badawczym Le-

śnictwa (Forest Research Institute) w Zwoleniu. Obowiązywała ona do 2012 r., kiedy 
podpisano bezterminową umowę dwustronną z Narodowym Centrum Leśnym (Zwoleń), 
dotyczącą współpracy w zakresie szeroko rozumianego leśnictwa, w tym wymiany na-
ukowców, ekspertów i opublikowanych wyników badań oraz wspólnego aplikowania 
o fundusze na realizację badań. 

Trwająca od wielu lat współpraca Zakładu Ochrony Lasu ze słowackimi specjalista-
mi polega na wymianie osobowej oraz wymianie informacji o zagrożeniu ekosystemów 
leśnych przez szkodliwe owady. 

W 2006 r. Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych współpracował z Uniwer-
sytetem Technicznym w Zwoleniu na temat oceny zmienności genetycznej cisa Taxus 
baccata w Europie.

W latach 2013 i 2014 Samodzielna Pracownia Ochrony Przeciwpożarowej Lasu 
współpracowała z Zakładem Informatyki i Zasobów Leśnych Krajowego Centrum Le-
śnictwa Słowacji przy wykorzystywaniu technologii naziemnego i lotniczego skaningu 
laserowego LiDAR w ochronie przeciwpożarowej lasu. Ponadto w 2014 r. Pracownia za-
prezentowała funkcjonowanie leśnej sieci meteorologicznej w Polsce w siedzibie Digital 
Industry (Bańska Bystrzyca).

Szwajcaria
W latach 2006–2009 Zakład Fitopatologii Leśnej współpracował z Uniwersytetem 

Nauk Stosowanych w Lullier (Association des Anciens de Chatelaine et Lullier) w za-
kresie diagnostyki chorób drzew leśnych ze szczególnym uwzględnieniem patogenów 
rodzaju Phytophthora.

W 2007 r. została podpisana na okres 3 lat umowa ze Szkołą Inżynierską w Lullier 
Uniwersytetu Nauk Stosowanych Zachodniej Szwajcarii (School of Engineering of Lullier, 
University of Apllied Sciences of Western Switzerland). Stanowiła ona podstawę wymia-
ny publikacji i wzajemnych wizyt, uzgadnianych każdorazowo, a także pobytu studentów 
szkoły w IBL.

W latach 2010 i 2011 Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi i Zakład Gospodarki 
Leśnej Regionów Górskich, razem z ekspertami ze Szwajcarskiego Federalnego Instytu-
tu Badawczego (WSL) (Birmensdirf) przygotowywały wspólne wnioski badawcze w ra-
mach Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego.

W 2013 r. Zakład Informatyki i Modelowania podjął współpracę ze Szwajcarskim 
Federalnym Instytutem Badawczym (WSL) (Birmensdirf) w przetwarzaniu danych geo-
matycznych przy wykorzystaniu technik modelowania statystycznego.

W 2013 r. zostało podpisane na okres 3 lat porozumienie z Genewskim Uniwer-
sytetem Nauk Stosowanych, Technologii, Architektury i Krajobrazu, Genewa, doty-
czące współpracy naukowej w zakresie wspólnych działań edukacyjnych oraz nauko-
wych (wymiana naukowców, studentów, udział w seminariach i innych spotkaniach 
naukowych, wymiana materiałów, publikacji, wspólne prowadzenie krótkich progra-
mów stażowych).
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Szwecja
W latach 2006–2013 Zakład Ochrony Lasu współpracował ze Szwedzkim Uniwer-

sytetem Rolniczym w Umeå. Współpraca dotyczyła odporności owadów sproksyli-
stycznych na zakłócenia powodowane przez współczesne leśnictwo, znaczenia mar-
twego drzewa w lesie dla owadów saproksylicznych oraz badań nad ekologią owadów 
saproksylicznych.

W latach 2007–2009 pracownik Zakładu Ochrony Lasu, J. Hilszczański, był drugim 
promotorem doktoratu „Plastyczność zgrupowań saproksylicznych chrząszczy oraz pa-
sożytniczych błonkówek w warunkach zaburzeń powodowanych przez gospodarkę le-
śną: wskazania dla strategii ochrony” realizowanego w Szwedzkim Uniwersytecie Rol-
niczym, Umeå.

W latach 2010–2014 Zakład Lasów Naturalnych prowadził wspólne badania, kon-
sultacje merytoryczne, opracowanie danych i przygotowanie publikacji w ramach tema-
tu „Ekologia populacji drzew leśnych a historia pożarów w Puszczy Białowieskiej ze 
Szwedzkim Uniwersytetem Rolniczym (SLU), Alnarp.

W latach 2012 i 2013 Zakład Lasów Naturalnych, na zlecenie szwedzkiej gminy Kal-
mar, prowadził badania genetyczne dotyczące Cerambyx cerdo oraz przesiedlenia oka-
zów do Szwecji.

W 2013 r. Zakład Lasów Naturalnych współorganizował wyjazd delegacji leśników 
z terenu nadleśnictw i biura RDLP w Warszawie do Szwecji i wizytę w fundacji Nordens 
Ark, Hunnebostrand, prowadzącą zwierzyniec dla zwierząt zagrożonych, oraz polsko-
-szwedzkie warsztaty „Workshop and field excursion to Białowieża Forest” w Białowieży. 

W 2014 r. Zakład Lasów Naturalnych współpracował (wymieniał informacje, kon-
sultował się merytorycznie) z różnymi jednostkami szwedzkiej sieci naukowej PRIFOR, 
w zakresie ekologii lasu. W tym samym zakresie współpracował także z fundacją Nor-
dens Ark, Hunnebostrand.

W 2010 r. została zawarta na czas nieokreślony umowa ze Szwedzkim Uniwersytetem 
Rolniczym w Umeå, dotycząca współpracy w zakresie badań leśnych (ochrony lasu, pla-
nowania, ekonomii, historii lasu oraz ochrony przyrody), wymiany naukowców, wspól-
nego prowadzenia projektów, również warsztatów, szkoleń oraz konferencji.

Ukraina
Bezterminowa umowa o współpracy z Ukraińskim Państwowym Uniwersytetem 

Leśno-Technicznym (Ukrainian State University of Forestry and Wood Technology) 
we Lwowie została podpisana w 2003 r. Stanowiła ona podstawę współpracy Instytutu 
z Uniwersytetem w latach 2006–2014. W 2006 r. Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew 
Leśnych wspólnie z Uniwersytetem Ukraińskim prowadził badania dotyczące poli-
morfizmu DNA sosny zwyczajnej i buka zwyczajnego. W 2010 r. Zakład Zarządzania 
Zasobami Leśnymi współpracował w projekcie badawczym „Określenie możliwości 
naturalnego odnowienia lasu na podstawie analizy danych z wielkoobszarowej inwen-
taryzacji stanu lasu o występowaniu nalotów głównych gatunków lasotwórczych”, 
a także w zakresie użytkowania biomasy leśnej na cele energetyczne. W latach 2010–
2013 Zakład Ochrony Lasu prowadził konsultacje dotyczące występowania szkodli-
wych owadów leśnych.
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USA
W roku 2006 Zakład Ekologii Lasu i Łowiectwa kontynuował współpracę z Uniwer-

sytetem Kolorado (University of Colorado) w Boulder. Współpraca polegała na konsulta-
cjach dotyczących dynamiki luk w drzewostanach mieszanych.

W tym samym roku Zakład Ochrony Lasu współpracował z korporacją Valent Bio-
Sciences w Libertyville. Tematyka współpracy obejmowała ocenę skuteczności bioin-
sektycydu Bacillus thuringiensis kurstaki w ograniczaniu liczebności populacji brudnicy 
mniszki Lymantria monacha. 

W 2006 r. Zakład Fitopatologii Leśnej rozpoczął współpracę ze Służbą Leśną (USDA 
F.S.) w Minnesocie w zakresie fitopatologii leśnej i organizmów kwarantannowych, 
a w 2008 r. wraz z Departamentem Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, Służba Leśna 
(USDA F.S.) przygotowywał partnerski projekt BIOMASA dotyczący zasobów biomasy 
na cele energetyczne.

Wielka Brytania 
W latach 2004–2007 Zakład Ekologii Lasu i Łowiectwa współpracował z Uniwersy-

tetem w Aberdeen, Szkocja. Współpraca dotyczyła ekologii nietoperzy w ekosystemach 
leśnych.

W roku 2007 Samodzielna Pracownia Ochrony Przeciwpożarowej Lasu konsultowała 
się z Pera Innovation Ltd, Leicestershire, w sprawie sprzętu nowej generacji do wczesne-
go wykrywania i lokalizacji pożarów lasu oraz współpracowała z Instytutem Technologii 
w Wessex w zakresie oceny zagrożenia pożarowego lasu.

W 2014 r. została nawiązana współpraca z National Landscape Discovery Centre in 
Rothbury, Northumberland Fire & Rescue Service, Robert Stacey w zakresie badań nad 
celowym stosowaniem ognia, uzgodniono zakres współpracy w planowanych warszta-
tach w Polsce, dotyczących kontrolowanego wypalania.

Włochy
W 2006 r. Instytut podpisał bezterminową umowę z Instytutem Leśnictwa i Środo-

wiska (IPLA) w Turynie. Stanowi ona podstawę do wymiany publikacji i wzajemnych 
wizyt, uzgadnianych każdorazowo. W latach 2007–2009 na podstawie tej umowy Zakład 
Fitopatologii Leśnej współpracował w zakresie mykoryzacji sadzonek dębu (Quercus ro-
bur). W 2008 r. Zakład Ekologii Lasu i Łowiectwa prowadził wspólne badania z Instytu-
tem Ochrony Środowiska i Badań Naukowych w Isprze, z zakresu określania wielkości 
populacji zwierzyny łownej z zastosowaniem termowizji.

W 2010 r. Samodzielna Pracownia Chemii Środowiska Leśnego we współpracy 
z Joint Research Centre oraz z Institute for Environment and Sustainability prowadziła 
wspólne badania oraz organizowała i przeprowadzała testy interkalibracyjne (Ispra).

W 2011 r. Zakład Ochrony Lasu współpracował z Uniwersytetem we Florencji (Uni-
FI) w badaniach nad ochroną upraw leśnych przed smolikiem znaczonym.

W 2014 r. Zakład Zarzadzania Zasobami Leśnymi przeprowadzał konsultację i wy-
mianę informacji w zakresie modelowania bilansu węgla ze Wspólnotowym Centrum 
Badawczym Komisji Europejskiej (Ispra) . 
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4.8.4. Stażyści i doktoranci zagraniczni

W latach 2006–2014 w Instytucie odbyło staż 45 osób z zagranicy, które brały udział 
w badaniach prowadzonych w ramach projektów realizowanych w Instytucie. Staże były 
finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej i innych źródeł. W Instytucie przebywały następujące osoby na pobytach stażo-
wych (wg kraju zamieszkania):

Białoruś 
Oleg Baranow z Instytutu Lasu Białoruskiej Akademii Nauk w Homlu, staż w Zakła-

dzie Fitopatologii Leśnej, w okresie 1.08.–30.10.2006 r., tematyka stażu: Ocena wpływu 
potencjalnych źródeł infekcji (woda, gleba, podłoża szkółkarskie, sadzonki) na wystę-
powanie Phytophthora w środowisku leśnym (na przykładzie drzewostanów liściastych 
Nadleśnictwa Koło), 

Volha Kavalevich z Instytutu Lasu Białoruskiej Akademii Nauk w Homlu, staż w Za-
kładzie Lasów Naturalnych, w okresie 18.08.–17.11.2008 r., tematyka stażu: Przebudowa 
drzewostanów z wykorzystaniem naturalnych procesów sukcesyjnych w LKP Puszcza 
Białowieska i Białowieskim PN,

Dzmitry Kulahin z Instytutu Lasu Białoruskiej Akademii Nauk w Homlu, staż w Za-
kładzie Siedliskoznawstwa, w okresie 01.08.–31.10.2009 r., tematyka stażu: Ocena zmian 
różnorodności biologicznej na siedlisku olsu jesionowego pod kątem jego restytucji 
i ochrony w lasach północno-wschodniej Polski,

Dzmitry Kahan z Instytutu Lasu Białoruskiej Akademii Nauk w Homlu, staż w Za-
kładzie Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych, w okresie 1.08. –31.10.2010 r., te-
matyka stażu: Wartość hodowlana wybranych rodów sosny zwyczajnej testowanych na 
powierzchni doświadczalnej w Gubinie.

Bułgaria 
Aneta Ljubenova z AgroBioInstitute, staż w Zakładzie Ochrony Lasu, w okresie 

13.02.–12.04.2012 r., doświadczenia wazonowe w szklarni dot. testów fitopatogenów 
wybranych z rodzaju Phytophthora.

Francja 
Maxime Havas ze Szkoły Nauk Rolniczych w Angers, studenckie praktyki zawodowe 

dotyczące entomologii, produkcyjności, a także inwentaryzacji zasobów leśnych w Za-
kładzie Lasów Naturalnych w okresie 1–23.08.2007 r.

Gruzja
Tamar Chunashvili z Uniwersytetu Rolniczego, staż w Zakładzie Hodowli Lasu i Ge-

netyki Drzew Leśnych w okresie 3.08.–1.09.2011 r.; tematyka stażu: Szczegółowe zagad-
nienia związane z prowadzeniem monitoringu ICP-Forests, 

 Tea Grabuli z Uniwersytetu Rolniczego, staż w Zakładzie Hodowli Lasu i Genetyki 
Drzew Leśnych w okresie 3.08.–1.09.2011 r.; tematyka stażu: Szczegółowe zagadnienia 
związane z prowadzeniem monitoringu ICP-Forests, 
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Giorgi Mamadashvili z Uniwersytetu Rolniczego, staż w Zakładzie Hodowli Lasu 
i Genetyki Drzew Leśnych w okresie 3.08.–1.09.2011 r.; tematyka stażu: Szczegółowe 
zagadnienia związane z prowadzeniem monitoringu ICP-Forests. 

Hiszpania
Alejandro del Barrio Duque z Uniwersytetu Technicznego w Madrycie, praktyki stu-

denckie w ramach programu Erasmus w Zakładzie Lasów Naturalnych w okresie 19.–
30.05.2014. 

Holandia
Koster Bregje z Uniwersytetu Wageningen, staż studencki w Europejskim Centrum 

Lasów Naturalnych w okresie 5.11.–16.12.2012 r.; realizacja tematu pt. „Historyczna 
dynamika odnowienia sosny i świerka w drzewostanach iglastych Puszczy Białowieskiej 
podlegających zaburzeniom pożarowym w przeszłości” w ramach projektu „Ekologia 
populacji drzew leśnych a historia pożarów w Puszczy Białowieskiej”.

Litwa 
Jurata Buchovska z Litewskiego Instytutu Leśnictwa i Litewskiego Uniwersytetu 

Rolnictwa w Kownie, staż w Zakładzie Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych w okre-
sie 1–31.03.2010 r., tematyka stażu: Analizy sekwencji mikrosatelitarnych u sosny zwy-
czajnej z Europy Środkowej i Azji przy użyciu automatycznego sekwenatora,

Jurata Buchovska z Litewskiego Instytutu Leśnictwa i Litewskiego Uniwersyte-
tu Rolnictwa w Kownie, staż w Zakładzie Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych 
w okresie 1.08.–31.10.2010 r., tematyka stażu: Określenie zmienności genetycznej eu-
ropejskich i azjatyckich populacji sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L. na podstawie 
analiz DNA.

Łotwa
Maxims Filipovics z Łotewskiego Instytutu Badawczego Leśnictwa SILAVA w Salaspils, 

staż w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych w okresie 01.08.–31.10.2006 r., tema-
tyka stażu: Wpływ różnych warunków selekcji indeksowej na zmienność genetyczną i zysk 
genetyczny populacji hodowlanej sosny zwyczajnej.

Rosja
Maria Nezhlukto z Państwowego Moskiewskiego Uniwersytetu Leśnego w Puszkino, 

staż w Zakładzie Urządzania i Monitoringu Lasu w okresie 2.08.–1.10.2007 r., tematyka 
stażu: Inwentaryzacja zasobów leśnych.

Serbia
Ivan Milenkovic z Wydziału Leśnego Uniwersytetu w Belgradzie, staż w Zakładzie 

Ochrony Lasu i Zakładzie Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych w okresie 4.10.–
30.12.2011; praca nad projektem „Różnorodność gatunków Phytophthora w Serbii i Pol-
sce na podstawie identyfikacji morfologicznej i molekularnej”,
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Ivan Milenkovic z Wydziału Leśnego Uniwersytetu w Belgradzie, staż w ramach 
krótkoterminowej misji naukowej Akcji COST FRAXBACK w Zakładzie Ochrony Lasu 
w okresie 10.07. –31.12.2012 r., realizacja tematu pt. „Wzajemne oddziaływanie gatun-
ków Chalara fraxinea i Phythophthora oraz ich rola w zjawisku zamierania jesionu,

Milica Mihajlovic z Instytutu Pestycydów i Ochrony Środowiska w Belgradzie, staż 
w ramach krótkoterminowej misji naukowej Akcji COST 1103 w Laboratorium Biologii 
Molekularnej w okresie 06.02.–10.07.2014 r., realizacja tematu pt. „Interaction between 
Chalara fraxinea and Phytophthora spp. and their role in ash decline phenomenon and 
possibilities of pathogens control by using environment friendly methods,

Ivan Milenkovic z Wydziału Leśnego Uniwersytetu w Belgradzie, staż w ramach 
krótkoterminowej misji naukowej Akcji COST 1102 w Laboratorium Biologii Moleku-
larnej w okresie 15.06–03.09.2014 r., realizacja tematu pt. „Morphological and molecular 
identification of Mycosphaerella pini Rostrup apud Munk from symptomatic Austrian 
pine needles in Serbia”.

Szwajcaria
Tristan Cordier z Uniwersytetu w Lullier, studenckie praktyki zawodowe z zakresu 

fitopatologii w Zakładzie Fitopatologii Leśnej w okresie 2.07–30.10.2007 r.,
Berger Gilles z Uniwersytetu w Lullier, realizacja pracy dyplomowej „Wykorzystanie 

endoterapii w ochronie drzew przed patogenami korzeni” w Zakładzie Ochrony Lasu 
w okresie 22.06.–13.12.2013 r. 

Szwecja
Lina Behrens ze Szwedzkiego Centrum Badań Leśnictwa w Alnarp, realizacja tematu 

magisterskiego oraz pomoc przy realizacji projektu „Ekologia populacji drzew leśnych 
a historia pożarów w Puszczy Białowieskiej” w Europejskim Centrum Lasów Natural-
nych w okresie 30.04.–15.07.2010 r.

Turcja
Yusuf Saşmaz z Uniwersytetu Suleyman Demirel w Isparta, staż w ramach krótko-

terminowej misji naukowej Akcji COST 1002 w Laboratorium Biologii Molekularnej 
w okresie 25.06–15.09.2014 r., realizacja tematu pt. „Identification of Phytophthora spe-
cies obtained from Alnus glutinosa forest”. 

Ukraina
Ihor Chepurny z Państwowej Akademi Rolniczej w Połtawie, staż w Zakładzie Eko-

nomiki i Polityki Leśnej w okresie 16.07.–28.08.2006 r., tematyka stażu: Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w finansowaniu leśnictwa,

Mariia Patyka z Państwowej Akademi Rolniczej w Połtawie, staż w Zakładzie Eko-
nomiki i Polityki Leśnej w okresie 16.07.–28.08.2006 r., tematyka stażu: Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w finansowaniu leśnictwa,

Anna Rekalo z Państwowej Akademi Rolniczej w Połtawie, staż w Zakładzie Ekono-
miki i Polityki Leśnej w okresie 16.07.–28.08.2006 r., tematyka stażu: Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w finansowaniu leśnictwa,
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Jurij Kharchenko z Ukraińskiego Instytutu Badawczego Leśnictwa i Melioracji Leśnej 
w Charkowie, staż w Zakładzie Ekonomiki i Polityki Leśnej w okresie 01.08.–31.10.2006 r., 
tematyka stażu: Sektor usług leśnych w Polsce i wybranych krajach europejskich – stan 
i perspektywy rozwoju,

Oleg Ponomaryov z Ukraińskiego Instytutu Badawczego Leśnictwa i Melioracji Le-
śnej w Charkowie, staż w Zakładzie Ochrony Lasu w okresie 01.08.–31.10.2006 r., tema-
tyka stażu: Wpływ defoliacji spowodowanej przez szkodniki liściożerne na regenerację 
i przeżywalność drzew i drzewostanów sosnowych w Nadleśnictwie Wymiarki,

Oksana Pawliszczuk z Państwowego Uniwersytetu Leśno-Technicznego we Lwowie, 
staż w Zakładzie Gospodarki Leśnej Regionów Górskich w okresie 24.01.–14.02.2006 r., 
tematyka stażu: Tworzenie i obróbka baz danych i map numerycznych, zastosowania GIS 
– szkolenie w ramach WP 1.2 projektu PROFOREST CE,

Serhij Kopiy z Państwowego Uniwersytetu Leśno-Technicznego we Lwowie, staż 
w Zakładzie Urządzania i Monitoringu Lasu w okresie 01.08.–31.10.2006 r., tematyka 
stażu: Ocena wpływu wybranych definicji lasu na wielkość powierzchni leśnej w aspek-
cie sprawozdawczości międzynarodowej,

Oleksandr Bokotey z Użgorodzkiego Narodowego Uniwersytetu, staż w Zakładzie 
Gospodarki Leśnej Regionów Górskich w okresie 1.08.–31.10.2006 r., tematyka stażu: 
Organizacja i działalność polskich parków narodowych na przykładzie Bieszczadzkie-
go Parku Narodowego – przygotowanie platformy dla wspólnych działań dotyczących 
unifikacji podstawowych obserwacji dynamiki przyrodniczych procesów w trójstronnym 
Rezerwacie Biosfery „Karpaty Wschodnie”,

Oleksandr Bokotey z Użgorodzkiego Narodowego Uniwersytetu, staż w Zakładzie 
Gospodarki Leśnej Regionów Górskich w okresie 1.10.–30.11.2007 r., tematyka stażu: 
Możliwości poszerzania współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony przyrody 
w trójstronnym Rezerwacie Biosfery „Karpaty Wschodnie” w oparciu o sieć Natura 2000, 

Mariia Patyka z Narodowego Uniwersytetu w Kijowie, staż w Zakładzie Ochrony 
Lasu w okresie 15.06.–31.08.2007 r., tematyka stażu: Laboratoryjna ocena biologicznej 
aktywności różnych izolatów bakulowirusa LdNPV wobec brudnicy nieparki (Lymantria 
dispar),

Oleh Danchuk z Państwowego Uniwersytetu Leśno- Technicznego we Lwowie, staż 
w Zakładzie Ekonomiki i Polityki Leśnej w okresie 18.08.–17.11.2008 r., tematyka 
stażu: Prawne aspekty ochrony przyrody w lasach w Polsce i w wybranych krajach 
wschodnioeuropejskich,

Valentyn Syniaiev z Ukraińskiego Instytutu Badawczego Leśnictwa i Melioracji Le-
śnej w Charkowie, staż w Zakładzie Siedliskoznawstwa w okresie 01.09.–16.11.2008 r., 
tematyka stażu: Wpływ stawów bobrowych i sztucznych zbiorników małej retencji na 
drzewostan i zasoby wód w dolinie rzecznej,

Ruslan Vytseha z Państwowego Uniwersytetu Leśno-Technicznego we Lwowie, staż 
w Zakładzie Gospodarki Leśnej Regionów Górskich, w okresie 01.08.–31.10.2009 r., 
tematyka stażu: Ekologiczna i ekonomiczna rola świerka w przyszłych drzewostanach 
świerkowych Beskidu Śląskiego i Żywieckiego z wykorzystaniem przestrzennej ana-
lizy GIS,
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Iurii Kramarets z Państwowego Uniwersytetu Leśno-Technicznego we Lwowie, staż 
w Zakładzie Ochrony Lasu, w okresie 01.08.–31.10.2009 r., tematyka stażu: Wpływ róż-
nych gatunków sadzonek drzew leśnych na przeżywalność i rozwój pędraków chrabąsz-
czy Melelontha spp.,

Ihor Neyko z Ukraińskiego Instytutu Badawczego Leśnictwa i Melioracji Leśnej 
w Charkowie, staż w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych, w okresie 01.08.–
31.10.2009 r., tematyka stażu: Wartość genetyczno-hodowlana wyselekcjonowanych ro-
dów modrzewia sudeckiego na przykładzie powierzchni doświadczalnej w Zwierzyńcu 
Lubelskim,

Iryna Matsiakh z Państwowego Uniwersytetu Leśno-Technicznego we Lwowie, staż 
w Zakładzie Ekologii Lasu, w okresie 1.08.–31.10.2010 r., tematyka stażu: Wpływ wa-
runków klimatycznych na rozwój obcych gatunków inwazyjnych rodzaju Phytophthora 
na terenach objętych statusem ochronnym Natura 2000,

Rusłan Vytseha z Państwowego Uniwersytetu Leśno-Technicznego we Lwowie, staż 
w Zakładzie Zarządzania Zasobami Leśnymi, w okresie 01.08.–31.10.2010 r., tematyka 
stażu: Określenie możliwości naturalnego odnowienia lasu na podstawie analizy danych 
z wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu o występowaniu nalotów głównych gatun-
ków lasotwórczych,

Mikołaj Huz z Państwowego Uniwersytetu Leśno-Technicznego we Lwowie, staż 
w Zakładzie Zarządzania Zasobami Leśnymi, w okresie 01.08.–31.10.2010 r., tematyka 
stażu: Rozwój metodyki badań i projektowania rozwiązań praktycznych w zakresie wy-
korzystania biomasy leśnej do celów energetycznych, 

Iryna Matsiakh z Państwowego Uniwersytetu Leśno-Technicznego we Lwowie, 
staż w ramach krótkoterminowej misji naukowej Akcji COST FP1002 w Zakładzie Ho-
dowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych w okresie 1.05.–31.07.2012 r., realizacja tema-
tu pt. „Ochrona ekosystemów leśnych: monitoring dróg przenoszenia patogenów przez 
wschodnią granicę Unii Europejskiej”.

Wielka Brytania
Abiba Boulahdjel z Writtle College w Essex, staż w Zakładzie Lasów Naturalnych 

w okresie 5.11.2007–20.09.2008 r., z zakresu ekologii lasu (badanie struktury drzewosta-
nów z uwzględnieniem martwego drewna). 

Włochy
Cecilia Cacciatori z Uniwersytetu w Camerino, realizacja pracy magisterskiej w Za-

kładzie Ekologii Lasu pt. „Assessment of ground vegetation changes caused by water 
damming in riparian forest community of the Białowieża Forest” w okresie 01.06.– 
29.10.2010 r.,

 Cecilia Cacciatori z Uniwersytetu w Camerino, staż naukowo-badawczy w ramach 
projektu pt. „The valorization of the bryophytes appearing on the deadwood in Tilio-
Carpinetum plant community of Bialowieza National Park” oraz zbiór materiałów do 
pracy doktorskiej w Zakładzie Ekologii Lasu i Europejskim Centrum Lasów Naturalnych 
w okresie 1.03.–31.12.2011 r. 
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Ponadto w ramach projektów badawczych finansowanych przez NFOŚiGW realizo-
wane były w latach 2005–2009 rozprawy doktorskie 2 osób pochodzących z Ukrainy, 
uczestników drugiej edycji Zaocznych Studiów Doktoranckich w IBL:

Oksana Mykhayliv z Państwowego Uniwersytetu Leśno-Technicznego we Lwowie, 
tematyka rozprawy „Ocena wpływu opadów i temperatury powietrza na stan zagrożenia 
drzewostanów przez choroby infekcyjne”,

Sergij Bojko z Ukraińskiego Instytutu Badawczego Leśnictwa i Melioracji Leśnej 
w Charkowie, tematyka rozprawy „Odnowienie naturalne sosny zwyczajnej jako element 
strategii zagospodarowania lasu”.
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5. KRONIKA INSTYTUTU

Rok 2006
Styczeń. „Przegląd Leśniczy” nadał Instytutowi tytuł „Instytucji roku 2006 szczegól-

nie zasłużonej dla polskiego leśnictwa”.
Pełnienie obowiązków Kierownika Zakładu Gospodarki Leśnej Rejonów Przemysło-

wych powierzono J. Zwolińskiemu.
Marzec. Zakończył się rozpoczęty w marcu 2003 r. projekt PROFOREST Centrum 

Doskonałości.
Kwiecień. RN IBL pozytywnie zaopiniowała powierzenie Z. Witkowskiemu funkcji 

Kierownika Zakładu Gospodarki Leśnej Rejonów Przemysłowych w Katowicach.
Maj. Minister Środowiska przyznał nagrodę zespołową: S. Ślusarskiemu, A. Kolko-

wi, C. Bystrowskiemu i T. Jabłońskiemu za opracowanie „Ocena metod jesiennych po-
szukiwań szkodników liściożernych sosny stosowanych w Polsce i w krajach ościennych 
oraz ustalenie optymalnego terminu ich wykonywania”.

Czerwiec. Odbyły się uroczystości z okazji 75-lecia Instytutu.
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych przyznał nagrody im. Dyrektora Adama Loreta:
 – B. Głowackiej, za prace dotyczące biologicznych i chemicznych metod ochrony 

lasu przed szkodliwymi owadami;
 – M. Falenckiej-Jabłońskiej, za działalność edukacyjną w zakresie leśnictwa, ochrony 

przyrody i środowiska;
 – A. Klockowi, za całokształt działalności na rzecz Lasów Państwowych.

Październik. Instytut przeniósł swoją siedzibę do Sękocina Starego.
Listopad. S. Kossak powierzono funkcję Kierownika Zakładu Lasów Naturalnych.
W 2006 roku zmarli: P. Jasnos, T. Pirogowicz.

Rok 2007
Luty. E. Dmyterko uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk leśnych.
K. Zajączkowski uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk leśnych.
Kwiecień. A. Kolk otrzymał tytuł naukowy profesora nauk leśnych.
Z. Sierocie powierzono funkcję Kierownika Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich.
K. Zajączkowskiemu powierzono funkcję Kierownika Zakładu Genetyki i Fizjologii 

Drzew Leśnych.
Zmieniono strukturę Instytutu poprzez połączenie dotychczasowej Sekcji Obsługi 

i Zaopatrzenia z  Sekcją Transportu w Sekcję Zaopatrzenia i Transportu.
Odbyło się ostatnie posiedzenie RN IBL kadencji 2003−2007.
Czerwiec. M. Brzozowskiej powierzono funkcję Kierownika Sekcji Organizacji 

i Spraw Pracowniczych.
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Lipiec. Odbyło się pierwsze posiedzenie RN IBL kadencji 2007−2011.
Październik. S. Zając otrzymał tytuł naukowy profesora nauk leśnych.
Listopad. I. Skrzecz uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk leśnych.
R. Zagórskiej powierzono funkcję Kierownika Sekcji Rachunkowości w Dziale 

Finansowo-Księgowym.
Grudzień. M. Suwała otrzymał tytuł naukowy profesora nauk leśnych.
J. Borkowskiemu powierzono funkcję Kierownika Pracowni Łowiectwa w Zakładzie 

Ekologii Lasu i Łowiectwa.
W 2007 roku zmarli: S. Kossak, W. Brodzikowski, J. Dębska.

Rok 2008
Styczeń. Uruchomiono III turnus Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich.
J. Gutowskiemu powierzono funkcję Kierownika Zakładu Lasów Naturalnych.
J. Zwolińskiemu powierzono funkcję Kierownika Zakładu Gospodarki Leśnej Rejo-

nów Przemysłowych.
S. Glinie powierzono funkcję Kierownika Sekcji Zaopatrzenia i Transportu.
Marzec. Zaakceptowany został projekt uruchomienia Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL.
Czerwiec. Minister Środowiska przyznał nagrodę:
 – zespołowi autorskiemu w składzie: A. Kolk, L. Sukovata, A. Cieślak, T. Jabłoński, 

za pracę: „Opracowanie i wdrożenie do praktyki nowej technologii ochrony ekosyste-
mów leśnych przed brudnicą mniszką opartej na wykorzystaniu feromonu płciowego”.

 – A. Klockowi, za całokształt działalności naukowo-badawczej w dziedzinie nauk le-
śnych.

J. Hilszczański uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk leśnych.
J. Głaz uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk leśnych.
Lipiec: W. Grodzki uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk leśnych.
Rozwiązano Zakład Gospodarki Leśnej Rejonów Przemysłowych.
Wrzesień. M. Piwowarskiej powierzono funkcję Kierownika Sekcji Planowania 

i Współpracy z Zagranicą.
Listopad. K. Jodłowskiemu powierzono funkcję Kierownika Zakładu Użytkowania Lasu.
J. Borkowskiemu powierzono funkcję Kierownika Zakładu Ekologii Lasu i Łowiectwa.
J. Głazowi powierzono funkcję Kierownika Zakładu Urządzania i Monitoringu Lasu.
Grudzień. T. Zawiła-Niedźwiecki został Dyrektorem Instytutu.
J. A. Nowakowska uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk leśnych.
D. Dobrowolskiej powierzono funkcję Kierownika Pracowni Ekologii Lasu w Zakła-

dzie Ekologii i Łowiectwa.
W 2008 r. zmarli: A. Sujak, F. Wójcikiewicz, W. Falęcki, S. Arbatowski, S. Kaczo-

rowski, F. Białkiewicz.

Rok 2009
Marzec. Odbyła się I Sesja Zimowej Szkoły Leśnej.
Kwiecień. M. Zagalskiego powołano na stanowisko Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. 

Administracyjno-Gospodarczych.
M. Piwowarskiej powierzono funkcję Kierownika Sekretariatu.
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Nastąpiła zmiana w strukturze organizacyjnej Instytutu: w Zakładzie Genetyki i Fi-
zjologii Drzew Leśnych podzielono Pracownię Genetyki Drzew Leśnych na Pracownię 
Hodowli Selekcyjnej Drzew Leśnych i Pracownię Genetyki Molekularnej.

Maj. J. A. Nowakowskiej powierzono funkcję Kierownika Pracowni Genetyki Mole-
kularnej w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych.

Czerwiec. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych przyznał nagrody im. Dyrektora 
Adama Loreta za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze oraz całokształt działalności 
na rzecz Lasów Państwowych:

 – A. Kolkowi,
 – A. Załęskiemu.

D. Dobrowolskiej nadano stopień naukowy doktora habilitowanego nauk leśnych.
Lipiec. Nastąpiła zmiana w strukturze organizacyjnej Instytutu, polegająca na likwi-

dacji stanowiska Radcy Prawnego.
I. Krzyżanowską powołano na stanowisko Głównego Księgowego Instytutu.
Sierpień. Instytut przejął patronat nad Radą PEFC Polska, tj. Paneuropejskim Syste-

mem Certyfikacji Lasów.
Wrzesień. Minister Środowiska przyznał nagrodę M. Niemczyk, D. Dobrowol-

skiej i D. Farfał za opracowanie pt. „Restytucja jodły pospolitej w Karkonoskim Parku 
Narodowym”.

Październik. Nastąpiła zmiana w strukturze organizacyjnej Instytutu, polegająca na 
likwidacji w Zakładzie Ochrony Lasu Pracowni Entomologii Leśnej i Prognozowania 
oraz Pracowni Metod Biologicznych i Chemicznych.

Listopad. J. Tyszka uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk leśnych.
R. Zagórskiej powierzono funkcję Zastępcy Głównego Księgowego.
B. Rokickiej-Siwek powierzono funkcję Kierownika Sekcji Finansowej w Dziale Fi-

nansowo-Księgowym.
Grudzień. R. Szczygieł uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk leśnych.
W 2009 r. zmarli: J. Przybysławski, H. Skibniewska, H. Niewiadomska, J. Zawada, 

J. Gordon, M. Orzechowska, L. Rossakiewicz.

Rok 2010
Styczeń. Nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu:
 – stanowisko „zastępcy dyrektora ds. administracyjno-gospodarczych” przyjęło na-

zwę „zastępca dyrektora ds. ekonomicznych” i zostało połączone ze stanowiskiem głów-
nego księgowego,

 – poza Zakładem w Krakowie i Laboratorium Monitoringu Lasu, uległy likwidacji 
wszystkie wewnątrzzakładowe pracownie i laboratoria;

 – połączono Zakład Ekologii Lasu i Łowiectwa z Zakładem Siedliskoznawstwa w Za-
kład Ekologii Lasu, oraz wydzielono Samodzielną Pracownię Chemii Środowiska Leśnego,

 – połączono Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych z Zakładem Hodowli Lasu 
w Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych,

 – połączono Zakład Ekonomiki i Polityki Leśnej z Zakładem Urządzania i Monito-
ringu Lasu oraz Zakładem Użytkowania Lasu w Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi,

 – włączono Zakład Fitopatologii Leśnej do Zakładu Ochrony Lasu,
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 – dokonano zmiany nazwy Zakładu Lasów Naturalnych w Białowieży na Europejskie 
Centrum Lasów Naturalnych,

 – połączono Sekcję Inwestycji i Aparatury z Sekcją Zaopatrzenia i Transportu w Sek-
cję Logistyki,

 – utworzono Biuro PEFC Polska.
I. Krzyżanowska została powołana na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekono-

micznych.
Luty. P. Rywka uzyskał stopień naukowy doktora nauk leśnych.
R. Szczygieł został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Naukowo-

-Badawczych.
J. Wójcikowi powierzono funkcję Kierownika Samodzielnej Pracowni Chemii Śro-

dowiska Leśnego.
J. Hilszczańskiemu powierzono funkcję Kierownika Zakładu Ochrony Lasu.
Marzec. J. Borkowski uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk leśnych.
Odbyła się II Sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL.
Czerwiec. T. Oszako uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk leśnych.
D. Hilszczańska uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk leśnych.
A. Kaliszewski vel Kieliszewski uzyskał stopień naukowy doktora nauk leśnych.
Odbyły się uroczystości jubileuszowe 80-lecia Instytutu.
Lipiec. P. Markiewicz uzyskał stopień naukowy doktora nauk leśnych.
T. Wojda uzyskał stopień naukowy doktora nauk leśnych.
Listopad. R. Szczygłowi powierzono funkcję Kierownika Samodzielnej Pracowni 

Ochrony Przeciwpożarowej Lasu.
W 2010 r. zmarli: J. Kańska, A. Niemcewicz, A. Narkiewicz-Jodko, J. Oświęcimski, 

B. Ubysz.

Rok 2011
Styczeń. Uruchomiono IV turnus Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich, której 

Kierownikiem został Z. Sierota.
L. Sukovata uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk leśnych.
Marzec. Odbyła się III Sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL.
J. Matras uzyskał stopień naukowy doktora nauk leśnych.
Kwiecień. J. Matrasowi została powierzona funkcja Kierownika Zakładu Hodowli 

Lasu i Genetyki Drzew Leśnych.
Grudzień. A. Zawadzka uzyskała stopień naukowy doktora nauk leśnych.
M. Klisz uzyskał stopień naukowy doktora nauk leśnych.
W 2011 r. zmarli: J. Kamińska, I. Guzek, Z. Capecki, M. Lidke, J. Śliwowiec, Cz. Mlonek.

Rok 2012
Styczeń. Nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu:
 – zlikwidowano Sekretariat. Wchodzącą w jego skład Sekcję Planowania i Współpra-

cy z Zagranicą przekształcono w Dział Organizacji Badań i podporządkowano Zastępcy 
Dyrektora ds. Ekonomicznych. Sekcji Organizacji i Spraw Pracowniczych nadano nazwę 
Sekcja Spraw Pracowniczych i podporządkowano Dyrektorowi IBL.
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 – wprowadzono nową komórkę organizacyjną – Studia Podyplomowe.
Luty. M. Brzozowskiej powierzono funkcję Kierownika Sekcji Spraw Pracowniczych.
M. Piwowarskiej powierzono funkcję Kierownika Działu Organizacji Badań.
Marzec. Odbyła się IV Sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL.
J. Czerepko uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk leśnych.
M. Małeckiej powierzono funkcję Zastępcy Kierownika Zakładu Ochrony Lasu.
Kwiecień. J. Czerepce powierzono funkcję Kierownika Zakładu Ekologii Lasu.
Czerwiec. Odbyło się ostatnie posiedzenie RN IBL kadencji 2008−2012.
K. Sokołowski uzyskał stopień naukowy doktora nauk leśnych.
Październik. Odbyło się pierwsze posiedzenie RN IBL kadencji 2012−2016.
Grudzień. Z. Borowski uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk bio-

logicznych.
W 2012 r. zmarli: W. Filipiak, Z. Michalski, E. Śliwa, B. Janiszewski.

Rok 2013
Styczeń. Nastąpiła zmiana w strukturze organizacyjnej Instytutu, polegająca na utwo-

rzeniu Zakładu Informatyki i Modelowania.
Marzec. Odbyła się V Sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL.
Kwiecień. Samodzielna Pracownia Ochrony Przeciwpożarowej Lasu obchodziła swoje 

50-lecie.
E. Chomicz otrzymała stopień naukowy doktora nauk leśnych.
L. Kluziński otrzymał stopień naukowy doktora nauk leśnych.
R. Plewa otrzymał stopień naukowy doktora nauk leśnych.
Lipiec. K. Sikora otrzymała stopień naukowy doktora nauk leśnych.
A. Sikora otrzymał stopień naukowy doktora nauk leśnych.
Sz. Jastrzębowski otrzymał stopień naukowy doktora nauk leśnych.
Listopad. T. Karlikowski, emerytowany Profesor IBL, otrzymał nagrodę Witolda 

Hulewicza za wierność ideałom polskości i całokształt dorobku naukowego w dziedzi-
nie leśnictwa.

Grudzień. J. Czerepko został powołany na Dyrektora Instytutu.
R. Paluch otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk leśnych.
W 2013 r. zmarli: A. Zdanowski, K. Klimek, D. Wójcik, W. Kopryk, J. Kermen.

Rok 2014
Luty. Nastąpiła zmiana w strukturze organizacyjnej Instytutu, polegająca na rozdzie-

leniu stanowisk „zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych” i „głównego księgowego”.
Marzec. Odbyła się VI Sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL.
J. Hilszczańskiemu powierzono funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych.
P. Gołosowi powierzono funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych.
I. Skrzecz powierzono funkcję Kierownika Zakładu Ochrony Lasu.
Z. Borowskiemu powierzono funkcję Kierownika Zakładu Ekologii Lasu.
A. Cieśli powierzono funkcję Zastępcy Kierownika Zakładu Ekologii Lasu.
W. Gilowi powierzono funkcję Zastępcy Kierownika Zakładu Hodowli Lasu i Gene-

tyki Drzew Leśnych.
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M. Jabłońskiemu powierzono funkcję Kierownika Zakładu Zarządzania Zasobami 
Leśnymi.

R. Paluchowi powierzono funkcję Kierownika Europejskiego Centrum Lasów 
Naturalnych.

Kwiecień. J. Kowalczyk otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk 
leśnych.

Lipiec. Odbyła się Międzynarodowa Szkoła Letnia „Molekularna identyfikacja i de-
tekcja obcych inwazyjnych gatunków w ekosystemach leśnych”.

IBL otrzymał Medal im. Wiktora Godlewskiego.
IBL został uhonorowany w Stanach Zjednoczonych nagrodą firmy Esri za wybitne 

osiągnięcia w dziedzinie GIS za projekt pt. „Utworzenie dla Sudetów i Beskidu Za-
chodniego systemu informacyjnego.

Nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu:
 – Zakład w Krakowie przyjął nazwę: Zakład Lasów Górskich,
 – Zakład w Białowieży powrócił do nazwy: Zakład Lasów Naturalnych,
 – rozwiązany został Zakład Informatyki i Modelowania,
 – Zakład Informacji Naukowej przekształcony został w dział o nazwie: Informacja 

Naukowa i Promocja,
 – Samodzielna Pracownia Chemii Środowiska Leśnego przyjęła nazwę: Laborato-

rium Chemii Środowiska Przyrodniczego,
 – Samodzielna Pracownia Ochrony Przeciwpożarowej Lasu przekształcona została 

w Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu,
 – część pracowników Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych przeszła do 

nowo powstałego Laboratorium Biologii Molekularnej.
 – Sekcja Spraw Pracowniczych i Dział Organizacji Badań stworzyły nowy dział: 

Sekretariat,
 – w Dziale Finansowo-Księgowym zlikwidowane zostały sekcje, a Dział przyjął na-

zwę: Księgowość,
 – w skład nowego działu Administracja weszły sekcje: Logistyki i Administracji.

B. Rokickiej-Siwek powierzono funkcję Głównego Księgowego.
Wrzesień. Zakład Ochrony Lasu obchodził swoje 80-lecie.
Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu zostało przyjęte w poczet „Klastra 

Ratownictwa, Bezpieczeństwa, Ochrony Ludności i Środowiska Naturalnego”.
Październik. Odbyło się seminarium jubileuszowe z okazji 90-tych urodzin prof. dr. hab. 

Alojzego Kowalkowskiego.
Listopad. Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze (SPU) nadał prof. dr. hab. Edwar-

dowi Pierzgalskiemu zaszczytny tytuł doktora honoris causa.
Rozpoczął się V turnus Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich.
Grudzień. M. Brzozowskiej powierzono funkcję Kierownika Sekretariatu.
J. A. Nowakowskiej powierzono funkcję Kierownika Laboratorium Biologii Mole-

kularnej.
W 2014 r. zmarli: M. Horecka, B. Łagowska, J. Rybczyński.
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6.  ORGANIZATORZY I ZASŁUŻENI PRACOWNICY INSTYTUTU

Do grona organizatorów i zasłużonych pracowników Instytutu (wymienionych w opra-
cowaniach „Rozwój i osiągnięcia Instytutu Badawczego Leśnictwa w latach 1930−2000”, 
część II, Warszawa, 2000 oraz „Rozwój i osiągnięcia Instytutu Badawczego Leśnictwa 
w latach 2001−2005, Warszawa, 2006) w latach 2006−2014 dołączyły następujące osoby:

BORKOWSKI JAKUB urodził się 16 czerwca 1967 r. w Olsztynie. W 1992 r. ukoń-
czył studia leśne na SGGW. W 1996 r., po trzyletnich studiach doktoranckich, uzyskał 
stopień doktora nauk leśnych na Uniwersytecie Tokijskim. W latach 1993−2011 był 
pracownikiem Instytutu Badawczego Leśnictwa. W latach 2007−2008 pełnił funkcję 
kierownika Pracowni Łowiectwa w Zakładzie Ekologii Lasu i Łowiectwa, a w latach 
2007−2011 − kierownika Zakładu. Od 2011 r. sprawuje funkcję kierownika Katedry Le-
śnictwa i Ekologii Lasu na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Jego zainteresowania naukowe obejmują ekologię kopytnych w środowisku leśnym oraz 
zarządzanie populacjami zwierzyny. Swoje dotychczasowe badania koncentrował na: wyko-
rzystaniu przestrzeni przez jeleniowate w środowisku leśnym, czynnikach warunkujących 
presję zwierzyny na uprawy i odnowienia, funkcjonowaniu jeleniowatych na terenach poklę-
skowych (n-ctwa Rudy, Pisz), ocenie liczebności zwierzyny w środowisku leśnym, możliwo-
ściach ograniczania szkód od zwierzyny poprzez działania z zakresu hodowli lasu. W roku 
2004 był ekspertem sejmowym i senackim przy ocenie projektu zmiany ustawy Prawo ło-
wieckie. Jest współautorem „Strategii ochrony i gospodarowania populacją łosia w Polsce” 
(2011) oraz autorem bądź współautorem kilkunastu publikacji naukowych z recenzowanych 
czasopism o zasięgu międzynarodowym, m.in. „Forest Ecology and Management”, „Ca-
nadian Journal of Zoology”, „Journal of Zoology”, „London”, „Annales Zoologici Fennici”.

BOROWSKI ZBIGNIEW urodził się 5 listopada 1968 r. w Białymstoku. W 1993 
roku ukończył studia na Wydziale Leśnym SGGW. W trakcie studiów był pracownikiem 
Zakładu Zoologii Leśnej SGGW, a po ich ukończeniu, w drodze konkursu doktoranc-
kiego, został zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Łowiectwa Instytutu 
Badawczego Leśnictwa. W 1999 roku uzyskał tytuł doktora nauk leśnych w IBL. W la-
tach 2001–2002 odbył staż naukowy w Norwegii na Uniwersytetach w Oslo i Tromso, 
w ramach stypendium North Atlantic Treaty (NATO), realizując projekt: „The influen-
ce of predation risk on habitat selection, dispersal and root vole population dynamics”. 
W 2012 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk biologicznych na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2014 roku kieruje Zakładem Ekologii Lasu.

Jego zainteresowania naukowe obejmują szeroko pojętą ekologię zwierząt oraz eko-
logię i ochronę lasu, w tym: ekologię drobnych ssaków, ekologię behawioralną i ewo-
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lucyjną, ekologię populacji, relacje zachodzące pomiędzy drapieżnikami i ich ofiarami, 
rolę, znaczenie i wpływ ssaków na ekosystemy leśne oraz wpływ zaburzeń na tempo 
regeneracji lasu.

Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji poświęconych wyżej wymie-
nionym zagadnieniom.

DMYTERKO ELŻBIETA w 1976 r. ukończyła studia na Wydziale Biologii i Nauk 
o Ziemi, kierunku geografia, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 
1976−1978 pracowała w Katedrze Melioracji i Budownictwa Rolniczego Akademii Rolni-
czej w Lublinie, a od listopada 1978 r. została zatrudniona w Instytucie Badawczym Leśnic-
twa w Zakładzie Urządzania Lasu (obecnie Zakładzie Zarządzania Zasobami Leśnymi), 
jako geograf, następnie starszy asystent, adiunkt, docent i profesor nadzwyczajny. Stopień 
doktora nauk leśnych uzyskała w 1992 r., a stopień doktora habilitowanego w 2007 r. w IBL.

Jej zainteresowania naukowe obejmowały m.in. rozwiązywanie problemów związa-
nych z regionalizacją przyrodniczo-leśną, wynikiem czego był podział Polski na regiony, 
wdrożony do leśnictwa („Zasady hodowli lasu”, 1988) oraz zamieszczony w powszech-
nie dostępnej literaturze („Mała encyklopedia leśna”, 1991; „Narodowy atlas Polski”, 
1994). Główne obszary badawcze dotyczą metod oceny uszkodzenia lasu, w tym opra-
cowania metody określania uszkodzenia drzewostanów na podstawie drzew stojących, 
zamiast ściętych. Poznając rozwój korony drzew oraz ich reakcję przyrostową na wpływy 
środowiska, opracowała kryteria oceny uszkodzenia dla następujących gatunków drzew: 
buka, dębu, brzozy, olszy, sosny, świerka i jodły. Rozwiązała ważne problemy dla rozwo-
ju nauk leśnych, np. poznanie wpływu korony wtórnej olszy i jodły na przyrost drzewa, 
powiązanie szacunkowych kryteriów uszkodzenia drzew z ich wymierną reakcją przyro-
stową. Jest współautorką modelu ryzyka uszkodzenia drzewostanu przez wiatr oraz jego 
zastosowania do oceny zagrożenia lasów Polski.

Jest także autorką lub współautorką ok. 100 publikacji, głównie naukowych, m.in.: „Re-
gionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych” (współaut., 
1990), „Metodyka określania stopnia uszkodzenia drzewostanów sosnowych przez imisje 
przemysłowe” (1994), „Cechy korony jako podstawa metody określania uszkodzenia drze-
wostanów olszy czarnej [Alnus glutinosa (L.) Gaertn.]” (2006), „Metoda określania ryzy-
ka uszkodzenia drzewostanu przez wiatr” (współaut., 2010), „Reakcja przyrostowa jodły 
(Abies alba Mill.) na zmiany środowiska w powiązaniu z koroną wtórną” (2014).

Wyróżniona została m.in. nagrodą II stopnia Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Go-
spodarki Żywnościowej oraz nagrodą naukową im. Oczapowskiego, przyznaną przez 
Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych PAN. Odznaczona Brązowym i Srebrnym Krzyżem 
Zasługi, Złotą Odznaką PTL i Złotą Odznaką BULiGL.

DOBROWOLSKA DOROTA urodziła się w Warszawie. W 1983 r. ukończyła stu-
dia na Wydziale Leśnym SGGW. W tym samym roku została zatrudniona w Zakładzie 
Hodowli Lasu IBL, specjalizując się w hodowli jodły pospolitej. Następnie kontynu-
owała pracę w Zakładzie Ekologii Lasu IBL, gdzie pracuje do dzisiaj. W 1991 r. podjęła 
studia doktoranckie na Wydziale Leśnym SGGW. Pracę doktorską obroniła w 1997 r., 
a stopień doktora habilitowanego uzyskała w 2009 r. 
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Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na wielu zagadnieniach z zakresu eko-
logii i hodowli lasu. Prowadzi badania dotyczące dynamiki luk w ekosystemach leśnych, 
przebudowy drzewostanów z wykorzystaniem mechanizmów samoregulacji, restytucji 
drzew leśnych, czynnej ochrony cennych gatunków drzew, wpływu zmian klimatu na 
ekosystemy leśne oraz roli zaburzeń w regeneracji lasu. Jest autorką ponad 60 publikacji 
naukowych i popularnonaukowych, m.in.: „Structure of silver fir (Abies alba Mill.) nat-
ural regeneration in the „Jata” reserve in Poland” (1998); „Oak natural regeneration and 
conversion process in mixed Scots pine stands” (2006); „Effect of stand density on oak 
regeneration in flood plain forests in Lower Silesia, Poland” (2008); „Treefall-gap struc-
ture and regeneration in mixed Abies alba stands in central Poland” (2008); „A review 
of European ash (Fraxinus excelsior L.): implications for silviculture” (2011, współaut.); 
„Climate change impacts in European forests: the expert views of local observers” (2013, 
współaut.); „Wpływ okapu drzewostanu na wzrost i przeżywalność sadzonek jodły po-
spolitej (Abies alba Mill.) w Karkonoskim Parku Narodowym” (2013).

Od wielu lat związana z periodykiem „Leśne Prace Badawcze” (kontynuacja „Prac 
Instytutu Badawczego Leśnictwa, seria A”), w którym była redaktorem działowym, a od 
2010 r. pełni funkcję Redaktora Naczelnego.

Odznaczona brązowym Krzyżem Zasługi i Srebrną Odznaką PTL.

GOŁOS PIOTR urodził się w Końskich 22 maja 1968 r. W 1994 r. ukończył studia 
na Wydziale Leśnym SGGW, a w 2009 r. − studia podyplomowe Rzeczoznawstwa Ma-
jątkowego, Pośrednictwa Obrotu Nieruchomościami i Zarządzania Nieruchomościami na 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu studiów 
podjął pracę w IBL na stanowisku asystenta w Zakładzie Ekonomiki i Polityki Leśnej. 
W 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk leśnych na Wydziale Leśnym SGGW. W la-
tach 2010−2013 pełnił obowiązki Kierownika Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi, 
a w latach 2008−2009 − Sekretarza Rady Naukowej IBL.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół ekonomicznych i społecz-
nych aspektów gospodarki leśnej, w tym szczególnie dotyczą oceny i wyceny war-
tości publicznych funkcji lasu. Ponadto prowadził badania dotyczące społecznych 
i gospodarczych uwarunkowań gospodarki w lasach prywatnych oraz ekonomicznych, 
społecznych i przyrodniczych aspektów pozyskania i użytkowania biomasy leśnej do 
celów energetycznych. 

Jest autorem lub współautorem 20 oryginalnych i przeglądowych publikacji nauko-
wych, m.in.: „Problemy wyceny publicznych funkcji lasu” (1998), „The role of forestry 
in the socio-economic development of Poland’s agricultural region (input-output analy-
sis)” (współaut. 2007), „Społeczne znaczenie publicznych funkcji lasu – pożądany dla 
rekreacji i wypoczynku model drzewostanu i lasu” (2010), „Private forests in Poland 
– the results of the questionaire surveys covering the Network of test forest holdings” 
(2011), „Koszty świadczenia pozaprodukcyjnych funkcji gospodarki leśnej na przykła-
dzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach” (2012), „Wartość zaso-
bów leśnych Polski” (2013) oraz licznych publikacji w materiałach pokonferencyjnych. 
Ponadto w jego dorobku znajduje się 18 wystąpień konferencyjnych oraz kilkadziesiąt 
publikacji popularnonaukowych. 
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Jest autorem lub współautorem oraz redaktorem trzech opracowań zwartych wy-
danych przez IBL, w tym „Poradnika dla właścicieli lasów prywatnych” (2009), oraz 
dwóch monografii: „Biomasa leśna na cele energetyczne” (2013) i „Lasy jako czynnik 
rozwoju cywilizacji: współczesna i przyszła wartość lasów” (2014).

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

HILSZCZAŃSKA DOROTA w 1991 r. ukończyła studia na Wydziale Rolniczym 
Akademii Rolniczej w Krakowie. W 2001 obroniła rozprawę doktorską na Wydziale Le-
śnym SGGW, a stopień doktora habilitowanego uzyskała w 2010 r. w Instytucie Badaw-
czym Leśnictwa. W latach 1995−2010 pracowała w Zakładzie Fitopatologii Leśnej IBL, 
a od 2010 r. pracuje w Zakładzie Ekologii Lasu. Od 2010 pełni rolę redaktora działowego 
w czasopiśmie „Leśne Prace Badawcze”.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą m.in. poznania sukcesji grzybów ektomykoryzo-
wych, kolonizujących korzenie sadzonek drzew leśnych, wysadzonych na grunty uprzednio 
użytkowane rolniczo, a także struktury mykoryz w naturalnych i sztucznych odnowieniach 
świerka i jodły w regionach górskich. Jednym z ważniejszych osiągnięć jest współautorska 
praca (z Z. Sierotą) na temat nowych gatunków trufli (Tuber spp.) występujących w Polsce. 
Pionierskie badania dotyczące możliwości ochrony i restytucji trufli letniej (Tuber aesti-
vum Vitt.) w lasach Polski zaowocowały m.in opracowaniem „Instrukcji zakładania upraw 
drzew i krzewów leśnych inokulowanych Tuber aestivum Vitt.”.

Z ponad 70 publikacji naukowych i popularnonaukowych do ważniejszych należą: 
„Influence of laser light on mycelium increment of Hebeloma mesophaeum and ecto-
mycorrhiza developing on Scots pine” (1999), „Zagrożenie dla układów mikoryzowych 
ze strony czynników biotycznych i abiotycznych” (2000), „New Tuber species found in 
Poland” (2008), „Changes in nitrogen level and mycorrhizal structure of Scots pine seed-
lings inoculated with Thelephora terrestris” (2008), „Is Nida’s Basin habitat conducive 
to Tuber aestivum Vittad. cultivation?” (2013).

Jest członkiem International Mycorrhizal Society i European Scientific Group Tuber 
aestivum/Tuber uncinatum oraz Polskiego Towarzystwa Mykologicznego i Polskiego To-
warzystwa Fitopatologicznego.

Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi.

HILSZCZAŃSKI JACEK urodził się 8 września 1966 roku w Zabrzu. W 1992 r. 
ukończył studia na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie obroną pracy ma-
gisterskiej pt. „Morfologia, bionomia i ekologia żerdzianki szewca Monochamus sutor 
(L.) (Coleoptera, Cerambycidae) wtórnego szkodnika świerka pospolitego”. Po skończe-
niu studiów odbył roczny staż w Nadleśnictwie Dębica (RDLP w Krakowie), a od 1993 
r. podjął pracę w Zakładzie Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa. W 1998 r. 
obronił rozprawę doktorską pt.: „Reakcje gąsienicznikowatych (Hym., Ichneumonidae) 
na insektycydy stosowane w ochronie lasu”. W 2003 r. otrzymał stypendium post-doktor-
skie w Katedrze Ekologii Zwierząt Wydziału Leśnego Szwedzkiej Akademii Rolniczej 
(SLU) w Umeå. Prowadzone w Polsce i Szwecji badania nad owadami kambio- i ksy-
lofagicznymi stanowiły podstawę uzyskania przez niego w 2008 r. stopnia doktora ha-
bilitowanego nauk leśnych. W latach 2010−2013 pełnił obowiązki kierownika Zakładu 
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Ochrony Lasu IBL. Od 2014 r. pełni obowiązki Dyrektora do spraw Naukowo-Badaw-
czych IBL, w tym samym roku otrzymał nominację profesorską z rąk Prezydenta Rzecz-
pospolitej Polskiej.

Jego zainteresowania naukowe obejmują biologię, ekologię, taksonomię i faunisty-
kę owadów leśnych, w tym zwłaszcza owadów saproksylicznych. Szczególną uwagę 
poświęca problematyce związanej ze znaczeniem w gospodarce leśnej owadów kambio- 
i ksylofagicznych oraz ich wrogów naturalnych należących do rzędów: błonkoskrzydłe 
(Hymenoptera) i chrząszcze (Coleoptera).

Jest autorem lub współautorem 130 publikacji naukowych i popularnonaukowych 
oraz dokumentacji, w tym 18 publikacji w czasopismach indeksowanych przez Filadelfij-
ski Instytut Informacji Naukowej. Brał czynny udział w 11 sympozjach i konferencjach 
zagranicznych oraz 29 konferencjach i spotkaniach krajowych. Jest członkiem Polskie-
go Towarzystwa Entomologicznego oraz Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego. 
Został pięciokrotnie wyróżniony nagrodą Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa, 
trzykrotnie za wyróżniające się publikacje, za obronę rozprawy doktorskiej oraz za osią-
gnięcia naukowe w realizacji programu Centrum Doskonałości PROFOREST. W latach 
2003−2009 pełnił obowiązki redaktora działowego czasopisma naukowego „Leśne Prace 
Badawcze”. W 2011 r. otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi.

JABŁOŃSKI MAREK urodził się 5 lipca 1972 r. w Łukowie. W 1997 r. ukończył 
studia na Wydziale Leśnym SGGW. Jeszcze jako student podjął w 1997 r. pracę w Za-
kładzie Urządzania Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa. W 2004 r. uzyskał stopień 
doktora nauk leśnych na Wydziale Leśnym SGGW. Od 2008 r., z nominacji Ministerstwa 
Środowiska, pełni funkcję korespondenta krajowego FAO w zakresie zasobów leśnych. 
Od marca 2014 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi. 

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce urządzania lasu, 
w szczególności inwentaryzacji lasu, zarówno na poziomie nadleśnictwa, jak i w ujęciu 
wielkoobszarowym, kryteriów i wskaźników trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej 
oraz znaczenia lasów w procesie zmian klimatu. 

Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji naukowych, m.in.: „Szacowa-
nie nadziemnej biomasy drzewnej lasów w Polsce na potrzeby sprawozdawczości EKG/
FAO i UNFCCC” (2014), „Dokładność określania bieżącego przyrostu miąższości drze-
wostanów sosnowych stosowanego w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych” 
(2013), „Teoretyczna dokładność statystycznej metody reprezentacyjnej pomiaru miąż-
szości obrębu leśnego” (2011), „Lasy w mechanizmach Protokołu z Kioto z uwzględ-
nieniem roli polskiej gospodarki leśnej” (2007). Jest współautorem zatwierdzonej przez 
Ministra Środowiska i wdrożonej do praktyki leśnej w 2005 r. instrukcji wykonywania 
wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu. Ponadto jest współautorem kilkunastu ra-
portów o stanie lasów w Polsce i raportów rocznych PGL LP.

JODŁOWSKI KRZYSZTOF urodził się 10 stycznia 1962 roku w Bolimowie. 
W 1986 r. ukończył studia na Wydziale Techniki Rolniczej i Leśnej SGGW − Akademii 
Rolniczej, a następnie roczne Studium Pedagogiczne na Wydziale Ekonomiczno-Rolni-
czym tej samej uczelni. W 2005 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie informatyki 
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i zarządzania w ochronie środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki 
Warszawskiej. W 2002 r. uzyskał w  Instytucie Badawczym Leśnictwa stopień doktora 
nauk leśnych.

Pracę w IBL rozpoczął od 1 lipca 1988 r. w Zakładzie Mechanizacji w Użytkowaniu 
Lasu. Od 1 września 2007 r. do 31 grudnia 2009 r. był kierownikiem Zakładu Użytkowa-
nia Lasu. Od 2009 r. jest przewodniczącym Zarządu Rady PEFC Polska.

Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu techniki i technologii 
pozyskiwania drewna pod kątem kosztów jednostkowych i wpływu na środowisko leśne. 
Obecnie zajmuje się również certyfikacją gospodarki leśnej w systemie PEFC. 

Jest autorem i współautorem około 40 opracowań naukowych i popularnonauko-
wych, są to m.in.: „Dysproporcje pomiędzy rozwojem zasobów leśnych w Europie i Pol-
sce a spożyciem produktów drzewnych jako czynnik uzasadniający potrzebę wprowa-
dzania strategii stabilizowania rynku drewna w Polsce” (współaut., 2000), „Efektywność 
pozyskiwania drewna małowymiarowego” (2001), „Wpływ procesów technologicznych 
na wydajność i koszty pozyskiwania drewna w drzewostanach sosnowych starszych klas 
wieku. Część I. Trzebieże późne” (współaut., 2002), „Wpływ procesów technologicz-
nych na wydajność i koszty pozyskiwania drewna w drzewostanach sosnowych star-
szych klas wieku. Część II. Zręby zupełne” (współaut., 2002), „Efektywność pozyski-
wania drewna z użyciem maszyn wielooperacyjnych” (2005), „Nowe metody pomiaru 
surowca drzewnego ze szczególnym uwzględnieniem drewna kłodowego” (współaut., 
2009), „Podręcznik dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania biomasy leśnej do celów 
energetycznych” (współaut., 2013).

Uczestniczył w realizacji dwóch projektów badawczych w ramach Programów Ra-
mowych Unii Europejskiej: COMFOR (6PR) i FlexWood (7PR).

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.

NASIADKA PAWEŁ urodził się 8 października 1966 r. w Płocku. Studia na Wydzia-
le Leśnym SGGW w Warszawie odbył w latach 1985−1992. W 1992 r., jeszcze w czasie 
studiów, podjął pracę w Zakładzie Łowiectwa Instytutu Badawczego Leśnictwa. W 1998 
roku uzyskał w IBL stopień doktora nauk leśnych, po czym od grudnia 2001 pełnił obo-
wiązki kierownika Zakładu, a 1 lipca 2003 roku, w związku ze zmianami organizacyj-
nymi w IBL, został kierownikiem Pracowni Łowiectwa w Zakładzie Ekologii Lasu i Ło-
wiectwa. Z dniem 1 września 2007 r. przeszedł do pracy na Wydziale Leśnym SGGW. 

Jego zainteresowania naukowe dotyczą dużych ssaków roślinożernych, zwłaszcza 
integracji celów hodowli lasu z zasadami sterowania populacjami jeleniowatych. Był po-
mysłodawcą i współautorem międzynarodowych badań nad zróżnicowaniem skutków 
spałowania sosny w zależności od geograficznej lokalizacji drzewostanów sosnowych 
w układzie północ-południe (badania realizowane z naukowcami z Litwy, Łotwy i Fin-
landii). Brał udział w pracach grupy roboczej „Ochrona lasu i łowiectwo” w ramach 
trójstronnej współpracy Polski, Czech i Niemiec na terenie „Czarnego Trójkąta” (2002). 
Uczestniczył też w pracach związanych z Centrum Doskonałości PROFOREST (wyjaz-
dy konsultacyjne do Eberswalde i Brukseli w 2006 r.). 

Jest autorem lub współautorem ponad 50 publikacji naukowych i popularnonauko-
wych oraz 14 dokumentacji naukowych.
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NOWAKOWSKA JUSTYNA ANNA jest absolwentką Uniwersytetu im. Ludwika 
Pasteura w Strasburgu (Francja), gdzie po ukończeniu studiów w 1994 r. wykonywała 
w Instytucie Biologii Molekularnej badania nad ekspresją genów pszenicy w transge-
nicznym tytoniu. W 1999 r. otrzymała (z wyróżnieniem) stopień doktora nauk rolniczych 
w zakresie agronomii − genetyki i hodowli roślin. W latach 2002−2004 przebywała na 
stażu post-doktoranckim w Państwowym Instytucie Nauk Rolniczych (INRA) w Orle-
anie pod Paryżem, prowadząc badania genomu polskiej i francuskiej sosny zwyczajnej 
metodami molekularnymi (DNA mikrosatelitarne).

W Instytucie Badawczym Leśnictwa pracuje od 2000 r. w Zakładzie Hodowli Lasu 
i Genetyki Drzew Leśnych, gdzie w 2001 r. zorganizowała Laboratorium Analiz DNA 
wyposażone w nowoczesną aparaturę badawczą, w 2008 r. uzyskała stopień doktora ha-
bilitowanego. Od lipca 2014 r. jest kierownikiem Laboratorium Genetyki Molekularnej. 
Pracuje nad projektami badawczymi z zakresu analiz zmienności genetycznej wielu ga-
tunków drzew leśnych na podstawie analiz DNA jądrowego i organellowego, oraz nad 
precyzyjną diagnostyką i identyfikacją patogenów grzybowych w szkółkach i w drze-
wostanach na podstawie sekwencji DNA. Opracowała metodologię molekularnej identy-
fikacji DNA w próbach drewna pokradzieżowego, zawartą w monografii pt. „Zastosowa-
nie analiz DNA drewna w postępowaniu karnym” (2014) oraz filmie instruktażowym pt. 
„Analizy DNA w walce z nielegalnym obrotem drewna” (2010). 

Od 2006 r. jest ekspertem w dziedzinie biologii molekularnej roślin i GMO w UE. 
Jest autorem lub współautorem ponad 50 oryginalnych prac naukowych i popularnonau-
kowych, m.in.: „Zastosowanie markerów DNA (RAPD, SSR, PCR-RFLP i STS) w ge-
netyce drzew leśnych, entomologii, fitopatologii i łowiectwie” (2006), „Mitochondrial 
and nuclear DNA differentiation of Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) populations 
in Poland” (2009), „Genetic variability of Phytophthora community in natural water re-
sources assessed with microsatellite DNA markers” (2012), „Detection of Heterobasidi-
on annosum (s. str.) and H. parviporum in infected Picea abies (L. Karst.) stumps based 
on DNA analysis” (2013), „Zmiany w strukturze genetycznej naturalnego odnowienia 
dębu (Quercus petraea [Matt.] Liebl.) w odniesieniu do drzew matecznych” (2014).

OSZAKO TOMASZ urodził się w 1959 r. w Warszawie. W 1983 r. ukończył studia 
na Wydziale Leśnym SGGW i rozpoczął pracę w Instytucie Badawczym Leśnictwa, gdzie 
pracuje do chwili obecnej. Stopień doktora nauk leśnych uzyskał w 1995 r, a stopień dok-
tora habilitowanego w 2009 r., obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego 
w Zakładzie Ochrony Lasu IBL.

Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. problemy związane ze zjawiskiem za-
mierania drzewostanów liściastych, w szczególności: dębów, buków, a ostatnio jesionów 
i olsz. W czasie swojej kariery zawodowej odbył staż naukowy we Francji (INRA), gdzie 
testował patogeniczność europejskich szczepów grzybów z grupy Ophiostomatales wobec 
sadzonek dębu oraz grzyby antagonistyczne w stosunku do chorobotwórczych opieniek 
w testach in vitro w Niemczech (BBA). Roczne studia podyplomowe z zakresu ochro-
ny i zarządzania środowiskiem odbył w Holandii na Uniwersytecie w Amsterdamie, po 
czym jako asystent pracował na Wydziale Nauk Środowiskowych Centralnego Uniwersy-
tetu Europejskiego (CEU) w Budapeszcie. Uzyskał roczny grant w Europejskim Instytu-
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cie Leśnym (EFI) w Finlandii na przygotowanie monografii o zjawisku zamierania dębów 
w Europie. W latach 2007−2009 koordynował przygotowywanie konkursów na badania na-
ukowe z zakresu leśnictwa i przemysłu drzewnego w Dyrektoriacie Nauki (DG Research) 
Komisji Europejskiej. Obecnie został oddelegowany jako krajowy ekspert do Europejskie-
go Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) we Włoszech (Sekcja Ochrony Roślin), 
zajmującego się oceną ryzyka zawleczenia do Europy obcych, inwazyjnych organizmów. 

Jest autorem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, m.in.: „Phyto-
phthora polonica, a new species isolated from declining Alnus glutinosa stands in Poland”, 
„Alien Invasive Species and International Trade” (red. H. Evans i T. Oszako); „Pythium 
sterilum sp. nov. isolated from Poland, Spain and France: its morphology and molecular 
phylogenetic position”, „Recent advances on oak health in Europe” (red. T. Oszako 
i C. Delatour). Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz wyróżniony wieloma na-
grodami Dyrektora IBL. 

PALUCH RAFAŁ urodził się 30 listopada 1972 r. w Kielcach. W 1997 r. ukończył 
z wyróżnieniem studia na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie. W 2001 r. uzyskał 
stopień doktora nauk leśnych i równocześnie rozpoczął pracę w Instytucie Badawczym 
Leśnictwa, początkowo przez rok w Zakładzie Hodowli Lasu, a potem w placówce na-
ukowej IBL w Białowieży, od 2010 r. pełniąc funkcję jej kierownika. 

Prowadzi szereg różnorodnych projektów badawczych, w tym międzynarodowych, 
które opierają się przede wszystkim na sieci stałych powierzchni badawczych drzewosta-
nowych i fitosocjologicznych, założonych kilkadziesiąt lat temu przez poprzednich ba-
daczy. W swoich pracach rozwija koncepcję półnaturalnej (ekologicznej) hodowli lasu, 
czego uwieńczeniem była rozprawa habilitacyjna, dotycząca wzrostu i rozwoju dębów 
pod okapem drzewostanów sosnowych, przedstawiona Radzie Naukowej IBL w 2013 r. 
Wszystkie aspekty jego pracy naukowej dotykają silnie praktyki leśnej, służąc meryto-
ryczną pomocą leśnikom i służbom ochrony przyrody, zwłaszcza na terenie północno-
-wschodniej Polski.

Jest autorem lub współautorem 31 publikacji naukowych, w tym 3 monografii nauko-
wych, dotyczących problemów hodowlano-ochronnych lasów północno-wschodniej Pol-
ski, zwłaszcza Puszczy Białowieskiej oraz bardzo licznych dokumentacji naukowo-ba-
dawczych i prac popularnonaukowych o charakterze praktycznym, służących potrzebom 
polskich lasów.

SKRZECZ IWONA podjęła pracę w Zakładzie Ochrony Lasu Instytutu Badaw-
czego Leśnictwa bezpośrednio po ukończeniu studiów w 1986 r. na Wydziale Biologii 
Uniwersytetu Warszawskiego. W 1995 r. uzyskała w IBL stopień doktora nauk leśnych, 
a w 2006 r. − stopień doktora habilitowanego. Od 2008 r. pełni funkcję redaktora naczel-
nego czasopisma „Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry”, a od 2009 r. − funkcję 
sekretarza Rady Naukowej IBL. W styczniu 2014 r. została powołana na kierownika Za-
kładu Ochrony Lasu. 

Jej zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień związanych z integrowaną ochroną lasu 
przed owadami, ze szczególnym uwzględnieniem metod biologicznych z wykorzystaniem 
entomopatogenicznych bakterii, wirusów, grzybów i nicieni oraz biologii i ekologii ryjkow-
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ców, a także metod zabezpieczania upraw i młodników leśnych przed tymi szkodnikami. 
Prowadzi ciągłe badania nad wykorzystaniem nowych środków ochrony roślin w leśnictwie.

Autorka i współautorka 80 publikacji naukowych i popularno-naukowych, 60 doku-
mentacji, sprawozdań i ekspertyz naukowych, a także 4 międzynarodowych baz danych 
(CABI) dotyczących owadów leśnych oraz 1 patentu pt. „Oligonukleotydy, sekwencja 
nukleotydowa fragmentu genu polihedryny bakulowirusa, zastosowanie sekwencji nu-
kleotydowej do detekcji bakulowirusów”. Ponadto wyniki badań przedstawiała w for-
mie referatów i posterów (łącznie ponad 80 prezentacji) na konferencjach międzyna-
rodowych i krajowych. Najważniejsze prace naukowe dotyczą wykorzystania grzybów 
saprotroficznych i owadobójczych nicieni do redukcji szkodników w uprawach leśnych 
oraz bakulowirusów do ograniczania owadów liściożernych. W latach 2000−2003 była 
członkiem Komisji ds. Rejestracji Środków Biotechnicznego i Biologicznego Zwalcza-
nia oraz Roślin Transgenicznych przy Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu. Od 2008 
r. jest członkiem PAN, a od 2009 r. pełni funkcję koordynatora badania środków ochro-
ny roślin w leśnictwie. W 2011 r. została powołana do Rady Programowej czasopisma 
„Spanish Journal of Rural Development”. Koordynator i współkoordynator 3 projektów 
międzynarodowych i 25 krajowych. Bierze udział w szkoleniach pracowników Lasów 
Państwowych. Promotor i promotor pomocniczy łącznie 4 rozpraw doktorskich.

Wyróżniona nagrodą zespołową Ministra Środowiska oraz 8 nagrodami Dyrektora 
IBL. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.

SUKOVATA LIDIA w 1992 r. ukończyła studia na Wydziale Leśnym Moskiew-
skiego Instytutu Leśnotechnicznego (obecnie Moskiewski Państwowy Uniwersytet 
Lasu), a następnie podjęła pracę asystenta w Laboratorium Ochrony Roślin w Ogrodzie 
Botanicznym Lwowskiego Instytutu Leśnotechnicznego (obecnie Państwowy Uniwer-
sytet Leśno-Techniczny we Lwowie). W 1997 r. uzyskała stypendium doktoranckie 
w Instytucie Badawczym Leśnictwa w ramach tematu finansowanego przez NFOŚiGW. 
Po jego zakończeniu została zatrudniona w Zakładzie Ochrony Lasu IBL, początko-
wo na stanowisku specjalisty, po obronie pracy doktorskiej w 2001 r. na stanowisku 
adiunkta, a po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego w 2011 r. – na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego.

Jej zainteresowania naukowe obejmują: 1) przyczyny powstawania gradacji foliofa-
gów sosny oraz prognozowanie ich występowania, 2) odporność drzewostanów na fo-
liofagi, 3) niechemiczne metody ochrony lasu przed foliofagami i szkodnikami korzeni, 
4) poszukiwanie i wykorzystanie feromonów i innych semiozwiązków w monitoringu 
owadów oraz ochronie lasu. Wyniki przeprowadzonych badań posłużyły do opracowa-
nia m.in. „Ramowych zasad postępowania hodowlano-ochronnego w ogniskach gra-
dacyjnych szkodników liściożernych sosny” zatwierdzonych do stosowania w Lasach 
Państwowych w 2010 r., opatentowanego „Preparatu przeznaczonego do ograniczania 
liczebności owadów, zwłaszcza z rodzaju Lymantria” (wynalazek nr PL-213148, przy-
znano w 2012 r.) oraz „Strategii postępowania hodowlano-ochronnego w ekosystemach 
leśnych zagrożonych przez chrabąszcza kasztanowca i majowego” (2013 r.). Jest autorką 
lub współautorką 32 publikacji naukowych i popularno-naukowych, 57 referatów i po-
sterów przedstawionych na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz 42 tematów 
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badawczych finansowanych przez DGLP, NFOŚiGW, MNiSW, NCN, NCBiR oraz zlece-
niodawców zagranicznych, w tym Unię Europejską.

Jest członkiem Rady Naukowej IBL i PTL oraz współorganizatorem corocznej mię-
dzynarodowej konferencji pt. „Aktualne problemy ochrony lasu”. Pełni funkcję wiceprze-
wodniczącej grupy IUFRO 7.03.07 „Dynamika populacji owadów leśnych”. Odznaczona 
Odznaką Honorową za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej (2010).

ZAWIŁA-NIEDŹWIECKI TOMASZ urodził się 26 listopada 1954 r. w Krakowie. 
Studiował na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie (w latach 1973−1979) i w Instytu-
cie Krajów Rozwijających się na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersy-
tetu Warszawskiego (w latach 1980−1982). Po studiach odbył staż w Kampinoskim Parku 
Narodowym, a następnie w latach 1979−1982 pracował w Instytucie Badawczym Leśnic-
twa. Z IBL związany był zawodowo także w latach: 1990−1991, 1995−1997 i 2008−2013. 
W latach 1983−2009 pracował w Instytucie Geodezji i Kartografii w Warszawie, gdzie 
sprawował funkcję m.in. zastępcy kierownika Ośrodka Przetwarzania Obrazów Lotniczych 
i Satelitarnych (OPOLIS), kierownika Zakładu Teledetekcji i kierownika Zakładu Karto-
grafii. W latach 1997−1999 był zastępcą dyrektora Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. 
W latach 2002−2009 był zatrudniony jako profesor na Wydziale Lasu i Środowiska Uni-
wersytetu Nauk Stosowanych w Eberswalde (Niemcy). W latach 2008−2013 pełnił funkcję 
dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa. Od 2014 roku pracuje w Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych w Zespole Współpracy Międzynarodowej.

W 1990 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w IGiK, a w 1994 r. −  stopień 
doktora habilitowanego nauk leśnych w zakresie leśnictwa − urządzania lasu na Wydzia-
le Leśnym SGGW. W 2002 r. otrzymał nominację profesorską (w marcu – niemiecką, 
w czerwcu – Prezydenta RP). Był wykładowcą SGGW w Warszawie, Wyższej Szkoły 
Ekologii i Zarządzania, Uniwersytetu Humboldta w Berlinie (Niemcy) oraz Uniwersytetu 
Twente w Enschede (Holandia). Jako prowadzący, brał też udział w kursach organizowa-
nych przez FAO i Europejską Agencję Kosmiczną w krajach Europy, Azji i Afryki. Do 
jego doświadczeń zawodowych należy też praca w charakterze eksperta-ewaluatora EU 
DG XII (Nauka, Badania i Rozwój) w ramach 5 i 6 Programu Ramowego UE, a także 
wykładowcy w Katedrze Teledetekcji i Urządzania Lasu Uniwersytetu w Gandawie (Bel-
gia) oraz Centrum Ekologii Funkcjonalnej i Ewolucyjnej (CNRS_CEFE l. Emberger) 
w Montpellier (Francja).

Specjalizuje się w urządzaniu lasu, teledetekcji lasu i środowiska, systemach informa-
cji przestrzennej (GIS). Jest autorem i współautorem około 200 publikacji, promotorem 
dwóch przewodów doktorskich, wielu prac magisterskich, inżynierskich i licencjackich. 
Jest laureatem wielu nagród, m.in.: nagrody zespołowej Prezesa Głównego Urzędu Geo-
dezji i Kartografii (1986 r.), nagrody indywidualnej I stopnia Ministra Ochrony Środo-
wiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (1995 r.), dyplomu uznania Departamentu Rol-
nictwa USA (1997 r.), wielu dyplomów uznania Prezydenta IUFRO. W 2010 r. został 
uhonorowany Kordelasem Leśnika Polskiego.

Należy do polskich i zagranicznych organizacji naukowych i społecznych, m.in.: 
IUFRO, EFI, PTL, SITLiD, rad naukowo-społecznych leśnych kompleksów promocyj-
nych: „Sudety Zachodnie” i „Puszcza Białowieska”, Rady Naukowej Białowieskiego 
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Parku Narodowego. Zasiada w radach programowych i naukowych czasopism: „Folia 
Forestalia Polonica, Series A – Forestry”, „Teledetekcja Środowiska”, „Zarządzanie 
Ochroną Przyrody w Lasach”, „Las Polski”. Był członkiem Kolegium Lasów Państwo-
wych w latach 2007−2010 i 2011−2014. Jest także członkiem, a od 2015 r. pełni funk-
cję przewodniczącego Komitetu Nauk Leśnych PAN.

ZWOLIŃSKI JÓZEF urodził się 9 listopada 1941 r. w Katowicach. Studia na kie-
runku mikrobiologicznym Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego 
ukończył w 1966 r. W latach 1966−1969 pracował jako asystent w Katedrze Mikrobiologii 
Uniwersytetu Łódzkiego, a następnie w Zakładzie Mikrobiologii Uniwersytetu Śląskiego. 
Od 1974 r. był zatrudniony w Zakładzie Gospodarki Leśnej Rejonów Przemysłowych IBL 
w Katowicach. Stopień doktora uzyskał w 1975 r. w Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 
a w 1996 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk leśnych w Instytucie Badaw-
czym Leśnictwa. W 1997 r. powołany został na stanowisko docenta. W 2004 r. otrzymał 
tytuł profesora nauk leśnych. 1 grudnia 2007 r. objął stanowisko kierownika Zakładu 
Gospodarki Leśnej Rejonów Przemysłowych IBL w Katowicach. Funkcję tę pełnił do 
lipca 2008 r., do czasu likwidacji Zakładu i przejścia na emeryturę. 

Specjalizował się w problematyce wpływu skażenia przemysłowego na środowisko 
leśne i degradację ekosystemów leśnych. Opracował m.in. metodę oceny stopnia degra-
dacji lasów, umożliwiającą szacunek i wycenę strat w gospodarce leśnej spowodowa-
nych zanieczyszczeniami przemysłowymi. Prowadził wieloletnie badania gradientowe 
w lasach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i Legnicko-Głogowskiego Okręgu 
Miedziowego, dotyczące rozprzestrzeniania się metali ciężkich. Do oceny uszkodzenia 
drzewostanów ustalił sposób wyznaczania „wskaźnika zagrożenia” odzwierciedlającego 
stan zaopatrzenia gleby w składniki pokarmowe – zastosowanego w lasach świerkowych 
Beskidu Śląskiego. Opracował instrukcje i zalecenia dla praktyki leśnej, które były lub są 
stosowane w RDLP w Katowicach.

Jest autorem lub współautorem ponad 100 opracowań, z tego 55 opublikowanych.
W latach 1997−2008 był członkiem Rady Naukowej IBL.
Nagrodzony nagrodami Dyrektora IBL oraz Ministra Środowiska, Zasobów Natural-

nych i Leśnictwa.
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7. STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE NADANE W INSTYTUCIE  
I UZYSKANE PRZEZ PRACOWNIKÓW INSTYTUTU  
W LATACH 2006−2014

1. Stopnie naukowe doktora nauk leśnych nadane w IBL w latach 2006−2014

Nazwisko, 
imię

Data
nadania
stopnia

Tytuł rozprawy Promotor

Sakowska
Hanna

27.01.2006 Metoda oceny wielkoobszarowego zagrożenia 
pożarowego lasów w Polsce na podstawie 
przewidywanych zmian wilgotności ścioły

prof. dr 
hab. Tytus 
Karlikowski

Lenart
Grzegorz

26.02.2007 Wpływ podatków na sytuację finansową Pań-
stwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Pań-
stwowe

doc. dr hab. 
Stanisław 
Zając

Marszałek
Edward

27.02.2007 Wartościowanie działań gospodarstwa leśnego 
w zakresie ochrony przyrody  
na przykładzie Nadleśnictwa Dukla

prof. dr hab. 
Andrzej 
Grzywacz

Radecki
Andrzej 

10.06.2008 Relacje między kwalifikacjami nadleśniczego 
i warunkami gospodarczymi  
a wynikiem działalności nadleśnictwa

doc. dr hab. 
Janusz Kocel

Buszko-Briggs
Małgorzata

24.06.2008 Wycena ekonomiczna ekosystemów leśnych 
Puszczy Białowieskiej

prof. dr hab. 
Tomasz Żylicz

Pieniak
Dariusz

28.04.2009 Ocena możliwości wykorzystania danych z in-
wentaryzacji zasobów drzewnych w planowaniu 
okresowym użytkowania przedrębnego w drze-
wostanach sosnowych

prof. dr hab. 
Tomasz 
Borecki

Paszkiewicz
Anna

03.06.2009 Metoda ustalania relacji kosztów do przycho-
dów w procesie budżetowania w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

doc. dr hab. 
Janusz Kocel

Brusiło
Andrzej

23.11.2009 Waloryzacja funkcji lasów ze szczególnym 
uwzględnieniem roślinności  
na przykładzie Nadleśnictwa Szczecinek

prof. dr hab. 
Stefan
Zajączkowski

Bulka
Maria

22.12.2009 Owady zasiedlające korowane i niekorowane 
pniaki świerka pospolitego [Picea abies (L.) 
Karst.] w warunkach górskich

dr hab. Iwona 
Skrzecz

Boiko
Sergii

25.03.2010 Typy rozmieszczenia drzew w drzewostanach 
sosnowych różnego wieku z odnowienia natu-
ralnego

prof. dr 
hab. Jan 
Zajączkowski

Rywka Piotr 25.02.2010 Wpływ pożarów pokrywy gleby na strukturę 
drzewostanów sosnowych na siedliskach boru 
świeżego

prof. dr hab. 
Bogdan 
Brzeziecki
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Nazwisko, 
imię

Data
nadania
stopnia

Tytuł rozprawy Promotor

Kaliszewski 
vel 
Kieliszewski 
Adam

14.06.2010 Analiza struktur instytucjonalnych  
i instrumentów ekonomicznych  
w ochronie leśnej przyrody w Polsce  
i w wybranych krajach Unii Europejskiej

prof. dr hab. 
Stanisław 
Zając

Mykhayliv
Oksana

15.06.2010 Wpływ czynników meteorologicznych na wy-
stępowanie chorób infekcyjnych w lasach

prof. dr hab. 
Zbigniew 
Sierota

Wojda Tomasz 05.07.2010 Zmienność populacyjna i rodowa sadzonek 
wybranych proweniencji brzozy brodawkowatej 
(Betula pendula Roth)

prof. dr 
hab. Jan 
Zajączkowski

Markiewicz 
Piotr

05.07.2010 Wpływ czynników klimatycznych i zabiegów 
stymulacyjnych na kwitnienie i obradzanie 
modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.) 
na plantacjach nasiennych i plantacyjnych upra-
wach nasiennych

prof. dr hab. 
Władysław 
Chałupka

Cierech
Robert

18.11.2010 Jakość hodowlana drzewostanów nasiennych 
sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Pusz-
czy Augustowskiej

dr hab. Adolf 
F. Korczyk

Matras
Jan

28.03.2011 Przekazywanie cech ilościowych i jakościowych 
drzew matecznych sosny zwyczajnej (Pinus 
sylvestris L.) i modrzewia europejskiego (Larix 
decidua Mill.) potomstwu w świetle jego zmien-
ności w plantacyjnych uprawach nasiennych

prof. dr 
hab. Maciej 
Giertych

Zawadzka 
Anna

15.12.2011 Identyfikacja mieszańców modrzewia euro-
pejskiego (Larix decidua Mill.) i japońskiego 
(Larix kaemoferii Sarg.) na podstawie markerów 
genetycznych

dr hab. 
Justyna A. 
Nowakowska

Klisz
Marcin

15.12.2011 Genetyczne uwarunkowania właściwości drewna 
modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.)

prof. dr 
hab. Stefan 
Zajączkowski

Sokołowski
Karol

27.06.2012 Występowanie i charakterystyka mineralnych 
substancji amorficznych w glebach bielicowych, 
rdzawych i brunatnych dystroficznych

prof. dr 
hab. Józef 
Chojnicki

Kucharski
Sylwester

21.02.2013 Przydatność nowych insektycydów systemicz-
nych z grupy chloronikotynyli i fenylofirazoli 
w ochronie lasu przed chrabąszczami (Melolon-
tha spp.)

prof. dr hab. 
Henryk 
Malinowski

Chomicz
Elżbieta

08.04.2013 Zmienność genetyczna odnowień naturalnych 
świerka (Picea abies (L.) Karst.) w zamierających 
drzewostanach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego

dr hab. 
Justyna A. 
Nowakowska
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Nazwisko, 
imię

Data
nadania
stopnia

Tytuł rozprawy Promotor

Kluziński
Leszek

25.04.2013 Metoda określania uszkodzenia drzewostanów 
sosnowych na podstawie cech kory i przyrostu 
pierśnicy drzewa

dr hab. 
Elżbieta 
Dmyterko

Plewa
Radosław

25.04.2013 Chrząszcze saproksyliczne  
w strukturze pionowej drzewostanów dębowych 
w Polsce

dr hab. Jacek 
Hilszczański

Runo
Ewa

10.07.2013 Czynniki wpływające na poziom inwestycji 
w prywatnych firmach leśnych świadczących 
usługi na rzecz Lasów Państwowych

dr hab. Janusz 
Kocel

Gruzeł
Marek

10.07.2013 Wpływ trzebieży na strukturę i wzrost drze-
wostanów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)

prof. dr hab. 
Bogdan 
Brzeziecki

Sikora
Katarzyna

11.07.2013 Identyfikacja patogenów z rodzaju Phytophthora 
na podstawie analiz DNA

dr hab. 
Tomasz 
Oszako

Sikora
Adam

11.07.2013 Skutki ekonomiczne klęsk żywiołowych w la-
sach beskidzkich

prof. dr hab. 
Stanisław 
Zając

Roźmiarek
Benedykt

10.09.2013 Czynniki i mechanizmy dobrej współpracy nadle-
śnictw ze szkołami podstawowymi i gimnazjami 
w zakresie edukacji leśnej

prof. dr hab. 
Andrzej 
Grzywacz

Nowicka
Anna

10.04.2014 Roztocze (Acari) strefy brzegowej wybra-
nych jezior śródleśnych Warmii i Mazur ze 
szczególnym uwzględnieniem mechowców 
(Oribatida )

dr hab. Anna 
Seniczak

Kowalska 
Anna

04.12.2014 Rola drzewostanu w przemianach składu che-
micznego wód opadowych

prof. dr 
hab. Żaneta 
Polkowska

2. Stopnie doktora habilitowanego nauk leśnych nadane w IBL w latach 2006−2015

Nazwisko, 
imię

Data
nadania
stopnia

Tytuł rozprawy Zakres 
nadanego 
stopnia

Dane o publikacji

Dmyterko 
Elżbieta

26.02.2007 Cechy korony jako pod-
stawa metody określania 
uszkodzenia drzewostanów 
olszy czarnej [Alnus glutino-
sa (L.) Gaertn.]

leśnictwo; urzą-
dzanie lasu

IBL, Rozprawy 
i monografie, 5: 
1-102, 2006
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Nazwisko, 
imię

Data
nadania
stopnia

Tytuł rozprawy Zakres 
nadanego 
stopnia

Dane o publikacji

Zajączkowski
Kazimierz

27.02.2007 Regionalizacja potrzeb  
zadrzewieniowych  
w Polsce

leśnictwo; plan-
tacyjna uprawa 
drzew szybko 
rosnących, 
zadrzewienia

IBL, Rozprawy 
i monografie, 4: 
1-127, 2005

Skrzecz
Iwona

22.11.2007 Bakulowirusy wybranych 
gatunków liściożernych 
owadów leśnych i ich  
aktywność biologiczna

leśnictwo; 
ochrona lasu

IBL, Rozprawy 
i monografie, 6: 
1-75, 2006

Hilszczański
Jacek

10.06.2008 Biologiczne podstawy ogra-
niczania liczebności kornika 
drukarza (Ips typographus 
(L.) w ekosystemach w pół-
nocnowschodnim zasięgu 
świerka pospolitego Picea 
abies (L.) H. Karst.

leśnictwo; 
ochrona lasu

zbiór recenzowa-
nych artykułów 
opublikowanych 
w różnych czaso-
pismach nauko-
wych

Głaz
Jan

24.06.2008 Zasady funkcjonowania 
zrównoważonego gospodar-
stwa leśnego na przykładzie 
regionu uprzemysłowionego

leśnictwo; urzą-
dzanie lasu

IBL, Rozprawy 
i monografie, 7: 
1-127, 2007

Grodzki
Wojciech

8.07.2008 Wykorzystanie pułapek fero-
monowych do monitoringu 
populacji kornika drukarza 
w wybranych parkach naro-
dowych w Karpatach

leśnictwo; 
ochrona lasu

IBL, Rozprawy 
i monografie, 8: 
1-127, 2007

Nowakowska 
Justyna A.

4.12.2008 Zmienność genetyczna 
polskich wybranych popula-
cji sosny zwyczajnej (Pinus 
sylvestris L.) na podstawie 
analiz polimorfizmu DNA

leśnictwo; 
genetyka mole-
kularna 

IBL, Rozprawy 
i monografie, 9: 
1-118, 2007

Dobrowolska
Dorota

30.06.2009 Rola zaburzeń w regeneracji 
lasu

leśnictwo; 
ekologia lasu

zbiór recenzowa-
nych artykułów 
opublikowanych 
w różnych czasopi-
smach naukowych

Schwerk 
Axel Peter

30.06.2009 Model of the rate of suc-
cession of epigeic carabiol 
beetles (Coleoptera: Carabi-
dae) on degraded areas

leśnictwo; 
ekologia, ento-
mologia

Publikacja IBL, 
1-71, 2008 (w jęz. 
ang.)

Tyszka
Jan

23.11.2009 Hydrologiczne funkcje lasu 
w małych nizinnych zlewi-
skach rzecznych

leśnictwo; hy-
drologia leśna 

IBL, Rozprawy 
i monografie, 10: 
1-215, 2008
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Nazwisko, 
imię

Data
nadania
stopnia

Tytuł rozprawy Zakres 
nadanego 
stopnia

Dane o publikacji

Szczygieł 
Ryszard

22.12.2009 Metoda oceny ryzyka 
powstania pożaru lasu 
wspomagająca organizację 
działań ratowniczych

leśnictwo; 
ochrona prze-
ciwpożarowa 
lasu

IBL, Rozprawy 
i monografie, 12: 
1-128, 2009

Borkowski
Jakub

25.03.2010 Wpływ środowiska leśnego 
na populacje jeleniowatych 
w warunkach restytucji 
lasu po wielkoobszarowym 
pożarze

leśnictwo; eko-
logia ssaków

IBL, Rozprawy 
i monografie, 13: 
1-72, 2009

Hilszczańska
Dorota

15.06.2010 Thelephora terrestris (Ehrh.) 
Fr. w rozwoju sosny zwy-
czajnej na gruncie porolnym

leśnictwo; 
ekologia lasu, 
fitopatologia le-
śna, mikologia

zbiór recenzowa-
nych artykułów 
opublikowanych 
w różnych czasopi-
smach naukowych

Oszako
Tomasz

14.06.2010 Znaczenie gatunków rodzaju 
Phytophthora w zamieraniu 
drzewostanów olszowych

leśnictwo; 
ekologia lasu, 
fitopatologia

zbiór recenzowa-
nych artykułów 
opublikowanych 
w różnych czasopi-
smach naukowych

Sukovata
Lidia

26.01.2011 Prognozowanie i ogranicza-
nie występowania brudnicy 
mniszki Lymantria monacha 
L. (Lepidoptera, Lyman-
triidae)

leśnictwo; 
ochrona lasu

IBL, Rozprawy 
i monografie, 14: 
1-128, 2010

Seniczak
Anna

02.02.2012 Roztocze (Acari) strefy 
brzegowej jezior śródle-
śnych w północnej Polsce 
z analizy gatunkowej me-
chowców (Oribafida)

ogrodnictwo; 
ochrona środo-
wiska, ekologia 

Wydawnictwo 
Uczelniane UTP 
w Bydgoszczy, 
Rozprawy nr 150, 
2011

Czerepko
Janusz

1.03.2012 Zmiany roślinności na sie-
dliskach mokradeł leśnych 
północno-wschodniej Polski

leśnictwo;
ekologia lasu, 
siedliskozna-w-
stwo

IBL, Rozprawy 
i monografie, 16: 
1-128 + 11 tabel 
wielkoformato-
wych, 2011

Paluch
Rafał

19.12.2013 Dolne warstwy dębów (Qu-
ercus robur L., Q. petraea 
Loebl.) w drzewostanach 
sosnowych w północno-
-wschodniej Polsce − wystę-
powanie, wzrost, rozwój 
 i gospodarcze wykorzystanie

leśnictwo; 
hodowla lasu

IBL, Rozprawy 
i monografie, 18: 
1-152, 2012
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Nazwisko, 
imię

Data
nadania
stopnia

Tytuł rozprawy Zakres 
nadanego 
stopnia

Dane o publikacji

Kowalczyk
Jan

10.04.2014 Międzypokoleniowa zmien-
ność struktury genetycznej 
wybranych drzewostanów 
sosny zwyczajnej (Pinus 
sylvestris L.)

leśnictwo; 
hodowla lasu, 
genetyka leśna 

IBL, Rozprawy 
i monografie, 19: 
1-136, 2013

3. Stopnie naukowe doktora uzyskane przez pracowników IBL w innych 
placówkach naukowych w latach 2006−2014

Nazwisko,
imię

Data
nadania
stopnia

Tytuł rozprawy Promotor Uczelnia,
Wydział

Kalinowski 
Michał 

04.07.2006 Wpływ zbioru owoców borówki 
czernicy (Vaccinium myrtillus L.) 
na wybrane cechy naziemnych 
części krzewinek i wielkość plonu 

doc. dr hab. 
Marian 
Suwała

Szkoła Główna 
Gospodarstwa 
Wiejskiego

Jabłoński 
Tomasz

11.04.2006 Ekonomiczna efektywność za-
biegów ograniczania liczebności 
brudnicy mniszki (Lymantria 
monacha L.) w drzewostanach 
sosnowych

doc. dr hab. 
Stanisław 
Zając

Szkoła Główna 
Gospodarstwa 
Wiejskiego

Gryz Jakub 05.01.2010 Środowiskowe uwarunkowania 
składu pokarmowego i rozrodu 
puszczyka

prof. dr hab. 
Jacek Gosz-
czyński

Szkoła Główna 
Gospodarstwa 
Wiejskiego

Jastrzębowski 
Szymon

02.07.2013 Zmienność wybranych cech 
potomstwa drzewostanów za-
chowawczych sosny zwyczajnej 
(Pinus sylvestris L.) w Polsce

prof. dr 
hab. Stefan 
Tarasiuk

Szkoła Główna 
Gospodarstwa 
Wiejskiego

4. Wykaz pracowników IBL, którym nadano tytuł naukowy profesora w latach 
2006−2014

Nazwisko i imię Data nadania tytułu Instytucja, w której
nadano tytuł

Kolk Andrzej 19.04.2007 IBL
Zając Stanisław 31.10.2007 IBL
Hilszczański Jacek 14.08.2014 IBL
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8. WYKAZ PRACOWNIKÓW INSTYTUTU W LATACH 1930–2014 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WYMIENIONE W WYKAZIE  
WRAZ ZE SKRÓTAMI NAZW

Adm. Administracja (2014–), po połączeniu Sekcji Administracyjnej z Sek-
cją Logistyki 

Bibl. DNLP Biblioteka Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych (1933–1939)
Dz. Adm. Sękocin Samodzielna Sekcja Administracyjno-Techniczna w Sękocinie 

(1982–1991) – Dział Administracyjno-Techniczny (1991–1992) – 
Dział Administracyjno-Gospodarczy (1992–1994) – Dział Admini-
stracyjny (1994–2001) – Sekcja Administracyjna (2001–2014) 

Dz. Finansowy Biuro Finansowe (1947–1948) – Oddział Finansowy (1948–1951) 
– Dział Budżetowo-Rachunkowy (1951–1974) – Dział Finansowo-
-Księgowy (1974–2014) – Księgowość (2014–)

Dz. Gosp.- Techn. Intendentura (1947–1948) – Oddział Gospodarczy z Intendenturą 
(1948–1951) – Dział Administracyjno-Gospodarczy (1951–1966) 
– Dział Administracyjno-Ekonomiczny (1966–1974) – Dział Admi-
nistracyjno-Gospodarczy (1974–1992) – Dział Gospodarczy (1992–
1994) – Dział Gospodarczo-Techniczny (1994–2001) 

Dz. Normalizacji Dział Normalizacji (ok. 1951–1966)
Dz. Org. i Współp. z Zagr. Dział Organizacji i Współpracy z Zagranicą (1986–1990)
Dz. Plan. Badań. Dział Planowania Badań (1986–1990)
Lab. Analiz Samodzielna Pracownia Analiz Chemicznych (1993–1994) – Samo-

dzielna Pracownia Analiz Fizykochemicznych (1994–1997) – Labo-
ratorium Analiz Fizykochemicznych (1997–2000)

Lab. Biol. Mol. Laboratorium Biologii Molekularnej (2014–), wydzielone z Zakładu 
Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Lab. Drewna Laboratorium Badania Fizycznych i Mechanicznych Własności 
Drewna  
(ok. 1947–1952)

O. Chor. Roślin Dział Fitopatologii Leśnej (1931–1934) – Grupa zagadnień mikolo-
gicznych  
i fitopatologicznych (1934–1936) – Oddział Zwalczania Chorób 
Roślin (1936–1939)

O. Historyczny Oddział Historyczny (ok. 1945–1947)
O. Hodowli Dział Siedliskowo-Hodowlany (1932–1934) – Oddział Hodowli 

Lasu (ok. 1945–1959)
O. IBL Kraków Oddział Instytutu Badawczego Leśnictwa w Krakowie (ok. 1945–1959)
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O. Ochrony Dział Owadoznawstwa i Ochrony Ogólnej (1931–1934) – Oddział 
Ochrony Lasu (1934–1939)

O. Rezerwatów Dział Rezerwatów (1931–1934) – Oddział Rezerwatów (1934–1939)
O. Urządzania Dział Taksacyjny (ok. 1931–1934) – Oddział Urządzania Lasu 

(1934–1939)
O. Użytkowania O. Użytkowania Lasów i Technologii Drewna (ok. 1931–1934) – 

Grupa zagadnień użytkowania lasu (1934–1936) – Oddział Użytko-
wania Lasu i Technologii Drewna (1936–1939)

O. Żywicowania Grupa prac użytkowania ubocznego (1935–1936) – Oddział Żywico-
wania (1936–1939)

Ośrodek Szkol. Ośrodek Szkoleniowy (1966–1998)
Prac. Chem. Samodzielna Pracownia Chemii Środowiska Leśnego (2010–2014) 

wydzielona z Zakładu Siedliskoznawstwa – Laboratorium Chemii 
Środowiska Przyrodniczego (2014–)

Prac. Erg. i Tech. Samodzielna Pracownia Ergonomii i Techniki Leśnej (1997–2000) 
–Laboratorium Badania Pilarek (2000–2002)

Prac. Fot. Pracownia Fotofilmowa (1956–1961) – Pracownia Fotodokumentacji 
(1961–1966)

Prac. Informatyki Samodzielna Pracownia Elektronicznego Przetwarzania Danych 
(1976–1994) – Samodzielna Pracownia Informatyki (1994–1997) 

Prac. W. Ściek. Pracownia Wód Ściekowych (1957–1966)
Sek. Inwestycji Sekcja Inwestycji i Aparatury (2001–2009)  
Sek. Logistyki Sekcja Logistyki (2010–2014), połączone Sekcja Inwestycji i Apara-

tury i Sekcja Zaopatrzenia i Transportu   
Sek. Planowania Dział Planowania (1951–1966) – Dział Planowania i Organizacji 

(1966–1980) – Dział Planowania i Współpracy z Zagranicą (1980–
1982) – Dział Planowania i Współpracy z Zagranicą (1990–1994) 
– Sekcja Planowania i Współpracy z Zagranicą (1994–2011) – Dział 
Organizacji Badań (2012–2014)  

Sek. Spraw. Prac. Oddział Osobowy (1947–1948) – Oddział Organizacyjno-Osobo-
wy (1948–1951) – Dział Personalny (1951–1954) – Sekcja Kadr 
(1954–1959) – Starszy Instruktor Kadrowy (1959–1966) – Dział 
Zatrudnienia i Kadr (1966–1973) – Dział Kadr i Szkolenia (1973–
1976) – Dział Spraw Pracowniczych (1976–1990) – Dział Orga-
nizacji i Spraw Pracowniczych (1991–1994) – Sekcja Organizacji 
i Spraw Pracowniczych (1994–2011) – Sekcja Spraw Pracowniczych 
(2012–2014) 

Sek. Transportu Samodzielna Sekcja Transportu i Obsługi Technicznej Pojazdów 
(1982–1991) – Dział Transportu (1991–1992) – Sekcja Transportu 
(1992–2007) – Sekcja Zaopatrzenia i Transportu (2007–2009)

Sek. Wydawnictw Dział Poligrafii (1990–1994) – Sekcja Wydawnictw (1994–2002)
Sek. Zaopatrzenia Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej (1976–1992) – Dział 

Zaopatrzenia (1992–1994) – Sekcja Zaopatrzenia (1994–2001) – 
Sekcja Obsługi i Zaopatrzenia (2001–2007) – Sekcja Zaopatrzenia 
i Transportu (2007–2009)  
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Sekretariat Sekretariat (2014–) połączenie Działu Organizacji Badań z Sekcją 
Spraw Pracowniczych

St. Dośw. IBL Stacja Doświadczalna IBL im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach 
(1986–1992)

St. ds. Aparatury Stanowisko ds. Aparatury Badawczej i Inwestycji (1994–2001)
St. ds. BHP Stanowisko ds. BHP i Ppoż.
St. ds. Inwestycji Dział Głównego Mechanika (1973–1974) – Dział Inwestycji i Na-

praw (1974–1976) – Dział Inwestycji i Remontów (1976–1982) – 
Wieloosobowe stanowisko ds. inwestycji (1982–1994) 

St. ds. Obron. Stanowisko ds. Obronności (1982–)
St. ds. Ochrony Informacji Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (2000–)
St. ds. Studiów Stanowisko ds. Studiów Doktoranckich  (2002–)
St. ds. Zamówień Stanowisko ds. Zamówień Publicznych (2000–)
St. Gosp. Jezior. Stacja Gospodarstwa Jeziorowego w Wałczu (1947–1952)
St. Oceny Nasion Stacja Oceny Nasion (1933–1945)
St. Prototypów Stacja Doświadczalna Transportu Drewna w Zagnańsku (1950–1953) 

– Stacja Doświadczalna Mechanizacji Leśnictwa w Suchej pod Bia-
łobrzegami nad Pilicą (1953–1968) – Stacja Doświadczalna Mecha-
nizacji w Sękocinie (1968–1975) – Stacja Produkcji Doświadczalnej 
w Sękocinie (1975–1994) – Stacja Prototypów Urządzeń i Maszyn 
Leśnych (1994–1997)

Sudecka St. Dośw. Sudecka Stacja Doświadczalna w Szklarskiej Porębie (1986–1999) 
(podległa Zakładowi Gospodarki Leśnej Regionów Górskich w Kra-
kowie 1983–1986)

Z. Badania Drew. Zakład Badania Drewna i Wyrobów Drzewnych w Krakowie (1948–
1952)

Z. Badań i Systemów Samodzielna Pracownia Systemów Informacji Przestrzennej (1992) – 
Zakład Badań i Systemów Informacji Przestrzennych (1992–2000) 

Z. Chem. Drewna Zakład Technologii Chemicznej Drewna (1948–1951) – Zakład Che-
micznego Przerobu Drewna (1951–1952)

Z. Dendrometrii Zakład Dendrometrii (1945–1974)
Z. Ekologii Zakład Botaniki, Ekologii Roślin i Klimatologii (1945–1948) –  

Zakład Bioekologii Leśnej (1948–1954) – Zakład Ekologii Leśnej 
(1954–1966) – Zakład Ekologii Lasu (1966–1973) – Zakład Ekologii 
i Ochrony Środowiska (1973–2003) – Zakład Ekologii i Łowiectwa 
(2003–2009) – Zakład Ekologii Lasu (2010–), połączony Zakład 
Ekologii Lasu i Łowiectwa z Zakładem Siedliskoznawstwa

Z. Ekonomiki Zakład Ekonomiki i Polityki Leśnej (1947–1951) – Zakład Ekonomiki 
Leśnictwa i Drzewnictwa (1951–1954) – Zakład Ekonomiki Leśnictwa 
(1954–1973) – Zakład Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Le-
śnych (1973–1994) – Zakład Ekonomiki i Polityki Leśnej (1994–2009)  

Z. Fitopatologii Zakład Chorób Roślin i Grzyboznawstwa (1945–1959) – Zakład Fito-
patologii Leśnej (1959–1970) – Zakład Mikologii i Fitopatologii Le-
śnej (1970–1973) – Zakład Fitopatologii Leśnej (1984–2009, wydzie-
lony z Zakładu Ochrony Lasu w latach i ponownie do niego włączony)
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Z. Genetyki Zakład Nasiennictwa (1946–1955) – Zakład Nasiennictwa i Se-
lekcji (1956–1994) – Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych 
(1994–2009) 

Z. Gleboznawstwa Zakład Gleboznawstwa w Krakowie (1945–1954) – Zakład Gleboznaw-
stwa (1960–1966) – Zakład Gleboznawstwa i Nawożenia (1966–1997) 
– Samodzielna Pracownia Gleboznawstwa i Nawożenia (1997–2000)

Z. Gosp. Wod. Zakład Gospodarki Wodnej (1957–1997) – Samodzielna Pracownia 
Gospodarki Wodnej (1997–2000)

Z. Hod. i Gen. Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych (2010–), połączone  
Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych i Zakład Hodowli Lasu

Z. Hodowli Zakład Hodowli Lasu (1945–2009) 
Z. Inf. i Mod. Zakład Informatyki i Modelowania (2013–2014)
Z. Informacji Biblioteka Instytutu Badawczego Leśnictwa (1945–1951) – Zakład 

Dokumentacji Leśnictwa (1951–1954) – Dział Dokumentacji i In-
formacji Naukowo-Technicznej (1954–1966) – Zakład Informacji 
Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej Leśnictwa (1966–1994) – 
Zakład Informacji Naukowej (1994–2014) – Informacja Naukowa 
i Promocja (2014– , przekształcenie w Dział)

Z. Las. Górskich Filia Instytutu Badawczego Leśnictwa w Krakowie (1948–1951) – 
Zakład Zagospodarowania Lasów Górskich (1951– ok. 1961) 

Z. Lasów Natur. Filia IBL w Białowieży (1945–1950) – Zakład Badania Lasów 
Pierwotnych w Białowieży (1950–1955) – Zakład Ekologii ... Pra-
cownia Badania Lasów Pierwotnych w Białowieży (1955–1974) – 
Pracownia Ochrony Przyrody w Białowieży (1974–1979) – Zakład  
Ochrony Przyrody w Białowieży (1979–1992) – Zakład Lasów Na-
turalnych (1992–2009) – Europejskie Centrum Lasów Naturalnych 
(2010–2014) – Zakład Lasów Naturalnych (2014–)

Z. Łowiectwa Zakład Łowiectwa (1954–1959) – Zakład Łowiectwa i Zoologii 
Leśnej (1959–1966) – Zakład Gospodarki Łowieckiej (1966–1994) – 
Zakład Łowiectwa (1994–2003)

Z. Mech. w Użytk. Zakład Mechanizacji w Użytkowaniu Lasu (1974–1990) – Zakład 
Pozyskania Drewna (1990–1992)

Z. Mech. w Zagosp. Zakład Naukowej Organizacji Pracy (1948–1951) – Zakład Mecha-
nizacji Pracy (1951–1966) – Zakład Mechanizacji Prac Leśnych 
(1966–1974) – Zakład Mechanizacji w Zagospodarowaniu Lasu 
(1974–1992) – Zakład Techniki Leśnej (1992–1997)  

Z. Mikrobiologii Zakład Mikrobiologii Leśnej (1954–1962)
Z. Obr. Drewna Zakład Mechanizacji Obróbki i Suszenia Drewna w Krakowie  

(ok. 1948–1952) 
Z. Ochr. Ppoż. Zakład Ochrony Przeciwpożarowej Lasu (1963–2002) – Samodziel-

na Pracownia Ochrony  Przeciwpożarowej Lasu (2002–2014) –  
Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu (2014–)

Z. Ochr. Pracy Zakład Ochrony Pracy (1969–1992) – Samodzielna Pracownia 
Ochrony Pracy (1992–1997)

Z. Ochrony Zakład Ochrony Lasu (1945–1950) – Zakład Ochrony Lasów Nizin-
nych (1950–1954) – Zakład Ochrony Lasu (1954–)
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Z. Org. Badań Stanowisko pracy ds. koordynacji analiz i kontroli problemu węzło-
wego 09.10. (1977–1980) – Stanowisko pracy ds. koordynacji badań 
i organizacji (1980) – Samodzielna Pracownia Organizacji Badań 
(1980–1982) – Zakład Organizacji Badań (1982–1986)

Z. Org. Prac Leś. Samodzielna Pracownia Organizacji Prac Leśnych (1974–1989) – 
Zakład Organizacji Prac Leśnych (1989–1991)

Z. Plantacji Zakład Upraw Topoli (1956–1961) – Zakład Uprawy Topoli i Za-
drzewień (1961–1966) – Zakład Plantacji i Zadrzewień (1966–1974)

Z. Poradnia Zakładowa Poradnia Lekarska (1994–)
Z. Pozyskania Zakład Użytkowania Lasu (1945–1948) – Zakład Wyróbki Zrębowej  

i Transportu Drewna (1948–1949) – Zakład Ścinki i Wyróbki Zrębo-
wej (1950–1954) – Zakład Pozyskania Drewna w Krakowie (1954–
1965) – Zakład Pozyskania Drewna (1965–1974) 

Z. Prognoz Zakład Prognoz (1973–1975) – Samodzielna Pracownia Prognoz 
(1981–1986) (wydzielona z Zakładu Urządzania Lasu i Prognoz) – 
Zakład Prognoz i Planowania Przestrzennego (1986–1992)

Z. Reg. Górskich Zakład Gospodarki Leśnej Regionów Górskich w Krakowie (1965–
1973, 1977–2014) – Zakład Lasów Górskich (2014–)

Z. Rej. Przem. Samodzielna Pracownia dla Zagospodarowania Lasów i Terenów 
Poprzemysłowych w Katowicach (1962–1964) – Zakład Gospodarki 
Leśnej Rejonów Przemysłowych (1964–2008)

Z. Siedliskoznawstwa Zakład Siedliskoznawstwa (2000–2009) 
Z. Sur. Drzew. Zakład Badań Surowca Drzewnego (1974–1976) – Zakład Surowca 

Drzewnego (1976–1982)
Z. Techn. Drew. Stacja Doświadczalna Uszlachetniania Drewna w Bydgoszczy 

(1946–1948) – Zakład Uszlachetniania Drewna (1948–1951) –  
Zakład Fizyko-Chemicznej Technologii Drewna (1951–1952) 

Z. Transportu Zakład Transportu Drewna (1949–1974)
Z. Ubocz. Prod. Zakład Użytkowania Runa Leśnego i Produktów Ubocznych (1948–

1951) – Zakład Ubocznych Użytków Leśnych (1951–1959) – Zakład 
Ubocznej Produkcji Leśnej (1959–1982) – Zakład Surowców Leśnych 
(1982–1992) 

Z. Urządzania Zakład Urządzania Lasu (1945–1975) – Zakład Urządzania Lasu 
i Prognoz (1975–1981) – Zakład Urządzania Lasu (1981–2000) – 
Zakład Urządzania i Monitoringu Lasu (2000–2009)  

Z. Użytkowania Zakład Użytkowania Lasu (1992–2009)
Z. Wydawniczy Zakład Naukowo-Wydawniczy w Krakowie (1945–1950)
Z. Wyk. i Efekt.  Zakład Doskonalenia Zawodowego (1974–1980) – Samodzielna 

Pracownia Efektywności Prac Badawczych (1978–1980) – Zakład 
Wykorzystania i Efektywności Prac Badawczych (1980–1986) – 
Samodzielna  Pracownia Wykorzystania i Efektywności Badań 
(1986–1988)

Z. Zarz. Zas. Leś. Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi (2010–) połączenie Zakładu 
Ekonomiki i Polityki Leśnej, Zakładu Urządzania i Monitoringu 
Lasu, Zakładu Użytkowania Lasu
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Wykaz pracowników Instytutu w latach 1930–2014 (pracujących co najmniej 5 lat)

Nazwisko i imię  Stopień i tytuł  Jednostka  
organizacyjna

 Stanowisko Okres 
pracy 
w IBLOstatnie miejsce pracy w Instytucie

Adamczyk Barbara Dz. Gosp.-Techn. sprzątaczka 1991–1998
Adamczyk Tadeusz Dz. Gosp.-Techn. kier. sekcji 1970–1976
Adamczyk  
Włodzimierz

mgr Z. Urządzania st. specjalista 1985–2002

Adamiak Jolanta Z. Gosp. Wod. laborant 1978–1984
Adamowicz Stanisław mgr inż. Z. Rej. Przem. kier. zakładu 1962–1969
Adamski Lesław mgr Z. Badań  

i Systemów
gł. specjalista 1994– 2000

Affek Maria Prac. W. Ściek. laborant 1957–1965
Albrecht Władysław inż. O. Użytkowania ok. 1936–

1939
Aleksandrowicz  
Bolesław, zob. Witold 
Aleksandrowicz  
Bolesław
Aleksandrowicz  
Jadwiga, zob.  
Jurkowska- 
-Aleksandrowicz  
Jadwiga
Aleksińska Hanna mgr Z. Ubocz. Prod. biolog 1979–1987
Ambroziak Jan St. Prototypów ślusarz 1953–1970
Ambroży Sławomir dr inż. Z. Reg. Górskich adiunkt 1979–
Anders Joanna, zob. 
Wieczorko-Anders 
Joanna
Androsiuk Mirosław Z. Lasów Natur. technolog 1985–1990
Andrzejczyk Tadeusz dr inż. St. Dośw. IBL adiunkt 1986–1994
Aniśko Ewa mgr inż. Z. Hod. i Gen. gł. specjalista 1981–
Aniśko Tadeusz mgr inż. Z. Mech. w Zagosp. specjalista 1979–1985
Anterszlak Małgorzata St. ds. Inwestycji kreślarz 1969–1973
Antosiewicz Zdzisław mgr inż. Z. Genetyki adiunkt 1949–1991
Arbatowski Stefan dr hab. inż., prof. IBL Z. Ekonomiki kier. pracowni 1970–1996
Arkuszewska Antonina mgr inż. Z. Informacji gł. specjalista 1990–2014
Armata Wiesława Prac. Informatyki operator 1984–1993
Bac Stanisław prof. zw. dr hab. inż. Z. Gosp. Wod. kier. zakładu 1957–1960
Baczkowski Grzegorz mgr Z. Rej. Przem. biolog 1978–1985
Bajko Grzegorz Z. Las. Natur. stolarz 1948–1953
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Bańcyr Ryszard Z. Genetyki  
(st. w Sójkach)

st. technolog 1973–1992

Barakowska Alicja Dz. Adm. Sękocin kucharz 1981–1998
Babij Joanna mgr inż. Lab. Chemii Środ. 

Przyr. 
st. specjalista 1980–

Baran Stanisław mgr inż. Z. Rej. Przem.  
(lab. w Krakowie)

adiunkt 1948–1963

Baraniak Lucyna Dz. Finansowy st. specjalista 1982–
Baranowska Elżbieta Ośrodek Szkol. st. referent 1969–1980
Baranowski Jan Sek. Zaopatrzenia kier. sekcji 1969–2003
Barański Ryszard mgr inż. Z. Gleboznawstwa prac. inż.-tech. 1957–1963
Bartkiewicz Barbara, 
zob. Bartkiewicz- 
-Kwapis Barbara 
Bartkiewicz-Kwapis 
Barbara

mgr inż. Z. Rej. Przem. st. specjalista b-t 1967–2001

Bartkiewicz-Jabłońska 
Julia

zast. prof. dr Z. Chem. Drewna kier. zakładu 1948–1949

Bartnik Alfred Z. Rej. Przem. robotnik 1974–1984
Bartosiak Piotr Sek. Transportu kierowca 1983–1991
Bartuszek Ewa St. ds. Aparatury starszy mistrz 1991–1998
Bartys Danuta Dz. Finansowy sam. księgowa 1976–1984
Batko Barbara mgr inż. Z. Rej. Przem. gł. specjalista 1985–2000
Bąkowski Józef dr inż. Z. Urządzania  

(prac. w Gdańsku)
adiunkt 1949–1988

Bednarski Józef Z. Gosp. Wod.  
(st. w Puczniewie)

st. technik 1975–1982

Bednarski Robert Z. Genetyki technolog 1988–1999
Benben Kazimierz mgr inż. Z. Fitopatologii adiunkt 1948–1985
Berent Jan prac. administra-

cyjny 
ok. 1936–
1939

Bernadzka Iwona mgr inż. Z. Urządzania adiunkt 1952–1963
1972–1977

Bernadzki Eugeniusz dr hab. inż. Z. Hodowli kier. pracowni 1952–1975
Bernasiuk Krystyna Dz. Adm.-Gosp. sprzątaczka 1966–1992
Białkiewicz Feliks prof. dr hab. inż. Z. Gosp. Wod. kier. zakładu 1947–1992
Bielawski Lucjan Z. Informacji st. technolog 1970–2005
Bielczyk Stanisław mgr inż. Z. Badania Drew. adiunkt 1946–1952
Bielecka-Fördös Ewa mgr Z. Informacji st. kustosz dypl. 1966–2005
Bieniek Jolanta Lab. Biol. Mol. st. specjalista 1995–
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Bieńkowska Monika mgr inż. Lab. Analiz technolog 1993–2000
Biernacka Elżbieta Z. Gleboznawstwa st. laborant 1975–1988
Biernat Maria Z. Żywicowania laborant 1950–1959
Biller Stella Z. Gleboznawstwa laborant 1975–1984
Bilski Zdzisław Dz. Gosp.-Techn. robotnik 1958–1963
Binkiewicz Maria Dz. Adm. Sękocin sprzątaczka 1979–1990
Birecka Irena mgr inż. Z. Gleboznawstwa st. asystent 1965–1970
Bitny-Szlachta Maria mgr inż. Z. Genetyki adiunkt 1936–1939

1948–1975
Bober Andrzej inż. St. Prototypów kier. stacji 1973–1988
Bobiec Andrzej dr inż. Z. Lasów Natur. asystent 1989–1997
Bochenek Barbara mgr Z. Informacji st. dokumenta-

lista
1969–1988

Boczoń Andrzej dr inż. Z. Ekologii adiunkt 1997–
Bogacki Włodzimierz Sudecka St. Dośw. robotnik 1986–1994
Bodył Marek mgr inż. Z. Hod. i Gen. asystent 2003–2012
Bogdanowicz Elżbieta mgr Z. Lasów Natur. specjalista 1987–1992
Bogucki Marian Dz. Adm. Sękocin robotnik 1981–1988
Bogusławski Zbigniew inż. Z. Gosp. Wod.  

(st. w Augustowie)
technolog 1967–1972

Boguszewski Jerzy Sek. Transportu mech. samocho-
dowy

1981–1988

Boguś Wiktoria Z. Reg. Gór. sprzątaczka 1970–1984
Bolechowska Krystyna Dz. Gosp.-Techn. st. maszynistka 1950–1960
Bołożuk Janusz Dz. Gosp.-Techn. st. inspektor 

ekon. 
1969–1976

Bołożuk Mirosława Sek. Spraw Prac. st. technolog 1970–2000
Bombalicki Leszek St. Prototypów st. technolog 1991–1998
Bonczek Tamara Z. Lasów Natur. sprzątaczka 1963–1971
Borecka Ewelina mgr inż. Sek. Spraw Prac. gł. specjalista 1974–2007
Borkowska Anna Z. Genetyki robotnik 1987–1992
Borkowska Krystyna Sek. Wydawnictw introligator 1993–1998
Borkowski Jakub dr hab. Z. Ekologii prof. nadzw.;

kier. zakładu 
(2008–2009)

1993–2011

Borkowski Piotr dr O. Historyczny kier. oddziału 1945–1947
Borowski Janusz mgr inż. Z. Genetyki inżynier 1967–1972
Borowski Kazimierz Z. Lasów Natur. st. specjalista 1987–
Borowski Stanisław mgr inż. Z. Lasów Natur. adiunkt 1946–1961
Borowski Zbigniew dr hab. Z. Ekologii prof. nadzw. 1993–
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Borowy Ryszard  
Kazimierz

mgr inż. Z. Hodowli st. ekonomista 1956–1972

Borusiewicz Adam mgr Z. Ochr. Pracy adiunkt 1945–1975
Borusiewicz Krystyna, 
zob. Madziara- 
-Borusiewicz Krystyna
Borzemska Cecylia Z. Dendrometrii ref. ekonomicz-

ny
1957–1970

Borzemski Edward 
Otton

mgr inż. Z. Dendrometrii adiunkt ok. 1931–
1939
1954–1968

Borzyszkowski Jan mgr Z. Gleboznawstwa st. asystent 1972–1985
Bosiak Andrzej dr inż. Z. Urządzania kier. zakładu 1978–1986
Bownik Ryszard Dz. Gosp.-Techn. fotograf 1962–1985
Bożym Jolanta mgr Z. Gleboznawstwa chemik 1985–1990
Brennejzen Borys mgr inż. Z. Fitopatologii adiunkt 1947–1971
Brodówna Krystyna O. IBL Kraków bibliotekarz 1949–1954
Brodzikowska  
Krystyna

Z. Łowiectwa sam. referent 1954–1978

Brodzikowski Wiktor mgr inż. Z. Ekonomiki gł. specjalista 1951–1992
Bromberg Anna mgr inż. Z. Ubocz. Prod. adiunkt 1949–1970
Bruchwald Arkadiusz prof. dr hab. inż. Z. Zarz. Zas. Leś. prof. nadzw. 1991–1995

2009–
Brudnicka Nadzieja Z. Ochr. Pracy pielęgniarka 1976–1981
Brudziński Jan Józef inż. kpt. pożarn. Z. Ochr. Ppoż. st. inspektor 1963–1971
Brzeźnicka Ewa Sek. Zaopatrzenia. st. ekonomista 1994–2006
Brzozowska  
Małgorzata

mgr Sekretariat kier. sekcji 
(2007–2014);
kier. działu 
(2014–)

1998–

Buchalczyk Lucjan O. Ochrony podreferendarz ok. 1934–
1939

Buczkowski  
Władysław

mgr inż. Z. Mech. w Zagosp. asystent 1974–1992

Budzyńska Helena mgr Dz. Planowania kier. działu 1963–1982
Budzyński Edward mgr inż. Z. Gosp. Wod. adiunkt 1968–1976
Bugdal-Wydra Urszula mgr Z. Rej. Przem. specjalista b-t 1975–1994
Bugno Marian inż. O. Użytkowania ok. 1936–

1939
Bugwin Mirosław Z. Lasów Natur. technolog 1989–1998
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Bukowski Jan Dz. Gosp.-Techn. palacz 1969–1979
Buła Elżbieta Dz. Gosp.-Techn. sprzątaczka 1975–1980
Burchardt Janina Dz. Gosp.-Techn. st. maszynistka 1967–1981
Bursa Andrzej Z. Mech. w Zagosp. st. technik 1969–1974
Burzyńska Halina Ośrodek Szkol. kelnerka 1976–1987
Burzyński Gerard mgr inż. Z. Genetyki adiunkt 1959–1999
Burzyński Jerzy prof. dr hab. inż Z. Ochrony kier. zakładu 1949–1995
Buschman Anna mgr Z. Rej. Przem. st. specjalista 1985–1996
Buszko Michał Z. Lasów Natur. strażnik leśny 1946–1950
Buszko Sergiusz Z. Lasów Natur. pomoc technika 1949–1970
Butenko Mirosława dr Z. Ubocz. Prod. adiunkt 1960–1991
Bychawska Stefania mgr inż. Z. Ochrony adiunkt 1969–1986
Byczkowski Antoni Dz. Finansowy kier. działu 1949–1962
Bylica Jakub Z. Las. Górskich laborant 1945–1957
Bystrowski Cezary dr inż. Z. Ochrony adiunkt 1994–
Cackowska Zofia Z. Hodowli st. technolog 1979–2002
Capecka Stanisława Z. Reg. Górskich technolog 1947–1951

1967–1981
Capecki Zenon prof. dr hab. inż. Z. Reg. Górskich kier. zakładu 1948–1997
Celejewska Grażyna mgr inż. Dz. Plan. Badań specjalista 1983–1995
Charczun Jan mgr inż. Z. Urządzania st. asystent 1971–1978
Chilarecki Ryszard mgr Z. Ekologii st. asystent 1969–1974
Chilecka Irena Z. Lasów Natur. laborant 1985–1992
Chilińska Małgorzata St. Dośw. IBL st. robotnik 1986–1993
Chłodny Józef dr Z. Rej. Przem. kier. pracowni 1972–1989
Chmielewski Witold doc. dr inż. Z. Genetyki kier. pracowni 1950–1984
Chobieniecka Krystyna Dz. Finansowy st. ekonomista 1995–2003
Chodzicki Edward prof. zw. dr hab. inż. Z. Las. Górskich kier. zakładu 1948–1951
Chojecka Teresa Rada Zakładowa st. insp.  

ekonomiczny
1967–1977

Cholewski Feliks Dz. Gosp.-Techn. mistrz 1965–1981
Chomicz Sabina Dz. Gosp.-Techn. portier 1951–1982
Chomicz Elżbieta dr inż. Z. Lasów Natur. adiunkt 2007–
Chrościcka Krystyna mgr inż. Z. Użytkowania gł. specjalista b-t 1985–1998
Chrzanowski Andrzej mgr inż. Z. Gosp. Wod. st. asystent 1972–1982
Chwojka Marzena mgr inż. Z. Badań i Syste-

mów
asystent 1991–1997

Chyczewski Stanisław inż. O. Żywicowania asystent ok. 1935–
1939
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Cichowicz Maria mgr Z. Ubocz. Prod. specjalista 1965–1982
Cichowska Joanna Z. Zarz. Zas. Leś. st. specjalista 1977–1982

1993–
Cichowski Paweł mgr inż. Z. Użytkowania kier. pracowni 1950–1993
Ciepielowski Andrzej dr hab. inż. Z. Siedlisko- 

znawstwa
docent 1991–2002

Cieplak Jadwiga Z. Genetyki laborant 1946–1968
Cieśla Adam dr inż. Z. Ekologii adiunkt 1994–
Cieśla Zuzanna mgr inż. Prac. Chem. st. specjalista 2006–
Cieślak Anna mgr inż. Z. Gosp. Wod. st. specjalista 1968–1989
Cieślak Kazimierz Dz. Gosp.-Techn. elektryk 1964–1973
Cieślikowska Jadwiga Ośrodek Szkol. recepcjonistka 1979–1998
Cieślikowska Józefa Ośrodek Szkol. sprzątaczka 1974–1991
Ciok Barbara mgr Z. Gleboznawstwa kier. pracowni 1957–1990
Ciok Stanisław Z. Hodowli st. laborant 1977–1983
Ciski Tadeusz St. ds. Inwestycji st. mistrz 1975–1982
Ciszek Joanna Prac. Informatyki mł. programista 1985–1991
Cybula Andrzej Z. Urządzania st. laborant 1968–1978
Cybulska Bronisława Z. Genetyki laborant 1956–1964
Cybulski Stanisław Dz. Gosp.-Techn. palacz 1976–1981
Czarnecki Jerzy mgr inż. Z. Prognoz st. inżynier 1937–1939

1972–1975
Czarnowski Maciej dr inż. Z. Ekologii sam. prac. nauki 1936

1948–1959
Czechowski Stefan O. Urządzania pomoc technika 1935–1939
Czeluśniak Władysław mgr inż. Z. Reg. Górskich st. asystent 1977–1983
Czerepko Janusz dr hab. kier. pracowni 

(2004–2009); 
kier. zakładu 
(2010–2013); 
dyr. Instytutu 
(2013–)

1997–

Czereyski Kazimierz, 
zob. Zaremba- 
-Czereyski Kazimierz
Czereyski Michał, zob. 
Zaremba-Czereyski 
Michał
Czopek-Wojtoń Maria O. IBL Kraków laborant 1952–1957
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Czuber Anna, zob. 
Strzembosz-Czuber 
Anna
Czul Władysław, zob. 
Gramatowski-Czul 
Władysław
Czumaj Ewa mgr Z. Ekonomiki asystent 1992–1996
Czuraj Marian mgr inż. Z. Ekonomiki sam. prac. nauki 1950–1955
Czyczyńska Alina inż. Z. Sur. Drzew. st. specjalista 1966–1985
Czyżewski Kryspin mgr inż. Z. Ekonomiki  

(st. w Siedlcach)
st. asystent 1968–1975

Ćwiek Halina Z. Ochrony st. laborant 1969–1975
Ćwikliński Leszek mgr inż. Z. Reg. Górskich st. asystent 1981–1988
Dackiewicz Andrzej Z. Lasów Natur. technik labor. 1956–1970
Dackiewicz Kazimierz inż. O. Żywicowania instruktor ok. 1936–

1939
Dargiel Maria mgr Z. Plantacji inżynier  

technolog
1968–1973

Danielewicz Karina mgr Dz. Finansowy gł. specjalista 2008–
Dawidowicz Bogusław inż. Z. Ubocz. Prod. technolog 1966–1979
Dawidowski Tadeusz Dz. Finansowy kier. działu 1944–1948
Dąbrowska Kazimiera Dz. Gosp.-Techn. sprzątaczka 1979–1989
Dąbrowska Danuta Dz. Gosp.-Techn. sam. referent 1978–1983
Dąbrowska Elżbieta mgr inż. Z. Siedliskoznaw-

stwa
gł. specjalista 1992–2006

Dąbrowska Jadwiga mgr inż. Z. Genetyki p.o. kier. St. 
Oceny Nasion

1946–1956

Dąbrowski Andrzej inż. Lab. Drewna kier. laborato-
rium

ok. 1931–
1939
1947–1952

Dąbrowski Jerzy dr Z. Rej. Przem. adiunkt 1965–1976
Dąbrowski  
Mieczysław

Z. Ochrony laborant 1948–1975

Dąbrowski Tadeusz mgr inż. Z. Plantacji adiunkt 1949–1973
Demiaszkiewicz  
Wiaczesław 

lek. wet. Z. Lasów Natur. kier. stacji 1944–1952

Denis Bożena dr inż. Z. Informacji adiunkt 1966–1969
1974–1983

Derewińska Halina Dz. Gosp.-Techn. introligator 1961–1980
Dębska Janina lek. med Sek. Spraw Prac. lek. zakładowy 1980–1993
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Dmyterko Elżbieta dr hab. Z. Zarz. Zas. Leś. prof. nadzw. 1978–
Doboszyńska Janina Z. Genetyki technolog 1963–1981
Dobrowolska Krystyna Ośrodek Szkol. z-ca kier. 1971–1985
Dobrowolska Dorota dr hab. Z. Ekologii prof. nadzw.;

kier. pracowni 
(2008–2009)

1983–

Dobrowolska Wiesła-
wa, zob. Zaremba- 
-Czereyska Wiesława
Dobrowolska- 
-Szewczak Danuta

Z. Wyk. i Efekt. st. referent 1978–1985

Dobrowolski Jacek Dz. Gosp.-Techn. elektryk 1984–1989
Dobrowolski Marek dr inż. Z. Ochrony adiunkt 1991– 2008
Doktorski Mieczysław Dz. Gosp.-Techn. palacz 1975–1980
Dołęga Hanna Dz. Finansowy księgowa 1966–1971
Dołęga Roman inż. Dz. Gosp.-Techn. kier. sekcji 1961–1974
Domagalska Zofia Dz. Gosp.-Techn. woźna 1956–1960
Domagała Jan Z. Reg. Górskich kierowca 1980–1987
Domański Jan Dz. Finansowy gł. księgowy 1975–1978
Dominik Tadeusz prof. zw. dr hab. inż. Z. Mikrobiologii kier. zakładu 1954–1961
Domino Anna dypl. ekon. Sek. Planowania specjalista 1973–1982
Dowhyluk Jan mgr inż. Z. Urządzania asystent 1948–1954
Dróżdż Marian inż. Z. Plantacji  

(st. w Prędocinie)
inż. technik 1957–1965

Dróżdż Halina mgr inż. Prac. Chem. gł. specjalista 1996–
Dubielecka Renata Ośrodek Szkol. technik  

żywienia
1980–1985

Dubrawski Jan Z. Hodowli st. laborant 1981–1986
Duda Barbara dr inż. Z. Fitopatologii adiunkt 1974–2009
Duda Hanna Z. Wyk. i Efekt. technolog 1982–1989
Duda Wojciech mgr inż. Z. Informacji gł. specjalista 1978–
Dudkiewicz  
Mieczysław

Z. Mech. w Zagosp. 
(zesp. w Toruniu)

konstruktor 1975–1980

Dudzińska Małgorzata dr inż. Z. Zarz. Zas. Leś. adiunkt 1992–
Dudziński Apolinary Dz. Normalizacji prac. inż.-techn. 1957–1966
Dunajska Jadwiga Sek. Spraw. Prac. st. ekonomista 1978–2007
Dunikowska Elżbieta mgr Z. Ekologii asystent 1951–1964
Dunikowski Stanisław doc. dr inż. Z. Ekologii kier. zakładu 1949–1994
Dusza Marianna Z. Ekologii technolog 1970–1977
Dusza Władysław Z. Genetyki palacz 1956–1972
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Dutkiewicz  
Włodzimierz

mgr inż. Z. Genetyki kier. pracowni 1963–1989

Dylewski Zbigniew inż. O. Rezerwatów ok. 1936–
1939

Dymza Stanisław inż. O. Użytkowania kier. pracowni ok. 1935–
1939

Dyrda Jadwiga Z. Rej. Przem. st. laborant 1973–1979
Dzbeńska-Zugaj Maria mgr Sek. Wydawnictw gł. specjalista 1987–2001
Dziekański Jan Sek. Zaopatrzenia st. ekonomista 1987–1992
Dziekoński Wojciech mgr inż. Z. Org. Prac Leś. st. asystent 1974–1985
Dzierzgowska Anna Dz. Gosp.-Techn. maszynistka 1965–1973
Dziewońska Krystyna Z. Rej. Przem. st. laborant 1971–1980
Dzięciołowska Danuta inż. Z. Ubocz. Prod. inżynier lab. 1961–1972
Dzięciołowski Ryszard prof. nadzw. dr hab. inż. Z. Łowiectwa kier. zakładu 1959–1986
Dziubak Danuta Sek. Planowania st. specjalista 1949–1952

1962–1993
Dziubak Jan inż. Z. Mech. w Zagosp. mechanik 1976–1984
Dziubak Wiesław mgr inż. Z. Mech. w Użytk. kier. prac. 1950–1984
Dziura Bernard mgr inż. Z. Rej. Przem. st. inżynier labor. 1963–1972
Eysmont Alicja Dz. Gosp.-Techn. maszynistka 1950–1955
Eysmont Krystyna Dz. Gosp.-Techn. maszynistka 1934–1939

1947–1949
Fabisiak Mieczysława, 
zob. Szerszeń  
Mieczysława
Falck Olga mgr O. Chor. Roślin 1936–1939
Falck Richard prof. dr O. Chor. Roślin 1936–1939
Falencka-Jabłońska 
Małgorzata

dr Z. Ekologii adiunkt 1985–

Falęcki Wojciech mgr radca prawny 1992–2002
Farfał Dorota, zob. 
Grygoruk Dorota
Fedorowicz Anna Dz. Finansowy st. księgowa 1977–1984
Fedorowicz Barbara Z. Genetyki chemik 1972–1983
Felenczak  
Włodzimierz

mgr inż. z-ca dyrektora 1960–1968

Fibiger Maria Z. Ochr. Pracy technik lab. 1969–1973
Fibiger Waldemar dr med. Z. Ochr. Pracy kier. zakładu 1969–1979
Fieńko Sergiusz Z. Lasów Natur. st. technik 1966–1972
Figlarz Helena Z. Lasów Natur. st. laborant 1948–1980
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Figlarz Irena Z. Lasów Natur. technolog 1980–1992
Fijałkowski Wojciech Dz. Gosp.-Techn. kier. sekcji 1956–1990
Filipek Janina, zob. 
Żurowska-Filipek 
Janina
Filipiak Wiesław mgr inż. Z. Użytkowania gł. specjalista 1974–2007
Filipowicz Maria Dz. Finansowy sam. księgowa 1945–1962
Filipowicz  
Włodzimierz

mgr inż. Z. Prognoz specjalista 1969–1982

Fiołek Stanisław dr inż. Z. Reg. Górskich kier. zakładu 1946–1972
Fonder Jadwiga mgr inż. Sekretariat kier. sekretariatu 

(1990–2009)
1983–2009

Fördös Ewa zob.  
Bielecka Fördös Ewa
Fortuński Marcin mgr inż. Z. Siedlisko- 

znawstwa
asystent 1995–2005

Fraszewska Maria Z. Ochr. Ppoż. (st. 
w Krzystkowicach)

laborant 1987–1993

Fraszewski Damian mgr inż. Z. Ochr. Ppoż. (st. 
w Krzystkowicach)

kier. stacji 1987–1997

Frączak Zygmunt St. Prototypów ślusarz- 
-mechanik

1969–1974

Fronczak Ewa mgr inż. Z. Zarz. Zas. Leś. st. specjalista 1987–
Frydrychewicz Juliusz inż. O. Ochrony asystent ok. 1933–

1939
Furdyna Ludwik mgr inż. Z. Rej. Przem. specjalista 1965–1978
Furmanek Krystyna Dz. Finansowy st. ekonomista 1991–2000
Gabryel Bronisław mgr inż. Z. Las. Górskich adiunkt 1950–1961
Galińska Irena mgr inż. Z. Pozyskania adiunkt 1961–1971
Galiński Wojciech dr inż. Z. Ekologii adiunkt 1991–1998
Gałązka Grażyna St. ds. BHP inspektor 1972–2008
Gałązka Lucyna Dz. Gosp.-Techn. robotnik 1969–1990
Gałązka Tadeusz Dz. Adm. Sękocin st. mistrz 1983–1998
Gambin-Rzewuska 
Elżbieta

Prac. Informatyki programista 1975–1980

Gano Włodzimierz inż. Bibl. DNLP kier. oddziału 1933–1939
Gapińska Natalia mgr inż. Z. Informacji st. dokumen- 

talista
1975–1987

Garbień-Pieniążkie-
wicz Danuta 

Z. Hod. i Gen. st. specjalista 1996–

Gauda Genowefa Z. Reg. Górskich portier 1950–1980
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Gawkowska Katarzyna mgr inż. Z. Gleboznawstwa technolog 1984–1993
Gawkowska Lucyna Z. Użytkowania st. ekonomista 1985–2011
Gawlak Urszula Sek. Spraw Prac. st. ekonomista 1973–1996
Gawlik Ewa Z. Rej. Przem. technik laborant 1965–1971
Gawliński Stanisław dr Z. Gleboznawstwa adiunkt 1973–1986
Gawłowska Antonina Dz. Gosp.-Techn. portier 1962–1966

1972–1982
Gawłowski Władysław Dz. Gosp.-Techn. robotnik 1979–1984
Gawronkiewicz  
Henryk

mgr inż. Z. Genetyki specjalista 1976–1983

Gawrońska Danuta Dz. Gosp.-Techn. sprzątaczka 1978–1985
Gawrońska Mirosława, 
zob. Soboń Mirosława
Gawroński Bolesław Sek. Zaopatrzenia magazynier 1974–1985
Gawroński Dariusz Sek. Transportu mech. samocho-

dowy
1979–1985

Gawrych Irena Z. Zalesiania laborantka 1950–1955
Gawryluk Janina Dz. Gosp.-Techn. sprzątaczka 1957–1971
Gayny Barbara mgr inż. Lab. Analiz gł. specjalista 1992–1998
Gazda Marek mgr inż. Z. Reg. Górskich st. specjalista 1988–2002
Gądek Aleksandra O. IBL Kraków księgowa 1951–1959
Gądek Kazimierz mgr inż. Z. Reg. Górskich p.o. asystenta 1953–1963
Gąsowska Matylda dr asystent ds. go-

spod. rybackiej
ok. 1936–
1939

Gąszczyk Katarzyna 
zob. Sikora Katarzyna
Gątorek Stefania, zob. 
Szramkowska-Gątorek 
Stefania
Gebauer Marian mgr inż. Z. Obr. Drewna asystent 1945–1952
Gecow Romuald doc. mgr inż. Z. Informacji kier. pracowni 1949–1979
Gembarzewski  
Andrzej

dr inż. Z. Ubocz. Prod. kier. zakładu  
(z-ca dyr. 
1976–80)

1976–1992

Geppert Władysław mgr inż. Z. Gleboznawstwa 1947–1953
German Irena mgr Z. Lasów Natur. asystent 1986–1994
Geszprych Janina Ośrodek Szkol. sprzątaczka 1976–1991
Gębara Renata Z. Rej. Przem. st. laborant 1969–1975
Gieleciński Andrzej St. Prototypów ślusarz 1977–1982
Giemza Jan Dz. Gosp.-Techn. referent 1952–1961
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Gierczyński Stanisław inż. O. Użytkowania ok. 1936–
1939

Gil Józef mgr inż. Z. Urządzania st. inż. techno-
log

1960–1973

Gil Wojciech dr inż. Z. Hod. i Gen. adiunkt; z-ca 
kier. (2010–)

1993–

Girżda Anna, zob. 
Kliczkowska Anna
Glina Sławomir mgr inż. Adm. st. specjalista;

kier. sekcji 
(2007–2010)

2006–

Glina Zbigniew płk. dypl. rez. Sam. Stanowisko ds. 
Obronności

gł. specjalista 2004–

Gładysz Alina mgr Z. Genetyki st. specjalista 1973–1989
Głaz Izabela mgr inż. Z. Genetyki asystent 1997–2007
Głaz Jan dr hab. Z. Urządzania prof. nadzw. 1990–2011
Głąbiński Jędrzej dr inż. Z. Ekologii adiunkt 1972–1992
Głębocka Eleonora Sekretarka dyrektora kier. sekr. ok. 1934–

1939
Głodek Teodozja Sek. Planowania st. ekonomista 1979–1996
Głowacka Barbara prof. dr hab. Z. Ochrony z-ca dyrektora 

(1997–2002); 
prof. nadzw. 
(2009-) 

1961–

Głowacki Roman inż. St. Oceny Nasion ok. 1936–
1939

Głuch Grażyna mgr inż. Z. Informacji gł. specjalista 1987–
Gnatowski Jan Dz. Gosp.-Techn. technik 1962–1967
Gniady Elżbieta Adm. st. specjalista 1978–
Gniady Ryszard Z. Zarz. Zas. Leś. st. specjalista 1978–
Gocławska Danuta mgr inż. Z. Lasów Natur. asystent 1962–1967
Goć Kazimierz dr inż. Z. Mech. w Zagosp. kier. zakładu 1979–1998
Godera Nikodem mgr inż. p.o. z-ca dyr. 1951–1952
Goleń Irena O. IBL Kraków księgowa 1945–1951
Goliński Marek Z. Ekologii technolog 1980–1986
Gołąb Paweł mgr inż. Z. Prognoz st. asystent 1978–1984
Gołąbek Eugeniusz Dz. Spraw Prac. kier. działu 1972–1982
Gołębiowski Marcin mgr inż. Z. Zarządzania Za-

sobami Leśnymi
asystent 2005–2013
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Gołos Piotr dr inż. kier. zakładu 
(2010–2013); 
z-ca dyr. (2014–)

1994–

Gomółka Józef mgr inż. Z. Ekonomiki st. ekonomista 1968–1974
Gordon Irena Dz. Gosp.-Techn. robotnik 1953–1981
Gordon Józef St. Prototypów st. rzem. –  

ślusarz
1961–1991

Gordon Teresa Dz. Adm. Sękocin portier 1969–1990
Gorzelak Andrzej prof. dr hab. inż. Z. Hodowli kier. zakładu 1958–2003
Gorzelak Krystyna Z. Plantacji st. laborant 1960–1965
Gosiewska Krystyna, 
zob. Żelawska- 
-Gosiewska Krystyna 
Gottwald Adam mgr inż. Z. Ochrony adiunkt 1952–1967
Gozdalik Maria dr inż. Z. Informacji kier. zakładu 

(2000–2010)
1975– 2010

Góralik Władysław mgr inż. Z. Gosp. Wod.  
(st. w Augustowie)

st. specjalista 1975–1982

Górecki Wiesław mgr inż. Z. Ekologii st. specjalista 1987–2001
Górka Dariusz St. ds. Aparatury technolog 1991–1998
Górka Tadeusz Sek. Transportu kierowca 1973–1997
Górka Wojciech mgr inż. Z. Genetyki  

(st. w Sójkach)
kier. stacji 1966–1992

Górnaś Edmund dr inż. Z. Ochrony adiunkt 1951–1981
Górnaś Maria Dz. Finansowy st. księgowa 1954–1962
Górny Mieczysław dr hab. inż. Z. Ekologii kier. pracowni 1960–1977
Górski Edward mgr inż. Z. Gosp. Wod. technolog 1965–1970
Górski Ludwik mgr inż. Z. Wydawniczy asystent 1945–1950
Gramatowski-Czul 
Władysław

mgr inż. Z. Las. Górskich st. asystent 1949–1955

Granc Apolinary Dz. Gosp.-Techn. dozorca 1969–1975
Graniczny Stefan doc. dr inż. Z. Hodowli docent 1946–1985
Grobicki Andrzej inż. Z. Genetyki inżynier 1959–1968
Grochala Grzegorz Adm. st. konserwator 1986–
Grochowski Jerzy prof. zw. dr hab. inż. Z. Dendrometrii kier. zakładu 1945–1949
Grochowski Wiesław prof. zw. dr inż.,  

czł. koresp. PAN
Z. Ubocz. Prod. kier. zakładu 1935–1939

1948–1978
Grodzki Mieczysław dr inż. Z. Użytkowania adiunkt 1956–1994
Grodzki Wojciech dr hab. Z. Reg. Górskich kier. pracowni

(1997–2014)
1984–
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Grudziński Tomasz mgr Z. Badań  
i Systemów

kier. pracowni 1985–1998

Grünberg Wanda mgr Z. Ochrony asystent 1977–1984
Grupiński Sławomir inż. Z. Gosp. Wod. technolog 1966–1971
Grużdź Jadwiga mgr Z. Gleboznawstwa asystent 1979–1988
Grużdź Zbigniew mgr Prac. Informatyki gł. specjalista 1979–1989
Grygoruk Dorota dr inż. Z. Ekologii adiunkt 1991–
Grynkiewicz Jerzy dr inż. Z. Hodowli adiunkt 1968–1986
Gryszko Józef Dz. Adm. Sękocin st. rzemieślnik 1984–1997
Gryz Jakub dr Z. Ekologii adiunkt 2007–
Grzesiczak Irena Dz. Planowania planista 1966–1979
Grzyb Mirosław dr inż. Z. Urządzania adiunkt 1990–1998
Grzybowski Stefan inż. O. Rezerwatów asystent ok. 1936–

1939
Gutowski Jerzy M. prof. dr hab. inż. Z. Lasów Natur. kier. zakładu 

(2007–2009)
1979–

Gutowski Jerzy T. mgr inż. Z. Hodowli adiunkt 1959–1990
Guzek Irena Dz. Gosp.-Techn. sprzątaczka 1969–1984
Gwiazda Marianna Z. Genetyki robotnik 1972–1985
Haber Aleksander prof. nadzw. dr inż. Z. Łowiectwa kier. zakładu 1947–1965
Hagowski Roman Dz. Gosp.-Techn. palacz 1971–1977
Haintze Stanisław inż. St. Prototypów kier. stacji 1950–1958
Hanke Barbara mgr Z. Ochr. Pracy st. asystent 1972–1988
Harasimowicz  
Zbigniew

mgr inż. Z. Ekologii st. asystent 1951–1961

Harasimowicz Zofia Z. Ekologii  
(st. w Jeziorach)

st. technik 1952–1976

Harasymowicz Maria dr Z. Ekologii st. asystent 1967–1988
Hass Grażyna Ośrodek Szkol. robotnik 1974–1983
Haus Mossie dr inż. O. Żywicowania asystent ok. 1937–

1939
Hausbrandt Jan inż. dyrektor 1930–1939
Hausbrandt Stanisława, 
zob. Szymkiewicz-
-Hausbrandt Stanisława
Hawrysiuk Stefan Dz. Gosp.-Techn. robotnik 1945–1957
Hawryś Zbigniew dr inż. Z. Rej. Przem. kier. zakładu 1971–2006
Hay Jan lek. wet. O. Rezerwatów 

(Lab. w Białowieży)
kier. laborato-
rium

ok. 1935–
1936
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Hejduk Kazimierz inż. Z. Mech. w Zagosp. st. specjalista 1975–1991
Hejmanowski  
Sławomir

dr inż. Z. Plantacji kier. zakładu 1952–1972

Henicz Ryszard mgr inż. St. ds. Ochrony 
Informacji 

gł. specjalista 1996–

Hildebrand Felicja Dz. Gosp.-Techn. archiwistka 1963–1972
Hildebrand Robert mgr Z. Zarz. Zas. Leś. gł. specjalista 1983–
Hilszczańska Dorota dr hab. Z. Fitopatologii prof. nadzw. 1995–
Hilszczański Jacek dr hab. Z. Ochrony kier. zakładu 

(2010–2013); 
z-ca dyr. (2013–)

1993–

Hirszel Maria Z. Genetyki technik 1953–1958
Hohenauer Monika mgr inż. Z. Hodowli st. asystent 1967–1976
Horecka Mieczysława Z. Ekologii sam. referent 1963–1981 
Horkiewicz Barbara mgr inż. Z. Ubocz. Prod. st. asystent 1954–1959
Horska Zofia, zob.  
Mościcka-Horska 
Zofia
Hrycyk Roman mgr inż. Z. Reg. Górskich adiunkt 1956–1970
Hudoń Grażyna Z. Lasów Natur. st. laborant 1985–1997
Huflejt Tomasz mgr inż. Z. Ochrony st. asystent 1977–1986
Ignatowicz Lech mgr Prac. Informatyki specjalista –  

informatyk 
1985–1991

Ilmurzyński Eugeniusz prof. nadzw. dr inż. Z. Hodowli kier. zakładu. 1950–1965
Iwanowska Zofia Z. Hodowli sam. referent 1971–1983
Jabłońska Julia, zob. 
Bartkiewicz-Jabłońska 
Julia 
Jabłońska Lucyna Dz. Gosp.-Techn. operator ksero 1973–1983
Jabłoński Marek dr inż. Z. Zarz. Zas. Leś. kier. zakładu 

(2014–)
1997–

Jabłoński Tomasz dr inż. Z. Ochrony adiunkt 1998–
Jachym Marcin dr inż. Z. Reg. Górskich adiunkt 1996–
Jackowski Marcin mgr inż. Z. Genetyki asystent 2001–2002

2003–2008
Jagielska Jadwiga mgr Z. Informacji st. asystent 1948–1954
Jagielski Antoni mgr Z. Fitopatologii adiunkt 1946–1954
Jagiełło Jadwiga Sek. Zaopatrzenia magazynier 1975–1987
Jagodzińska Joanna mgr inż. Z. Genetyki gł. specjalista 1987–2010
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Jagodzińska  
Stanisława

Sek. Adm. Sękocin sprzątaczka 1978–1998

Jakubowski Grzegorz mgr inż. Z. Hod. i Gen. gł. specjalista 1987–
Janeczek Dariusz mgr inż. Prac. Informatyki specjalista – 

elektronik
1987–1993

Janek Magdalena dr inż. Z. Ekologii adiunkt 1994–
Janicka Iwona mgr Z. Gleboznawstwa st. specjalista 1983–1991
Janiczek Mieczysław dr inż. Z. Badania Drew. kier. zakładu. 1945–1951
Janikowski Hieronim Z. Ochrony st. technik 1969–1975
Janiszewska Janina Dz. Gosp.-Techn. st. rzemieślnik 1982–1995
Janiszewska Teresa Z. Ochr. Ppoż. technolog 1972–1983
Janiszewski Bolesław dr inż. Z. Gleboznawstwa adiunkt 1960–1990
Janiszewski Wojciech Z. Ochrony st. specjalista 1971–
Jankowski Janusz inż. Z. Mech. w Zagosp. 

(zesp. w Toruniu)
st. specjalista 1975–1980

Janowiak Wojciech Dz. Gosp.-Techn. st. mistrz 1975–1984
Janowska Elżbieta Z. Prognoz sam. referent 1980–1989
Janson Lucjan prof. dr hab. inż. Z. Genetyki kier. zakładu 1952–1997
Jarociński Edmund Z. Gosp. Wod. robotnik 1969–1986
Jarosz Barbara Dz. Gosp.-Techn. sprzątaczka 1969–1977
Jaruga Tadeusz Dz. Gosp.-Techn. kierowca sa-

moch. 
1953–1980

Jaskulska Bożena mgr Z. Ochrony st. asystent 1982–1989
Jasnos Piotr dr inż. Z. Użytkowania kier. laborato-

rium 
1969–2005

Jastrzębski Stanisław dr inż. Z. Ekonomiki st. ekonomista 1961–1972
Jaszczyk Piotr Z. Rej. Przem. chemik 1979–1984
Jaworska Genowefa Ośrodek Szkol. rzemieślnik 1976–1991
Jaworski Tomasz dr inż. Z. Ochrony adiunkt 2008–
Jaworska Zofia Dz. Gosp.-Techn. dozorca 1956–1968
Jeszka Andrzej Adm. st. specjalista 1987–
Jewuła Eugeniusz dr inż. Z. Rej. Górskich kier. prac. 1952–1988
Jezielski Józef Dz. Gosp.-Techn. ślusarz- 

-mechanik
1951–1957

Jezierski Aleksander mgr inż. Z. Genetyki  
(st. w Klosnowie)

kier. stacji 1948–1950

Jezierski Feliks dr inż. O. Żywicowania kier. oddziału 1935–1939
Jędrol Katarzyna Z. Fitopatologii  

(st. w Krynicy)
sprzątaczka 1952–1969

Jędrysik Wacław mgr inż. Dz. Planowania kier. działu 1952–1969
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Jędrzejczyk Iwona Dz. Finansowy sam. księgowa – 
kasjer

1977–1985

Jędrzejewska Grażyna Ośrodek Szkol. pokojowa 1987–1993
Jędrzejewski Jacek Z. Hodowli st. technolog 1971–1977

1987–1996
Jędrzejewski Tomasz Z. Informacji technolog 1991–1998
Jodłowski Krzysztof dr inż. Z. Zarz. Zas. Leś. adiunkt;

kier. zakładu 
(2007–2009)

1988–

Józefaciuk Wanda dr inż. Z. Ekologii adiunkt 1954–1994
Józefczyk Zofia Dz. Gosp.-Techn. sam. referent 1957–1978
Jungowicz Feliks inż. O. Chor. Roślin asystent ok. 1936–

1939
Juraszek Piotr Z. Mech. w Zagosp. 

(zesp. w Toruniu)
st. mistrz 1975–1981

Jurkowska-Aleksan-
drowicz Jadwiga

lek. med. Z. Ochr. Pracy lekarz 1964–1977

Kachniarz Barbara Z. Informacji tech. dokumen-
talista

1974–1980

Kacperska Marianna Ośrodek Szkol. rzemieślnik 1974–1993
Kacperski Stefan inż. St. ds. Inwestycji gł. specjalista  

ds. energetyki
1973–1986

Kacprowicz Barbara Dz. Gosp.-Techn. sam. referent 1978–1983
Kaczmarczyk Anna St. Prototypów referent 1978–1984
Kaczmarczyk  
Grzegorz

Z. Gleboznawstwa st. laborant 1973–1984

Kaczmarek Irena Z. Ochr. Ppoż.  
(st. w Niedźwiadach)

technolog 1968–1980

Kaczmarek Krzysztof mgr inż. Z. Ekonomiki asystent 1997– 2006
Kaczor Bolesław inż. O. Urządzania asystent ok. 1934–

1939
Kaczorowska Elżbieta Dz. Adm. Sękocin st. rzemieślnik 1972–2002
Kaczorowska Eugenia Ośrodek Szkol. kucharz 1978–1998
Kaczorowska Ewa Z. Gleboznawstwa chemik 1973–1980
Kaczorowska  
Leokadia

Z. Gleboznawstwa technolog 1952–1991

Kaczorowska- 
-Petrowicz Maria

mgr Z. Ekologii inżynier 1950–1963

Kaczorowski Stanisław Dz. Adm. Sękocin st. rzemieślnik 1972–1997
Kadziewicz Jozefa Dz. Gosp.-Techn. sprzątaczka 1947–1962
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Kalbarczyk Jerzy St. ds. Inwestycji st. majster 1971–1975
Kaliciński Alfred Dz. Gosp.-Techn. kierowca sa-

moch. 
1961–1965

Kalinowski Michał dr inż. Z. Użytkowania adiunkt 1996–
Kalisiak Anna mgr Sek. Spraw Prac. kier. sekcji 1973– 2007
Kalisiewicz Renata Sek. Spraw Prac. st. referent 1989–1998
Kaliszewski vel  
Kaliszewski Adam

dr inż. Z. Zarz. Zas. Leś. adiunkt 2001–

Kałmykow Anna Z. Lasów Natur. sprzątaczka 1970–1976
1984–1990

Kamińska Janina Dz. Gosp.-Techn. portier 1957–1991
Kamińska Pelagia Ośrodek Szkol. robotnik 1974–1981
Kamiński Edward dr hab. inż. dyrektor 1937–1939

1962–1965
Kamiński Jerzy dr inż. Z. Ochrony st. specjalista 1966–1985
Kanecka Maria dr Z. Ochr. Pracy kier. pracowni 1968–1980
Kantorowicz  
Władysław

mgr inż. Z. Hod. i Gen. gł. specjalista 1976–

Kańska Janina Z. Ubocz. Prod. sam. referent 1951–1979
Kapsa Mariusz mgr inż. Z. Reg. Górskich st. specjalista 1995–
Kapuściński Stanisław prof. nadzw. dr inż. Z. Reg. Górskich kier. zakładu 1938–1939

1945–1963
Karaskiewicz Jerzy mgr inż. Z. Las. Górskich st. asystent 1951–1957
Karaszewska Maria Z. Ochrony technolog 1966–1985
Karaś Marek dr inż. Z. Reg. Górskich adiunkt 1988–2005
Karaś Tadeusz St. Prototypów st. mistrz 1974–1982
Karczewska Helena dr Prac. W. Ściek. kier. pracowni 1957–1966
Karczewski Henryk mgr inż. Z. Mech. w Zagosp. konstruktor 1961–1966
Karczmarczyk  
Grzegorz

Z. Gleboznawstwa st. laborant 1973–1984

Kardasiewicz Danuta Dz. Gosp.-Techn. sprzątaczka 1978–1991
Karlikowska Danuta lek. stomat. Sek. Spraw Prac. lek. stomatolog 1973–1993
Karlikowski Tytus prof. dr hab. inż. Z. Ochr. Ppoż. kier. zakładu  

(z-ca dyr. 1974–
1976)

1949–1999

Karolak Andrzej inż. Z. Mech. w Zagosp. gł. specjalista 1981–1988
Karolak Stanisław St. Prototypów majster 1968–1978
Karpińska Teresa Z. Lasów Natur. sprzątaczka 1989–2000
Karpiński Jan Jerzy prof. zw. dr hab. inż. Z. Ekologii kier. zakładu 1944–1965
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Karpiuk Anna Z. Lasów Natur. laborant 1991–1996
Kasperuk Stanisława Z. Ekonomiki st. technolog 1989–2001
Kawecka Amelia dr inż. Z. Lasów Natur. z-ca kier. 1962–1990
Kazimierczak Alina Sek. Spraw Prac. st. ekonomista 1972–2002
Kazubek Barbara Ośrodek Szkol. st. ekonomista 1983–1998
Kazubek Piotr Dz. Adm. Sękocin robotnik 1986–1995
Kermen Jadwiga doc. dr hab. Z. Gleboznawstwa docent 1967–1986
Kędzierski Zbigniew doc. dr inż. Z. Hodowli docent 1937–1939

1945–1978
Kidyba Eustachy Z. Mech. w Zagosp. ref. ekono- 

miczny
1961–1969

Kiełb Jan inż. O. Hodowli ok. 1936–
1939

Kiełek Grażyna Sekretariat st. specjalista 1985–
Kierończyk Stefania Dz. Gosp.-Techn. st. referent 1961–1979
Kieruzal Maria mgr inż. Z. Gosp. Wod.  

(st. w Puczniewie)
kier. stacji 1974–1986

Kieś Jan O. Żywicowania ok. 1937–
1939

Kijak Małgorzata mgr inż. Z. Ekonomiki gł. specjalista 1982–2004
Kiliński Mieczysław Ośrodek Szkol. palacz 1982–1991
Kinastowski Sławomir mgr inż. Z. Ochrony p.o. st. asystenta 1950–1952

1955–1958
Kinelska Jadwiga mgr Z. Fitopatologii asystent 1954–1959
Kisielewski Stefan mgr inż. Z. Reg. Górskich st. asystent 1968–1981
Klekowicz Jacek Z. Genetyki technolog 1972–1980
Kliczkowska Anna dr inż. Z. Siedlisko- 

znawstwa
adiunkt 1967–2003

Klimczyk Alina Z. Ochr. Ppoż. st. specjalista 1985–
Klimowicz Krzysztof Z. Genetyki technolog 1975–1986
Klisz Marcin dr inż. Z. Hod. i Gen. adiunkt 2004–
Klocek Andrzej prof. dr hab. inż. Z. Zarz. Zas. Leś. dyr. Instytutu 

(1990–2008); 
z-ca dyr.  
(2008–2009); 
prof. nadzw.

1990–

Klubińska Teresa Z. Urządzania st. technolog 1969–1998
Kluziński Leszek dr inż. Z. Zarz. Zas. Leś. gł. specjalista 1999–
Kłopacka Eleonora Dz. Gosp.-Techn. sprzątaczka 1951–1955
Kłoskowska Anna mgr inż. Z. Hodowli adiunkt 1961–1997
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Kobyliński Feliks mgr inż. Z. Informacji adiunkt ok. 1934–
1939
1970–1975

Kobyłecka Dorota mgr inż. Sek. Planowania gł. specjalista 1989– 2007
Kocel Janusz dr hab. inż. Z. Ekonomiki prof. nadzw. 1975–
Koehler Witold prof. zw. dr inż. Z. Ochrony kier. zakładu 1935–1939

1949–1974
Kocięcki Stefan doc. mgr inż. Z. Genetyki kier. zakładu 1947–1990
Kolk Andrzej prof. dr hab. Z. Ochrony kier. zakładu 

(1991–2009); 
prof. nadzw.

1962–

Komorowska Lucyna, 
zob. Ostrowska- 
-Komorowska Lucyna
Komorowski Jacek dr inż. Z. Mech. w Użytk. kier. pracowni 1968–1994
Konopacka Wanda inż. O. Chor. Roślin asystent  

kierujący
1931–1932

Konopka Janina Dz. Gosp.-Techn. robotnik 1982–1997
Konopka Kazimierz inż. O. Żywicowania ok. 1937–

1939
Kopron Halina Z. Gleboznawstwa 

(st. w Puławach)
st. laborant 1973–1980

Kopryk Witold mgr inż. Z. Hodowli gł. specjalista 1968–2013
Korczak Dariusz Dz. Adm. Sękocin st. rzemieślnik 1982–1997
Korczyk Adolf doc. dr hab. Z. Lasów Natur. docent 1967–2007
Korzuchowski Ryszard Sek. Transportu kierowca 1979–1986
Korzybski Damian mgr inż. Administracja gł. specjalista 2004–
Kos Andrzej Z. Urządzania st. laborant 1978–1985
Kosibowicz  
Mieczysław

dr inż. Z. Reg. Górskich adiunkt 1987–

Kosiński Krzysztof mgr Z. Badań  
i Systemów

asystent 1991–1997

Kossak Simona prof. dr hab. Z. Lasów Natur. kier. zakładu 1975–2007
Kossakowska Anna mgr inż. Z. Urządzania specjalista 1969–1981
Kostana Sławomir Dz. Adm. Sękocin palacz c. o. 1986–1992
Kostera Alicja Z. Genetyki techn. laborant 1968–1975
Kostyrko Józef mgr inż. Z. Ekologii kier. zakładu;  

z-ca dyr. 
(1931–1939, 
1946–1948)

1931–1939
1946–1951

Koszałka Anna mgr Dz. Finansowy gł. specjalista 1991– 2007
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Kotarba Barbara Z. Informacji technik dokum. 1989–1998
Kotomski Dariusz Adm. st. konserwator 1988–
Kotowski Wojciech mgr Z. Ekologii asystent 1978–1994

Kowalczyk Jan dr hab. Z. Hod. i Gen. prof. nadzw. 1992–
Kowalkowski Alojzy doc. dr hab. inż. Z. Gleboznawstwa kier. zakładu 1970–1985
Kowalska Anna mgr inż. Z. Ekologii gł. specjalista 1993–
Kowalska Danuta Z. Ekologii technolog 1972–1989
Kowalska Grażyna Prac. Chem. st. specjalista 1974–
Kowalska Iwona mgr Z. Genetyki st. asystent 1984–1989
Kowalski Leszek Dz. Gosp.-Techn. mistrz 1973–1978
Kozak Irena Z. Lasów Natur. technolog 1983–1991
Kozak Leon Z. Lasów Natur. kierowca 1947–1950
Kozak Walentyna Z. Lasów Natur. sam. referent 1975–1982
Kozakiewicz Andrzej mgr inż. Z. Mech. w Zagosp. adiunkt 1988–1997
Koziara Zygmunt St. ds. BHP inspektor 1995–2000
Koziarska Krystyna Dz. Finansowy z-ca gł. księgo-

wego
1965–1990

Kozioł Marek dr inż. Z. Reg. Górskich adiunkt 1986–1996
Kozłowska Czesława prof. dr hab. Z. Fitopatologii docent 1952–1988
Kozłowski Zbigniew mgr inż. Z. Żywicowania 1960–1965
Krach Hermina mgr inż. Z. Chem. Drewna ok. 1936–

1939
1948–1951

Krajewska Elżbieta Z. Rej. Przem. st. laborant 1982–1989
Krajewski Adam mgr inż. Z. Gosp. Wod. st. asystent 1977–1982
Krajewski Tadeusz mgr inż. Z. Gosp. Wod. gł. specjalista 1973–1991
Krajewski Szymon mgr inż. Z. Hod. i Gen. gł. specjalista 1997–
Krajski Wacław doc. mgr inż. Z. Ekonomiki sam. prac. nauk-

-bad.; z-ca dyr. 
(1951–1957)

1951–1964

Krakowiak Lech Sek. Transportu kierowca 1988–2012
Krasowski Andrzej Prac. Informatyki st. programista 1977–1987
Kratzer Wanda Dz. Finansowy kier. sekcji 1970–1972

1974–1981
Krawczak Anna Z. Gleboznawstwa pomoc techn. 1964–1972
Krawczak Tadeusz Dz. Gosp.-Techn. kierowca 1958–1990
Krawczyk Elżbieta mgr Z. Informacji st. bibliotekarz 1954–1961
Krawczyńska Zofia Z. Informacji st. technolog 1984–2002
Krawczyński Wiesław mgr inż. Z. Las. Górskich adiunkt 1946–1951
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Kredowska Zbigniewa Z. Hodowli referent ekono-
miczny

1961–1968

Kreutzinger  
Maksymilian

prof. nadzw. dr inż. Z. Gosp. Wod. kier. zakładu; 
kier. Z. Urządz. 
(1948–1949); 
dyrektor  
(1949–1962)

1948–1969

Krężel Bożena mgr Z. Informacji dokumentalista 1981–1986
Kropczyńska Ewa mgr Z. Gosp. Wod. biolog 1974–1982
Krowicki Przemysław mgr inż. Z. Badań  

 Systemów
st. technolog 1981–1987

1991–1997
Król Halina dr inż. Z. Gleboznawstwa kier. pracowni 1967–1980
Królicki Ryszard mgr inż. Adm. kier. działu 

(1991–2001); 
kier. sekcji 
(2001–2014)

1991–

Królikowski Lucjan prof. zw. dr inż. Z. Gleboznawstwa kier. zakładu 1936–1939
1945–1970

Kruczek Leon Dz. Adm. Sękocin konserwator 
hydraulik

1957–1972
1976–1987

Kruczek Leszek Z. Informacji st. specjalista 1978–
Kruk Krzysztof Sek. Zaopatrzenia st. referent 1978–1982
Krupska Zofia Z. Gosp. Wod. st. laborant 1967–1974
Krusiewicz Elżbieta  Ośrodek Szkol. recepcjonistka 1975–1992
Kryłow Stefan mgr radca prawny 1960–1971
Krysik Wacława Dz. Finansowy sam. księgowa 1978–1985
Krzemińska Irena Z. Urządzania technolog 1967–1990
Krzemiński Krzysztof Dz. Adm. Sękocin ogrodnik 1983–1990
Krzeszkiewicz  
Włodzimiera

dr inż. St. Oceny Nasion 1936–1938

Krzysik Franciszek prof. nadzw. dr hab. inż. dyrektor 1944–1945
Krzysztofiak Anna mgr St. Dośw. IBL asystent 1987–1992
Krzysztofiak Lech dr St. Dośw. IBL adiunkt 1986–1993
Krzysztofik Eugeniusz inż. O. Chor. Roślin asystent ok. 1937–

1939
Krzysztoszek Jolanta Sek. Inwestycji st. specjalista 2001–
Krzyżanowska Izabela mgr inż. gł. księgowa 2009–2014
Księżyk Krystyna Z. Rej. Przem. dozorca 1983–1990
Kubiak Krystyna Z. Gleboznawstwa st. technolog 1986–1996
Kubiak Tomasz mgr inż. Z. Mech. w Zagosp. st. asystent 1967–1976
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Kucharska Anna Z. Genetyki  
(st. w Sójkach)

sprzątaczka 1976–1992

Kucharska Krystyna mgr inż. Z. Gosp. Wod. gł. specjalista 1972–1996
Kucharski Józef Z. Genetyki  

(st. w Sójkach)
rzemieślnik 1976–1992

Kucharski Krzysztof Dz. Gosp.-Techn. portier 1987–1993
Kuczko Tadeusz Z. Lasów Natur. st. laborant 1984–1994
Kuczkowska Iwona mgr Z. Gleboznawstwa asystent 1973–1982
Kuczyński Fryderyk inż. O. Urządzania asystent ok. 1934–

1939
Kuczyński Władysław O. Żywicowania ok. 1937–

1939
Kuć Marianna Dz. Finansowy sam. księgowa 1968–1987
Kudlewska Elżbieta Z. Lasów Natur. sprzątaczka 1991–
Kudlewski Adam Z. Lasów Natur. st. specjalista 1989–
Kukowska Maria Dz. Finansowy insp. ekono-

miczny
1966–1970

Kulawiec Barbara Dz. Finansowy st. ekonomista 1978–1995
Kulesza Jan mgr Z. Ochrony kier. pracowni 1957–1975
Kulesza Jarosław mgr inż. Z. Urządzania st. asystent 1978–1983
Kulesza Wanda mgr inż. Z. Prognoz asystent 1978–1987
Kulig Ludwik mgr inż. Z. Reg. Górskich kier. pracowni 1966–1972
Kulikowska Maria Z. Sur. Drzew. sam. referent 1975–1987
Kulówna Wanda O. IBL Kraków maszynistka 1945–1950
Kurkowska Teresa Z. Ochrony st. technolog 1974–2013
Kurkowski Wojciech Z. Ochrony technolog 1976–1985
Kuskowski Józef mgr inż. Z. Wyk. i Efekt. st. specjalista 1976–1981
Kustosz Halina Ośrodek Szkol. recepcjonistka 1982–1991
Kuśta Jan St. Prototypów woźny 1956–1970
Kuźma Józef Z. Zalesiania laborant 1949–1957
Kuźma Tadeusz inż. Z. Gosp. Wod.  

(st. w Augustowie)
technolog 1962–1972

Kuźniar Kazimierz dr inż. Z. Gleboznawstwa kier. zakładu 1945–1949
Kwapiński Andrzej inż. Z. Rej. Przem. technolog 1971–1978
Kwapis Zygmunt mgr Z. Rej. Przem. st. specjalista b-t 1977–2008
Kwiatkowska Janina Z. Genetyki st. technolog 1988–1996
Kwiatkowska Janina Z. Gosp. Wod. st. technolog 1960–1991
Kwiatkowska Joanna Z. Lasów Natur. laborant 1946–1966
Kwiatkowska  
Małgorzata

Dz. Finansowy księgowa 1990–1995
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Kwiatkowski  
Mirosław

mgr inż. Z. Ochr. Ppoż. gł. specjalista 1985–

Kwiecień Ryszard dr inż. Z. Zarz. Zas. Leś. adiunkt 1977–
Lange Joanna Z. Gleboznawstwa chemik 1971–1982
Laskowska Katarzyna mgr inż. Z. Zarz. Zas. Leś. asystent 2003–
Laskowska Wanda mgr Z. Ubocz. Prod. kier. pracowni 1948–1975
Laszczka Michalina Dz. Gosp.-Techn. sprzątaczka 1962–1990
Latocha Eryk doc. dr hab. inż. Z. Rej. Przem. kier. zakładu 1969–1990
Latocha Irena mgr inż. Z. Rej. Przem. st. specjalista 1969–1985
Latos Andrzej mgr inż. Z. Genetyki  

(st. w Sójkach)
gł. specjalista 1971–1974

1985–1998
Lech Adam mgr inż. Z. Ochrony st. specjalista 1980–1994
Lech Paweł dr inż. Z. Ochrony adiunkt 1986–
Lefek Ewelina mgr inż. Dz. Organizacji 

Badań
specjalista 2008–2013

Lejkam Stefan Dz. Gosp.-Techn. archiwista 1972–1992
Lenarczyk Dorota mgr inż. Z. Fitopatologii asystent 1985–1997
Lenarczyk Kazimiera Ośrodek Szkol. st. magazynier 1968–1982
Lenart Krystyna zob. 
Ordyna-Lenart  
Krystyna
Lesser Aleksandra Z. Ekologii ref. ekono- 

miczny
1949–1970

Leszczyńska Grażyna Sek. Wydawnictw st. technolog 1990–1998
Leszczyńska Irena Dz. Gosp.-Techn. sprzątaczka 1961–1969
Leśniak Andrzej dr hab. inż. Z. Ekologii docent 1959–1980
Leśniak Joanna Ośrodek Szkol. referent 1969–1975
Lewandowska Ewa mgr Z. Informacji gł. specjalista 1988–
Lewandowski Bogdan Dz. Gosp.-Techn. kierowca 1964–1972
Lewandowski Jerzy inż. Z. Ubocz. Prod. inż. laborant 1959–1963
Lewandowski Marek Sek. Transportu kierowca 1980–1986
Lewandowski Marian Dz. Gosp.-Techn. portier 1981–1991
Lewandowski  
Zdzisław

mgr inż. Z. Łowiectwa st. specjalista 1976–1991

Lewartowski Zenon mgr Z. Lasów Natur. st. asystent 1976–1982
Lewiński Wacław Dz. Gosp.-Techn. kancelista 1958–1963
Lewkowicz Elżbieta Dz. Gosp.-Techn. rzemieślnik 1969–2000
Lichocki Stanisław Ośrodek Szkol. palacz 1962–1983
Lichorad Bogusław mgr inż. Z. Ekologii st. asystent 1977–1983
Linde Anna inż. Z. Ubocz. Prod. inż. laborant 1965–1973
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Lipiec Jan Z. Lasów Natur. palacz 1976–1995
Lipińska Hanna Z. Hod. i Gen. st. specjalista 1991–
Lipiński Sławomir mgr inż. Z. Ochrony gł. specjalista 1987–1995

2001–
Lis Jerzy mgr Z. Rej. Przem. specjalista 1984–1989
Lis Zygmunt Z. Gosp. Wod. robotnik 1977–1986
Lisowicz Wiktor mgr inż. Z. Mech. w Użytk. kier. pracowni 1970–1985
Lissy Małgorzata Z. Ochrony st. specjalista 1983–
Litkie Kazimierz St. ds. Inwestycji brygadzista 1967–1973
Litkie Mieczysław St. Prototypów kowal 1968–1974
Liwińska Aleksandra mgr inż. Z. Badań  

i Systemów
asystent 1987–1997

Liwińska Wanda Ośrodek Szkol. recepcjonistka 1992–1998
Liwiński Leszek Dz. Adm. Sękocin stolarz 1969–1991
Liwkowicz Krystyna Sek. Zaopatrzenia st. ekonomista 1978–1992
Lotz Danuta mgr Z. Informacji st. specjalista 2006–
Lubańska Barbara mgr inż. Z. Wyk. i Efekt. specjalista 1972–1983
Lubaszka Wojciech Sek. Wydawnictw st. rzemieślnik 1987–1993
Lutyk Piotr mgr inż. Z. Ochrony st. asystent 1976–1985
Łabudek Jan inż. Z. Genetyki  

(st. w Prędocinie)
st. specjalista 1965–1995

Łagowska Barbara Dz. Gosp.-Techn. portier 1967–1969
1980–1991

Łaski Roman Sek. Spraw Prac. kier. działu 1950–1957
Ławecka Renata mgr inż. Z. Mech. w Zagosp. asystent 1988–1997
Łępa Zofia Z. Rej. Przem. st. laborant 1983–1996
Łojszczyk Luba Dz. Gosp.-Techn. sprzątaczka 1979–1991
Łonkiewicz Bogdan dr inż. Z. Badań  

i Systemów
kier. zakładu 1963–1998

Łopusiewicz Romuald mgr inż. Sudecka St. Dośw. gł. specjalista 1986–1994
Łozińska Anna mgr inż. St. Dośw. IBL asystent 1987–1994
Łoziński Jacek mgr inż. St. Dośw. IBL technolog 1986–1992
Łuczak Henryk Dz. Adm. Sękocin palacz 1967–1983
Łuczak Jadwiga inż. Z. Genetyki  

(st. w Prędocinie)
specjalista 1975–1985

Łuczak Józef Ośrodek Szkol. palacz 1968–1982
Łuczak Michał Ośrodek Szkol. palacz 1975–1981
Łuczak Szczepan inż. O. Żywicowania asystent ok. 1936–

1939
Łukasiewicz Maria Z. Ochrony st. technolog 1986–1995
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Łukaszewicz Jan dr inż. Z. Hod. i Gen. adiunkt 1987–
Łukomska Helena Z. Ochrony technolog 1968–1980
Łukomski Łukasz dr inż. Z. Ubocz. Prod. adiunkt 1982–1987
Łukomski Stefan doc. dr hab. inż. Z. Fitopatologii  

Z. Informacji
kier. pracowni 
gł. specjalista

1959–1988
1989–1995

Łukowski Jerzy Sek. Zaopatrzenia specjalista 1979–1989
Łuszczak Jadwiga inż. Z. Genetyki  

(st. w Sójkach)
specjalista 1975–1985

Łysiak Barbara Z. Hodowli techn. laborant 1968–1974
Łyżwińska Stanisława Z. Ochr. Ppoż.  

(st. w Krzystko- 
wicach)

sprzątaczka 1984–1992

Machnacz-Mikułowska 
Katarzyna

mgr Z. Informacji dokumentalista 
dypl. 

1986–1998

Maciaszek Bogdan Z. Gosp. Wod. robotnik 1975–1986
Maciaszek Danuta mgr inż. Z. Gleboznawstwa st. asystent 1980–1988
Maciaszek Mirosława Z. Gosp. Wod. st. laborant 1980–1986
Madej Krystyna mgr inż. Z. Prognoz technolog 1984–1990
Madejski Tadeusz Dz. Gosp.-Techn. portier 1987–1993
Madziara-Borusiewicz 
Krystyna

dr inż. Z. Reg. Górskich adiunkt 1947–1958
1964–1967

Magierek Stefan mgr St. Ds. Obron. specj. ds. obron-
nych

1983–1995

Majewska Grażyna Ośrodek Szkol. st. referent 1975–1980
Majewski Feliks St. Prototypów mech. samoch. 1977–1982
Majewski Marian Dz. Adm. Sękocin portier 1988–1994
Majkowski Roman Dz. Finansowy sam. referent 1977–1983
Makarewicz Antoni Z. Lasów Natur. dozorca 1952–1958
Makowska Ewa mgr inż. Dz. Planowania inżynier 1967–1975
Makowska Zofia Dz. Adm. Sękocin dozorca 1974–1988
Makowski Jan Dz. Adm. Sękocin robotnik 1980–1988
Makowski Kazimierz mgr inż. Z. Urządzania st. specjalista 1948–1989
Malcan-Gorzelnik 
Elżbieta

Z. Informacji technik dokum. 1980–1987

Malczewska Maria dr Z. Ochrony adiunkt 1991–1997
Malec Rafał mgr Z. Ekonomiki specjalista 1968–1969

1972–1979
Malinowski Henryk prof. dr hab. inż. Z. Ochrony prof. zwycz. 1991– 2011
Malinowski Ludwik inż. Z. Genetyki st. specjalista 1977–1985
Malzahn Elżbieta dr hab. Z. Lasów Natur. prof. nadzw. 1983–
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Małachowska Jadwiga mgr Z. Badań  
i Systemów

gł. specjalista 1985–

Małecka Monika dr inż. Z. Ochrony adiunkt 1984–
Marchlik Wanda mgr Dz. Finansowy kier. sekcji 1992–1999
Marciniak Elżbieta Sek. Wydawnictw rzemieślnik 1980–1993
Marciniak Irena Z. Informacji st. technik doku-

ment. 
1967–1984

Marciszewska Wanda Dz. Finansowy st. specjalista 1985–
Marczak Barbara Ośrodek Szkol. kier. ośrodka 1973–1998
Marek Seweryn mgr inż. Z. Wyk. i Efekt. kier. pracowni 1968–1982
Margos Janina Dz. Gosp.-Techn. insp. ekono-

miczny
1975–1983

Markiewicz Ludgarda mgr Z. Informacji adiunkt 1972–1979
Markiewicz Anna mgr inż. Z. Zarz. Zas. Leś. specjalista 2006–
Markiewicz Piotr dr inż. Z. Hod. i Gen. adiunkt 1999–2013
Martynow Jarosław Dz. Gosp.-Techn. robotnik 1964–1969
Marzec Piotr inż. Z. Fitopatologii technolog 1972–1980
Mateja Lesław mgr inż. Z. Hodowli st. specjalista 1974–1982 

1983–1995
Matras Jan dr inż. Z. Hod. i Gen. kier. zakładu 

(2010–)
1977–

Matraś Elżbieta Prac. Informatyki st. referent 1975–1980
Matusz Stanisław prof. zw. dr inż. Z. Mech. w Zagosp. kier. zakładu;  

z-ca. dyr.  
(1957–1965)

1948–1977

Matuszczyk Irena mgr inż. Z. Rej. Przem. gł. specjalista 1975–2008
Matuszewski Gustaw dr inż. Sek. Planowania adiunkt 1977–2003
Matysiak Tomasz Z. Gleboznawstwa chemik 1972–1980
Mazaraki Aleksander mgr inż. Z. Las. Górskich adiunkt; kier.  

Z. Urządz. 
(1945–1948)

1945–1951

Mazurkiewicz Zenon mgr Dz. Finansowy z-ca dyr. ds. 
adm.-ekon.;  
gł. księgowy

1976–1991

Mąkosa Kazimierz prof. dr hab. inż. Z. Urządzania  
(prac. w Gdańsku)

profesor 1950–1993

Meresiński Czesław inż. O. Urządzania ok. 1934–
1939

Miazga Jerzy mgr inż. Z. Mech. w Zagosp. st. inż. tech-
nolog

1959–1963

rozwoj.indd   278 2015-06-01   10:56:43



 279

Nazwisko i imię  Stopień i tytuł  Jednostka  
organizacyjna

 Stanowisko Okres 
pracy 
w IBLOstatnie miejsce pracy w Instytucie

Michalak Anna Z. Rej. Przem. st. technolog 1976–2008
Michalak Roman dr inż. Z. Urządzania adiunkt 1991–2008
Michalak Teresa Dz. Finansowy księgowa 1951–1957
Michalska Krystyna Dz. Adm. Sękocin sprzątaczka 1975–1988
Michalski Zdzisław Z. Ochr. Ppoż. technolog 1958–1981
Michel Regina Z. Żywicowania technik 1948–1959
Mierzejewska  
Waleriana

inż. Z. Informacji st. specjalista 1954–1958
1967–1991

Mierzejewski  
Wawrzyniec

mgr inż. Z. Hodowli adiunkt 1948–1987

Mikołajczyk Zofia Dz. Gosp.-Techn. sprzątaczka 1963–1987
Mikułowski Mikołaj dr inż. Z. Hodowli adiunkt 1978–2005
Mikułowski Stanisław lek. med. Z. Poradnia lekarz 1977–2000
Milczarek Stanisław Dz. Adm. Sękocin st. rzemieślnik 1969–1994
Milewska Alicja Dz. Finansowy st. ekonomista 1980–2010
Milewska Jadwiga Dz. Adm. Sękocin sprzątaczka 1988–1998
Milewska Małgorzata Dz. Adm. Sękocin sprzątaczka 1970–1990
Milewski Jan inż. Z. Genetyki inżynier;  

kier. Z. Plant. 
(1956–1968)

1956–1974

Millak Włodzimierz mgr inż. Z. Informacji rzecznik  
patentowy

1969–1992

Miniuk Violetta mgr inż. Z. Lasów Natur. technolog 1995–2000
Minkwitz Aleksander Dz. Adm. Sękocin z-ca kier. sekcji 1982–1990
Mionskowski Marcin mgr inż. Z. Zarz. Zas. Leś. gł. specjalista 2007–
Mirgos Janina Z. Gleboznawstwa st. referent 1975–1983
Misiak Teresa Dz. Finansowy st. ekonomista 1990–2012
Misiewicz Grażyna mgr inż. Prac. Chem. gł. specjalista 1995–
Misiewicz Jarosław dr inż. Z. Łowiectwa adiunkt 1987–1999
Miszczuk Małgorzata mgr inż. Prac. Informatyki kier. pracowni 1974–1996
Mitlejner Rafał Lab. Biol. Mol. technolog 2009–
Miścicki Stanisław mgr inż. Z. Urządzania asystent 1977–1983
Mitka Józef mgr inż. Z. Ekonomiki specjalista 1981–1987
Mlonek Czesława Sek. Spraw Prac. telefonistka 1979–1999
Młynarski Wojciech mgr inż. Z. Zarz. Zas. Leś. asystent 2008–
Moczarski Janusz St. Prototypów st. rzemieślnik 1973–1997
Moczygęba Zygmunt Dz. Gosp.-Techn. rob. gospo- 

darczy
1984–1990

Mokrzycka Zofia mgr Sek. Planowania gł. specjalista 1988–2006
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Molak Antoni Dz. Adm. Sękocin portier 1970–1990
Molak Marek St. Prototypów st. rzemieślnik 1969–1997
Molak Piotr St. Prototypów ślusarz 1991–1996
Molenda Hanna Prac. Informatyki technolog 1964–1977
Molenda Tadeusz prof. zw. dr hab. inż. Z. Prognoz kier. zakładu;  

z-ca dyr.  
(1972–1974)

1972–1975

Monkielewicz Leszek dr inż. Z. Sur. Drzew. kier. zakładu 1961–1979
Monkiewicz Katarzyna mgr Z. Ochr. Pracy psycholog 1977–1984
Morawska Helena Dz. Gosp.-Techn. sprzątaczka 1959–1967
Morawski Jan Sek. Transportu kier. sekcji 1980–1986
Morow Krzysztof dr Z. Ekologii adiunkt 1968–1986
Moskała Józef mgr inż. Z. Ubocz. Prod. st. asystent 1979–1989
Moszczak Tadeusz St. Prototypów technik 1954–1961
Moszczyński Tadeusz mgr inż. Z. Mech. w Zagosp. technolog 1978–1988
Mościcka-Horska 
Zofia

Z. Żywicowania asystent 1948–1953

Mościcki Andrzej mgr inż. St. ds. Inwestycji inżynier 1965–1974
Mozgawa Jerzy dr hab. inż. Z. Badań  

i Systemów
kier. pracowni 1991–1995

Możdżyńska Danuta Ośrodek Szkol. recepcjonistka 1993–1998
Mroczkiewicz Leon prof. nadzw. dr inż. Z. Urządzania sam. prac. nauk. 1949–1962
Murawski Jerzy mgr Z. Ochr. Ppoż. st. specjalista 1978–1987
Musialik Sławomir Z. Mech. w Użytk. technolog 1973–1982
Muszyńska Wanda Dz. Finansowy st. ekonomista 1970–1992
Muszyński Zenon mgr inż. Z. Reg. Górskich adiunkt 1951–1967
Mutafowa Barbara Dz. Gosp.-Techn. sam. referent 1978–1983
Mycke-Dominko 
Małgorzata

dr Sam. Prac. Ochr. 
Ppoż. 

adiunkt 1995–2003

Myszczyszyn Jarosław Z. Łowiectwa technik labor. 1969–1976
Narkiewicz-Jodko 
Alicja

Sek. Zaopatrzenia st. ekonomista 1963–1991

Nasiadka Paweł dr inż. Z. Ekologii adiunkt 1991–2007
Natarowa Walentyna Dz. Adm. Sękocin sprzątaczka 1967–1973
Naziębło Kazimierz St. Prototypów tokarz 1971–1979
Nestorowicz Stefan mgr inż. Z. Mech. w Zagosp. technolog 1967–1976
Niedziałkowski  
Wacław

dr hab. inż. O. Rezerwatów asystent 1934–1939

Niedzielska Urszula mgr Z. Lasów Natur. gł. specjalista 1983–2013
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Niedźwiałowski  
Aleksander

inż. O. Użytkowania kier. pracowni ok. 1936–
1939

Niedźwiedzki Piotr mgr inż. Z. Hodowli asystent 1948–1954
Niemcewicz Artur mgr inż. Z. Hodowli gł. specjalista 1968–2003
Niemczyk Marzena dr inż. Z. Hod. i Gen. adiunkt 2007–
Niemtur Stanisław prof. dr hab. inż. Z. Reg. Górskich kier. zakładu 

(1991–)
1991–

Niewiadomska Hanna Dz. Finansowy st. ekonomista 1974–2009
Niewiadomski Andrzej St. Prototypów st. mistrz 1971–1997
Niewiadomski Tadeusz Sek. Zaopatrzenia st. ekonomista 1983–1990
Niewiedzielska Bożena Dz. Finansowy sam. księgowa 1973–1981
Nowak Jarosław mgr inż. Sudecka St. Dośw. st. asystent 1986–1995
Nowak Mirosław mgr inż. Z. Rej. Przem. st. asystent 1973–1984
Nowak Stanisław Dz. Gosp.-Techn. palacz 1979–1988
Nowak-Pączek Zofia Dz. Finansowy kontystka 1965–1970
Nowakowska Justyna dr hab. Lab. Biol. Mol. p.o. kier. labora-

torium (2014–)
1999–

Nowicki Tadeusz dr inż. O. Użytkowania ok. 1936–
1939

Nowik Teodozja Sek. Spraw Prac. st. ekonomista 1969–1991
Nowiński Stanisław dr inż. Z. Gosp. Wod. adiunkt 1979–1986
Nowosielski Lucjan Dz. Gosp.-Techn. kier. działu 1961–1967
Nunberg Marian prof. nadzw. dr hab. inż. Z. Ochrony kier. zakładu 1931–1939

1944–1949
Obarska Jadwiga Dz. Gosp.-Techn. sprzątaczka 1956–1968
Obmiński Zygmunt prof. zw. dr inż. Z. Ekologii kier. zakładu;  

z-ca dyr.  
(1965–1972)

1949–1976

Obolewicz Anna Sek. Spraw Prac. sam. referent 1967–1979
Ochlewska Maria dr Z. Genetyki adiunkt 1975–1985
Ofierski Stanisław Dz. Gosp.-Techn. strażnik 1956–1964
Olczak Anna Dz. Adm. Sękocin robotnik 1970–1992
Olczak Jan Dz. Adm. Sękocin murarz 1970–1987
Olejarska Grażyna mgr inż. Z. Badań  

i Systemów
st. specjalista 1989–1999

Olejarski Ireneusz dr inż. Z. Ekologii adiunkt 1988–
Olejniczak Krystyna Z. Ekologii  

(st. w Jeziorach)
sprzątaczka 1962–1976

Oleksy Bronisław mgr inż. Z. Las. Górskich st. asystent 1948–1954
Oleńska Krystyna Z. Reg. Górskich technolog 1955–1978
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Olszowska Grażyna dr Z. Ekologii adiunkt 1979–
Olszowska Karolina Z. Urządzania laborant 1951–1964
Olszowski Janusz dr inż. Z. Rej. Przem. kier. zakładu 1975–1984
Opach Stanisław Z. Reg. Górskich kierowca sa-

moch. 
1973–1980

Opach Stanisława Z. Reg. Górskich robotnik 1974–1980
Opara Teresa Z. Rej. Przem. st. technolog 1979–1996
Ordon Stefan mgr inż. Z. Rej. Przem. technolog 1969–1977
Ordyna-Lenart  
Krystyna

Dz. Gosp.-Techn. robotnik 1971–1980

Orłoś Henryk prof. nadzw. dr inż. Z. Fitopatologii kier. zakładu 1933–1939
1945–1970

Orłowska Zofia Sudecka St. Dośw. robotnik 1984–1997
Orłowski Jan Sudecka St. Dośw. dozorca 1988–1994
Orzechowska Maria Dz. Finansowy st. ekonomista 1978–1998
Orzechowski Piotr mgr inż. Z. Ochrony specjalista 1992–1998
Osińska Longina Ośrodek Szkol. st. rzemieślnik 1989–1997
Osiński Alfred mgr inż. Z. Genetyki technolog 1973–1983
Osiwała Małgorzata Z. Ekologii referent 1982–1988
Ostalski Bogdan mgr inż. Z. Ekologii asystent 1984–1992
Ostalski Ryszard dr inż. Z. Użytkowania kier. pracowni 1959–1997
Ostojski Zygmunt dr inż. St. ds. Obron. gł. specjalista 1995–2000
Ostrowska Apolonia dr inż. Z. Gleboznawstwa adiunkt 1972–1986
Ostrowska- 
-Komorowska Lucyna

Dz. Gosp.-Techn. kier. działu 1948–1987

Ostrowski Stefan dr hab. inż. Z. Gosp. Wod. kier. zakładu 1949–1969
Oszako Małgorzata mgr inż. Z. Gleboznawstwa technolog 1987–1994
Oszako Tomasz dr hab. Z. Ochrony prof. nadzw. 1983–
Oświęcimski Jerzy mgr prawa radca prawny 1973–1980
Otulak Grażyna mgr inż. Z. Ochr. Pracy technolog 1978–1983
Owca Anna Z. Reg. Górskich referent 1968–1980
Owczarek Józef Z. Ochr. Ppoż. st. technolog 1987–1992
Ożarek Jadwiga Dz. Gosp.-Techn. sprzątaczka 1971–1979
Ożogowska-Tracz 
Katarzyna

mgr inż. Z. Informacji technolog 1991–1996

Pacewicz Teresa dr inż. Z. Gleboznawstwa adiunkt 1970–1982
Pachlewska Jadwiga dr inż. Z. Gleboznawstwa adiunkt 1956–1975
Pachlewski Roman prof. nadzw. dr inż. Z. Gleboznawstwa kier. zakł.;  

kier. Z. Fitopat. 
(1970–1973)

1954–1995
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Pachocka Kazimiera Dz. Adm. Sękocin st. ekonomista 1981–1998
Pachocki Marian Z. Genetyki robotnik 1974–1986
Pacyński Zbigniew dr inż. Z. Mech. w Użytk. kier. pracowni 1972–1978
Padjasek Danuta mgr Z. Rej. Przem. gł. specjalista 1972–1994
Pajączkowska  
Krystyna

Z. Rej. Przem. sprzątaczka 1985–1990

Paliszewska Halina Sek. Spraw Prac. inspektor kadr 1957–1965
Paluch Rafał dr hab. Z. Lasów Natur. kier. zakładu 

(2010–)
2001–

Pałka Stanisław Dz. Gosp.-Techn. portier 1984–1989
Panek Maria Z. Rej. Przem. sprzątaczka 1976–2004
Panek Stanisław Z. Rej. Przem. robotnik 1984–1990
Parol Elżbieta mgr Z. Informacji st. specjalista 1987–1998
Partyka Tadeusz prof. nadzw. dr hab. inż. Z. Ekonomiki kier. zakładu 1958–1993
Paruszewska Bożena Z. Ochrony st. technolog 1978–2002
Parzuchowska Janina mgr inż. Z. Ekonomiki adiunkt 1972–1999
Pasek Ireneusz Z. Łowiectwa technolog 1968–1989
Pasek Stefan St. Prototypów stolarz 1969–1977
Pasławski Tadeusz mgr inż. Z. Łowiectwa kier. zakładu 1956–1977
Pasówna Bronisława Z. Las. Górskich technik 1951–1960
Pasturczak Józef laborant ok. 1934–

1939
Pastuszyński  
Franciszek

mgr inż. Z. Pozyskania kier. zakładu 1945–1957

Pasztelan Zofia Sek. Wydawnictw st. rzemieślnik 1990–2000
Pataj Leonard Dz. Gosp.-Techn. kier. sekcji 1969–1974
Patalas Zygmunt prof. zw. dr hab. inż. Z. Org. Prac. Leś. dyrektor, kier. 

zakładu
1974–1990

Paul Marek mgr Z. Gleboznawstwa asystent 1981–1986
Pawińska Bożena Z. Mech. w Użytk. st. referent 1975–1981
Pawińska Helena Dz. Gosp.-Techn. st. maszynistka 1961–1969

1975–1979
Pawlak Urszula mgr Z. Rej. Przem. gł. specjalista 1985–2003
Pawlikowski Feliks Dz. Gosp.-Techn. strażnik 1947–1961
Pawluczuk Adam Sek. Zaopatrzenia kier. Dz. Zaop. 

(1979–1990);  
kier. sekcji

1972–1990
1996–2006

Pawluczuk Irena Z. Użytkowania st. technolog 1969–2001
Pawłowska Elżbieta Z. Ubocz. Prod. technolog 1973–1982
Pawłowska Jadwiga Z. Informacji st. technolog 1986–1992
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Pączek Zofia zob. 
Nowak-Pączek Zofia
Pękacka Emilia mgr Sekretariat gł. specjalista 2008–
Perkitny Tadeusz prof. nadzw. dr hab. inż. Z. Techn. Drew. kier. zakładu 1946–1952
Perzyna Krzysztof St. Prototypów ślusarz 1970–1985
Perzyna Stanisław St. Prototypów tokarz 1979–1986
Peska Władysław laborant ok. 1934–

1939
Peterson Pelagia Sek. Spraw Prac. st. specjalista 1967–1990
Petrowicz Maria, zob. 
Kaczorowska- 
-Petrowicz Maria
Pęcikiewicz Michał mgr inż. Z. Żywicowania adiunkt 1947–1960
Pieczyńska Zofia mgr Sek. Planowania st. specjalista 1991–1997
Piekielna Krystyna Dz. Finansowy kier. sekcji 1973–1988
Pieniążkiewicz Antoni Sek. Transportu monter samoch. 1973–1984
Pieniążkiewicz  
Marianna

Sek. Administra-
cyjna

st. ekonomista 1971–2011

Pierzgalski Edward prof. dr hab. inż. Z. Ekologii prof. nadzw.;
kier. pracowni 
(1998–2009)

1998–

Pieśko Małgorzata Z. Hodowli technolog 1983–1989
Pietrusiński Wacław Dz. Gosp.-Techn. kier. sekcji 1957–1968
Pietrzak Iwona mgr Z. Prognoz st. specjalista 1984–1991
Piltzowa Maria Z. Informacji tłumacz 1961–1965
Pinkiewicz Irena mgr Z. Gosp. Wod. st. asystent 1968–1976
Piotrkowicz Wiesław St. Prototypów st. rzemieślnik 1969–1997
Piotrkowicz Wiesława Dz. Adm. Sękocin sprzątaczka 1975–1998
Piotrkowicz Zygmunt St. Prototypów kier. sekcji 1969–1993
Piotrowska Grażyna Z. Ekologii st. referent 1982–1991
Piotrowska Hanna mgr gł. księgowa 1990–2009
Piotrowska Małgorzata dr Z. Lasów Natur. st. asystent 1974–1985
Piotrowski Mieczysław Dz. Adm. Sękocin kier. działu 1974–1991
Pióro Eugenia Z. Genetyki sekretarz 1947–1972
Pióro Ryszard mgr inż. Z. Mech. w Zagosp. adiunkt 1960–1984
Pirogowicz Tadeusz dr inż. Z. Urządzania p.o. kier.  

zakładu
1952–1991

Pisarska Maria mgr Z. Informacji kier. zakładu 1935–1945
1948–1974
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Piszcz Barbara mgr Z. Użytkowania gł. specjalista 1974–2013
Piszewski Lesław Z. Ochrony technolog 1981–1990
Piwnicki Józef dr inż. Sam. Prac. Ochr. 

Ppoż. 
adiunkt 1988–

Piwowska Halina Z. Ochr. Ppoż.  
(st. w Krzystko- 
wicach)

st. technolog 1965–1997

Piwowski Krzysztof Z. Ochr. Ppoż.  
(st. w Krzystko- 
wicach)

technik laborant 1967–1973

Piwowarska Marta mgr inż. Sekretariat gł. specjalista;
kier. sekcji 
(2008–2009);
kier. działu 
(2009–2014)

2003–

Piwowarski Paweł mgr Adm. gł. specjalista 2001–
Plesińska Anna Z. Gosp. Wod.  

(st. w Puczniewie)
robotnik 1975–1985

Plesiński Aleksy Z. Gosp. Wod.  
(st. w Puczniewie)

robotnik 1971–1982

Plewa Grażyna zob. 
Hudoń Grażyna
Plewa Radosław dr inż. Z. Ochrony adiunkt 2008–
Pluciak Mieczysław mgr Z. Urządzania gł. specjalista 1992–2008
Pławińska Waleriana, 
zob. Mierzejewska 
Waleriana
Płoński Władysław dr hab. inż. O. Urządzania kier. oddziału ok. 1934–

1939
Płużyczka Danuta Ośrodek Szkol. sam. referent 1969–1983
Podbielska Barbara Dz. Gosp.-Techn. st. rzemieślnik 1974–1989
Podgórska Hanna mgr Z. Ochrony st. specjalista 1989–2002
Podgórski Jacek Z. Badań  

i Systemów
technolog 1991–1996

Podgórski Jacek mgr inż. Z. Ochrony asystent 1987–1995
Podkóliński Paweł Prac. Informatyki elektronik 1981–1988
Pogonowska Krystyna Dz. Finansowy sam. księgowa 1979–1989
Pogońska Leokadia Dz. Gosp.-Techn. sprzątaczka 1965–1992
Pogoński Jan Dz. Gosp.-Techn. palacz 1957–1968
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Polański Janusz dr inż. Adm. kier. działu 
(1997–2001); 
kier. sekcji 
(2001–2014);  
gł. specjalista

1975–

Poncyliusz-Dudek 
Ewa

lek. stom. Z. Poradnia stomatolog 1993–1998
2003–

Popowski Stanisław inż. Z. Hodowli st. specjalista 1963–1982
Poręcka Danuta inż. Z. Gosp. Wod. chemik 1977–1984
Potapa Iwona mgr inż. St. Dośw. IBL asystent 1987–1993
Poturalski Antoni dypl. ekon. Dz. Finansowy gł. księgowy 1978–1979
Półtorak Lech inż. Z. Rej. Przem. technolog 1973–1983
Primus Mariusz mgr Z. Rej. Przem. gł. specjalista 1977–1979

1984–1997
Prochal Józef O. IBL Kraków kierowca 1953–1959
Prokopczuk Irena Z. Ekonomiki sam. referent 1974–1981
Protacki Jan St. Prototypów kowal 1972–1978
Prus Małgorzata Dz. Finansowy st. specjalista 1991–
Przeniosło Anna Z. Reg. Górskich st. technik doku-

ment. 
1972–1989

Przepióra Krystyna mgr inż. Prac. Informatyki gł. specjalista 1984–1996
Przepiórkowska Hanna Prac. Chem. st. specjalista 1993–
Przeździecka Janina Dz. Gosp.-Techn. robotnik 1977–1981
Przyborowski Jerzy Z. Hod. i Gen. st. specjalista 1972–1983

1996–
Przyborski Krzysztof mgr Prac. Informatyki kier. pracowni 1974–1989
Przybylski Czesław mgr inż. Z. Gosp. Wod.  

(st. w Puczniewie)
st. specjalista 1971–1980

Przybylski Jerzy mgr inż. Z. Reg. Górskich st. asystent 1979–1986
Przybylski Paweł mgr inż. Z. Hod. i Gen. asystent 2006–
Przybyła Dorota mgr Z. Rej. Przem. technolog 1980–1992
Przybysławski Jerzy Z. Hodowli st. technolog 1974–2003
Przygodzka Krystyna Dz. Finansowy insp. ekono-

miczny
1967–1976

Przysiężnik Jan O. IBL Kraków woźny 1947–1953
Pszczel Wiesław Dz. Adm. Sękocin portier 1984–1993
Pściuk Jerzy mgr inż. Z. Mech. w Zagosp. specjalista 1975–1981
Ptasiński Tadeusz dr inż. Z. Ubocz. Prod. kier. pracowni 1947–1975
Ptaszyńska Małgorzata mgr Z. Gosp. Wod. technolog 1983–1989

rozwoj.indd   286 2015-06-01   10:56:44



 287

Nazwisko i imię  Stopień i tytuł  Jednostka  
organizacyjna

 Stanowisko Okres 
pracy 
w IBLOstatnie miejsce pracy w Instytucie

Puchała Wiktor Z. Reg. Górskich technolog 1966–1978
Pudełko Marek mgr inż. Z. Ekologii gł. specjalista 1999–
Pugacewicz Eugeniusz Z. Lasów Natur. st. laborant 1978–1985
Pujszo Izydor Dz. Finansowy st. księgowy 1963–1966
Rachwald Aleksander dr Z. Ekologii adiunkt 1994–
Rachwald Hanna mgr Z. Lasów Natur. asystent 1990–1996
Radoński Piotr Sam. Prac. Ochr. 

Ppoż. 
technolog 1994–2002

Radwański Bolesław prof. nadzw. dr inż. Z. Urządzania kier. pracowni; 
kier. Z. Dendr. 
(1949–1974)

1937–1939
1946–1977

Rakowski Krzysztof dr inż. Z. Genetyki adiunkt 1994–2007
Ran-Rokicka Rosława lek. med. Sek. Spraw Prac. lek. zakładowy 1984–1989
Ratyński Jerzy O. Urządzania podreferendarz ok. 1934–

1939
Reduta Krystyna Sekretarka  dyrek-

tora
ekonomista 1970–1990

Regulski Tadeusz Z. Ekologii technolog 1969–1977
Reyman Maria mgr Z. Gleboznawstwa 1947–1953
Rodziewicz Andrzej mgr inż. Z. Ochrony asystent 1974–1994
Rogala Marian mgr Z. Informacji kier. pracowni 1986–2007
Romańczuk Nina Z. Lasów Natur. st. technolog 1971–2002
Romańska Krystyna inż. Z. Gosp. Wod. st. inżynier 1966–1973
Rosińska Maria Z. Genetyki referent 1954–1959
Rossakiewicz Leopold dr inż. Z. Informacji kier. zakładu 1974–1988
Roszkowski Andrzej mgr inż. Z. Mech. w Zagosp. adiunkt;  

kier. Z. Wyd. 
(1945–1950)

1945–1956

Rokicka-Siwek Beata mgr gł. księgowa 
(2014–)

2009–

Roth Eugeniusz inż. Dz. Planowania inżynier 1958–1963
Roth Janina zob.  
Tyszka-Roth Janina
Rowiński Henryk Dz. Gosp.-Techn. palacz 1969–1987
Rowiński Stanisław Dz. Gosp.-Techn. robotnik 1969–1975
Rozmarynowski  
Seweryn

Sek. Transportu kier. sekcji 1984–2006

Rozpędowska Wioletta Z. Ochrony st. laborant 1991–1996
Różańska Elżbieta Z. Gosp. Wod. st. laborant 1976–1983
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Rucińska Joanna Z. Ochrony laborant 1983–1988
Rucińska-Pawluczuk 
Irena zob. Pawluczuk 
Irena 
Rudnicki Jerzy mgr inż. Z. Hodowli kier. zakładu 1948–1970
Rudnik Lucyna Z. Genetyki st. laborant 1959–1973
Rybak Henryka Dz. Adm. Sękocin sprzątaczka 1991–1998
Rybczyński Józef mgr inż. Z. Ekonomiki adiunkt 1957–1994
Ryczywolska Janina Dz. Gosp.-Techn. portier 1970–1975
Ryczywolska Krystyna Dz. Adm. . Sękocin sprzątaczka 1980–1990
Ryczywolski Jan Ośrodek Szkol. palacz 1979–1987
Ryczywolski Wacław Dz. Adm. Sękocin palacz 1979–1986
Rygiel Zygmunt mgr inż. Z. Hodowli  

(st. w Dukli)
st. inż. techno-
log

1967–1974

Rykowski Kazimierz prof. dr hab. inż. Z. Ekologii kier. zakładu; 
z-ca dyr.  
(1990–1998)

1966–

Rylska Katarzyna Z. Informacji bibliotekarz 1947–1961
Rytel Zygmunt mgr inż. Z. Gosp. Wod. st. specjalista 1966–1969

1976–1986
Rywka Piotr mgr inż. Z. Ekologii asystent 1998–2010
Rzadkowski Stanisław dr inż. Z. Użytkowania adiunkt 1974–2001
Rzecznik Zdzisław Z. Użytkowania st. technolog 1971–
Rzepka Stanisław mgr inż. Z. Pozyskania asystent 1950–1955
Rzewuska Elżbieta, 
zob. Gambin- 
-Rzewuska Elżbieta
Rzewuski Tomasz mgr inż. Z. Ochr. Ppoż. St. 

ds. BHP
gł. specj.  
ds. ppoż. 

1972–1995
1996–2002

Sabaj Wojciech Z. Ubocz. Prod. technolog 1969–1983
Sac Mikołaj Z. Lasów Natur. st. księgowy 1947–1972
Saczuk Bolesław dr inż. docent; dyr. 

(1965–1974)
1965–1975

Sadłowska Janina mgr inż. Z. Ubocz. Prod. adiunkt 1954–1992
Sadurek Piotr Adm. st. specjalista 1987–
Sakowicz Krystyna mgr Z. Ochr. Pracy st. asystent 1982–1987
Sakowska Hanna mgr inż. Z. Ochr. Ppoż. st. specjalista 1981–1998
Sakowski Dariusz Z. Ochr. Ppoż. technolog 1980–1987
Samojło Sylwester mgr inż. Z. Rej. Przem. asystent 1994–2000
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Samorzewski Jan mgr inż. Lab. Drewna adiunkt ok. 1936–
1939
1947–1952

Santorski Zygmunt dr inż. Z. Ochr. Ppoż. kier. zakładu 1967–2002
Sas Karolina O. IBL Kraków palacz 1952–1957
Sawecki Stefan  Dz. Gosp.-Techn. kier. działu 1953–1961
Sawicki Artur mgr inż. Informacja Nauko-

wa i Promocja
gł. specjalista 2007–

Schabiński Stanisław mgr inż. dyrektor 1948–1949
Schmidt Romualda mgr Z. Informacji kustosz 1964–1972
Schnaider Janina dr hab. inż. Z. Ochrony docent 1951–1977
Schnaider Zbigniew prof. zw. dr inż. Z. Rej. Przem. kier. zakładu 1950–1979
Senator Jolanta Dz. Finansowy kasjer 1976–1983
Seńkowski Cezary Sudecka St. Dośw. st. technolog 1983–1998
Serwańska Ewa mgr Z. Lasów Natur. st. specjalista 1992–2002
Serwański Zbigniew mgr inż. Z. Urządzania st. asystent 1970–1976
Sękowski Edward inż. O. Hodowli ok. 1934–

1939
Sianos Jan inż. St. ds. Zamówień gł. specjalista 1993–2000
Sideł Ryszard St. Prototypów st. rzemieślnik 1988–1997
Siek Małgorzata dr inż. Z. Pozyskania adiunkt 1970–1985
Siemieniuk Leonid Z. Lasów Natur. laborant 1944–1953
Sieniawska Agnieszka mgr Z. Ochr. Ppoż. st. asystent 1980–1986
Sienkiewicz Jadwiga dr Z. Gosp. Wod. gł. specjalista 1970–1989 

1993–1997
Sieradzki Henryk inż. St. Prototypów st. konstruktor 1969–1974
Sierota Zbigniew prof. dr hab. inż. Z. Ochrony kier. zakładu 

(1991–1998); 
z-ca dyr.  
(1999–2008); 
pełnomocnik 
dyr. ds. NSD 
(2008–)

1971–

Sierpińska Alicja dr Z. Ochrony adiunkt 1988–
Sierpiński Andrzej mgr inż. Z. Ochrony gł. specjalista 1984–
Sierpiński Zbigniew prof. nadz. dr hab. inż. Z. Ochrony kier. pracowni 1952–1985
Sikora Bogdan dr inż. Z. Ekologii kier. pracowni 1949–1988
Sikora Adam dr inż. Z. Zarz. Zas. Leś. adiunkt 2006–
Sikora Katarzyna dr inż. Z. Ochrony adiunkt 2007–
Sikorska Ewa mgr inż. Z. Urządzania asystent 1962–1967
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Sikorska Marianna Dz. Gosp.-Techn. portier 1961–1992
Sikorski Ludwik O. Urządzania pomoc technika ok. 1934–

1939
Siła Bronisław Z. Żywicowania pomoc technika 1937–1939

1946–1949
Sitnik Ireneusz Adm. st. specjalista 1984–
Siwak Stanisław Dz. Gosp.-Techn. kier. działu 1965–1969
Siwek Andrzej Prac. Chem. st. specjalista 1969–2014
Skalski Stanisław St. Prototypów ślusarz 1975–1990
Skarzyńska Anna dr inż. Z. Wyk. i Efekt. adiunkt 1980–1987
Skibniewska Halina Sek. Zaopatrzenia st. ekonomista 1973–2004
Skoczeń Karol Z. Hodowli technolog 1989–1994
Skoczylas Stanisław S. Prototypów st. majster 1969–1974
Skoczyńska Helena Z. Reg. Górskich sam. referent 1953–1968
Skoczyński  
Włodzimierz

Sek. Transportu kierowca 1986–1992

Skonieczna Zofia Z. Lasów Natur. woźna 1948–1970
Skonieczny Roman Z. Lasów Natur. kierowca  

samoch. 
1947–1952

Skorupa Adam Dz. Adm. Sękocin elektromonter 1968–1984
Skowron Konrad inż. Z. Ochr. Ppoż.  

(st. w Krzystko- 
wicach)

p.o. kier. stacji 1968–1974

Skowron Maria mgr Z. Ochr. Ppoż.  
(st. w Krzystko- 
wicach)

inż. labor. 1970–1976

Skrzecz Iwona dr hab. Z. Ochrony kier. zakładu 
(2014–); prof. 
nadz. (2010) 

1986–

Słowik Jerzy Z. Rej. Przem. kierowca 1968–1997
Słowik Liliana Ośrodek Szkol. rob. – praczka 1978–1984
Smardzewski Jan mgr inż. z-ca dyrektora 2001–2008
Smereczyńska  
Katarzyna

Dz. Finansowy st. ekonomista 1949–1984
1985–1991

Smykała Jerzy dr inż. Z. Urządzania kier. zakładu; 
z-ca dyr.;  
kier. zakładu

1992–2001
2004–2006

Smyklińska Danuta Z. Ochrony st. specjalista 1985–
Sobczak Halina inż. Z. Genetyki st. specjalista 1975–2006
Sobczak Jadwiga Z. Urządzania technolog 1953–1990
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Sobczak Ryszard dr inż. Z. Hodowli kier. pracowni 1954–1959
1961–1997

Sobiech Sławomir Sek. Zaopatrzenia kier. działu 1985–1991
Sobiech Teresa Dz. Finansowy sam. księgowa 1985–1990
Soboń Andrzej Sek. Transportu kierowca 1977–1984
Soboń Bogusława Dz. Gosp.-Techn. referent 1972–1978
Soboń Józef Dz. Adm. Sękocin portier 1978–1989
Soboń Mirosława St. Prototypów referent 1983–1989
Socha Barbara Z. Ekonomiki  

(st. w Siedlcach)
ekonomista 1968–1974

Socha Jadwiga Z. Ekonomiki referent 1960–1968
Socharski Wojciech mgr inż. Z. Transportu adiunkt 1966–1974
Soczówka Tadeusz Dz. Gosp.-Techn. kierowca 1969–1976
Sokołowski Karol dr inż. Z. Ekologii adiunkt 2007–
Sokołowska Krystyna Z. Lasów Natur. technolog 1963–1989
Sokołowski  
Aleksander

prof. nadzw. dr hab. Z. Lasów Natur. kier. zakładu 1962–2002

Sołtan Marcin mgr inż. Adm. specjalista 2009–
Sołtysiak Teresa Prac. Erg. i Tech. st. technolog 1974–1998
Sosiński Edmund St. Prototypów st. rzemieślnik 1974–1984

1985–1997
Sowa Józef Z. Ochr. Ppoż. (st. 

w Krzystkowicach)
kierowca  
samoch. 

1967–1997

Sowińska Alicja dr inż. Z. Ochrony adiunkt 1981–
Sowiński Paweł Z. Ekologii technolog 1983–1992
Sporek Kazimierz dr inż. Sudecka St. Dośw. kier. stacji 1992–1996
Stajniak Józef prof. nadzw. dr hab. inż. Z. Użytkowania kier. zakładu; 

z-ca dyrektora 
(1969–1992)

1949–1997

Stajno Katarzyna, zob. 
Świgoń Katarzyna
Stanecki Mieczysław mgr inż. Z. Urządzania st. specjalista 1949–1987
Stangenberg Marian prof. nadzw. dr inż. St. Gosp. Jezior. kier. stacji 1935–1936

1948–1949
Staniewicz Roman inż. Z. Ubocz. Prod. technolog 1977–1983
Stanisławski Andrzej inż. Prac. Fot. kier. pracowni 1949–1961
Stanowski Tadeusz mgr inż. Z. Reg. Górskich st. asystent 1973–1983
Stańczyk Jan inż. Z. Użytkowania gł. specjalista 1970–1992
Stańczyk Lucjan inż. O. Hodowli ok. 1934–

1939
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Starczewski Stanisław mgr inż. St. Prototypów kier. pracowni 1958–1971
Starzycka Jolanta mgr Prac. Informatyki st. specjalista 1984–1995
Stasiak Magda mgr inż. Z. Informacji gł. specjalista 1987–1988

1993–
Stawecka Władysława dr inż. Z. Genetyki adiunkt 1953–1988
Stebnicka Emilia mgr inż. Z. Badania Drew. adiunkt 1945–1952
Stecki Stanisław Dz. Gosp.-Techn. kierowca  

samoch. 
1972–1979

Sternak Anna mgr inż. Z. Fitopatologii st. specjalista 1962–1998
Stępniak Barbara Dz. Gosp.-Techn. sprzątaczka 1991–1997
Stępniak Zofia Z. Ochrony technolog 1949–1980

1984–1991
Stęporek Jan Z. Lasów Natur. woźny 1944–1949
Stocka Teresa mgr Z. Ochrony gł. specjalista 1981–2012
Stocki Jacek mgr inż. Z. Ochrony asystent 1982–1994
Stocki Janusz mgr inż. St. Prototypów kier. stacji 1968–1977
Stolarczyk Janina Dz. Gosp.-Techn. dozorca 1974–1980
Stolarczyk Zygmunt St. Prototypów mechanik  

samoch. 
1960–1977

Stolarek Andrzej Z. Ekologii st. specjalista 1980–
Straszewicz Janina Z. Informacji referent ekono-

miczny
1963–1972

Strubińska Elżbieta mgr Sek. Spraw Prac. specjalista 1986– 2000
Strupczewski  
Eugeniusz

Sek. Zaopatrzenia st. ekonomista 1989–2009

Struś Janina Dz. Gosp.-Techn. maszynistka 1961–1969
Strzałkowska Wanda mgr inż. Z. Ubocz. Prod. adiunkt 1956–1982
Strzelec Zbigniew mgr inż. Z. Gleboznawstwa adiunkt 1954–1976
Strzelecki Wiesław dr inż. Z. Hodowli z-ca dyr.  

ds. nauk.-badaw. 
1952–1986

Strzembosz-Czuber 
Anna

mgr inż. Z. Rej. Przem. inżynier 1968–1974

Sućko Krzysztof mgr inż. Z. Lasów Natur. st. specjalista 1995–
Sujak Antoni Sek. Zaopatrzenia st. rzemieślnik 1978– 2002
Sukovata Lidia dr hab. Z. Ochrony prof. nadzw. 2000–
Sułkowska Małgorzata dr Z. Hod. i Gen. adiunkt 1991–
Sułkowski Mieczysław mgr inż. Z. Ubocz. Prod. adiunkt 1948–1969
Sumiński Piotr dr inż. Z. Łowiectwa adiunkt 1959–1976
Suwała Anna Dz. Gosp.-Techn. st. referent 1982–1993
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Suwała Marian doc. dr hab. inż. Z. Użytkowania kier. zakładu 1969–2008
Suwara-Jędrykiewicz 
Elżbieta

mgr inż. Z. Informacji kier. zakładu 
(1988–2000)

1971– 2000

Swaczyna Mieczysław dr inż. Z. Użytkowania adiunkt 1988–1995
Sybilska Wanda Dz. Adm. Sękocin sprzątaczka 1986–1998
Sybilski Marek inż. Adm. st. specjalista 1976–
Sypień Bożena mgr Z. Rej. Przem. asystent 1985–1996
Syrek Danuta dr Z. Rej. Przem. gł. specjalista b-t 1982–2007
Sytek Jan dr inż. Z. Gleboznawstwa kier. pracowni 1972–1986
Szajewska-Urbaniec 
Maria

mgr inż. Z. Ekonomiki asystent 1975–1991

Szaniawski Andrzej dr inż. Z. Łowiectwa adiunkt 1959–1982
Szaniawski Tadeusz Sek. Transportu kierowca 1991–2006
Szatański Aleksander Dz. Gosp.-Techn. strażnik 1962–1967
Szaub Jerzy O. Żywicowania ok. 1937–

1939
Szczepaniak Grzegorz inż. Z. Łowiectwa technolog 1975–1983
Szczeplik Alicja Z. Siedlisko- 

znawstwa
st. technolog 1987– 2002

Szczerbakow  
Konstanty

doc. mgr Z. Żywicowania kier. zakładu 1931–1939
1945–1964

Szczęsny Przemysław mgr inż. Z. Gleboznawstwa st. asystent 1971–1976
Szczęsny Tadeusz inż. O. Rezerwatów asystent 1937–1939
Szczęśniak  
Mieczysław

St. Prototypów robotnik 1951–1962

Szczubiałka Zdzisław dr inż. Z. Gleboznawstwa adiunkt 1972–1988
Szczuka Julian mgr inż. Z. Urządzania st. inżynier 1970–1975
Szczybura Emilia Sudecka St. Dośw. st. technolog 1989–1998
Szczygieł Krystyna dr Z. Hod. i Gen. adiunkt 1975–2011

 2012–2013
2014–

Szczygieł Ryszard mjr poż. dr hab. Z. Ochr. Ppoż. z-ca dyr. (2009–
2013); kier. 
laboratorium

1971–1972
1976–1992
2004–

Szeląg Stefan mgr inż. Z. Hodowli asystent 1948–1952
Szelenbaum Eugenia Sek. Spraw Prac. st. referent 1975–1983
Szeremetti Barbara mgr inż. Z. Hodowli technolog 1973–1985
Szerszeń Mieczysława Dz. Gosp.-Techn. z-ca kier. działu 1975–1992
Szewczyk Ignacy Dz. Gosp.-Techn. palacz 1972–1983
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Szewczyk Paweł mgr inż. Z. Mech. w Użytk. mechanik 1978–1983
Szewczykiewicz  
Joanna

mgr inż. Z. Informacji st. dokumenta- 
lista dypl. 

1986–

Szewczykowski  
Stanisław

Z. Ochrony pomoc  
techniczna

1963–1973

Szewczykowski  
Wacław

Dz. Gosp.-Techn. palacz 1961–1980

Szlachta Maria zob. 
Bitny-Szlachta Maria
Szlasa Sabina Dz. Gosp.-Techn. st. maszynistka 1975–1981
Szlęzak Renata Z. Rej. Przem. st. laborant 1973–1979
Szocik Ewa Dz. Gosp.-Techn. st. ekonomista 1984–1998
Szołtyk Grażyna dr Z. Siedlisko- 

znawstwa
adiunkt 1970–2008

Szołtyk Marek Z. Rej. Przem. technolog 1976–1981
Szołtysek Marceli Z. Rej. Przem. st. laborant 1976–1981
Szpakowicz Anna Z. Lasów Natur. księgowa 1970–1975
Szpakowicz Nina Z. Lasów Natur. sprzątaczka 1971–1983
Szramkowska-Gątorek 
Stefania

Sek. Spraw Prac. kier. działu 1965–1972

Szreffel Jerzy mgr inż. Z. Genetyki  
(st. w Chełmie)

st. specjalista 1970–1992

Sztyk Antoni Ośrodek Szkol. palacz 1970–1979
Szuba Tadeusz inż. Z. Użytkowania st. specjalista 1979–1997
Szubert Bożena Z. Rej. Przem. st. technolog 1973–1996
Szuchnik Tadeusz Z. Hodowli technolog 1963–1973

1978–1981
Szujecka Grażyna mgr inż. Z. Informacji p.o. kier. zakła-

du (2010–)
1994–

Szujecki Jan Dz. Finansowy gł. księgowy 1964–1970
Szukiel Bronisław mgr inż. St. Prototypów kier. stacji 1956–1964

1975–1986
Szukiel Eleonora prof. dr hab. Z. Łowiectwa kier. zakładu 1959–2001
Szumowski Bogdan mgr inż. Z. Ochrony st. asystent 1973–1982
Szumowski Stanisław Sek. Transportu kierowca 1986–2005
Szutkowski Krzysztof Z. Mech. w Zagosp. st. mistrz 1971–1975

1977–1987
Szwanke Aldona mgr O. Żywicowania asystent ok. 1937–

1939
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Szyp-Borowska Iwona dr Z. Hodowli Lasu 
i Genetyki Drzew 
Leśnych

adiunkt 2001–

Szylak Maria Z. Ochr. Ppoż.  
(st. w Niedźwiadach)

laborant 1969–1980

Szymańczak- 
-Kozłowska Danuta

Sek. Spraw Prac. telefonistka 1972–1995

Szymańska Beata, zob. 
Woźniak Beata
Szymańska Elżbieta Z. Gleboznawstwa laborant 1975–1984
Szymańska Zofia O. IBL Kraków sam. księgowa 1949–1958
Szymański Bohdan doc. dr hab. inż. Z. Ekonomiki docent 1954–1988
Szymczak Marian Dz. Gosp.-Techn. palacz 1975–1980
Szymkiewicz Bolesław mgr inż. Z. Dendrometrii adiunkt ok. 1936–

1949
Szymkiewicz  
Dezydery

prof. zw. dr hab. Z. Ekologii kier. zakładu; 
dyrektor

1945–1948

Szymkiewicz- 
-Hausbrandt Stanisław

Z. Ochrony preparator 1946–1951

Szyp-Borowska Iwona dr Z. Genetyki adiunkt 2001–
Szyszko Stanisław Z. Mech. w Zagosp. st. majster 1961–1973
Ślązek Marek Z. Ekonomiki st. specjalista 1981–
Śledzińska Danuta mgr inż. Z. Informacji kier. pracowni 1959–1963

1970–1993
Śliwa Edmund doc. dr hab. inż. Z. Ochrony kier. pracowni 1949–1991
Ślusarski Sławomir mgr inż. Z. Ochrony asystent 1996–
Ślusarski Tomasz dr inż. O. Rezerwatów  

(lab. w Białowieży)
kier. laborato-
rium

ok. 1936–
1939

Śmierzyńska Lidia Z. Ekologii st. specjalista 1996–
Świąder Jan prof. nadzw. dr inż. Z. Ekologii kier. zakładu 1949–1968
Świątek Helena Z. Ochr. Ppoż.  

(st. w Krzystko- 
wicach)

sprzątaczka 1973–1979

Świerszcz Jan  Z. Lasów Natur. meteorolog 1948–1954
Świeżyńska Hanna mgr Z. Ochrony adiunkt 1957–1988
Świgoń Katarzyna Z. Rej. Przem. st. technolog 1985–1993
Talko Tadeusz Z. Ochr. Pracy st. techn. 1972–1977
Taras Jolanta, zob. 
Wodzińska Jolanta
Tarnacka Katarzyna Lab. Analiz technolog 1993–1999

rozwoj.indd   295 2015-06-01   10:56:45



296

Nazwisko i imię  Stopień i tytuł  Jednostka  
organizacyjna

 Stanowisko Okres 
pracy 
w IBLOstatnie miejsce pracy w Instytucie

Tarnawczyk Julian Z. Mech. w Zagosp. specjalista 1960–1982
Tarnawczyk Lidia St. Prototypów st. referent 1965–1979
Tarnawczyk Piotr Z. Genetyki st. laborant 1977–1986
Tarnawska-Kuć  
Grażyna

inż. Sek. Planowania gł. specjalista 1977–1986
1993–2011

Tarnowski Franciszek Dz. Gosp.-Techn. robotnik 1957–1977
Tarwacki Grzegorz dr inż. Z. Ochrony adiunkt 1997–
Teister Wiktor inż. Dz. Gosp.-Techn. kier. działu 1948–1951
Tenderenda  
Małgorzata

mgr Z. Ekologii biolog 1977–1986

Tkaczenko Irena Z. Ekologii technolog 1962–1988
Tkaczyk Katarzyna mgr Informacja Nauko-

wa i Promocja
st. specjalista 2008–

Tomanek Jakub prof. nadzw. dr inż. Z. Ekologii sam. prac. nauki 1948–1961
Tomasiewicz Krystyna Ośrodek Szkol. rzemieślnik – 

bufetowa
1979–1993

Tomaszewski Konrad dr inż. Z. Gleboznawstwa adiunkt 1972–1984
Trajdos Małgorzata Z. Fitopatologii st. laborant 1988–1994
Trampler Tadeusz prof. zw. dr inż. Z. Urządzania kier. zakładu 1948–1992
Trejgell-Gorzecka 
Maria

lek. med. Z. Poradnia kier. poradni le-
karskiej (1994–)

1994–

Trepczyński Karol O. IBL Kraków stolarz 1945–1952
Trębska Barbara Z. Ochr. Ppoż. st. laborant 1974–1981
Trybus Bogusław inż. O. Urządzania asystent 1935–1939
Tryzna Romualda Z. Urządzania  

(prac. w Gdańsku)
technik chemik 1971–1987

Trzcińska Maria mgr Z. Gleboznawstwa st. asystent 1972–1988
Trzeciak Ryszard Z. Ochr. Ppoż.  

(st. w Krzystko- 
wicach)

technolog 1969–1989

Trześniewska Ewa Ośrodek Szkol. st. rzem. –  
kucharz

1992–1998

Trześniewska Maria mgr Z. Rej. Przem. adiunkt 1948–1964
Trześniewski  
Waldemar

Dz. Adm. Sękocin rzemieślnik 1987–1996

Tuszyński Mieczysław dr inż. Z. Hodowli kier. zakładu 1967–1987
Tuteja Witold mgr inż. Z. Reg. Górskich st. asystent 1972–1980
Twarowska Irena, zob. 
Utlińska-Twarowska 
Irena
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Twarowski Zenon mgr inż. Z. Fitopatologii  
(st. w Krynicy)

kier. stacji ok. 1936–
1939
1951–1961

Twaróg Juliusz dr inż. St. Dośw. IBL kier. stacji 1968–1993
Tyczyński Ireneusz mgr inż. Z. Genetyki specjalista 1971–1988
Tylman Anna mgr inż. Z. Informacji st. dokumentali-

sta dypl. 
1985–1987
1991–

Tymińska Agnieszka mgr Z. Gleboznawstwa biolog 1978–1984
Tymiński Marian mgr inż. Z. Ekonomiki ekonomista 1968–1975
Tyniec Grażyna Prac. Informatyki st. specjalista 1974–1995
Tyrajska Elżbieta Z. Gleboznawstwa techn. laborant 1968–1975
Tyszka Jan dr hab. Z. Siedlisko- 

znawstwa
prof. nadzw. 1972–2014

Tyszka-Roth Janina mgr inż. Z. Informacji adiunkt 1959–1992
Tyszkiewicz Stanisław prof. zw. dr hab. inż. Z. Genetyki kier. zakładu 1933–1939

1944–1974
Tyszko Kazimierz Sek. Zaopatrzenia sam. referent 1972–1985
Ubysz Barbara dr inż. Sam. Prac. Ochr. 

Ppoż. 
kier. sam. pra-
cowni 

1983–2010

Udziela Tomasz St. ds. Inwestycji st. specjalista 1977–1984
Urbaniec Maria, zob. 
Szajewska-Urbaniec 
Maria
Urbańska Ewa Z. Gosp. Wod. st. laborant 1972–1977
Urbańska Małgorzata mgr Z. Genetyki asystent 1985–1997
Utlińska-Twarowska 
Irena 

dr inż. Z. Fitopatologii adiunkt ok. 1932–
1939
1951–1971

Utlińska-Walther 
Maria

O. Urządzania ok. 1932–
1939

Wajland Maria mgr Z. Ochrony st. specjalista 1967–1991
Wajszczuk Wacław inż. O. Urządzania asystent 1935–1939
Wakulińska Elżbieta Dz. Finansowy kier. sekcji 1992– 2003
Walachowska Stefania Z. Ochr. Ppoż.  

(st. w Krzystko- 
wicach)

technolog 1974–1988

Walachowski  
Kazimierz

inż. Z. Ochr. Ppoż.  
(st. w Krzystko- 
wicach)

kier. stacji 1974–1986

Walczak Dorota mgr Prac. Informatyki st. specjalista 1980–1995
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Walendzik Rudolf dr inż. Z. Gleboznawstwa kier. sam. pra-
cowni

1955–1998

Waloszczyk Robert Z. Rej. Przem. st. technolog 1990–1997
Walther Maria zob. 
Utlińska Walther Maria
Warchoł Stefan Dz. Gosp.-Techn. kier. działu 1967–1974
Wardaszko Danuta Dz. Gosp.-Techn. sam. referent 1984–1989
Warecki Władysław mgr inż. Z. Hodowli adiunkt 1954–1968
Wargocka Danuta mgr Prac. Informatyki specjalista 1981–1990
Wasiłkowski Henryk Z. Genetyki st. majster 1938–1976
Waszkiewicz  
Aleksander

Z. Lasów Natur. pomoc  
techniczna

1958–1963

Waszkiewicz Marek inż. Z. Rej. Przem. technolog 1978–1983
Waszkiewicz Mirosław Z. Ekologii technolog 1978–1988
Wasziewicz Rościsław Z. Lasów Natur. kierowca  

samoch. 
1971–1976

Wawrzoniak Jerzy mgr inż. Z. Urządzania kier. laborato-
rium

1968–

Wawrzoniak Teresa inż. Z. Siedlisko- 
znawstwa

st. specjalista 1971– 2002

Wawrzyniak Jan Z. Gosp. Wod.  
(st. w Puczniewie)

robotnik 1969–1986

Wawrzyński Wiktor mgr inż. St. Prototypów st. konstruktor 1966–1972
Wąsikowski Stanisław z-ca dyr.  

ds. adm.-ekon. 
1954
1975–1987

Wątor Maria Z. Reg. Górskich sam. referent 1961–1980
Wciślek vel Wcisly 
Krystyna

Z. Ochr. Pracy st. technolog 1975–1985

Wciślińska Barbara dr Z. Genetyki st. asystent 1972–1985
Wertz Bohdan mgr inż. Z. Obr. Drewna kier. zakładu 1948–1951
Wesołowski Antoni Dz. Gosp.-Techn. palacz 1970–1978
Węgorzewski Adam inż. St. Oceny Nasion ok. 1936–

1939
Wiącek Barbara mgr inż. Z. Gosp. Wod. st. asystent 1967–1974
Wiąckowski Stanisław prof. nadzw. dr hab. inż. Z. Rej. Przem.  

(prac. w Krakowie)
kier. pracowni 1966–1975

Widera Dorota Z. Rej. Przem. dozorca 1978–1983
Widera Swietłana mgr inż. Z. Rej. Przem. kier. pracowni 1969–1981
Wiechowski Czesław mgr inż. Z. Mech. w Zagosp. kier. pracowni 1954–1977
Wieczorek Elżbieta Z. Rej. Przem. sprzątaczka 1971–1981
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Wieczorko-Anders 
Joanna

mgr Z. Informacji st. asystent 1973–1982

Wielądek Aleksander St. ds. BHP insp. bhp i ppoż. 1979–1986
Wielechowska Maria Z. Ekonomiki sam. referent 1982–1987
Wielechowska Wanda Dz. Finansowy sam. referent 1963–1983
Wierzbowski Stanisław Z. Gosp. Wod.  

(st. w Puczniewie)
robotnik 1971–1976

Wieteska Jan Adm. st. konserwator 1990–
Więckiewicz  
Kazimierz

St. ds. BHP insp. bhp 1974–1979

Więcko Edward prof. nadzw. dr kand. 
nauk ekon. 

Z. Rej. Przem. sam. prac. nauki 1931–1935
1949–1954

Wilczkiewicz  
Mieczysław

mgr inż. Z. Genetyki  
(st. w Kłodzku)

st. inżynier 1967–1976

Wilczyńska Halina Z. Ochr. Ppoż. referent ekon. 1963–1975
Wilewska Zofia Dz. Gosp.-Techn. sprzątaczka 1950–1955
Winciorek Zenon Z. Fitopatologii st. laborant 1934–1939

1946–1971
Wirowski Marek mgr inż. Z. Urządzania gł. specjalista 1992– 2004
Wisławski Mieczysław mgr inż. Z. Ubocz. Prod. adiunkt 1934–1939

1947–1975
Wiślińska Bożenna inż. Z. Siedlisko- 

znawstwa. 
st. specjalista 1966– 2003

Wiśniewicz-Golicz 
Bożena

mgr inż. Z. Wyk. i Efekt. asystent 1976–1986

Wiśniewska Elżbieta Z. Genetyki technolog 1969–1989
Wiśniewska Halina Ośrodek Szkol. kucharz 1993–1998
Wiśniewska Wanda Z. Siedlisko- 

znawstwa
st. specjalista 1989–

Wiśniewski Jan Dz. Gosp.-Techn. insp. bhp 1986–1992
Witkowska Alicja Dz. Adm. Sękocin sprzątaczka 1984–1990
Witkowska Joanna dr inż. Z. Użytkowania adiunkt 1977–
Witkowska Marianna Sek. Zaopatrzenia st. ekonomista 1953–1995
Witkowska-Woźniak 
Daniela

St. Prototypów sam. referent 1982–1988

Witkowski Adam Dz. Adm. Sękocin rzemieślnik 1984–1996
Witold-Aleksandrowicz 
Bolesław

doc. dr inż. Z. Rej. Przem. kier. pracowni 1946–1963

Witowska Olesia dr Z. Hod. i Gen. adiunkt 1997–2010
Witowski Jan mgr Z. Ekologii asystent 1992–1997
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Włoczewski Tadeusz prof. nadz. dr hab. inż. Z. Hodowli kier. zakładu 1932–1939
1945–1949

Włodarczyk Ewa mgr Dz. Plan. Badań specjalista 1983–1989
Włodarska Regina mgr Z. Gosp. Wod. st. asystent 1976–1983
Włosiak Teresa Z. Gosp. Wod.  

(st. w Puczniewie)
technik 1969–1975

Wnuk Stanisław St. Prototypów st. mistrz 1978–1983
Wodnicka-Krzesak 
Lidia

Prac. Informatyki programista 1984–1995

Wodzicki Tomasz prof. dr hab. inż. St. ds. Studiów 
Doktoranckich

kierownik 2002–2007

Wodzińska Jolanta Z. Siedlisko- 
znawstwa

st. technolog 1984– 2002

Wohlfarth Grażyna Z. Poradnia st. pielęgniarka 1984–
Wojciechowska  
Krystyna

Z. Gleboznawstwa pomoc  
techniczna

1968–1973

Wojciechowski Marek Dz. Gosp.-Techn. fototechnik 1985–1991
Wojda Tomasz dr inż. Z. Genetyki adiunkt 1999–
Wojewoda Monika mgr inż. Sekretariat gł. specjalista 2009–
Wojtczak Sławomir St. Prototypów ślusarz 1967–1972
Wojtkowska-Bębenek 
Joanna

Z. Informacji st. technolog 1992– 2004

Wojtkowski Karol mgr inż. Z. Urządzania specjalista 1976–1989
Wolak Janusz doc. dr hab. inż. Z. Ekologii kier. zakładu 1952–1986
Wolski Jan inż. O. Użytkowania kier. oddziału ok. 1936–

1939
Wolski Robert mgr inż. Z. Ochrony gł. specjalista 1991–
Wołk Krzysztof dr Z. Lasów Natur. adiunkt 1973–1985
Wołkowycki Jerzy Z. Lasów Natur. st. technolog 1971– 2000
Wołkowycki Marek Z. Lasów Natur. laborant 1984–1989
Woreta Danuta dr inż. Z. Ochrony adiunkt 1980–
Woziński Zbigniew mgr inż. Z. Ochrony adiunkt 1965–1993
Woźniak Barbara Z. Informacji st. techn. dokum. 1974–1980
Woźniak Beata inż. Z. Hodowli specjalista 1984– 2000
Woźniak Robert inż. Z. Hodowli specjalista 1988–1998
Woźniak Teresa Z. Ochrony st. laborant 1975–1980
Woźniak Wiesław St. ds. Inwestycji specjalista 1975–1987
Wójcik Danuta Dz. Gosp.-Techn. operator ksero 1972–1989
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Wójcik Józef dr inż. Prac. Chem. kier. laborato-
rium

1993–

Wójcik Tomasz mgr inż. Z. Użytkowania st. specjalista 1976–1994
Wójcikiewicz  
Franciszek

dr inż. Z. Reg. Górskich adiunkt 1955–1987

Wroczyńska  
Magdalena

Z. Informacji kustosz 1950–1975

Wrońska Danuta Z. Urządzania st. techn. 1969–1976
Wróbel Aleksander inż. Z. Las. Górskich st. asystent 1949–1960
Wróbel Michał mgr inż. Z. Ekologii gł. specjalista 2003–
Wrześniewski Michał mgr inż Z. Rej. Przem. technolog 1977–1982
Wrzodak Marta Dz. Adm. Sękocin sprzątaczka 1971–1984
Wujec Krystyna Sek. Spraw Prac. sam. referent 1969–1981
Wujkiewicz Mirosław Z. Ubocz. Prod. technolog 1970–1977
Wypiorczyk  
Włodzimierz

Z. Ekonomiki technolog 1980–1987

Wyrzykowski Wacław mgr inż. Z. Chem. Drewna p.o. kier. za-
kładu

1949–1953

Wysocka Anna Dz. Gosp.-Techn. sprzątaczka 1992–1997
Wysocka Marianna Sek. Spraw Prac. sam. referent 1974–1983
Wysocki Henryk Ośrodek Szkol. kierowca 1973–1998
Wyszyńska Irena Rada Zakładowa sam. referent 1960–1980
Zaborowska Maria lek. med. Z. Ochr. Pracy specjalista 1973–1978
Zaborowski Jerzy mgr inż. Dz. Planowania st. asystent 1995–1962
Zachara Tadeusz dr inż. Z. Hod. i Gen. adiunkt 1987–
Zaczyńska Alicja mgr inż. Z. Gleboznawstwa chemik 1978–1987
Zagartowska Jadwiga Z. Informacji robotnik 1950–1988
Zagóra Mieczysław Sek. Transportu kierowca 1967–2006
Zagórska Renata mgr Dz. Finansowy kier. sekcji 

(2007–2014); 
z-ca gł. księgo-
wego (2009–
2014)

2002–2014

Zając Stanisław prof. dr hab. inż. Z. Zarz. Zas. Leś. kier. zakładu 
(1997–2009); 
prof. nadzw. 
(2014-)

1975–1986
1989–

Zajączkowska Barbara mgr inż. Z. Genetyki gł. specjalista 1976– 2004
Zajączkowski  
Grzegorz

dr inż. Z. Urządzania adiunkt 1994–
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Zajączkowski Jan prof. dr hab. inż. Z. Hodowli kier. pracowni 
(1994–2000); 
kier. zakładu 
(2000–2009)

1972–2010

Zajączkowski  
Kazimierz

dr hab. Z. Genetyki kier. zakładu 
(1998–2009); 
prof. nadzw. 
(2010–2011)

1966–2011

Zajączkowski Piotr mgr inż. Z. Hod. i Gen. asystent 1998–
Zajdler Jerzy inż. O. Żywicowania asystent ok. 1936–

1939
Zalewska Halina Dz. Plan. Badań st. specjalista 1966–1990
Zalewska-Gorzelska 
Ewa

mgr Z. Fitopatologii asystent 1988–1995

Załęski Andrzej dr inż. Z. Genetyki adiunkt 1968–2009
Załuska Jolanta Dz. Finansowy kier. sekcji 1999–2008
Zamojski Dariusz Z. Gosp. Wod. st. laborant 1968–1973
Zaniewicz Tadeusz Z. Ekonomiki  

(st. w Siedlcach)
insp. ekono-
miczny

1969–1974

Zapała Janina Dz. Gosp.-Techn. sprzątaczka 1981–1990
Zaperty Ewa zob.  
Fronczak Ewa
Zaperty Krzysztof Z. Gosp. Wod. rzemieślnik 1985–1991
Zaremba-Czereyski 
Michał

mgr inż. Z. Mech. w Zagosp. kier. pracowni 1971–1989

Zaremba-Czereyska 
Wiesława

Z. Pozyskania technolog 1974–1985

Zaremba-Czereyski 
Kazimierz

prof. nadzw. mgr inż. Z. Pozyskania kier. zakładu 1939
1947–1977

Zawada Jerzy dr inż. Z. Reg. Górskich adiunkt 1967–2006
Zawadzka Anna dr inż. Z. Hodowli Lasu 

i Genetyki Drzew 
Leśnych

adiunkt 2004–2014

Zawadzka Małgorzata Z. Reg. Górskich st. specjalista 1983–
Zawadzka Maria Z. Ubocz. Prod. techn. chem. 1959–1965
Zawadzka Marianna Ośrodek Szkol. kucharz 1973–1990
Zawadzka-Kowalska 
Agata

mgr Administracja radca prawny 2002–2009

Zawadzka-Miciak 
Danuta

Ośrodek Szkol. recepcjonistka 1978–1979
1980–1985

Zawadzki Kazimierz St. Prototypów frezer 1969–1989
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Zawadzki Mirosław mgr inż. Z. Ubocz. Prod. st. asystent 1975–1983
Zawadzki Piotr Z. Mech. w Zagosp. st. technik 1970–1975
Zawiera Henryk Z. Gosp. Wod. stolarz 1981–1986
Zawiła-Niedźwiecki 
Tomasz

prof. dr hab. dyr. Instytutu 2008–2013

Zawiślan Joanna Z. Urządzania  
(prac. W Gdańsku)

sprzątaczka 1973–1979

Zawodna Wanda mgr inż. Z. Org. Badań st. specjalista 1958–1959 
1965–1985

Zdanowicz Zdzisław mgr inż. Z. Łowiectwa adiunkt 1951–1971
Zdanowski Adam dr sekretarz  

naukowy
1950–1990

Zdrojewska Maria Z. Informacji referent 1957–1969
Zdrojewski Ignacy inż. Z. Gosp. Wod. st. technik 1954–1969
Zdyra Tomasz Z. Hodowli technolog 1972–1978
Zdziarska Elżbieta Sek. Spraw Prac. st. ekonomista 1983–1995
Zembowska Grażyna Z. Informacji st. technik  

dokumentalista
1975–1987

Zembowski Jerzy Z. Genetyki st. laborant 1973–1981
Zielińska Ewa mgr inż. Z. Hodowli st. asystent 1983–1989
Zielińska Teresa Dz. Gosp.-Techn. st. maszynistka 1952–1960
Zieliński Janusz Z. Hodowli st. technolog 1987–1992
Zieliński Lech mgr inż. Z. Informacji adiunkt 1947–1966
Zientara Leszek Adm. st. konserwator 1978–
Zientek Mieczysław Sek. Zaopatrzenia kier. magazynu 1972–1978
Ziętek Elżbieta Z. Genetyki sam. referent 1987–1992
Zimnicki Stefan Dz. Gosp.-Techn. robotnik 1975–1980
Zin Ewa mgr inż. Z. Lasów Natur. asystent 2009–
Ziółkowski Edward Z. Mech. w Zagosp. tokarz 1954–1968
Zmysłowska Maria Z. Badań  

i Systemów
st. technolog 1991–1996

Zwęglińska Barbara Dz. Finansowy kier. sekcji 1971–1990
Zwolińska Barbara mgr Z. Rej. Przem. gł. specjalista 1974– 2003
Zwolińska Elfryda Z. Informacji st. technik  

(tłumacz)
1963–1969

Zwoliński Józef prof. dr hab. inż. Z. Rej. Przem. profesor 1974–2008
Zydel Marta Z. Genetyki  

(st. w Sójkach)
sprzątaczka 1970–1975

Żaba Marcin mgr inż. Dz. Gosp.-Techn. kier. działu 1991–1997
Żak Maria Dz. Finansowy st. ekonomista 1948–1992
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Żakowski Henryk dr inż. Z. Ekonomiki kier. pracowni 1978–1987
Żbikowska Barbara Z. Gleboznawstwa techn. laborant 1967–1972
Żbikowski Andrzej Z. Ochrony st. laborant 1973–1978
Żbikowski Tomasz mgr inż. Z. Hodowli asystent 1949–1954
Żelawska-Gosiewska 
Krystyna

Sek. Spraw Prac. st. pielęgniarka 1964–1993

Żółciak Anna dr inż. Z. Fitopatologii adiunkt 1981–
Żugajewicz Izabela Z. Ekologii st. technolog 1981–1989

1991–1997
Żurawski Jan Z. Ekologii st. laborant 1969–1975
Żurowska-Filipek 
Janina

inż. Z. Genetyki technolog 1975–1988
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