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W latach 2009-2012 Instytut Badawczy Leśnictwa uczestniczył, jako jeden z 16 partne-
rów, w konsorcjum realizującym projekt Baccara (Bioróżnorodność a zmiany klimatu 
– analiza ryzyka) finansowany z 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Głównym
celem tego projektu było stworzenie podstaw naukowych pozwalających na dokonanie 
oceny zagrożeń europejskiej bioróżnorodności leśnej oraz ewentualnych strat w pro-
dukcyjności lasów, wynikających ze zmian klimatycznych. Zakres badań obejmował 
składniki ekosystemów leśnych na różnych poziomach troficznych, tj. zgrupowania sym-
biontów leśnych (mykoryzy), producentów (podstawowe gatunki drzew oraz roślinność 



runa), konsumentów (roślinożercy i patogeny) oraz ich drapieżców (wrogowie naturalni). 
W realizację trzech pakietów roboczych projektu (WP1: Zmiany klimatu a różnorodność 
gatunkowa drzew, WP2: Zmiany klimatu a różnorodność gatunkowa organizmów zwią-
zanych z drzewami, WP3: Wpływ różnorodności leśnej na funkcjonowanie ekosyste-
mów) zaangażowani byli pracownicy czterech zakładów IBL (Lasów Górskich, Hodowli 
i Genetyki Drzew Leśnych, Ekologii Lasu, Ochrony Lasu).

Na 20 powierzchniach założonych w dwóch masywach górskich: Masywie Radziejo-
wej (Beskid Sądecki) i Masywie Pilska (Beskid Żywiecki) wykonywano badania różno-
rodności roślinności, występowania grzybów mykoryzowych i patogenów korzeni oraz 
owadów związanych z łykiem i drewnem świerka pospolitego Picea abies (L.) H. Karst. 
w aspekcie wysokości nad poziomem morza i różnorodności gatunkowej drzewostanów. 
Powierzchnie badawcze założono w układzie transektów wysokościowych (500, 700, 900 
i 1100 m n.p.m.). W Masywie Radziejowej (drzewostany mieszane z udziałem świerka) na 
każdej wysokości założono cztery powierzchnie w gradiencie zróżnicowania gatunkowego 
drzewostanów, a w Masywie Pilska (drzewostany świerkowe i z dominacją świerka) – zało-
żono po jednej powierzchni na każdej z wysokości. Właściwe badania terenowe, prowadzo-
ne w latach 2010-2012, obejmowały opis i pomiar drzewostanów, zdjęcia fitosocjologiczne, 
pomiar dynamiki przyrostu świerka, zbiór i analizy laboratoryjne próbek do badań mykolo-
gicznych oraz hodowle fotoeklektorowe owadów związanych z łykiem i drewnem świerka.

Określono skład gatunkowy i różnorodność badanych organizmów wyrażoną m.in. 
wskaźnikiem Shannona-Wienera (H), w układzie wysokościowym, symulującym zmien-
ność wynikającą z warunków klimatycznych oraz wskazano zależności pomiędzy anali-
zowanymi grupami organizmów.

Badania zrealizowane w ramach projektu Baccara są dobrym przykładem interdy-
scyplinarnej współpracy wewnątrz Instytutu, umożliwiającej kompleksowe podejście do 
złożonych zagadnień ekologii lasu i gospodarki leśnej. 


