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Dynamika populacji jest gałęzią nauki o życiu, zajmującą się zmianami liczebności po-
pulacji organizmów żywych w czasie oraz czynnikami mającymi na nie wpływ. W le-



śnictwie zrozumienie procesów zachodzących w populacjach owadów leśnych pozwala 
poprawnie interpretować wyniki ich monitoringu, prognozować powstawanie gradacji 
oraz opracować optymalne strategie postępowania ochronnego. 

W drzewostanach sosnowych największe zagrożenie stwarzają owady liściożerne. 
W związku z tym, w ostatnim dziesięcioleciu, badania Zakładu Ochrony Lasu IBL 
skupiały się na doskonaleniu metod oceny liczebności ich populacji jako podstawy 
krótkoterminowej prognozy zagrożenia drzewostanów. W wyniku oceny różnych me-
tod jesiennych poszukiwań foliofagów sosny zimujących w ściółce wykazano dużą do-
kładność tzw. metody 10 powierzchni i w 2004 r. wprowadzono ją do Instrukcji Ochro-
ny Lasu. Badania w zakresie biologii i ekologii boreczników oraz możliwości oceny 
potencjału gradacyjnego brudnicy mniszki, barczatki sosnówki, strzygoni choinówki 
i poprocha cetyniaka dotyczyły analiz ich zdrowotności, udziału samic w populacji, 
płodności i innych kryteriów. Oceniono metodę opadu ekskrementów wymienionych 
gatunków (we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu), która okazała 
się być bardzo przydatna w ocenie liczebności i zdrowotności gąsienic/larw. 

W wyniku szczegółowych badań stwierdzono ważną rolę parazytoidów jaj (np. Te-
lenomus sp.) i gąsienic (np. Blepharipa sp.) w przebiegu gradacji barczatki sosnówki, 
a także parazytoida gąsienic (Parasetigena silvestris) w wypadku brudnicy mniszki. 
Doświadczenia na plantacji nasiennej sosny w Nadleśnictwie Pniewy wykazały istotny 
wpływ jakości pokarmu (zależnej od pochodzenia klonu) na przeżywalność, rozwój 
i płodność brudnicy mniszki, co wskazuje na możliwość hodowli selekcyjnej drzew 
w kierunku zwiększenia odporności drzewostanów względem tego owada.  

Analizy wieloletnich danych o występowaniu foliofagów sosny na terenie Puszczy No-
teckiej pozwoliły na: 1) sformułowanie definicji stałych ognisk gradacyjnych, która stała 
się podstawą do wyznaczenia ich lokalizacji na terenie Puszczy, a później (przez pracow-
ników Lasów Państwowych) na terenie całego kraju, 2) wstępne określenie warunków sie-
dliskowych i drzewostanowych mogących służyć jako wskaźniki ognisk gradacyjnych, 3) 
opracowanie modeli do średnioterminowego prognozowania początku gradacji mniszki, 
barczatki, strzygoni i poprocha na podstawie warunków meteorologicznych.


