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Działalność na rzecz Lasów Państwowych ma tradycję sięgającą samych początków istnienia 
Instytutu Badawczego Leśnictwa. Istotnym wkładem w rozwój gospodarki leśnej były za-
inicjowane już w latach 30. XX wieku badania w zakresie szeroko rozumianej ochrony lasu.

W ostatnim dziesięcioleciu aktywność Zakładu Ochrony Lasu IBL (ZOL) skupiała 
się na prognozowaniu i diagnozowaniu biotycznych czynników szkodotwórczych (owa-
dy, patogeny grzybowe) oraz tworzeniu programów i metodyk ochrony szkółek, upraw, 
młodników i drzewostanów starszych. Na przestrzeni lat pracownicy ZOL IBL byli człon-
kami zespołów opracowujących m.in.: 1) instrukcje ochrony lasu (2004, 2012), 2) broszury 
dotyczące środków ochrony roślin i innych środków zalecanych do stosowania w leśnic-
twie (corocznie), 3) zalecenia w zakresie postępowania ze szkodliwymi owadami liściożer-
nymi, będące załącznikiem do zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych 
i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach (corocznie), 4) ramowe zasady postępowania 
w ogniskach gradacyjnych foliofagów sosny (2009), 5) metodyki integrowanej ochrony 
drzewostanów iglastych i liściastych (2013), 6) wytyczne postępowania ochronnego, które-
go celem jest zahamowanie procesów zamierania drzewostanów różnych gatunków drzew. 

Prace podejmowane w celu testowania nowych środków oraz opracowywania no-
wych strategii ochrony roślin, a także metod monitoringu występowania szkodliwych 
owadów i grzybów zaowocowały w ostatnim dziesięcioleciu nowymi patentami dotyczą-
cymi m.in. molekularnej detekcji bakulowirusów (2005) oraz preparatu i sposobu ograni-
czania liczebności owadów z rodzaju Lymantria (2006).

Powstające co roku opracowanie pt. „Krótkoterminowa prognoza występowania waż-
niejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce” jest jednym z waż-
niejszych, i powszechnie wykorzystywanych źródeł wiedzy – zarówno w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych, jak i przez organy administracji, szkolnictwo oraz 
krajowe i zagraniczne jednostki badawcze. 



W ostatnich latach, dzięki rozwojowi i powszechnemu stosowaniu nowoczesnych 
metod (m.in. molekularnych i serologicznych) oznaczania szkodotwórczych czynników 
biotycznych i abiotycznych oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu diagnostyki, możliwe 
było skuteczne definiowanie zagrożeń i problemów hodowlanych w szkółkach i drze-
wostanach na terenie całego kraju. Uzyskane wyniki powiększały wiedzę dotyczącą sze-
roko pojętej ochrony lasu, były też podstawą skutecznych działań ochronnych prowadzo-
nych przez leśników-praktyków.

Badania finansowane były przez DGLP (tematy: BLP-382, BLP-380, 500 394).


