PROGRAM KONFERENCJI
PONIEDZIAŁEK, 15 PAŹDZIERNIKA 2018
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników
18.00 – 22.00 KOLACJA
WTOREK, 16 PAŹDZIERNIKA 2018
7.00 – 8.00

ŚNIADANIE

8.00 – 9.00

Rejestracja uczestników i przekazanie materiałów konferencyjnych

9.00 – 10.15 Otwarcie konferencji, powitanie uczestników, informacje wstępne
Moderator: Jacek Hilszczański
9.00 – 9.15

Powitanie uczestników

9.15 – 9.35

Prezentacja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu
Paweł Górski, Wojciech Mazur

9.35 – 9.55

Rozwój gradacji szkodników wtórnych na terenie Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych we Wrocławiu w latach 2015-2018
Jarosław Góral

9.55 – 10.15 Najważniejsze problemy ochrony lasu w 2018 r.
Aldona Perlińska, Agnieszka Hamera-Dzierżanowska, Kamil Szpakowski
I. Sesja referatowa: Stan zdrowotny drzewostanów
Moderator: Aldona Perlińska
10.15 – 10.30 Zmiany w stanie zdrowotnym drzewostanów w ostatnim 30-leciu
Zbigniew Sierota, Monika Małecka
10.30 – 10.45 Usychanie sosny na Opolszczyźnie – problem wciąż aktualny
Grzegorz Guzik
10.45 – 11.15 PRZERWA NA KAWĘ
11.15 – 11.30 Owady kambiofagiczne jako przyczyna zamierania drzew sosny limby
Pinus cembra L. w Tatrzańskim Parku Narodowym
Wojciech Grodzki, Kamil Kluś, Antoni Zięba, Tomasz Zwijacz-Kozica
11.30 – 11.45 Problemy ochrony szkółek leśnych i drzewostanów w świetle realizacji
projektu „Oznaczanie sprawców chorób i szkodników drzew leśnych"
Miłosz Tkaczyk, Hanna Szmidla, Monika Małecka, Zbigniew Sierota
11.45 – 12.00 Dyskusja

II. Sesja referatowa: Metody oceny zagrożenia lasu przez czynniki biotyczne
Moderator: Wojciech Grodzki
12.00 – 12.20 Teledetekcja w ochronie lasu
Krzysztof Stereńczak, Iwona Skrzecz
12.20 – 12.40 Wykorzystanie systemu hiperspektralnego zamontowanego na wiatrakowcu
do diagnostyki stanu lasu
Małgorzata Bzowska-Bakalarz, Andrzej Bieganowski, Sławomir Majewski,
Przemysław Turos, Rafał Dąbrowski, Katarzyna Dąbrowska-Zielińska
i inni z projektu GYROSCAN
12.40 – 13.00 Analiza teledetekcyjna żerów strzygoni choinówki na podstawie zobrazowań
satelitarnych oraz z niskiego pułapu wykonanych za pomocą platformy BSP
Hubert Jakoniuk, Jakub Sarzyński
13.00 – 13.15 Dyskusja
13.15 – 13.30 Szacowanie liczebności śmietek modrzewiowych (Strobilomyia spp.)
oraz zasiedlenia szyszek na nasiennej plantacji modrzewia europejskiego
w Nadleśnictwie Sulęcin
Cezary Bystrowski, Witold Wasylków, Arkadiusz Senyszyn
13.30 – 13.50 Sposób na szkodniki pierwotne sosny
Piotr Gawęda
13.50 – 14.15 Dyskusja
14.15 – 15.15 OBIAD
III. Sesja referatowa: Nowe metody ochrony lasu
Moderator: Jarosław Góral
15.15 – 15.30 Entomopatogeny, parazytoidy i drapieżce w profilaktyce ochrony lasu
Alicja Sierpińska, Cezary Bystrowski, Marta Siebyła, Andrzej Sierpiński,
Iwona Skrzecz, Lidia Sukovata, Grzegorz Tarwacki
15.30 – 15.50 Peptydomimetyki - nowe bioinsektycydy przeciw szkodliwym owadom leśnym
Grzegorz Rosiński
15.50 – 16.05 Porównanie efektywności działania nowego atraktanta barczatki sosnówki
z efektywnością dostępnych na rynku atraktantów oferowanych przez
producentów z różnych krajów
Lidia Sukovata, Marcin Ostasiewicz, Monika Asztemborska, Wojciech Janiszewski,
Cezary Bystrowski, Tomasz Jabłoński, Grzegorz Tarwacki
16.05 – 16.25 Skuteczność nowych preparatów i typów pułapek w monitorowaniu liczebności
populacji kornika ostrozębnego (Ips acuminatus)
Radosław Plewa, Tomasz Jaworski, Grzegorz Tarwacki, Alicja Sowińska,
Iwona Skrzecz, Wojciech Janiszewski
16.25 – 16.45 Wyniki testów skuteczności stosowania środków Reldan 225 EC i Dursban 480 EC
w iniekcyjnej metodzie ochrony upraw leśnych przed pędrakami na przykładzie
nadleśnictw Narol i Lubaczów
Cezary Bystrowski, Agnieszka Bielawska, Barbara Głowacka, Zbigniew Kołodziej,
Tomasz Najbar, Jarosław Plata, Hanna Szmidla
16.45 – 17.00 Dyskusja

17.00 – 17.20 PRZERWA NA KAWĘ
17.20 – 17.35 Ocena skuteczności insektycydów i fungicydów w ochronie lasu – wyniki badań
przeprowadzonych w 2018 r.
Iwona Skrzecz, Alicja Sierpińska, Katarzyna Sikora, Tomasz Jabłoński, Alicja
Sowińska, Piotr Gawęda, Wojciech Janiszewski, Małgorzata Lissy
17.35 – 17.55 Potrzeby pokarmowe jeleniowatych a ochrona lasu
Jan Wiesław Dubas
17.55 – 18.05 Dyskusja oraz informacje dotyczące organizacji części terenowej konferencji
18.10 – 19.00 Sesja posterowa
Moderator: Wojciech Mazur
1

Zastosowanie technik molekularnych w leśnictwie – nowe możliwości oceny różnorodności
biologicznej i stanu siedlisk leśnych
Katarzyna Sikora, Radosław Plewa, Tomasz Jaworski, Izabela Sondej, Krzysztof Sućko,
Tadeusz Malewski

2

Gilpinia fennica (Forsius, 1911) - nowy gatunek borecznika w polskich lasach
(Hymenoptera, Symphyta, Diprionidae)
Jerzy Borowski, Dawid Marczak

3

Nawożenie wierzby przy użyciu mykoryzy
Jan Wiesław Dubas

4

Wpływ ekstraktu olejku eterycznego z konopi Cannabis sativa na proces metamorfozy
chrząszcza Tenebrio molitor
Ryszard Kaniewski, Mirella Samardakiewicz, Joanna Żak, Grzegorz Rosiński

5

Badanie emisji składników feromonu samic barczatki sosnówki (Dendrolimus pini L.)
Krzysztof J. Rudziński, Monika Asztemborska, Lidia Sukovata, Dorota Staszek,
Rafał Szmigielski

6

Uwalnianie składników feromonu barczatki sosnówki z dyspenserów różnego typu
Monika Asztemborska, Krzysztof J. Rudziński, Lidia Sukovata, Dorota Staszek,
Marek Cieślak, Rafał Szmigielski

7

Skład olejków eterycznych otrzymanych z klonów sosny Pinus sylvestris z plantacji
nasiennej w Dąbrowie, Nadleśnictwo Pniewy
Monika Asztemborska, Krzysztof J. Rudziński, Lidia Sukovata, Klara Nestorowicz,
Rafał Szmigielski

19.30 – … Uroczysta kolacja, w tym:
Prezentacja regionu Dolnego Śląska
Przemysław Wiater

ŚRODA, 17 PAŹDZIERNIKA 2018
7.30 – 8.30 ŚNIADANIE
8.30 – 18.30 Część terenowa konferencji (podział uczestników na dwie grupy)
Teren Nadl. Lwówek Śląski:
 aktualne problemy ochrony lasu na terenie nadleśnictwa,
 zwiedzanie barokowego kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
i św. Maternusa w Lubomierzu,
 zwiedzanie muzeum Kargula i Pawlaka w Lubomierzu.
Teren Nadl. Złotoryja:
 aktualne problemy ochrony lasu na terenie nadleśnictwa,
 Ostrzyca Proboszczowicka (Śląska Fudżijama) – spacer i poczęstunek (około godz. 11.00)
 zwiedzanie Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie,
 obiad w Villa Greta (około godz. 14.00)
 zwiedzanie Zamku Grodziec.
Przyjazd do Brunowa około godz. 18.30-19.00
19.00 – 20.00 KOLACJA
CZWARTEK, 18 PAŹDZIERNIKA 2018
7.00 – 8.00 ŚNIADANIE
IV. Sesja referatowa: Integrowana ochrona upraw sosnowych przed owadami i patogenami
grzybowymi
moderator: Zbigniew Sierota
8.00 – 8.20 Integrowana ochrona upraw sosnowych – rola szeliniaka sosnowca
Iwona Skrzecz, Hanna Szmidla, Tomasz Jabłoński, Alicja Sowińska, Robert Wolski,
Wojciech Janiszewski, Sławomir Lipiński
8.20 – 8.40 Integrowana ochrona upraw sosnowych – rola patogenów grzybowych
Hanna Szmidla, Iwona Skrzecz, Tomasz Jabłoński, Robert Wolski, Alicja Sowińska,
Wojciech Janiszewski, Sławomir Lipiński
8.40 – 9.00 Integrowana ochrona upraw sosnowych – główne założenia Systemu Wspomagania
Decyzji
Tomasz Jabłoński, Iwona Skrzecz, Hanna Szmidla, Alicja Sowińska,
Wojciech Janiszewski, Robert Wolski
9.00 – 9.20 Główne założenia integrowanej ochrony upraw sosnowych przed szeliniakiem
sosnowcem i patogenami grzybowymi
Tomasz Jabłoński, Iwona Skrzecz, Hanna Szmidla
9.20 – 9.35 Ochrona upraw leśnych przed smolikiem znaczonym – potrzeby i możliwości
Iwona Skrzecz
9.35 – 9.50 Dyskusja
9.50 – 10.20 PRZERWA NA KAWĘ

V. Sesja referatowa: Bioróżnorodność ekosystemów leśnych i pozostałe zagadnienia
moderator: Dawid Marczak
10.20 – 10.40 Czy badania zdrowotności roślin rzadkich i chronionych mają sens?
Wojciech Pusz
10.40 – 11.00 Znaczenie martwego drewna w kształtowaniu się właściwości fizycznych
i chemicznych gleb leśnych
Karol Sokołowski
11.00 – 11.20 Interakcja: rude mrówki leśne - drzewa w Puszczy Białowieskiej
Izabela Sondej, Timo Domisch, Leena Finér, Wojciech Czechowski
11.20 – 11.40 Różnorodność chrząszczy z rodziny biegaczowatych Carabidae na tle wybranych
cech drzewostanu i siedliska na obszarze Podkarpacia
Magdalena Ranocha, Mieczysław Kosibowicz, Marcin Jachym, Sławomir Ambroży,
Mariusz Kapsa, Monika Tomczyk-Kida, Wojciech Grodzki
11.40 – 12.00 Biogrupy sosnowe pozostawiane na zrębach – ostoja bioróżnorodności,
czy zagrożenie dla stanu sanitarnego lasu
Grzegorz Tarwacki, Radosław Plewa, Alicja Sowińska, Iwona Skrzecz,
Wojciech Janiszewski, Tomasz Jaworski
12.00 – 12.15 Analiza systemów korzeniowych sadzonek sosnowych z zakrytym systemem
korzeniowym pochodzących z upraw 4-5-letnich
Katarzyna Hutka
12.15 – 12.30 Dyskusja
12.30 – 12.45 Podsumowanie i zakończenie konferencji
12.45 – 14.00 OBIAD I WYJAZD UCZESTNIKÓW

I SESJA REFERATOWA

STAN ZDROWOTNY DRZEWOSTANÓW

ZMIANY W STANIE ZDROWOTNYM DRZEWOSTANÓW W OSTATNIM 30-LECIU
Zbigniew Sierota, Monika Małecka
Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090
Raszyn, Polska; Z.Sierota@ibles.waw.pl
Zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Ochrony Lasu nadleśnictwa wykonują
corocznie przegląd stanu zdrowotnego drzewostanów do- i ponad 20-letnich. W Instrukcji
zawarte są metodyki oceny i na ich podstawie raportowane jest występowanie chorób
abiotycznych i biotycznych oraz powierzchnia stwierdzonych zagrożeń. Dane te są
weryfikowane przez Zespoły Ochrony Lasu, a ich podsumowanie wraz z komentarzem
wykonywane jest przez Zakład Ochrony Lasu IBL. Analizy te stanowią źródło informacji do
‘Raportu o Stanie Lasów’ przekazywanego do urzędów państwowych.
Na podstawie danych nadsyłanych od 1987 r. do IBL wykonano ocenę zmian
zagrożenia chorobowego drzewostanów powyżej 20 lat ze strony sprawców huby korzeni.
Huba korzeni została wybrana jako jednostka chorobowa występująca zarówno w
drzewostanach na glebach leśnych, jak i w zalesieniach na tzw. glebach porolnych. Ukryty
sposób bytowania sprawców, długi okres trwania choroby oraz wpływ na obniżenie witalności
zaatakowanych drzew (stopniowy rozkład korzeni) sprawiają, że obecność huby korzeni w
drzewostanie staje się wtórnym źródłem stresu dla drzew, atakowanych następnie przez
owady, czy ulegających silnym wiatrom.
Niespecyficzne symptomy widoczne w koronach, przy trudno dostrzeganych oznakach
etiologicznych (owocniki) w szyi korzeniowej, czy na pniakach sprawiają, że choroba może
być trudno rozpoznawalna lub mylona z innymi czynnikami sprawczymi (susza, owady).
Dodatkowo, zmienna w kolejnych wydaniach Instrukcji OL metodyka oceny powodowała
trudności w określaniu rzeczywistego zagrożenia drzewostanów. Specyfika choroby polega
bowiem na tym, że po zamarciu, czy usunięciu porażonego drzewa, patogen pozostaje w
systemach korzeniowych przez dziesiątki lat, stwarzając wciąż zagrożenie dla drzew
sąsiednich, a nawet dla następnego pokolenia lasu na tym terenie.
W pracy prezentowane są wyniki raportowania występowania huby korzeni na terenie
wybranych nadleśnictw, reprezentujących trzy Regionalne Dyrekcje LP - Białystok, Poznań i
Wrocław. Stwierdzono znaczne zmiany wielkości zagrożonych powierzchni wraz z upływem
lat. W świetle etiologii patogenów i znajomości przebiegu huby korzeni zmiany te są trudne do
interpretacji i wymagają komentarza.
Prezentowane wyniki i wynikające z nich tezy przedstawiają poglądy Autora i nie
powinny być utożsamiane ze stanowiskami odpowiednich instytucji lub urzędów.
Badania finansowane przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w ramach
projektu pt. „Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób
infekcyjnych drzew leśnych w Polsce”, nr 500 442.

Notatki:

USYCHANIE SOSNY NA OPOLSZCZYŹNIE - PROBLEM WCIĄŻ AKTUALNY
Grzegorz Guzik
Zespół Ochrony Lasu w Opolu, ul. Groszowicka 10, 45-517 Opole, Polska; g.guzik@lasy.gov.pl
Problem nasilonego usychania sosny na Opolszczyźnie, jaki zaistniał po suszy z lata i
jesieni 2015 roku nadal trwa. Dotyczy to zwłaszcza Nadleśnictwa Opole, w którym od 2016
roku rozmiar wymuszonych cięć posuszowych sosny pozostaje wciąż wielokrotnie większy, niż
w latach poprzednich. Przebieg sytuacji w br. wskazuje ponadto, że rozmiar tegorocznych cięć
będzie większy od ubiegłorocznego. Utrzymujący się stan chorobowy drzewostanów
sosnowych Nadleśnictwa Opole, którego skutkiem jest nasilone wydzielanie się drzew,
pozostaje
wynikiem
koincydentnego
zadziałania
wielu
czynników
szkodotwórczych/chorobowych, z najważniejszym i inicjującym → suszą lata/jesieni roku
2015, oraz istotnych czynników predyspozycyjnych i współuczestniczących. Uogólnione cechy
wspólne lokalizacji/drzewostanów o szczególnie zwiększonym stopniu/nasileniu ich
występowania to:
> silne uwilgotnienie podłoża w latach poprzednich i wcześniejszy rozwój/wzrost
drzewostanów w takich właśnie warunkach podwyższonej wilgotności siedliska →
nieukształtowanie właściwego dla sosny korzenia palowego; brak możliwości pobierania wody
z głębszych poziomów gleby; ograniczenie poboru do wody powierzchniowej z opadów (→
czynnik predyspozycyjny);
> siedliska żyźniejsze → borów i lasów mieszanych → współwystępowanie w
drzewostanach obok sosny gatunków liściastych, głównie dębu, oraz podszytu, niekiedy b.
zwartego; w efekcie b. silna konkurencja o dostęp do wody opadowej (→ czynnik
predyspozycyjny i współuczestniczący);
> powszechne występowanie jemioły w koronach sosen → półpasożyta silnie
pogłębiającego deficyt wody w organizmie drzewa (→ czynnik współuczestniczący);
> występowanie patogena grzybowego pędów sosny Sphaeropsis sapinea, którego
powszechne infekcje notowano po gradobiciu z lipca 2012 roku na obecnym obszarze
szczególnie nasilonego usychania sosny (→ czynnik współuczestniczący).
Aktualnie, coraz ważniejsze znaczenie jako czynnik współuczestniczący, wzmagający
wydzielanie posuszu sosnowego zaczynają mieć szkodniki wtórne → przypłaszczek granatek i
kornik ostrozębny. Możliwości osiągnięcia znaczącego sukcesu w wyhamowaniu
rozprzestrzeniania się tych szkodników wtórnych sosny, tj. uszczelnienia całego systemu ich
zwalczania, jak to pokazuje doświadczenie i praktyka, podlegają poważnym ograniczeniom.
Po pierwsze, jest to wynik często lokalnego sąsiedztwa i złego stanu sanitarnego
drzewostanów nie będących w zarządzie LP. Podobną rolę, choć na mniejszą skalę, pełnią
pozostawiane do naturalnego rozpadu kępy drzewostanu. Po drugie → to pojaw kornika
ostrozębnego i upowszechnianie się zasiedleń drzew przez tego kornika → gat. trudnego do
zwalczania, a zarazem groźnego, mogącego samodzielnie i pierwotnie wydzielać drzewa
sosnowe.

Notatki:

OWADY KAMBIOFAGICZNE JAKO PRZYCZYNA ZAMIERANIA DRZEW SOSNY LIMBY
PINUS CEMBRA L. W TATRZAŃSKIM PARKU NARODOWYM
Wojciech Grodzki1, Kamil Kluś2, Antoni Zięba2, Tomasz Zwijacz-Kozica2
1

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Lasów Górskich, ul. Fredry 39, 30-605 Kraków, Polska;
W.Grodzki@ibles.waw.pl
2 Tatrzański Park Narodowy, Kuźnice 1, 34-500 Zakopane
W latach 2008–2009 w słowackiej części Tatr, na obszarze TANAP, odnotowano
zjawisko zamierania sosny limby zarówno w wysokich (strefa górnej granicy lasu) jak i
niższych (Tatranska Lomnica) położeniach. Zamarłe limby były wcześniej zasiedlone przez
korniki, głównie Ips amitinus i I. typographus, pochodzące z objętych gradacją świerków w
obszarach ochrony biernej.
W ostatnim czasie także z polskiej części Tatr (TPN) zaczęły dochodzić sygnały o
zamieraniu egzemplarzy limby. W 2018 r. podjęto badania mające na celu określenie skali
zjawiska oraz ustalenie składu gatunkowego owadów zasiedlających zamarłe limby.
W pierwszej fazie badań dokonano oceny nasilenia zamierania drzew poprzez
szczegółowy przegląd znanych stanowisk limby w TPN. Następnie wybrano 50 drzew
zamarłych, z których pobierano płaty kory z żerowiskami owadów kambiofagicznych, aby na
podstawie żerowisk i ew. znalezionych w nich chrząszczy określić skład gatunkowy i
frekwencję stwierdzonych gatunków, a także ich roli w zamarciu drzew. Niniejsze doniesienie
zawiera wstępne wyniki tych badań, prowadzonych przez TPN i finansowanych ze środków
Funduszu Leśnego Lasów Państwowych.

Notatki:

PROBLEMY OCHRONY SZKÓŁEK LEŚNYCH I DRZEWOSTANÓW W ŚWIETLE REALIZACJI
PROJEKTU „OZNACZANIE SPRAWCÓW CHORÓB I SZKODNIKÓW DRZEW LEŚNYCH"
Miłosz Tkaczyk, Hanna Szmidla, Monika Małecka, Zbigniew Sierota,
Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, Sękocin Stary, ul. Braci leśnej 3, 05-090 Raszyn,
Polska; M.Tkaczyk@ibles.waw.pl
Działalność Instytutu Badawczego Leśnictwa na rzecz Lasów Państwowych w zakresie
oznaczania sprawców chorób i szkodników drzew leśnych ma długą tradycję, sięgającą
początków istnienia Instytutu Badawczego Leśnictwa, a więc już ponad 85 lat.
W drzewostanach gospodarczych produkcja roślinna, w tym drzew leśnych, wymaga
ochrony przed różnymi czynnikami szkodotwórczymi zagrażającymi jej ciągłości i jakości.
Zmienne czynniki klimatyczne, w tym anomalie pogodowe związane z ekstremalnymi
temperaturami, opadami czy wiatrami, oraz wiele dotąd niezidentyfikowanych oddziaływań
środowiskowych, sprzyja pojawianiu się nowych zagrożeń ze strony entomofauny i
mikrobiomu. Ma to istotny wpływ na zmniejszenie odporności samych roślin i funkcjonowanie
ekosystemów leśnych.
Celem projektu jest stała pomoc merytoryczna dla Nadleśnictw i Zespołów Ochrony
Lasu w rozpoznawaniu czynników szkodotwórczych - chorób i szkodników owadzich oraz
warunków abiotycznych oddziałujących na materiał hodowlany (nasiona i drzewa) w
szkółkach, uprawach i młodnikach oraz w drzewostanach starszych, w celu usprawnienia
procesów profilaktyki i ochrony w jednostkach Lasów Państwowych. Zakres pomocy dotyczy
między innymi rozpoznawania i różnicowania:
 mniej znanych i trudnych do oznaczenia biotycznych czynników szkodotwórczych, w
tym gatunków inwazyjnych,
 oddziaływań o charakterze abiotycznym sprzyjających inicjowaniu i rozwojowi chorób
infekcyjnych oraz ich sprawców,
 szkodników owadzich wpływających na wzrost i rozwój materiału hodowlanego w
szkółkach, uprawach i młodnikach oraz drzewostanach starszych.
Poradnictwo dotyczy nadsyłanych z terenu prób zakażonego/zasiedlonego materiału do
oznaczenia i hodowli, jak również bezpośrednich wizji terenowych i zgłoszeń od pracowników
administracji LP. Identyfikacja sprawców szkód przebiega przy użyciu odpowiednio dobranych
metod laboratoryjnych oraz metod molekularnych (np. test ELISA). W złożonych przypadkach
pracownicy Zakładu Ochrony Lasu konsultują się ze specjalistami z różnych dziedzin nauk
leśnych i pokrewnych - hodowli lasu czy gleboznawstwa, co umożliwia szeroką i kompleksową
analizę występujących zjawisk, a tym samym skuteczniejszą diagnostykę, opartą w razie
potrzeby na precyzyjnych analizach DNA.
W roku 2018 do Zakładu Ochrony Lasu IBL spłynęło łącznie 57 zgłoszeń wraz z niemal
400 próbami pochodzącymi z 13 Nadleśnictw różnych Regionalnych Dyrekcji Lasów
Państwowych oraz z 4 Zespołów Ochrony Lasu. W wyniku bieżąco wykonanych analiz
powstało: 31 pisemnych ekspertyz, 11 mailowych oraz 15 telefonicznych porad i opinii z
zaleceniami dotyczącymi postępowania ze zgłoszonymi problemami.
Badania finansowane są przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w ramach
projektu pt. „Oznaczanie sprawców chorób i szkodników drzew leśnych (OR.271.3.4.2015)”, nr
500 426.

Notatki:
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METODY OCENY ZAGROŻENIA LASU
PRZEZ CZYNNIKI BIOTYCZNE

TELEDETEKCJA W OCHRONIE LASU
Krzysztof Stereńczak1, Iwona Skrzecz2
1 Instytut

Badawczy Leśnictwa, Zakład Geomatyki, ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn,
Polska; k.sterenczak@ibles.waw.pl
2 Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090
Raszyn, Polska
Teledetekcja od kilkudziesięciu lat wykorzystywana jest w leśnictwie. Do niedawna
teledetekcja, miała raczej charakter dokumentujący zachodzące zmiany w drzewostanach
bądź obrazujący skale zniszczeń spowodowanych różnego rodzaju czynnikami biotycznymi
lub abiotycznymi. Dziś, w dobie zalewu danych i możliwości ich pozyskania w każdej chwili,
teledetekcja może być narzędziem wspierającym bieżące zarządzanie działaniami
ochronnymi. Czy są jednak jakieś ograniczenia teledetekcji? Czego możemy, a czego nie
możemy się spodziewać? Jak interpretować obrazy, jaką niosą one treść i co ogranicza ich
interpretacyjność? W końcu czy są jakieś przykłady standardowych zastosowań danych
teledetekcyjnych w zarządzaniu i ochronie lasu?
Proponowane wystąpienie będzie miało na celu wskazanie praktycznych i
potencjalnych możliwości wykorzystania danych teledetekcyjnych w leśnictwie wraz ze
wskazaniem potencjalnych barier, które należy w dalszej lub bliższej perspektywie pokonać.

Notatki:

WYKORZYSTANIE SYSTEMU HIPERSPEKTRALNEGO ZAMONTOWANEGO NA WIATRAKOWCU
DO DIAGNOSTYKI STANU LASU

Małgorzata Bzowska-Bakalarz1, Andrzej Bieganowski2, Sławomir Majewski3, Przemysław Turos4,
Rafał Dąbrowski4, Katarzyna Dąbrowska-Zielińska5 i inni z projektu GYROSCAN
1

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin;
malgorzata.bzowska@up.lublin.pl
2 Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-920 Lublin
3 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, ul. Kalina 10, 64-920 Piła
4 Geosystems Polska Sp. z o. o., ul. Foksal 21 lok. 5, 00-372 Warszawa
5 Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Jacka Kaczmarskiego 27, 02-679 Warszawa i GYROSCAN
Skuteczna ochrona roślin przed agrofagami i szkodami spowodowanymi czynnikami
abiotycznymi wymaga szybkiego i dokładnego monitorowania stanu upraw. Dotyczy to
zwłaszcza upraw wielkoobszarowych, na których wizualna ocena jest niewystarczająca.
W ramach programu BIOSTRATEG realizowany jest temat "Opracowanie innowacyjnej
metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu
wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego".
Zasadniczym celem teledetekcyjnej, kompleksowej metody (DSS - Decision Support
System) jest określanie potrzeb nawadniania, nawożenia oraz zwalczania agrofagów w
rolnictwie precyzyjnym. Metoda teledetekcyjna będzie zastosowana także do oceny stanu
zdegradowania łąk.
W badaniach wykorzystuje się 2 kamery rejestrujące pasmo od 400 – 2500 nm (kamera
VNIR: 400 -1000-nm - 186 kanałów, piksel 25 cm i kamera SWIR 930 -2500 nm – 288
kanałów, piksel 50 cm) zamontowane na ultralekkim wiatrakowcu Taurus produkcji Aviation
Artur Trendak. Taki statek powietrzny charakteryzuje się niskimi kosztami eksploatacji, dużymi
możliwościami manewrowymi i niewielkimi wymaganiami infrastrukturalnymi.
W pracy przedstawiono możliwości monitorowania stanu zdrowotnego rozległych
obszarów leśnych za pomocą teledetekcyjnego systemu wiatrakowca. Terenem badań byłyby
drzewostany na pożarzysku z 1992 r. w Nadleśnictwie Potrzebowice (RDLP w Pile). Na
powierzchni ponad 5 tys. ha rosną jednorodne, jednowiekowe drzewostany sosnowe z
niewielką domieszką innych gatunków. Celem badań jest możliwość wykorzystania zdjęć do
wykrycia miejsc w drzewostanie, w których zachodzą procesy zamierania drzew
spowodowanych infekcją korzeniowca sosnowego (Heterobasidion annosum) oraz żerami
brudnicy mniszki (Lymantria monacha) stwierdzonymi w 2018 r.
Naloty prowadzono w dniach 30 lipca i 28 sierpnia 2018 r. Analiza zdjęć wykonanych w
paśmie widzialnym i w bliskiej podczerwieni pozwala na precyzyjne wyznaczenie obszarów
porażonych przez korzeniowca sosnowego oraz żerami gąsienic brudnicy mniszki.
Pierwsze próbne naloty z wykorzystaniem skanerów hiperspektralnych ujawniają ich
zalety i sensowność dalszych prac badawczych na potrzeby diagnostyki chorób lasu, gdyż
łączą szeroką informację spektralną z wysoką rozdzielczością przestrzenną zobrazowań.
Wczesne wykrycie zmian stanu lasu i ich genezy pozwoli na szybką i precyzyjną reakcję
ograniczając rozprzestrzenianie się zagrożeń dla drzewostanu.
Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach
programu BIOSTRATEG, numer umowy 298782.

Notatki:

ANALIZA TELEDETEKCYJNA ŻERÓW STRZYGONI CHOINÓWKI NA PODSTAWIE ZOBRAZOWAŃ
SATELITARNYCH ORAZ Z NISKIEGO PUŁAPU WYKONANYCH
ZA POMOCĄ PLATFORMY

BSP

Hubert Jakoniuk1, Jakub Sarzyński2
1

Zespół Ochrony Lasu w Łopuchówku, Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina, Polska;
hubert.jakoniuk@lasy.gov.pl
2 Ośrodek Rozwojowo Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu, Nowy Bedoń, ul. Sienkiewicza
19, 95-020 Andrespol, Polska
Do zlokalizowania uszkodzeń spowodowanych żerowaniem strzygoni choinówki w
drzewostanach sosnowych wykorzystano zobrazowania satelitarne z SENTINEL-2. Na ich
podstawie zobrazowano moment oraz areał wystąpienia gołożeru, przyjmując poziom
uszkodzenia koron (defoliację) powyżej 80%. Za pomocą platformy BSP z kamerą
multispektralną uzyskano również szczegółowe informacje o witalności drzewostanu na
wytypowanych powierzchniach. Następnie przeprowadzono weryfikację terenową
opracowanych ortofotomap wskaźnikowych VARI oraz NDVI poprzez ścięcie drzew
kontrolnych. Otrzymane wyniki dały obraz skali uszkodzenia drzewostanu na badanych
powierzchniach.

Notatki:

SZACOWANIE LICZEBNOŚCI ŚMIETEK MODRZEWIOWYCH (STROBILOMYIA SPP.)
ORAZ ZASIEDLENIA SZYSZEK NA NASIENNEJ PLANTACJI MODRZEWIA EUROPEJSKIEGO
W

NADLEŚNICTWIE SULĘCIN

Cezary Bystrowski1, Witold Wasylków2, Arkadiusz Senyszyn2
1

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090
Raszyn, Polska; C.Bystrowski@ibles.waw.pl
2 Nadleśnictwo Sulęcin, ul. Lipowa 20, 69-200 Sulęcin
Najważniejszymi szkodnikami szyszek i nasion modrzewi, zmniejszającymi istotnie
możliwości zbioru zdrowych nasion na plantacjach nasiennych są śmietki z rodzaju
Strobilomyia sp. (S. inferquens i S. melania). Larwy tych muchówek już w maju rozpoczynają
intensywne żerowanie w miękkich, jeszcze niezdrewniałych tkankach tworzących się wówczas
szyszek. Chodniki drążone przez larwy przebiegają spiralnie wokół trzpienia szyszki,
powodując uszkodzenia większości tworzących się wówczas nasion, nawet wtedy, gdy w
szyszce przeciętnych rozmiarów żeruje tylko jedna larwa. W przypadku obecności dwóch lub
większej liczby larw śmietek, w szyszce brak jest zupełnie zdrowych nasion. Oba wymienione
czynniki, tj. intensywny żer larw w niezdrewniałej szyszce oraz wysoka liczebność tych
muchówek, istotnie wpływają na niską wydajność nasion, uzyskiwaną zazwyczaj na
modrzewiowych plantacjach nasiennych.
W latach 2016–2018 na plantacji nasiennej modrzewia w Nadleśnictwie Sulęcin
prowadzono metodyczne odłowy śmietek modrzewiowych oraz szacowano zasiedlenie
szyszek przez te szkodniki. W wystąpieniu autorzy przedstawią wyniki zarówno prowadzonych
odłowów uzyskanych przy użyciu dwóch rodzajów pułapek (pojawowych i Moericke’go) oraz
zaprezentują zmiany zasiedlenia szyszek oszacowane na wymienionej plantacji w kolejnych
latach badań. Dodatkowym czynnikiem zmienności, silnie wpływającym na liczebności
populacji muchówek, był zabieg zwalczania wykonany w roku 2016, podczas obfitego
owocowania badanej plantacji.

Notatki:

SPOSÓB NA SZKODNIKI PIERWOTNE SOSNY
Piotr Gawęda
Zespół Ochrony Lasu w Gdańsku, ul. Polanki 125, 80-322 Gdańsk, Polska; zolgdansk@lasy.gov.pl
Celem prezentacji jest przedstawienie ukształtowanych przez lata i stosowanych przez
Zespół Ochrony Lasu w Gdańsku (ZOL) podstawowych metod prognozowania
najważniejszych szkodników pierwotnych sosny oraz metod uzupełniających w sezonie
wegetacyjnym, służących do ostatecznego określenia zagrożenia dla trwałości lasu.
Prowadzone szczegółowe obserwacje terenowe w trakcie gradacji tych owadów przyczyniły
się do opracowania i wprowadzenia do praktyki leśnej użytecznych zmian we wcześniejszych
sposobach postępowania, a także do powstania zupełnie nowych rozwiązań. Wskazane
zostały trzy różniące się między sobą rodzaje zagrożenia: prognozowane na podstawie
danych zbieranych w roku poprzedzającym problemowe wystąpienie szkodnika, oraz
potencjalne i rzeczywiste w zależności od terminu ich określania. Omówiono siedem
szkodników pierwotnych sosny: brudnicę mniszkę, strzygonię choinówkę, boreczniki (dwa
najważniejsze gatunki), barczatkę sosnówkę, poprocha cetyniaka i osnuję gwiaździstą,
wskazując ich znaczenie w drzewostanach, stadium będące podstawą do prognozowania,
preferowane miejsca zimowania tych owadów – co jest kluczowe do skonstruowania
poprawnej prognozy. Określono najistotniejsze i swoiste cechy danej populacji, podano
czynniki ograniczające szkodniki oraz wymieniono następne czynności w porządku
chronologicznym, jakie powinny zostać wykonane w terenie. Przedstawiono symbolikę
umieszczaną na mapach roboczych ZOL, pomocną w precyzyjnym ustalaniu granic pól
zabiegowych. Szkodniki pierwotne różnią się między sobą biologią i zachowaniem, dlatego
potrzebne jest indywidualne podejście do poszczególnych gatunków w konkretnych stadiach
ich rozwoju. Ważne jest uwzględnienie znaczenia tych owadów w drzewostanach oraz
świadomość skutków w przypadku odstąpienia od wykonania zabiegu ochronnego.

Notatki:
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NOWE METODY OCHRONY LASU

ENTOMOPATOGENY, PARAZYTOIDY I DRAPIEŻCE W PROFILAKTYCE OCHRONY LASU
Alicja Sierpińska, Cezary Bystrowski, Marta Siebyła, Andrzej Sierpiński, Iwona Skrzecz,
Lidia Sukovata, Grzegorz Tarwacki
Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090
Raszyn, Polska; A.Sierpinska@ibles.waw.pl
Instytut Badawczy Leśnictwa jest jednym z dwóch głównych i niezależnych od siebie
wykonawców projektu. W listopadzie, (22.11.18.) w Sękocinie Starym odbędzie się
seminarium naukowe, na którym będą prezentowane i dyskutowane wyniki uzyskane podczas
realizacji projektu.
Podczas badań staraliśmy się odpowiedzieć na zawarte w tytule projektu pytanie, czy
pewne żywe organizmy można wykorzystać przeciwko liściożernym owadom leśnym
zimującym w ściółce. Wśród tych organizmów jest owadobójczy grzyb Cordyceps militaris, są
owadobójcze nicienie Heterorhabditis bacteriophora i Steinernema feltiae oraz parazytoidy jaj:
kruszynek Trichogramma evanescens z gotowych zawieszek i występujące w naturze
parazytoidy jaj barczatki sosnówki (Dendrolimus pini) z rodzaju Telenomus.
Stwierdzono wysoką (98 %) aktywność owadobójczą konidiów Cordyceps militaris
wobec gąsienic barczatki sosnówki aplikowanych w wodnej zawiesinie z dodatkiem Tween 80.
Na powierzchni, na której nie można przeprowadzać oprysków z powietrza uzyskano 2,5krotną redukcję liczebności przelegujących larw osnui gwiaździstej (Acantholyda nemoralis)
pod wpływem nicieni S. feltiae. Badano różnymi metodami w warunkach terenowych
atrakcyjność feromonu płciowego barczatki sosnówki dla parazytoidów jaj. W żadnym
doświadczeniu nie wykazano istotnej różnicy w reakcji parazytoidów na feromon, co może
wynikać ze: 1) zbyt wysokiej dawki zastosowanego feromonu; 2) potrzeby stymulacji
parazytoidów jaj dodatkowymi bodźcami.
Badania finansowane są przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w ramach
projektu pt. „Możliwości wykorzystania entomopatogenów, parazytoidów i drapieżców do
ograniczania liczebności szkodliwych owadów” (01.04.2015-31.03.2019).

Notatki:

PEPTYDOMIMETYKI - NOWE BIOINSEKTYCYDY PRZECIW SZKODLIWYM OWADOM LEŚNYM
Grzegorz Rosiński
Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Biologii, Umultowska 89, 61-614 Poznań, Polska;
rosin@amu.edu.pl
W walce ze szkodliwymi owadami najczęściej stosowane są syntetyczne insektycydy,
które wykazują jednak niską selektywność działania nie tylko w stosunku do szkodliwych
owadów, ale także oddziałują toksycznie na gatunki neutralne lub pożyteczne dla środowiska
czy działalności gospodarczej człowieka. W referacie przedstawiona jest alternatywna,
innowacyjna technologia wykorzystująca peptydomimetyki i pseudopeptydy jako nową klasę
bioinsektycydów o dużym potencjalnym zastosowaniu w rolnictwie, ogrodnictwie, jak i
leśnictwie. Zaprezentowano wyniki badań nad działaniem fizjologicznym wybranych
peptydomimetyków natywnych neuropeptydów i peptydów u kilku modelowych gatunków
owadów. Ponadto dyskutowana jest szeroka paleta innowacyjnych, wysoko-wydajnych
biotestów skriningowych, pozwalających na precyzyjne określenie specyfiki aktywności
kardiotropowej, hemocytotropowej, gonadotropowej i embriotoksycznej tych związków, m.in. u
chrząszczy Hylobius abietis, Tenebrio molitor i Zophobas atratus. W oparciu o uzyskane
wyniki wskazano na możliwość wykorzystania w praktyce peptydomimetyków alloferonu,
jamamarinu i kilku innych neuropeptdyów jako nowych bioinsektycydów.

Notatki:

PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA NOWEGO ATRAKTANTA BARCZATKI SOSNÓWKI
Z EFEKTYWNOŚCIĄ DOSTĘPNYCH NA RYNKU ATRAKTANTÓW OFEROWANYCH
PRZEZ PRODUCENTÓW Z RÓŻNYCH KRAJÓW

Lidia Sukovata1, Marcin Ostasiewicz1, Monika Asztemborska2, Wojciech Janiszewski1,
Cezary Bystrowski1, Tomasz Jabłoński1, Grzegorz Tarwacki1
1

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090
Raszyn, Polska; L.Soukovata@ibles.waw.pl
2 Instytut Chemii Fizycznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
W latach 2013–2016 konsorcjum Instytutu Chemii Fizycznej PAN i Instytutu
Badawczego Leśnictwa realizowało projekt pt. „Udoskonalenie syntetycznego odpowiednika
feromonu płciowego barczatki sosnówki (Dendrolimus pini) oraz określenie możliwości jego
wykorzystania w ochronie lasu”, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nr
umowy PBS2/A9/25/2013). W wyniku realizacji tego projektu m.in. wykryto nowe związki
chemiczne wchodzące w skład feromonu płciowego tego motyla, określono optymalną dawkę
feromonu oraz zaproponowano nowy, bardziej efektywny typ dyspensera do uwalniania
feromonu. Wszystko to umożliwiło udoskonalenie składu feromonu i opracowanie nowego
atraktanta barczatki sosnówki.
Celem przeprowadzonych w 2018 r. badań było porównanie efektywności działania
dwóch wersji nowego produktu (tutaj i dalej oznaczonych jako PL3 i PL5) z atraktantem o
składzie i dawce opisanymi w literaturze (LIT) oraz trzema produktami tego typu oferowanymi
przez dwie firmy niemieckie: Flügel GmbH (D1) i Trifolio-M (D2) oraz jedną firmę amerykańską
AlphaScents (US). Wszystkie atraktanty testowano w pułapkach lejkowo-barierowych Unitrap.
Badania prowadzono w okresie od 3 lipca do 13 sierpnia.
W ciągu 41 dni odłowiono łącznie 10786 motyli samców barczatki sosnówki.
Najmniejszą, a właściwie znikomą efektywnością wykazały się wszystkie trzy produkty
zagranicznych firm (średnio 9–18 motyli/pułapkę). Istotnie większe odłowy samców barczatki
stwierdzono w pułapkach z pozostałymi atraktantami. Wśród nich, najbardziej efektywnym
okazał się atraktant PL3 (509 motyli/pułapkę), a następnie PL5 (340 motyli/pułapkę), przy
czym różnica między nimi była istotna statystycznie. Pośrednią efektywnością cechował się
atraktant LIT (185 motyli/pułapkę).
Uzyskane wyniki wskazują, że nowy atraktant PL3 charakteryzuje się znacznie większą
efektywnością działania niż dostępne na rynku konkurencyjne produkty tego typu, zatem
powinien zostać wdrożony do produkcji masowej oraz znaleźć praktyczne zastosowanie w
ochronie lasu przed barczatką sosnówką.
Badania sfinansowano ze środków przeznaczonych na komercjalizację wyników badań
naukowych i prac rozwojowych w ramach działalności statutowej IBL przyznanych przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Notatki:

SKUTECZNOŚĆ NOWYCH PREPARATÓW I TYPÓW PUŁAPEK W MONITOROWANIU LICZEBNOŚCI
POPULACJI KORNIKA OSTROZĘBNEGO (IPS ACUMINATUS)
Radosław Plewa, Tomasz Jaworski, Grzegorz Tarwacki, Alicja Sowińska,
Iwona Skrzecz, Wojciech Janiszewski
Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090
Raszyn, Polska; r.plewa@ibles.waw.pl
Celem przeprowadzonych badań było testowanie skuteczności czterech nowych
dyspenserów (dwóch producentów) w stosunku do preparatu dostępnego na rynku pod nazwą
Acumodor. W doświadczeniu wykorzystano 50 pułapek typu IBL-3, które zainstalowano na
wysokości około 2 m od gruntu. Testowanie nowych preparatów przeprowadzono w dziesięciu
powtórzeniach w dwóch lokalizacjach (po 25 pułapek) na terenie Nadleśnictwa Sobibór.
Największą skutecznością odłowu chrząszczy I. acuminatus cechowały się pułapki, w których
wykorzystano substancje wabiące jednego producenta (IChF) oznaczone symbolami: A1 i A2,
które odławiały odpowiednio o ponad 83% i 75% więcej chrząszczy w stosunku do
standardowego feromonu Acumodor.
Drugie doświadczenie polegało ocenie skuteczności odłowu chrząszczy kornika
ostrozębnego do różnych typów pułapek samołownych, które w przyszłości mogłyby być
wykorzystywane do monitoringu liczebności populacji tego gatunku. W doświadczeniu
testowano trzy rodzaje pułapek (IBL-2, IBL-3 i skrzyniowo-szczelinowa), które zainstalowano
na wysokości około 2 m od gruntu w 10 powtórzeniach. Do wszystkich wymienionych typów
pułapek dołączono feromon agregacyjny Acumodor. Dodatkowo w celu zbadania pionowego
rozmieszczenia chrząszczy I. acuminatus w drzewostanie, zainstalowano pułapki IBL-3 na
trzech wysokościach drzewostanu, tj. ok. 2 m od gruntu, w połowie wysokości strzały (w
miejscu występowania cienkiej kory) oraz w połowie długości korony drzewa. Oba
doświadczenia zrealizowane zostały na terenie nadleśnictw Sobibór i Lubartów. Największą
efektywnością cechowała się pułapka skrzyniowo-szczelinowa, zaś najmniejszą – pułapka
typu IBL-3. Stwierdzono wzrost liczby odławianych chrząszczy wraz ze wzrostem wysokości,
na której zainstalowano pułapki.
Badania finansowane przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w ramach
projektu pt. „Monitoring oraz metody ograniczania liczebności populacji kornika ostrozębnego
Ips acuminatus (Gyll.) i przypłaszczka granatka Phaenops cyanea (Fabr.) w drzewostanach
sosnowych”, nr 500 437.

Notatki:

WYNIKI TESTÓW SKUTECZNOŚCI STOSOWANIA ŚRODKÓW RELDAN 225 EC
I DURSBAN 480 EC W INIEKCYJNEJ METODZIE OCHRONY UPRAW LEŚNYCH
PRZED PĘDRAKAMI NA PRZYKŁADZIE NADLEŚNICTW NAROL I LUBACZÓW
Cezary Bystrowski1, Agnieszka Bielawska2, Barbara Głowacka1, Zbigniew Kołodziej2,
Tomasz Najbar3, Jarosław Plata2, Hanna Szmidla1
1

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090
Raszyn, Polska; c.bystrowski@ibles.waw.pl
2 Zespół Ochrony Lasu w Krakowie, Al. Słowackiego 17A, 31-159 Kraków, Polska
3 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, ul. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno, Polska
Masowo występujące populacje chrabąszczowatych w niektórych rejonach naszego
kraju stanowią poważny problem dla gospodarki leśnej. Sprzyjające układy lokalnych
warunków środowiskowych, słabe oddziaływanie oporu środowiska oraz sąsiedztwo
kompleksów leśnych z obszarami porzuconymi przez rolnictwo to najczęściej wymieniane
przyczyny powstawania dotkliwych szkód, zarówno na uprawach, jak i również w
drzewostanach starszych klas wieku. Problem ochrony powierzchni leśnych staje się tym
bardziej poważny, że istnieje realna szansa usunięcia chloropiryfosu, substancji aktywnej
preparatu Dursban 480 EC, z listy insektycydów dopuszczonych do stosowania w UE, a jest
on praktycznie jedynym skutecznie działającym środkiem przeciwko pędrakom chrabąszczy.
Perspektywa zakazu stosowania preparatu Dursban 480 EC wymusza pilną potrzebę
poszukiwania jego zamiennika. Do testów wytypowano preparat Reldan 225 EC, a badania
jego skuteczności przeprowadzono w nadleśnictwach Narol oraz Lubaczów (RDLP w
Krośnie). Testowano wpływ trzech różnych stężeń preparatu Reldan 225 EC, w dawkach 10,
13 i 16 l/ha, zaaplikowanego doglebowo metodą iniekcyjną, na przeżywalność sadzonek
dwóch gatunków lasotwórczych: buka i sosny. W większości przypadków uzyskano pozytywne
wyniki testów, a różnice przeżywalności sadzonek między powierzchniami zabezpieczanymi i
kontrolnymi były istotne statystycznie. Wyniki porównano ze standardowo stosowanym
preparatem Dursban 480 EC użytym w dawce 5 l/ha. Powierzchnie badawcze rozlokowano na
uprawach o przeciętnym zagrożeniu przez pędraki, określonym na podstawie dołów próbnych.
Metoda ta nie zawsze jednak dawała rzetelną ocenę zagrożenia, co wynikało głównie z silnie
skupiskowego rozkładu larw pędraków w glebie. Uzyskane w przeprowadzonych testach
wyniki świadczą jednoznacznie, że preparat Reldan 480 EC może w przyszłości zastąpić
Dursban 480 EC w ochronie upraw leśnych przed chrabąszczowatymi.
Badania finansowane były przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w ramach
projektu pt. „Ocena skuteczności w ochronie lasu środków ochrony roślin dopuszczonych do
obrotu i stosowania na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1107/2009)”, nr 500 394.

Notatki:

OCENA SKUTECZNOŚCI INSEKTYCYDÓW I FUNGICYDÓW W OCHRONIE LASU – WYNIKI BADAŃ
PRZEPROWADZONYCH W 2018 R.
Iwona Skrzecz1, Alicja Sierpińska1, Katarzyna Sikora1, Tomasz Jabłoński1, Alicja Sowińska1, Piotr
Gawęda2, Wojciech Janiszewski1, Małgorzata Lissy1
1

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090
Raszyn, Polska; i.skrzecz@ibles.waw.pl
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Celem wieloletnich badań prowadzonych w Instytucie Badawczym Leśnictwa jest
ocena skuteczności działania nowych środków ochrony lasu, szczególnie insektycydów i
fungicydów. Wyniki tych badań stanowią podstawę do ubiegania się o rejestrację i
dopuszczenie badanych preparatów do stosowania w ochronie lasu. W 2018 r. badano
następujące środki ochrony roślin:
 HARMONIX HYLOBIUS BARRIER: produkt woskowy, który nanosi się na strzałki
sadzonek od szyi korzeniowej do połowy ich wysokości. Po nałożeniu preparat stanowi
barierę chroniącą strzałki przed żerowaniem chrząszczy szeliniaka sosnowca.
Doświadczenia wykonano w nadleśnictwach Celestynów i Garwolin. Ocena
skuteczności zabiegów wykazała do 93% sadzonek nieuszkodzonych na poletkach
zabezpieczanych preparatem Harmonix oraz do 80% sadzonek nieuszkodzonych na
poletkach nietraktowanych.
 MOSPILAN 20 SP w dawce 0,3 kg/ha. Wykonano agrolotnicze zabiegi zwalczania
strzygoni choinówki w Nadl. Toruń. Stwierdzono ponad 70% śmiertelność szkodnika na
powierzchniach opryskanych preparatem oraz 50% śmiertelność na powierzchniach
kontrolnych.
 FORAY 76 B w dawce 2,5 l/ha. Wykonano agrolotnicze zabiegi zwalczania strzygoni
choinówki w Nadl. Wymiarki. Śmiertelność szkodnika na powierzchniach traktowanych
preparatem wynosiła około 80%. Nie stwierdzono martwych gąsienic szkodnika na
powierzchniach kontrolnych.
 TRIANUM G w dawce 750 g/1 m3 podłoża. TRIANUM G to pierwszy preparat
biologiczny na bazie grzyba Trichoderma harzianum Rifai szczep T-22 testowany
przeciwko fuzariozie w szkółkach kontenerowych. Badania zakończą się w drugiej
połowie października br.
Badania finansowane są przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w ramach
projektu pt. „Bezpieczne dla środowiska środki ochrony roślin zalecane w ochronie lasu z
uwzględnieniem obowiązujących przepisów”, nr 500 453.

Notatki:

POTRZEBY POKARMOWE JELENIOWATYCH A OCHRONA LASU
Jan Wiesław Dubas
WENA Kochańska-Dubas Jolanta, ul. Wyczółkowskiego 39, 58-500 Jelenia Góra, Polska;
biuro@wena.jgora.pl
Zaprezentowano dwie biologiczne metody ochrony lasu. Pierwsza z nich, Metoda
Sobańskiego, polega na zaspakajaniu potrzeb pokarmowych jeleniowatych poprzez
wzbogacanie biotopu leśnego w gatunki atrakcyjne pokarmowo dla tej grupy zwierząt.
Chronimy w ten sposób gatunek docelowy. Metoda ta zostanie zaprezentowana w formie
czterominutowego filmu instruktażowego
Druga z metod, Leśne Samoobsługowe Apteki dla Zwierzyny, polega na wykorzystaniu
właściwości niektórych odmian wierzb krzewiastych sadzonych na powierzchniach
marginalnych lub zdewastowanych. Wokół powierzchni posadzonych wierzb stosuje się
suplementy diety w formie atraktantów dla jeleniowatych. Leśne Samoobsługowe Apteki dla
Zwierzyny zostaną zaprezentowane w postaci slajdów.

Notatki:

SESJA POSTEROWA

ZASTOSOWANIE TECHNIK MOLEKULARNYCH W LEŚNICTWIE - NOWE MOŻLIWOŚCI OCENY
RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I STANU SIEDLISK LEŚNYCH

Katarzyna Sikora1, Radosław Plewa1, Tomasz Jaworski1, Izabela Sondej2,
Krzysztof Sućko2, Tadeusz Malewski3
1

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090
Raszyn, Polska; K.Sikora@ibles.waw.pl
2 Zakład Lasów Naturalnych, Instytut Badawczy Leśnictwa, ul. Park Dyrekcyjny 6, 17-230
Białowieża, Polska
3 Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa, Polska
Celem projektu jest opracowanie nowoczesnej metody inwentaryzacji wybranych
gatunków owadów saproksylicznych, w tym gatunków mających dużą wartość waloryzacyjną
w lasach, na podstawie ich kodu genetycznego przy użyciu techniki real-time PCR
(łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym). Metodyka ta umożliwi i ułatwi w
przyszłości wiarygodną identyfikację gatunków na podstawie prób środowiskowych i/lub
fragmentów tkanek owadów, a co się z tym wiąże zapewni dogodne narzędzie do monitoringu
gatunków będących miarą różnorodności biologicznej danego siedliska.
Badania finansowane są przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w ramach
projektu pt. „Inwentaryzacja wybranych gatunków saproksylicznych w lasach za pomocą
technik molekularnych - nowe możliwości oceny różnorodności biologicznej i stanu siedlisk
leśnych”, nr 500 449.

Notatki:

GILPINIA FENNICA (FORSIUS, 1911) - NOWY GATUNEK BORECZNIKA W POLSKICH LASACH
(HYMENOPTERA, SYMPHYTA, DIPRIONIDAE)
Jerzy Borowski1, Dawid Marczak2
1

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny, Katedra Ochrony Lasu i
Ekologii, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Polska; jerzy_borowski@sggw.pl
2 Kampinoski Park Narodowy
Borecznikowate (Hymenoptera, Symphyta: Diprionidae) to nieliczna rodzina rośliniarek,
która obecnie na świecie jest reprezentowana przez 155 znanych gatunków. Wszystkie one są
związane z drzewami i krzewami iglastymi, dlatego też, największa różnorodność gatunkowa
boreczników występuje w strefach roślinnych klimatu umiarkowanego półkuli północnej
naszego globu. Na obszarze Europy występuje 25 gatunków, z których 19, do chwili obecnej,
znanych było z Polski. Pośród nich kilka gatunków ma znaczenie gospodarcze. Są to gatunki
żyjące na sosnach (Pinus spp.), mające tendencje do masowych pojawów. Mimo dość
dobrego rozpoznania boreczników sosnowych, odrębność gatunkowa niektórych z nich wciąż
budzi wątpliwości.
Pośród krajowych boreczników, cztery gatunki są wymieniane jako gatunki żerujące na
świerkach (Picea spp.): Gilpinia polytoma (Hartig), G. hercyniae (Hartig), G. abieticola (Dalla
Torre) i Microdiprion fuscipennis (Forsius). Dwa pierwsze są dość pospolicie spotykane na
obszarze całego kraju, natomiast borecznik południowy (G. abieticola) znany jest jedynie z
Beskidu Żywieckiego, a borecznik czarnogłowy (M. fuscipennis) z Puszczy Białowieskiej.
W przedstawianym posterze zamieszczamy informacje o kolejnym, piątym gatunku
borecznika żerującym na świerkach, jaki został odłowiony na obszarze Polski. Gatunkiem tym
jest borecznik skandynawski - Gilpinia fennica (Forsius).

Notatki:

NAWOŻENIE WIERZBY PRZY UŻYCIU MYKORYZY
Jan Wiesław Dubas
WENA Kochańska-Dubas Jolanta, ul. Wyczółkowskiego 39, Jelenia Góra 58-500, Polska;
biuro@wena.jgora.pl
Wykorzystując właściwości niektórych odmian mykoryzy podjęto próbę odżywiania
wierzby (Salix) grochodrzewem.

Notatki:

WPŁYW EKSTRAKTU OLEJKU ETERYCZNEGO Z KONOPI CANNABIS SATIVA NA PROCES
METAMORFOZY CHRZĄSZCZA

TENEBRIO MOLITOR

Ryszard Kaniewski 1, Mirella Samardakiewicz2, Joanna Żak2, Grzegorz Rosiński2
1
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Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Polska
2

Obecnie w walce z owadami szkodliwymi, będącymi wektorami różnych chorób
człowieka czy powodującymi często poważne straty w rolnictwie, sadownictwie i gospodarce
leśnej, poszukuje się innowacyjnych i bezpiecznych metod ograniczania ich liczebności.
Podejmowane są więc badania, których celem jest opracowywanie nowych bioinsektycydów,
w tym również przygotowywanych na bazie substancji roślinnych. W pracy przedstawione
zostały wyniki badań aktywności biologicznej ekstraktu olejku eterycznego z konopi podczas
metamorfozy modelowego gatunku chrząszcza Tenebrio molitor. Uzyskane wyniki wykazały
rozwojowo-zależne oraz stężeniowo- i czasowo-zależne działanie melanotropowe i toksyczne
tego olejku po aplikacji topikalnej we wczesnym stadium rozwojowym poczwarki i postaci
dorosłej. Roztwór etanolowy olejku w stężeniach 1, 5 i 10% działa przede wszystkim silnie
toksycznie w stadium wczesnej poczwarki, powodując już po krótkim czasie nasilenie procesu
bakteriozy, co prawdopodobnie jest wynikiem wywołanych zaburzeń w funkcjonowaniu układu
immunologicznego, tak na poziomie odporności komórkowej, jak i humoralnej. Po 5 dniach od
jednorazowej aplikacji 2 µl 10% olejku w stadium wczesnej poczwarki obserwowano wysoką
śmiertelność ponad 50% badanych osobników. Działanie toksyczne olejku było jednak słabsze
w stadium wczesno-imaginalnym w porównaniu do tego w stadium poczwarki. Wstępne
eksperymenty wykazały przy tym, że olejek ten nie powoduje efektu deterentnego u
chrząszczy. Z drugiej strony olejek wywoływał u chrząszczy pojawianie się brunatnych plam
pod powierzchnią kutikuli odwłoka, podobnych do tych występujących podczas indukcji
procesu nodulacji, wywołanej infekcją patogenów. Zarówno ten efekt, jak i opóźnienie procesu
melanizacji we wczesnym stadium poczwarki i postaci dorosłej dowodzą, że rozpuszczony w
alkoholu ekstrakt olejku eterycznego z konopi wykazuje plejotropową aktywność fizjologiczną
u chrząszcza T. molitor. Szybka odpowiedź fizjologiczna na działanie olejku w obu badanych
stadiach wskazuje, że w okresie metamorfozy może ono być specyficzne rozwojowo, kiedy to
zachodzi głęboka przebudowa tkanek i narządów do postaci dorosłej. Ponadto wykryte
odpowiedzi fizjologiczne po topikalnym traktowaniu owadów olejkiem dowodzą, że przechodzi
on przez zesklerytyzowaną i silnie hydrofobową kutikulę, co wskazuje na możliwości
praktyczne aplikacji tego olejku w formie oprysku.

Notatki:

BADANIE EMISJI SKŁADNIKÓW FEROMONU SAMIC BARCZATKI SOSNÓWKI
(DENDROLIMUS PINI L.)
Krzysztof J. Rudziński1, Monika Asztemborska1, Lidia Sukovata2, Dorota Staszek1, Rafał Szmigielski1
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Osobniki barczatki sosnówki hodowano w Instytucie Badawczym Leśnictwa. Po
przepoczwarczeniu usuwano kokon i określano płeć owada. Pozbawione kokonów poczwarki
samic przenoszono do Instytutu Chemii Fizycznej, gdzie przechowywano je pojedynczo w
szklanych zlewkach o objętości 150 ml, wyposażonych w podpórkę z siatki ze stali
kwasoodpornej i zamkniętych perforowaną folią aluminiową. Zlewki z poczwarkami
przechowywano w szklanych terrariach wyposażonych w sterowane oświetlenie symulujące
dzień i noc w proporcji 17:7. Dodatkowe czerwone oświetlenie, niewidoczne dla owadów,
umożliwiało prowadzenie badań podczas symulowanej nocy.
Próbki feromonu pobierane były od wabiących niezapłodnionych samic bezpośrednio w
zlewkach hodowlanych, za pomocą próbników SPME (Solid Phase Micro Extraction)
wyposażonych we włókna PDMS (poilidimetylosiloksan, Sigma Aldrich, Polska). Włókno
próbnika umieszczano jak najbliżej wysuniętego ostatniego segmentu odwłoka wabiącej
samicy, zazwyczaj w odległości 3–4 mm. Optymalny czas pobierania próbki wynosił 15 min.
Pobrane próbki były niezwłocznie analizowane za pomocą chromatografu gazowego
sprzężonego ze spektrometrem mas typu pułapka jonowa z jonizacją elektronową. Do
rozdziału analitów zastosowano kolumnę chromatograficzną typu RTX5. Zastosowana metoda
poboru próbek nie umożliwiała dokładnego określenia ilości substancji emitowanych przez
samicę. Zrezygnowano zatem z ilościowego oznaczania substancji zaadsorbowanych na
włóknie próbnika i założono, że ilości związków wyemitowanych przez samicę są
proporcjonalne do powierzchni odpowiednich pików na zarejestrowanych chromatogramach.
Przebadano emisję feromonu u wielu samic barczatki w zależności od ich wieku (licząc
od momentu pojawu) i czasu, który upłynął od początku danej skotofazy. Zaobserwowano, że
samice wabiły przez cały okres skotofazy, ale najefetywniejsze wydzielanie feromonu miało
miejsce w okresie od 30-tej minuty do 2-giej godziny skotofazy. Stwierdzono, też że
najefektywniejsze wydzielanie składników feromonu zachodziło u samic jednodniowych. Po
trzech dniach życia samicy intensywność wydzielania feromonu zdecydowanie spadała.
Badania przeprowadzono w ramach realizacji grantu PBS/2 finansowanego przez
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Notatki:

UWALNIANIE SKŁADNIKÓW FEROMONU BARCZATKI SOSNÓWKI
Z DYSPENSERÓW RÓŻNEGO TYPU

Monika Asztemborska1, Krzysztof J. Rudziński1, Lidia Sukovata2, Dorota Staszek1, Marek Cieślak1,
Rafał Szmigielski1
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Pułapki feromonowe wykorzystywane są do monitorowania i ograniczania populacji
szkodników lasu, w tym barczatki sosnówki. Istotnym elementem pułapki feromonowej jest
dyspenser, w którym podaje się przynętę zwabiającą owady do pułapki. Idealny dyspenser
powinien zapewniać długi czas i stabilność proporcji dozowania składników feromonu oraz
powinien być wykonany z materiałów, które nie zniechęcają owadów.
W niniejszej pracy przedstawiono porównanie uwalniania dwóch składników feromonu
barczatki sosnówki z czterech różnych dyspenserów: GU – dyspensery z czerwonej gumy w
postaci pustych cylindrów (średnica 10 mm, grubość ścianki 1,9 mm, długość 75 mm, masa
0,4 g); SE – precyzyjne czerwone septy gumowe zakupione w Sigma Aldrich, Poznań, Polska
(masa 0,4 g, postać dwóch pustych cylindrów o średnicach 6,8 i 5 mm i długości 8 mm każdy,
połączonych dyskiem o grubości 2 mm); PE – polietylenowe fiolki z zatyczką na zawiasie, o
masie 0,71 g, średnicy zewnętrznej 8 mm, wysokości 32 mm, grubości ścianek 0,98 mm
(Kartell, Noviglio, Włochy); oraz EVA – odcinki wężyka z polioctanu etyleno-winylowego 12% o
masie 0,7 g, średnicy zewnętrznej 11,7 mm, długości 40 mm i grubości ścianek 0,75 mm. Jako
przynętę testową zastosowano mieszaninę Z5,E7-dodekadien-1-alu i Z5,E7-dodekadien-1-olu
w proporcji wagowej 6:4. Dyspensery GU zanurzano na 2,5 min w roztworze zawierającym 10
mg mieszaniny na 1 ml heksanu. Dyspensery SE, PE i EVA napełniano roztworem
zawierającym 1 mg mieszaniny w 20 l heksanu – po całkowitym odparowaniu heksanu
dyspensery były gotowe do użycia.
Szybkość uwalniania składników feromonu badano wieszając dyspensery pod
wyciągiem zapewniającym stały przepływ powietrza (1,6 m s-1) i temperaturę 20-25 °C. W
określonych odstępach czasu trzy dyspensery każdego rodzaju umieszczano w fiolkach o
objętości 4 ml i ekstrahowano mieszaniną 3,5 ml heksanu i 5 mg dodekanolu służącego za
wzorzec wewnętrzny w analizie metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowojonową. Z różnicy między ilością składników pozostałych w dyspenserze a ilością początkową
uzyskiwano ilości składników feromonu uwolnione podczas eksperymentu.
Badania wykazały, że najlepszą stabilność, czyli zachowanie proporcji uwalnianych
składników i najdłuższy czas ich uwalniania, zapewniały dyspensery typu PE, a w drugiej
kolejności dyspensery GU. Obydwa rodzaje dyspenserów powinny zostać porównane w
testach terenowych.
Badania przeprowadzono w ramach realizacji grantu PBS/2 finansowanego przez
NCBR.

Notatki:

SKŁAD OLEJKÓW ETERYCZNYCH OTRZYMANYCH Z KLONÓW SOSNY PINUS SYLVESTRIS
Z PLANTACJI NASIENNEJ W DĄBROWIE, NADLEŚNICTWO PNIEWY
Monika Asztemborska1, Krzysztof J. Rudziński1, Lidia Sukovata2, Klara Nestorowicz1,
Rafał Szmigielski1
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Olejki eteryczne są wieloskładnikowymi mieszaninami lotnych związków organicznych
uzyskanymi z materiałów roślinnych metodą destylacji z parą wodną. Znajdują zastosowanie
w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym oraz jako składniki przynęt w ochronie lasu.
Skład konkretnego olejku zależy od genotypu, fenotypu i chemotypu rośliny, w tym od
warunków środowiskowych w jakich rośnie, a w szczególności od stresów, jakim jest poddana.
W niniejszej pracy przedstawiamy składy olejków eterycznych otrzymanych z różnych
klonów sosny zwyczajnej rosnących na plantacji nasiennej w Szkółce Leśnej Dąbrowa w
nadleśnictwie Pniewy w warunkach względnie wolnych od stresów środowiskowych. Materiał
doświadczalny w postaci gałązek pozyskany został podczas kampanii terenowej w czerwcu
2018 roku. Po przewiezieniu do laboratorium, gałązki były przechowywane w osobnych
workach polietylenowych w temperaturze 4 °C. Olejki otrzymywano z samych igieł metodą
destylacji z parą wodną w aparacie Derynga. Próbki olejków poddano analizie chemicznej za
pomocą chromatografu gazowego z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Do rozdziału
składników zastosowano kolumnę chromatograficzną typu Rtx-5. Oznaczane składniki olejków
identyfikowano na podstawie porównania ze związkami wzorcowymi oraz na podstawie
danych literaturowych. Względne zawartości ilościowe składników szacowano na podstawie
porównania pól pików na zarejestrowanych chromatogramach.
Głównymi składnikami zbadanych olejków okazały się -pinen (11 – 40) i 3-karen (13 –
33). W kilkukrotnie mniejszej ilości wystąpiły -kariofilen (2,9 - 11), -kadinen (1,9 - 11) oraz
germakren-D (0,9 - 7). Pozostałe składniki wystąpiły w ilościach znacząco mniejszych.
Zawartości -pinenu i 3-karenu w naszych próbkach okazały się podobne do wartości
uzyskanych w innych laboratoriach dla sosen pochodzących z różnych drzewostanów
europejskich i rosyjskich, natomiast zawartości -kariofilenu, -kadinenu i germakrenu-D były
większe. W innych laboratoriach nie wykryto z kolei -tujenu, elemenu i aromadendrenu,
natomiast ocymen oznaczano łącznie podczas kiedy nam udało się wyodrębnić Z--ocymen i
E--ocymen.
Badania przeprowadzono w ramach realizacji grantu OPUS 13 finansowanego przez
NCN ze środków na naukę.

Notatki:

IV SESJA REFERATOWA

INTEGROWANA OCHRONA UPRAW
SOSNOWYCH PRZED OWADAMI
I PATOGENAMI GRZYBOWYMI

INTEGROWANA OCHRONA UPRAW SOSNOWYCH – ROLA SZELINIAKA SOSNOWCA
Iwona Skrzecz, Hanna Szmidla, Tomasz Jabłoński, Alicja Sowińska, Robert Wolski,
Alicja Sowińska, Wojciech Janiszewski, Sławomir Lipiński
Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090
Raszyn, Polska; i.skrzecz@ibles.waw.pl
Celem badań prowadzonych w Instytucie Badawczym Leśnictwa w latach 2014-2018
było opracowanie integrowanej metody ochrony upraw leśnych przed owadami i patogenami,
a także opracowanie Systemu Wspomagania Decyzji (SWD) pomagającego pracownikom LP
w podjęciu decyzji o wyborze najbardziej optymalnej metody ochrony upraw.
W tym celu wykonano doświadczenia, w których m. in. porównywano dynamikę
liczebności szeliniaka sosnowca Hylobius abietis (L.) oraz rozmiar szkód powodowanych
przez ten gatunek w uprawach zakładanych na zrębach świeżych i przelegujących (1 i 2 lata),
chronionych przy użyciu metod (1) niechemicznych (pułapki), (2) chemicznych oraz (3)
metodą integrowaną.
Na podstawie wyników stwierdzono:
 najniższą liczebność szeliniaka sosnowca oraz najmniejsze szkody powodowane przez
chrząszcze tego gatunku na poletkach chronionych metodą chemiczną oraz
integrowaną.
 najwięcej drzewek zabitych przez szeliniaka sosnowca na zrębie świeżym i
przelegującym 1 rok. Przelegiwanie zrębów przez 2 lata skutkowało brakiem
zagrożenia upraw przez szeliniaka.
 najintensywniejszą w okresie wiosennym migrację szeliniaka sosnowca na uprawy z
otaczających je drzewostanów dojrzałych, znacznie mniej intensywną z młodników.
 zwiększenie w czerwcu-lipcu liczebności chrząszczy szeliniaka sosnowca w częściach
środkowych upraw i jednoczesne zmniejszenie liczebności szkodnika na obrzeżach
upraw.
Badania finansowane przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w ramach
projektu pt. „Opracowanie programu integrowanej ochrony upraw sosnowych przed owadami i
patogenami z uwzględnieniem Systemu Wspomagania Decyzji (SWD)”, nr 500 410.

Notatki:

INTEGROWANA OCHRONA UPRAW SOSNOWYCH – ROLA PATOGENÓW GRZYBOWYCH
Hanna Szmidla, Iwona Skrzecz, Tomasz Jabłoński, Robert Wolski, Alicja Sowińska,
Wojciech Janiszewski, Sławomir Lipiński
Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090
Raszyn, Polska; H.Szmidla@ibles.waw.pl
Celem badań prowadzonych w Instytucie Badawczym Leśnictwa w latach 2014–2018
było opracowanie integrowanej metody ochrony upraw leśnych przed owadami i patogenami,
a także opracowanie Systemu Wspomagania Decyzji (SWD), pomagającego pracownikom LP
w podjęciu decyzji o wyborze najbardziej optymalnej metody ochrony upraw.
W tym celu wykonano doświadczenie, w ramach którego prowadzono identyfikację
patogenów grzybowych oraz ocenę intensywności porażenia przez nie sadzonek sosny
zwyczajnej (Pinus sylvestris). Doświadczenie było prowadzone w uprawach zakładanych na
zrębach świeżych i przelegujących (1 i 2 lata), chronionych przed szeliniakiem sosnowcem
(Hylobius abietis) przy użyciu trzech metod: niechemicznej, chemicznej, integrowanej.
Obserwacje intensywności porażenia sadzonek przez patogeny wykazały:
 brak wpływu metody ochrony przed szeliniakiem sosnowcem na występowanie
poszczególnych chorób grzybowych,
 najczęściej występującą chorobą grzybową na wszystkich powierzchniach
doświadczalnych była wiosenna osutka sosny, powodowana przez grzyby z rodzaju
Lophodermium. Pozostałe stwierdzane jednostki chorobowe to opieńkowa zgnilizna
korzeni (Armillaria spp.), jesienna osutka sosny (m.in. Cyclaneusma minus,
Lophodermium pinastri) i zamieranie wierzchołków pędów sosny (Diplodia sapinea),
 w 1. i 2. roku po założeniu uprawy, udział sadzonek porażonych przez patogeny był
zbliżony w odnowieniach na zrębach świeżych i przelegujących 1 rok. Natomiast był
istotnie wyższy w uprawie założonej na zrębie przelegującym 2 lata,
 w 3. i 4. roku od założenia uprawy nie stwierdzono wpływu czasu przelegiwania zrębów
na udział sadzonek porażonych przez patogeny grzybowe,
 wpływ czasu przelegiwania zrębu przed założeniem uprawy na udział sadzonek
porażonych przez wiosenną osutkę sosny (Lophodermium spp.) oraz przez grzyba
Diplodia sapinea powodującego zamieranie wierzchołków pędów sosny. Nie
stwierdzono wpływu przelegiwania zrębów na udział sadzonek z objawami jesiennej
osutki sosny oraz opieńkowej zgnizliny korzeni.
Badania finansowane były przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w ramach
projektu pt. „Opracowanie programu integrowanej ochrony upraw sosnowych przed owadami i
patogenami z uwzględnieniem Systemu Wspomagania Decyzji (SWD)”, nr 500 410.

Notatki:

INTEGROWANA OCHRONA UPRAW SOSNOWYCH – GŁÓWNE ZAŁOŻENIA
SYSTEMU WSPOMAGANIA DECYZJI
Tomasz Jabłoński, Iwona Skrzecz, Hanna Szmidla, Alicja Sowińska, Wojciech Janiszewski,
Robert Wolski
Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090
Raszyn, Polska; T.Jablonski@ibles.waw.pl
Celem badań prowadzonych w Instytucie Badawczym Leśnictwa w latach 2014–2018
było opracowanie integrowanej metody ochrony upraw leśnych przed owadami i patogenami,
a także opracowanie Systemu Wspomagania Decyzji (SWD) wspomagającego pracowników
LP w podjęciu decyzji o wyborze najbardziej optymalnej metody ochrony upraw. W
opracowanym SWD, opartym o wskaźnik efektywności ekonomicznej (E) zabiegów
ochronnych stosowanych przeciwko szeliniakowi na uprawach sosnowych, uwzględniono: 1)
wpływ przelegiwania zrębów na ograniczenie liczebności szkodnika, 2) możliwość wzrostu
zagrożenia ze strony patogenów wraz z czasem przelegiwania zrębu, 3) koszty wynikające z
zastosowania zaprojektowanego sposobu postępowania ochronnego (zgodnie z opracowaną
metodyką integrowanej ochrony upraw sosnowych), 4) wartość potencjalnych strat
wyrażonych poprzez koszty związane z wykonaniem tzw. poprawek i uzupełnień, które
należałoby ponieść w przypadku zaniechania zabiegów ochronnych lub zmiany czasu
przelegiwania zrębu. Sumaryczne koszty jednostkowe czynności ochronnych (monitoring
liczebności szkodnika i jego zwalczanie) stosowanych przez nadleśnictwa zawierały się w
przedziale 63–840 zł/ha/rok. Główną przyczyną tak znacznych różnic w kosztach
jednostkowych były różnice w pracochłonności związanej z kontrolą dołków chwytnych i
wałków sosnowych lub niewykazywanie kosztów związanych z kontrolą pułapek, która jest
wykonywana przez służbę leśną w ramach obowiązków. Głównymi składowymi analizowanych
mechanicznych metod ochronnych były, wspomniane powyżej, koszty związane z kontrolą
dołków, wałków, czy też rowków izolacyjnych. Przeciętnie stanowiły one 60–80% całkowitych
nakładów ponoszonych na czynności ochronne w uprawach sosnowych. Sumaryczne koszty
jednostkowe tzw. poprawek i uzupełnień były znacznie wyższe od jednostkowych kosztów
zabiegów ochronnych (podanych powyżej) i kształtowały się na poziomie 4–8 tys. zł/ha/rok.
Główne nakłady ponoszone w ramach poprawek i uzupełnień w uprawach uszkodzonych
przez szeliniaka dotyczyły zakupu sadzonek (11–41%) i sadzenia z donoszeniem (57–83%).
Wszystkie badane metody ochronne są efektywne ekonomicznie (E=1,2–52,3), co znaczy, że
nakłady ponoszone na zabiegi ochronne zapobiegają nawet kilkudziesięciokrotnie większym
kosztom związanym z usuwaniem szkód spowodowanych przez szeliniaka. Główną przyczyną
są relatywnie niskie koszty stosowanych zabiegów ochronnych w stosunku do kosztów
poprawek i uzupełnień. Najwyższą efektywnością charakteryzują się zabiegi ochronne na
zrębach świeżych (możliwość wystąpienia najwyższych potencjalnych strat); najniższe
wskaźniki efektywności (często na granicy opłacalności) stwierdzono natomiast w przypadku
zrębów odłogowanych 2 lata, głównie ze względu na znaczne ograniczenie wartości
potencjalnych strat.
Badania finansowane były przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w ramach
projektu pt. „Opracowanie programu integrowanej ochrony upraw sosnowych przed owadami i
patogenami z uwzględnieniem Systemu Wspomagania Decyzji (SWD)”, nr 500 410.

Notatki:

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA INTEGROWANEJ OCHRONY UPRAW SOSNOWYCH
PRZED SZELINIAKIEM SOSNOWCEM I PATOGENAMI GRZYBOWYMI

Tomasz Jabłoński, Iwona Skrzecz, Hanna Szmidla,
Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090
Raszyn, Polska; i.skrzecz@ibles.waw.pl
W wyniku badań prowadzonych w latach 2014–2018 w Instytucie Badawczym
Leśnictwa zostały opracowane założenia integrowanej ochrony 1–3-letnich upraw leśnych
przed szeliniakiem sosnowcem i grzybami patogenicznymi. Założenia te uwzględniają (1)
czynniki zwiększające zagrożenie upraw przez owady i grzyby, (2) elementy profilaktyki oparte
na metodach hodowlanych oraz agrotechnicznych zwiększające odporność upraw leśnych
oraz (3) kolejne etapy Systemu Wspomagania Decyzji obejmujące:
 określenie liczebności szeliniaka sosnowca oraz współwystępowania innych gatunków
owadów/patogenów, a także rozmiaru szkód powodowanych przez te czynniki,
 identyfikację i określenie intensywności porażenia upraw przez grzyby patogeniczne,
 analizę efektywności ekonomicznej związanej z podejmowanymi zabiegami
ochronnymi, która uwzględnia porównanie przyrodniczo-gospodarczych skutków
masowego pojawu owadów/patogenów z kosztami zabiegów ochronnych, tj. analizę
zysków i strat,
 przegląd dostępnych metod ochronnych,
 wybór metody ochronnej i podjęcie decyzji o wykonaniu zabiegu.
Badania finansowane były przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w ramach
projektu pt. „Opracowanie programu integrowanej ochrony upraw sosnowych przed owadami i
patogenami z uwzględnieniem Systemu Wspomagania Decyzji (SWD)”, nr 500 410.

Notatki:

OCHRONA UPRAW LEŚNYCH PRZED SMOLIKIEM ZNACZONYM – POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI
Iwona Skrzecz
1
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W latach 2011-2013 w Zakładzie Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa
realizowano finansowany przez DGLP temat badawczy pt. „Postępowanie ochronne w
uprawach i młodnikach zagrożonych przez smolika znaczonego Pissodes notatus (L.)”. W
ramach tego projektu, we współpracy z ZD Chemipan podjęto próbę opracowania dyspensera
zawierającego atraktanty imitujące związki wydzielane przez sosnę (α-pinen i etanol) oraz
feromony agregacyjne smolików – grandisolu i grandisalu, a także przetestowano 8 typów
pułapek do odłowu chrząszczy smolika znaczonego. Wykonano również pierwsze próby
chemicznego zabezpieczania upraw zasiedlonych przez szkodnika uzyskując 80% redukcję
uszkodzeń.
Krótki czas realizacji tematu pozwolił tylko na przeprowadzenie wstępnych badań z
użyciem pułapek feromonowych i stosowaniem insektycydów w ochronie upraw przed
smolikiem, natomiast nie umożliwił optymalizacji badanych metod.
Obiecujące wyniki uzyskane w ww. projekcie oraz utrzymujące się od 2017 r.
zwiększone zagrożenie upraw sosnowych przez tego szkodnika, uzasadniają kontynuację
badań nad racjonalizacją metod ochronnych z użyciem pułapek feromonowych i środków
ochrony roślin, w tym wykonanie badań rejestracyjnych umożliwiających wdrożenie nowych
preparatów do praktyki ochrony upraw przed smolikiem znaczonym.

Notatki:

V SESJA REFERATOWA

BIORÓŻNORODNOŚĆ EKOSYSTEMÓW
LEŚNYCH I POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

CZY BADANIA ZDROWOTNOŚCI ROŚLIN RZADKICH I CHRONIONYCH MAJĄ SENS?
Wojciech Pusz
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Zakład Fitopatologii i Mykologii, pl. Grunwaldzki 24a,
53-363 Wrocław, Polska; wojciech.pusz@upwr.edu.pl
Grzyby mikroskopowe są jedną z najmniej poznanych grup organizmów. Jedną z
pierwszych prób kompleksowego poznania składu gatunkowego grzybów - w tym grzybów
mikroskopowych, powodujących choroby roślin dziko rosnących podjął w końcu XIX wieku
niemiecki przyrodnik Schroeter, który w swojej monografii poświęconej mykobiocie Śląska
wymieniał blisko 325 gatunków grzybów, z których większość stanowiły bądź to gatunki
związane z podłożem lub typowe patogeny roślin, jak np. przedstawiciele Erysiphales,
Uredinales, Ustilaginalles, czy też szerzej: Pyrenomycetes, Discomycetes i Heliotiales.
Wymienia on dosyć rzadkie na obecnym terenie Polski rdze Coleosporium sonchi oraz
Uromyces cacaliae na Adenostyles alliariae czy też Puccinia conglomerata na Homogyne
alpina. Na wierzbie lapońskiej stwierdził także występowanie rdzy Melampsora mixta.
Grzyby związane z danym gatunkiem rośliny, włączając w to zarówno gatunki
patogeniczne, endofityczne, jak i saprotroficzne są nieodłącznym elementem ekosystemu.
Badania zbiorowisk grzybów na roślinach mogą wskazywać np. na reliktowy charakter danego
gatunku rośliny. Profesor Chlebicki badał status reliktu turzycy patagońskiej Carex
magellanica oraz situ skucina Juncus trifidus poprzez poznanie składu grzybów zasiedlających
te rośliny i porównanie ich z populacjami z innych regionów Polski i Europy. W trakcie swoich
badań stwierdził występowanie na turzycy patagońskiej 6 gatunków grzybów, wśród których
odnotował gatunki o charakterze alpejskim: Arthrinium puccinioides oraz Phaeosphaeria
alpina, a także gatunki o charakterze wybitnie arktyczno-alpejskim, jak np. Coronellaria
caricinella. Obecność tych gatunków świadczy dobitnie o reliktowym charakterze karkonoskiej
populacji turzycy patagońskiej. Ten sam autor stwierdził występowanie 8 gatunków grzybów
na drugim z badanych gatunków – sicie skucina. Analiza zbiorowisk grzybów z nim
związanych wskazuje na pochodzenie europejskie tego gatunku.
Dzięki wynikom uzyskanym przez badaczy możliwe jest także określenie pochodzenia
danego gatunku żywiciela, zmian, jakie zachodzą w populacjach szczególnie pochodzenia
reliktowego. Występowanie grzybów, które wykazują reakcję na zanieczyszczenie środowiska
może dać pogląd na zmiany, jakie zachodzą w środowisku. Badania fitopatologiczne
pozwalają także ocenić wpływ gatunków patogenicznych grzybów na rośliny-gospodarzy i
wybrać, w razie zagrożenia, ewentualną drogę/metodę ochrony roślin i zachowania gatunku,
np. w tzw. żywych bankach genów.
Oddzielnym kierunkiem badawczym jest zbadanie chorób roślin inwazyjnych, których
ekspansywność w niektórych siedliskach może się przyczynić do zubożenia składu
gatunkowego rodzimych gatunków roślin.

Notatki:

ZNACZENIE MARTWEGO DREWNA W KSZTAŁTOWANIU SIĘ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH
I CHEMICZNYCH GLEB LEŚNYCH

Karol Sokołowski
Instytut Badawczy Leśnictwa, Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego, ul. Braci Leśnej 3,
Sękocin Stary, 05-090 Raszyn, Polska; K.Sokolowski@ibles.waw.pl
Badania przeprowadzono na terenie Puszczy Białowieskiej w rezerwatach przyrody
Michnówka i Starzyna. Celem projektu było określenie zależności pomiędzy martwym
drewnem a procesami glebotwórczymi zachodzącymi w badanych glebach. Analizom poddano
wszystkie poziomy genetyczno-diagnostyczne z profilu gleby będącej pod wpływem
rozkładającego się drewna oraz pobrano próbki kontrolne do analiz z odległości 3 metrów od
kłody.
Analizy
laboratoryjne
obejmowały
określenie
podstawowych
właściwości
fizykochemicznych gleb, a także charakterystykę pedogenicznych form żelaza i glinu.
Największe zmiany stwierdzono w poziomie ściółki i w poziomie próchnicznym
wszystkich badanych gleb. Ściółka zawierająca rozkładające się drewno charakteryzowała się
większą miąższością, niższym pH, większą zawartością węgla, azotu i materii organicznej.
Poziomy próchniczne i próchniczno-eluwialne cechowały się większą wilgotnością, mniej
kwaśnym odczynem, zawierały więcej materii organicznej, w porównaniu do poziomów, na
które nie oddziaływało bezpośrednio martwe drewno. Poziomy znajdujące się bezpośrednio
pod martwym drewnem były zasobniejsze w zasadowe kationy sodu, potasu, wapnia i
magnezu, posiadały większą pojemność sorpcyjną i przeważnie miały wyższy stopień
wysycenia kationami o charakterze zasadowym.
Analiza pedogenicznych form żelaza i glinu wykazała, że martwe drewno sprzyjało
zatrzymywaniu kompleksowych połączeń organiczno-mineralnych w wierzchnich poziomach i
spowalniało ich dystrybucję w głąb profilu.
Podsumowując, martwe drewno w istotny sposób wpływa na przebieg i intensywność
zachodzących procesów glebotwórczych, przede wszystkim spowalniając procesy
niekorzystne z punktu widzenia dostępności substancji przyswajalnych dla roślinności. Martwe
drewno spełnia także ważną rolę w dostarczaniu i akumulacji substancji organicznomineralnych w wierzchnich poziomach gleby.

Notatki:

INTERAKCJA: RUDE MRÓWKI LEŚNE - DRZEWA W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
Izabela Sondej1, Timo Domisch2, Leena Finér2, Wojciech Czechowski3
1

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Lasów Naturalnych, ul. Park Dyrekcyjny 6, 17-230
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3 Muzeum i Instytut Zoologii, Polska Akademia Nauk, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa, Polska
Puszcza Białowieska to najlepiej zachowany ekosystem leśny strefy umiarkowanej w
Europie, powszechnie uważana za las wzorcowy, związana z obserwacjami i badaniami nad
lasami liściastymi i mieszanymi. Rude mrówki leśne, z uwagi na dużą drapieżność, wysoką
konsumpcję, polifagizm, społeczny tryb życia oraz wielką liczebność i długowieczność kolonii,
wywierają ogromny wpływ na liczebność innych bezkręgowców, przez co istotnie wpływają na
utrzymanie równowagi biocenotycznej środowiska leśnego. Ich wzajemne oddziaływanie z
mszycami występującymi na drzewach może wpływać na wzrost drzew. Na podstawie
wyników inwentaryzacji aktywnych kopców rudych mrówek leśnych w Nadleśnictwie
Białowieża, do badań zostały wytypowane dwa typy lasu o największym zagęszczeniu
mrowisk: las mieszany świeży (LMŚW) i bór mieszany świeżym (BMŚW). Ogółem zostało
wybranych 18 mrowisk, należących do mrówki ćmawej (Formica polyctena) i mrówki rudnicy
(Formica rufa). Wokół mrowisk zostały wytyczone kołowe powierzchnie badawcze o promieniu
20 metrów. Środek kopca stanowił środek powierzchni badawczej. Powierzchnie badawcze
zostały scharakteryzowane, tj. dla każdej z nich zostały przeprowadzone dokładne opisy,
polegające na: zmapowaniu drzew znajdujących się w zasięgu powierzchni, zmierzeniu ich
pierśnic, wykonaniu spisu gatunkowego runa, podszytu oraz drzewostanu, z określeniem ich
procentowego udziału. Od maja do września 2017 roku dwa razy w miesiącu, wszystkie
drzewa na powierzchniach były monitorowane pod kątem aktywności mrówek. Poszukujące
pożywienie mrówki liczone były na odcinku 50 cm na wysokości powyżej 130 cm. Na
powierzchniach badawczych w LMŚW stwierdzono ogółem 593 drzewa należące do 7
gatunków, a w BMŚW 821 drzew należących do 5 gatunków. Dominującymi gatunkami drzew
w lesie mieszanym świeżym był grab pospolity (40%), świerk pospolity (36%) i dąb szypułkowy
(14%), natomiast w drzewostanach iglastych dominującymi gatunkami drzew był świerk
pospolity (50%) i sosna zwyczajna (46%). Wstępne wyniki badań pokazują, że odwiedzane
przez mrówki drzewa miały większą średnicę i były średnio bliżej kopców niż drzewa
nieodwiedzane. Najczęściej odwiedzanymi gatunkami drzew na powierzchniach w LMŚW były
świerk (41%) i grab (38%), w BMŚW świerk (68%) i sosna (31%). Procent odwiedzonych
grabów był wysoki tylko na tych powierzchniach, na których ogólny procent świerka był niski.
Mrówki najwyższą aktywność wykazywały od początku czerwca do końca sierpnia. Wyniki
naszych badań mogą być przydatne przy planowaniu ochrony kolonii mrówek leśnych w
lasach strefy umiarkowanej w Europie.

Notatki:

RÓŻNORODNOŚĆ CHRZĄSZCZY Z RODZINY BIEGACZOWATYCH CARABIDAE NA TLE
WYBRANYCH CECH DRZEWOSTANU I SIEDLISKA NA OBSZARZE PODKARPACIA
Magdalena Ranocha, Mieczysław Kosibowicz, Marcin Jachym, Sławomir Ambroży,
Mariusz Kapsa, Monika Tomczyk-Kida, Wojciech Grodzki
Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Lasów Górskich, ul. FRedry 39, 30-605 Kraków, Polska;
M.Ranocha@ibles.waw.pl
Biegaczowate to chrząszcze wszędobylskie, występujące w biocenozach niemal
wszystkich środowisk lądowych. Z tego powodu, a także ze względu na łatwość ich
odławiania, chrząszcze z rodziny Carabidae często wykorzystywane są jako indykatory
różnych cech ekosystemów, w tym ich bioróżnorodności.
Celem prezentowanych badań było określenie różnorodności biologicznej Carabidae
występujących w wybranych nadleśnictwach oraz parkach narodowych na obszarze szeroko
rozumianego Podkarpacia, a następnie odniesienie ich do wybranych wskaźników i wartości
opisujących warunki siedliskowe oraz elementy charakterystyki drzewostanów.
Badania prowadzono na terenie 18 nadleśnictw RDLP w Krośnie oraz Magurskiego i
Roztoczańskiego Parku Narodowego; w niniejszym opracowaniu uwzględniono wyniki z 12
nadleśnictw: Bircza, Brzozów, Dukla, Dynów, Jarosław, Kańczuga, Kołaczyce, Krasiczyn,
Oleszyce, Sieniawa, Lesko, Ustrzyki Dolne i Magurskiego PN. Na obszarze badań założone
zostały przez pracowników Lasów Państwowych kołowe powierzchnie badawcze
rozmieszczone w siatce 1×1 km; a na co drugiej z nich umieszczono pułapki Barbera. Pułapki
były kontrolowane przez pracowników LP w miesięcznych odstępach, a zebrany materiał
zakonserwowany w glikolu etylenowym przekazywany był do Zakładu Lasów Górskich IBL,
gdzie zebrane chrząszcze z rodziny Carabidae oznaczano do gatunku. Dla wszystkich
powierzchni utworzona została baza danych zawierająca wybrane elementy ich
charakterystyki, jak skład gatunkowy drzewostanu i jego wiek, typ siedliskowy lasu, wysokość
n.p.m. i ekspozycja terenu, w odniesieniu do wydzielenia leśnego. Zebrane dane poddano
analizie z wykorzystaniem wybranych wskaźników opisujących różnorodność zgrupowań
Carabidae, takich jak liczba zebranych okazów, liczba stwierdzonych taksonów, wskaźnik
Shanona-Wienera i wskaźnik Margalefa, których zmienność określano w odniesieniu do
wybranych cech siedliskowo-drzewostanowych dla każdego stanowiska.
Ogółem przeanalizowano materiały odnoszące się do powierzchni kołowych
reprezentujących 1049 wydzieleń leśnych na obszarze badań. Na tej podstawie podjęto próbę
oceny przydatności Carabidae do oceny różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych o
zróżnicowanej charakterystyce.

Notatki:

Biogrupy sosnowe pozostawiane na zrębach – ostoja bioróżnorodności,
czy zagrożenie dla stanu sanitarnego lasu
Grzegorz Tarwacki, Radosław Plewa, Alicja Sowińska, Iwona Skrzecz,
Wojciech Janiszewski, Tomasz Jaworski
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Celem badań było określenie struktury gatunkowej chrząszczy saproksylicznych
występujących w biogrupach sosnowych pozostawionych na powierzchniach zrębowych w
okresie 2, 4 oraz 6 lat od wykonania zrębu. Analizowane były biogrupy rosnące na siedlisku
Bśw i BMśw. W biogrupach tych od maja do września w latach 2017–2018 zainstalowano trzy
rodzaje pułapek: barierowa (IBL-2), lejkowa (IBL-3) z dołączonym feromonem kornika
ostrozębnego (Ips acuminatus (Gyllenhal, 1827)) oraz pułapka lepowa z czarnej folii
przeznaczona do odłowu przypłaszczka granatka (Phaenops cyanea (Fabricius, 1775)). Na
każdej powierzchni pułapki zostały umieszczone na południowej ścianie biogrupy, na
wysokości około 2 metrów. W każdym wariancie wiekowym zastosowano po 7 powtórzeń
doświadczenia.
Łącznie zebrano około 3500 osobników chrząszczy saproksylicznych należących do
109 gatunków. Gatunkami dominującymi były Ips acuminatus oraz Phaenops cyanea.
Stanowiły one blisko połowę odłowionych osobników (45%). W dalszej kolejności licznie
występowały Ampedus balteatus (Linnaeus, 1758), Cardiophorus ruficollis (Linnaeus, 1758),
Ampedus nigrinus (Herbst J.F.W., 1784) oraz Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758). Kornik
ostrozębny oraz przypłaszczek granatek w biogrupach 2- i 4-letnich pełnią rolę gatunków
opanowujących i dobijających drzewa, które zostały osłabione w wyniku nagłego odsłonięcia.
Biogrupy te, pod względem składu gatunkowego chrząszczy saproksylicznych, były podobne
do siebie w 78%. W biogrupach 6-letnich nadal dominował I. acuminatus, natomiast spadła
liczebność Ph. cyanea na korzyść A. balteatus, S. buprestoides oraz C. ruficollis, które
związane są z zamarłym i rozkładającym się drewnem.
Podsumowując wstępne wyniki można stwierdzić, że wraz ze wzrostem otaczającego
biogrupę młodego pokolenia drzewostanu, mimo zwiększania się różnorodności gatunkowej
chrząszczy saproksylicznych, dominującym gatunkiem jest I. acuminatus, którego udział
wynosił od 26 do 30% w zależności od wieku biogrup. Wraz ze wzrostem wieku biogrup
spadał udział Ph. cyanea na korzyść rozkładających drewno gatunków z rodziny Elateridae
oraz Cerambycidae.
Badania finansowane są przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w ramach
projektu pt. „Monitoring oraz metody ograniczania liczebności populacji kornika ostrozębnego
Ips acuminatus (Gyll.) i przypłaszczka granatka Phaenops cyanea (Fabr.) w drzewostanach
sosnowych”, nr 500 437.

Notatki:

ANALIZA SYSTEMÓW KORZENIOWYCH SADZONEK SOSNOWYCH Z ZAKRYTYM SYSTEMEM
KORZENIOWYM POCHODZĄCYCH Z UPRAW 4–5-LETNICH
Katarzyna Hutka
Zespół Ochrony Lasu w Opolu, ul. Groszowicka 10, 45-517 Opole, Polska; k.hutka@lasy.gov.pl
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach zwróciła się do Zespołu
Ochrony Lasu w Opolu z prośbą o wykonanie prac doświadczalnych mających na celu
scharakteryzowanie ukształtowania i rozwoju systemów korzeniowych sadzonek pobranych z
kilkuletnich upraw, a pochodzących z produkcji z zakrytym systemem korzeniowym.
Prace doświadczalne prowadzono wiosną i latem 2017 roku. W ramach
przeprowadzonych prac doświadczalnych wykopano 330 sztuk kilkuletnich drzewek sosny na
19 powierzchniach próbnych, zlokalizowanych w 6 nadleśnictwach na terenie RDLP Katowice.
Wybrane powierzchnie były zróżnicowane pod względem siedliska. Każde drzewko opisano
podając następujące dane i parametry: gatunek, wiek rzeczywisty, pierśnicę, wysokość,
umiejscowienie w uprawie (B – brzeg, W – wnętrze), długość korzenia palowego, głębokość
systemu korzeniowego przy braku palowego, grubość szyi korzeniowej, średnicę korzenia 15
cm od szyi korzeniowej, określono typ systemu korzeniowego (P – palowy, W – wiązkowy, I –
inny), dokonano oceny rozwoju systemu korzeniowego pod kątem przerośnięcia gleby w
trójstopniowej skali (D – dobre, S – słabe, B – brak) oraz oceniono wykształcenie korzeni
bocznych, również w trzech możliwych wariantach (D – dobre, S – słabe, B – brak).
Po przeanalizowaniu wszystkich zebranych danych wyciągnięto między innymi
następujące wnioski:
 założenie, że sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym będą bezbłędnie sadzone
nie zostało zrealizowane;
 im słabsze siedlisko tym zniekształcenie systemów korzeniowych jest większe;
 rozwój korzeni bocznych wzrasta wraz ze wzrostem żyzności siedliska;
 na głębokość systemów korzeniowych w pierwszych latach życia ma wpływ wysokość
cel w kontenerach;
 płytki system korzeniowy młodych drzewek uwrażliwia je na okresowy brak wilgoci w
glebie.

Notatki:

