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PROGRAM KONFERENCJI / CONFERENCE PROGRAM
Dzień 1 (poniedziałek, 2.10.2017) – Day 1 (Monday, 2.10.2017)
przyjazd i zakwaterowanie uczestników / arrival and accommodation
18:30 – 20:00 Kolacja / Dinner
Dzień 2 (wtorek, 3.10.2017) – Day 2 (Tuesday, 3.10.2017)
7:30 – 8:30 Śniadanie / Breakfest
8:30 – 9:00

Otwarcie Konferencji i powitanie uczestników
Welcome and opening remarks
Prezentacja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile

9:00 – 10:45

Sesja referatowa I / Presentation session I

„Stan zdrowotny lasu i metody jego oceny”
„Health status of forests and the methods of its assessment”
(moderator – Andrzej Mazur)
9:00 – 9:20

Tomasz Jabłoński, Hanna Szmidla, Katarzyna Sikora, Karol Sokołowski, Cezary
Bystrowski − Przyczyny zamierania drzewostanów modrzewiowych w północnowschodniej Polsce – wybrane wyniki 3-letnich badań

9:20 – 9:40

Wojciech Grodzki, Marcin Jachym, Mieczysław Kosibowicz − Kornik
modrzewiowiec Ips cembrae Heer i problem zamierania modrzewia w terenach
poklęskowych w Górach Izerskich

9:40 – 10:00

Volodymyr Kramarets, Iryna Matsiakh, Ivan Yasinovskyy, Vasyl Senyk − Korniki
nie znają kalendarza

10:00 – 10:15

Iryna Matsiakh, Mykhajlo Popovych, Volodymyr Kramarets − Zamieranie jodły
w Ukraińskich Karpatach

10:15 – 10:30

Michał Sawoniewicz − Czy jemioła pospolita stanowi zagrożenie dla
drzewostanów sosnowych?

10:30 – 10:45

Dyskusja / Discussion

10:45 – 11:15

Przerwa na kawę / Coffee break
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11:15 – 13:00

Sesja referatowa II / Presentation session II

„Stan zdrowotny lasu i metody jego oceny” c.d.
„Health status of forests and the methods of its assessment” cont.
(moderator – Wojciech Grodzki)
11:15 – 11:35

Radomir Bałazy, Mariusz Ciesielski, Tomasz Hycza, Wiktor Tracz, Michał
Zasada, Agnieszka Kamińska, Józef Wójcik, Zbigniew Borowski, Patryk Waraksa
− System monitorowania Sudetów i Beskidu Zachodniego oraz Żywieckiego

11:35 – 11:55

Piotr Wężyk, Radomir Bałazy, Paweł Hawryło, Karolina Zięba-Kulawik,
Mariusz Ciesielski, Tomasz Hycza − Wykorzystanie zobrazowań satelitarnych w
szacowaniu szkód pohuraganowych na obszarach leśnych oraz w procesie
monitorowania ich usuwania

11:55 – 12:15

Paweł Hawryło, Piotr Wężyk, Marta Szostak − Określanie defoliacji
drzewostanów sosnowych z wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych Landsat

12:15 – 12:35

Tomasz Kurek, Jacek Todys, Witold Pazdrowski, Marek Szymański − Analiza
intensywności spałowania przez jelenia szlachetnego buków w zależności od
zawartości cukrów redukujących w łyku i korze drzew na przykładzie wybranej
powierzchni w Nadleśnictwie Polanów

12:35 – 13:00

Dyskusja / Discussion

13:00 – 14:00

Przerwa obiadowa / Lunch

14:00 – 16:00

Sesja referatowa III / Presentation session III

„Ochrona lasu przed szkodliwymi organizmami”
„Forest protection against harmful organisms”
(moderator – Aldona Perlińska)
14:00 – 14:20

Alicja Sierpińska, Marta Siebyła – Wybrane aspekty badań nad możliwością
wykorzystania maczużnika bojowego Cordyceps militaris przeciwko
szkodliwym owadom zimującym w ściółce

14:20 – 14:40

Andrzej Kolk − Możliwości wykorzystania ekranów geobiologicznych typu KAER do zwalczania pędraków chrabąszczy

14:40 – 14:55

Cezary Bystrowski, Witold Wasylków, Arkadiusz Senyszyn − Zasiedlenie szyszek
przez śmietki z rodzaju Strobilomyia w rok po skutecznym zabiegu zwalczania na przykładzie modrzewiowej plantacji nasiennej w Nadleśnictwie Sulęcin

14:55 – 15:15

Agnieszka Bielawska, Cezary Bystrowski, Piotr Gawęda, Barbara Głowacka,
Zbigniew Kołodziej, Tomasz Najbar, Jarosław Plata, Aleksandra RosaGruszecka, Alicja Sierpińska, Iwona Skrzecz, Małgorzata Stachowiak, Kazimierz
Stańczak, Hanna Szmidla − Ocena skuteczności insektycydów i fungicydów w
ochronie lasu – wyniki badań rejestracyjnych uzyskanych w 2017 r.

15:15 – 15:30

Dyskusja / Discussion

15:30 – 16:00

Przerwa na kawę / Coffee break
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16:00 – 18:30

Sesja referatowa IV / Presentation session IV

„Prognozowanie zagrożenia drzewostanów sosnowych przez foliofagi”
„Prediction of pine forest threat from defoliators”
(moderator – Iwona Skrzecz)
16:00 – 16:20

Robert Zander ─ Badania nad rozmieszczeniem przestrzennym wybranych
foliofagów zimujących w ściółce drzewostanów sosnowych

16:20 – 16:40

Cezary Kieszek − Prognozowanie zagrożenia drzewostanów przez szkodniki
pierwotne sosny przy pomocy metody podokapowej

16:40 – 17:00

Piotr Gawęda − Modyfikacja metody jesiennych poszukiwań

17:00 – 17:20

Stefan Perz, Rafał Perz − Wstępna ocena obowiązujących metod prognozowania
zagrożeń przez pierwotne szkodniki sosny

17:20 – 18:00

Dyskusja / Discussion

19:00 Uroczysta kolacja / Conference Dinner
Dzień 3 (środa, 4.10.2017) – Day 3 (Wednesday, 4.10.2017)
7:45 – 8:45

Śniadanie / Breakfest

9:00 – 17:00

Wycieczka terenowa / Field excursion (przerwa kawowa i obiad będą
serwowane poza COS w Wałczu)

18:00 – 18:45

Sesja posterowa / Poster session (czas prezentacji posteru – max. 7 min)
(moderator – Piotr Gawęda)

Marcin Jachym, Monika Tomczyk-Kida − Zbiory entomologiczne w zasobach Zakładu Lasów
Górskich Instytutu Badawczego Leśnictwa w Krakowie
Volodymyr Kramarets, Ivan Yasinovskyy, Iryna Matsiakh − Stan sanitarny lasów na terenie
obszarów chronionych w Rezerwacie Przyrody "Medobory"
Radosław Plewa, Tomasz Jaworski, Alicja Sowińska, Wojciech Janiszewski − Zrębkowanie
drewna sosnowego zasiedlonego przez kornika ostrozębnego Ips acuminatus (Gyll.), jako
bezpieczna metoda w ograniczaniu liczebności populacji
Katarzyna Sikora, Monika Małecka, Katarzyna Kubiak-Siwińska, Zbigniew Sierota − Skuteczność
wybranych czynników biologicznych przeciwko patogenicznej zgorzeli siewek w szkółkach
leśnych
Karol Sokołowski, Tomasz Jabłoński, Hanna Szmidla, Katarzyna Sikora − Fizyczne i chemiczne
właściwości leśnych gleb porolnych, a zamieranie drzewostanów modrzewiowych
Izabela Sondej, Timo Domisch, Leena Finér, Wojciech Czechowski − Rozmieszczenie mrówek
leśnych w Leśnictwie Stoczek
19:00 – 20:00

Kolacja / Dinner
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Dzień 4 (czwartek, 5.10.2017) – Day 4 (Thursday, 5.10.2017)
8:00 – 9:00

Śniadanie / Breakfest

9:00 – 10:35

Sesja referatowa V / Presentation session V

„Wykorzystanie pułapek feromonowych w ochronie lasu”
„Use of pheromone traps in forest protection”
(moderator – Artur Rutkiewicz)
9:00 – 9:20

Alicja Sowińska, Tomasz Miśkiewicz, Wojciech Janiszewski, Andrzej Sierpiński,
Radosław Plewa, Tomasz Jaworski, Iwona Skrzecz − Wyniki dwuletnich badań
nad wykorzystaniem pułapek feromonowych do monitoringu przypłaszczka
granatka Phaenops cyanea (Fabr.)

9:20 – 9:40

Radosław Plewa, Tomasz Jaworski, Alicja Sowińska, Wojciech Janiszewski −
Monitoring liczebności populacji kornika ostrozębnego Ips acuminatus (Gyll.) w
drzewostanach sosnowych Polski z zastosowaniem różnych typów pułapek
samołownych oraz nowych dyspenserów

9:40 – 10:00

Andrzej Mazur, Radosław Witkowski, Grzegorz Rogowski, Katarzyna Nowik,
Katarzyna Skałecka i Jarosław Góral − Monitoring kornika drukarczyka (Ips
amitinus Eichh.) na terenie RDLP we Wrocławiu

10:00 – 10:20

Tomasz Jaworski, Lidia Sukovata − Metoda prognozowania zagrożenia
drzewostanów dębowych przez miernikowce z wykorzystaniem pułapek
kołnierzowych

10:20 – 10:35

Dyskusja / Discussion

10:35 – 11:00

Przerwa na kawę / Coffee break

11:00 – 13:00

Sesja referatowa VI / Presentation session VI

„Inne aspekty ochrony lasu”
„Other aspects of forest protection”
(moderator – Jarosław Plata)
11:00 – 11:20

Artur Rutkiewicz, Jacek Piętka − Potencjał gradacyjny cetyńca mniejszego
Tomicus minor (Hartig G.L., 1834) w drzewostanach zaburzonych przez
huraganowe wiatry

11:20 – 11:40

Grzegorz Tarwacki, Radosław Plewa, Alicja Sowińska, Iwona Skrzecz, Wojciech
Janiszewski − Różnorodność gatunkowa chrząszczy saproksylicznych
występujących w różnowiekowych biogrupach sosnowych

11:40 – 12:00

Jarosław Góral, Grzegorz Rogowski, Katarzyna Nowik, Katarzyna Skałecka,
Radosław Witkowski i Andrzej Mazur − Gnathotrichus materiarius - nowy
szkodnik techniczny drewna - czy to już problem gospodarczy?
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12:00 – 12:20

Magdalena Ranocha − Występowanie zgniotka cynobrowego Cucujus
cinnaberinus (Scop.) na wybranych obszarach południowo-wschodniej Polski

12:20 – 12:40

Jacek Piętka, Artur Rutkiewicz − Co wpływa na rozwój grzybów w drewnie?

12:40 – 13:00

Dyskusja i podsumowanie konferencji / Discussion and Summary

13:00 – 14:00

Obiad / Lunch

wyjazd uczestników / departure

Aktualne problemy ochrony lasu – 2017

REFERATY

Strona 1
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PRZYCZYNY ZAMIERANIA DRZEWOSTANÓW MODRZEWIOWYCH
W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSCE – WYBRANE WYNIKI 3-LETNICH BADAŃ
Tomasz Jabłoński1, Hanna Szmidla1, Katarzyna Sikora1,
Karol Sokołowski2 i Cezary Bystrowski1
1

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary,
05-090 Raszyn, Polska; T.Jablonski@ibles.waw.pl
2
Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ekologii Lasu, ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary,
05-090 Raszyn, Polska
W ostatnich latach notowano wzmożone zamieranie drzew i silne osłabienie młodników
modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.) na terenie północno-wschodniej Polski.
Szczególnie intensywnie zjawisko to wystąpiło na terenie nadleśnictw: Krynki, Olecko i
Czerwony Dwór w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
Celem rozpoczętych w 2015 r. badań jest określenie przyczyn zamierania modrzewia w
północno-wschodniej Polsce w aspekcie jakościowym (sprawcy: patogeny, owady;
szkodliwość) i ilościowym (nasilenie i przestrzenne rozmieszczenie problemu). W ramach
realizacji powyższego celu założono 13 powierzchni badawczych zlokalizowanych w
wymienionych powyżej 3 nadleśnictwach RDLP w Białymstoku. Ocenie podlegało łącznie
650 drzew, po 50 na każdej powierzchni badawczej.
W referacie wygłoszonym w 2016 r. na konferencji w Będlewie (Aktualne problemy
ochrony lasu – 2016) omówiono zagadnienia związane z defoliacją koron modrzewi,
występowaniem patogenów grzybowych, rocznymi zmianami danych meteorologicznych
dotyczących powietrza i wierzchnich warstw gleb. Tegoroczne wystąpienie jest kontynuacją
wyżej wymienionego referatu i dotyczy zagadnień nie uwzględnionych w poprzedniej
prezentacji. Przedstawione zostaną m.in. fizyczne i chemiczne właściwości (leśnych) gleb
porolnych, zmiany pierśnicowego przyrostu grubości modrzewi, ocena jakości i żywotności
korzeni drobnych (mykoryzy), analiza genetyczna gatunków Larix sp. oraz analiza i ocena
podstawowych wskaźników dendrometrycznych na powierzchniach badawczych.
Z przeprowadzonych dotychczas badań wynika m. in., że zjawisko zamierania modrzewi
charakteryzowało się głównie przedwczesnym żółknięciem i opadaniem igieł, a w
konsekwencji sukcesywnym skracaniem i zamieraniem korony drzew. Zebrane dotychczas
dane wskazują na wieloczynnikową przyczynę osłabienia i zamierania badanych
drzewostanów modrzewiowych. Czynniki powodujące osłabienie i zamieranie modrzewi
mają charakter abiotyczny (susza, brak pokrywy śnieżnej zimą, przemarzanie systemów
korzeniowych), biotyczny (występowanie patogenów, przede wszystkim w młodszych
klasach wieku) i antropogeniczny (nieodpowiednia pielęgnacja).
Notatki:
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KORNIK MODRZEWIOWIEC IPS CEMBRAE HEER I PROBLEM ZAMIERANIA MODRZEWIA
W TERENACH POKLĘSKOWYCH W GÓRACH IZERSKICH
Wojciech Grodzki, Marcin Jachym i Mieczysław Kosibowicz
Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Lasów Górskich, ul. Fredry 39,30-605 Kraków, Polska;
W.Grodzki@ibles.waw.pl
W latach osiemdziesiątych XX wieku, po następujących kolejno gradacjach wskaźnicy
modrzewianeczki Zeiraphera griseana (Hb.) i owadów z zespołu kornika drukarza Ips
typographus (L.), w wyższych partiach Sudetów Zachodnich doszło do zamierania
drzewostanów świerkowych – całkowita powierzchnia wylesień wyniosła około 13 tys. ha.
W kolejnych latach podjęto prace zmierzające do restytucji drzewostanów na terenach
poklęskowych – tylko w nadleśnictwach Szklarska Poręba i Świeradów do roku 1998
wykonano je na prawie 9 tys. ha. Na powierzchniach najtrudniejszych do odnowienia, w tym
w grzbietowych partiach Gór Izerskich, prace te powtarzano kilkakrotnie wobec niskiej
udatności zakładanych upraw. W końcu osiągnięto oczekiwany efekt w postaci młodników i
drągowin, które jednak – zwłaszcza w najwyższych położeniach – cechowały się (zbyt?)
wysokim udziałem modrzewia, jednego z nielicznych gatunków zdolnych do egzystencji w
tych warunkach.
W latach 2006-2008, po wykonaniu cięć pielęgnacyjnych oraz lokalnych szkodach od
śniegu, w obszarze tym doszło do wzrostu liczebności kornika modrzewiowca I. cembrae,
który znalazł korzystne warunki rozrodu na materiale leżącym, a następnie zaczął zasiedlać
stojące modrzewie, powodując ich grupowe zamieranie. Pojaw kornika modrzewiowca,
którego nasilenie w kolejnych latach uległo pewnemu osłabieniu, trwa jednak do dziś.
Metody ograniczania jego liczebności są znane, mimo to stanowi on tu wyłączny czynnik
powodujący wydzielanie się modrzewi.
Góry Izerskie to jeden z obszarów występowania w Polsce cietrzewia Tetrao tetrix (L.) –
rzadkiego i chronionego gatunku z rzędu kuraków (Galliformes). Ze względu na ochronę jego
populacji i siedlisk w obszarze występowania ustanowiono strefy ochronne, w których
obowiązują ograniczenia w prowadzeniu praz leśnych, dotyczące także wykonywanych w
sezonie wegetacyjnym zabiegów związanych z obniżaniem liczebności populacji kornika
modrzewiowca.
Omówiona sytuacja jest przykładem ilustrującym dylematy wynikające z zaistniałego
konfliktu interesów: z jednej strony dążenia do zachowania odtworzonej bardzo dużym
wysiłkiem szaty leśnej, spełniającej niezwykle istotne funkcje ochronne, z drugiej zaś
potrzeby zachowania siedlisk i populacji cietrzewia – rzadkiego gatunku objętego ochroną
prawną. Przestawione wnioski powinny stanowić materiał do szerszej dyskusji nad
określaniem priorytetów oraz rozwiązywaniem konfliktowych sytuacji zachodzących na styku
gospodarki leśnej i ochrony przyrody.
Notatki:
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KORNIKI NIE ZNAJĄ KALENDARZA
Volodymyr Kramarets1, Iryna Matsiakh1, Ivan Yasinovskyy2, Vasyl Senyk2
1

Narodowy Uniwersytet Leśno-techniczny Ukrainy, Generala Chuprynki St, 103, 79057 Lviv,
Ukraina; v_kramarets@ukr.net
2
Przedsiębiorstwo Państwowe "Lvivlisozachyst", ul. Lvivska 4а, Bruhovychi, Lviv, 79491,
Ukraina
W ostatnich latach w lasach Ukrainy obserwuje się zwiększenie aktywności różnych
gatunków korników. W drzewostanach świerkowych najgroźniejszym gatunkiem jest kornik
drukarz (Ips typographus) przyspieszający zamieranie drzew w Karpatach. Towarzyszą mu
takie gatunki jak: Ips amitinus, I. duplicatus, Polygraphus poligraphus i in. W drzewostanach
sosnowych powstają ogniska rozwoju kornika ostrozębnego Ips acuminatus, jednak ważną
rolę odgrywają również I. sexdentatus, Tomicus minor, T. piniperda i in. W drzewostanach
jodłowych, z kolei, w ciągu ostatnich dwóch lat zwiększyła się powierzchnia gradacyjnego
występowania Pityokteines curvidens, P. spinidens, P. vorontzowi, Polygraphus poligraphus
oraz Cryphalus piceae.
Jedną z przyczyn wzrostu powierzchni występowania korników jest nieterminowe
wykrywanie ich ognisk gradacyjnych. Względnie łatwo można zlokalizować ogniska tych
korników, które zasiedlają dolną część pni drzew, ale znacznie trudniej w przypadku
gatunków zasiedlających gałęzie oraz górną część pni z cienką korą.
W trakcie organizacji i prowadzenia zabiegów zwalczania korników bardzo ważne jest
określenie terminów rozpoczęcia rójki i zasiedlania drzew, zwłaszcza przez korniki z
wiosennej grupy. Dla niektórych gatunków znane są wskaźniki fenologiczne. Przykładowo,
rójka kornika drukarza zbiega się z rozwojem liści brzozy brodawkowatej, Tomicus minor
zaczyna latać w okresie kwitnienia wierzby iwy, a T. piniperda – w okresie kwitnienia
leszczyny i olszy szarej. Jednakże, każdego roku na początek rójki tych owadów mają wpływ
warunki pogodowe, w szczególności temperatura powietrza i gleby.
Skuteczna walka z kornikami jest możliwa jedynie pod warunkiem terminowego
usuwania z lasu drzew zaatakowanych przez owady pierwszej (wiosennej) generacji, które ma
na celu niedopuszczenie do wylotu owadów generacji siostrzanej oraz założenia drugiej
generacji. Jednak na Ukrainie, zgodnie z nową Ustawą o wprowadzeniu zmian w niektórych
ustawach Ukrainy o ochronie świata zwierząt, przyjętą w 2015 r., wykonywanie cięć
sanitarnych jest zabronione od 1 kwietnia do 15 czerwca (w okresie rozrodu zwierząt), co
pokrywa się z okresem, kiedy należy prowadzić najbardziej intensywne działania w zakresie
usuwania i wywozu zasiedlonych drzew. W tym czasie, walka z kornikami jest niemożliwa.
Ponadto, skuteczną walkę z kornikami ograniczają:
 zakaz spalania pozostałości zrębowych (zgodnie z wymogami FSC);
 brak rębaków, które poprzez rozdrabnianie pozostałości zrębowych, uniemożliwiają
rozwój korników zasiedlających wierzchołki pni z cienką korą;
 niewystarczające wykorzystanie pułapek feromonowych;
 nieznaczny stopień wykorzystania drzew pułapkowych w drzewostanach o wysokim
stopniu zagrożenia przez korniki.
Notatki:
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ZAMIERANIE JODŁY W UKRAIŃSKICH KARPATACH
Iryna Matsiakh1, Mykhajlo Popovych2, Volodymyr Kramarets1
1

Narodowy Uniwersytet Leśno-techniczny Ukrainy, Generala Chuprynki St, 103, 79057 Lviv,
Ukraina, iramatsah@ukr.net
2
Państwowa Agencja Zasobów Leśnych Ukrainy, Shota Rustaveli St, 9-a, 01601 Kyiv,
Ukraina
W ciągu ostatnich 4-5 lat na terenie Ukraińskich Karpat obserwuje się niepokojące
zjawisko zamierania jodły Abies alba, szczególnie w średniowiekowych (40-80 lat) i
dojrzałych lasach (powyżej 80 lat). Ma ono charakter grupowy lub gniazdowy.
W celu określenia przyczyn tego zjawiska przeprowadzono badania leśno-patologiczne.
Stwierdzono, że na zamieranie jodły ma wpływ kompleks czynników abiotycznych i
biotycznych, a ostatnie z nich często przyspieszają ten proces.
W średniowiekowych drzewostanach na terenie Parku Narodowego "Skoliwski Beskidy"
oraz państwowych przedsiębiorstw leśnych Skole, Borina (regionu Lwowa) i Storozhynets
(regionu Cherniwci) stwierdzono masowy rozwój obiałki korowej Adelges (Dreyfusia)
piceae. Ogniska są rozmieszczone na południowych stokach i powierzchniach z silnie
przepuszczalną glebą.
W dojrzałych drzewostanach jodłowych na terenie regionu Kosiw (Park Narodowy
"Hutsulshchyna" i państwowe przedsiębiorstwo leśne Kuty) na części drzew (2-7%)
stwierdzono obecność owocników różnych gatunków grzybów: czyrenia jodłowego
(Phellinus hartigii), pniarka obrzeżonego (Fomitopsis pinicola), niszczyka iglastodrzewnego
(Trichaptum abietinum) oraz gatunków powodujących zgniliznę korzeni (Armillaria sp.,
Heterobasidion sp.). Grzyby te jednak nie mogą być przyczyną intensywnego zamierania
jodły. W starszych drzewostanach jodłowych (powyżej 100 lat) występuje jemioła pospolita
(Viscum album ssp. abietis), która przyczynia się do ich osłabienia.
Wydaje się, że główną przyczyną obserwowanego szybkiego procesu zamierania jodły
jest zasiedlenie drzew przez owady kambiofagiczne: Pityokteines curvidens, P. spinidens, P.
vorontzowi, Polygraphus poligraphus oraz Cryphalus piceae. Do rozwoju ich gradacji
przyczyniły się prawdopodobnie warunki pogodowe w poprzednich latach – wysokie
temperatury powietrza i brak opadów w okresie wiosennym i wczesnoletnim.
Notatki:

Strona 5

Aktualne problemy ochrony lasu – 2017
CZY JEMIOŁA POSPOLITA (VISCUM ALBUM L.) STANOWI ZAGROŻENIE
DLA DRZEWOSTANÓW SOSNOWYCH?
Michał Sawoniewicz
Zespół Ochrony Lasu w Łodzi,
michal.sawoniewicz@lodz.lasy.gov.pl

ul.

Matejki

16,

91-402

Łódź,

Polska;

Celem referatu jest zasygnalizowanie problemu jakim w ostatnich latach stała się jemioła,
opanowująca drzewostany sosnowe. Wydaje się konieczne rozpoczęcie dyskusji na temat
tempa ekspansji tego gatunku i metod przeciwdziałania zagrożeniu, które powoduje.
Informacje przedstawione w referacie zostały zebrane za pomocą ankiet wypełnianych
przez nadleśnictwa oraz w trakcie lustracji drzewostanów prowadzonych przez ZOL w Łodzi.
Jemioła pospolita (Viscum album L.) jest gatunkiem półpasożytniczym, co oznacza, że
sama syntetyzuje substancje odżywcze, a wodę i sole mineralne pobiera z drzewa na którym
rośnie. Występując licznie, silnie osłabia swoich żywicieli, przyczyniając się do zamierania
drzew. W Polsce występują 3 podgatunki jemioły:
- jemioła pospolita typowa (Viscum album ssp. album) – związana z drzewami
liściastymi;
- jemioła pospolita rozpierzchła (V. album ssp. austriacum) – rosnąca przede wszystkim
na sosnach;
- jemioła pospolita jodłowa (V. album ssp. abietis) – zasiedlająca tylko jodły.
Do niedawna większe znaczenie miał tylko pierwszy podgatunek (V. album ssp. album),
występujący przede wszystkim na topolach. Pozostałe dwa, związane z drzewami iglastymi
były dość rzadkie. Ostatnio jednak najwięcej problemów sprawia w lasach jemioła pospolita
rozpierzchła (V. album ssp. austriacum).
Notatki:
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SYSTEM MONITOROWANIA SUDETÓW I BESKIDU ZACHODNIEGO ORAZ ŻYWIECKIEGO
Radomir Bałazy1, Mariusz Ciesielski1, Tomasz Hycza1, Wiktor Tracz2, Michał Zasada2,
Agnieszka Kamińska1, Józef Wójcik1, Zbigniew Borowski1 i Patryk Waraksa1
1

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, ul. Braci Leśnej nr 3,
Sękocin Stary, 05-090 Raszyn, Polska; e-mail: r.balazy@ibles.waw.pl
2
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, ul. Nowoursynowska 166, 02-787
Warszawa, Polska
Obserwowane w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w Europie obumieranie
drzewostanów górskich dotknęło boleśnie również Sudety, a szczególnie ich część zachodnią.
Całkowitemu wylesieniu uległo ponad 15 tysięcy hektarów, chociaż obszar występowania
szkód był znacznie większy i szybko zyskał miano „klęski ekologicznej”. Ostanie lata
boleśnie nam pokazują, że pomimo większego doświadczenia i rozwoju nauk leśnych,
problem wylesień jest wciąż aktualny. Choć przyczyny takiego stanu i analiza przeszłości,
doczekały się wielu opracowań i podsumowań, wzajemny udział czynników stresogennych,
zależności między nimi i dokładna rola jaką odegrały, wydaje się tematem wciąż
wymagającym uzupełnienia. Bolesne doświadczenia oraz troska o przyszły stan przyrody
naszych gór stały się impulsem do realizacji największego od lat projektu badawczowdrożeniowego w zakresie Systemów Informacji Przestrzennej, któremu nadano tytuł:
„Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w
zakresie monitoringu i oceny stanu lasu”. Zaplanowany na lata 2012-2017 i realizowany przez
Instytut Badawczy Leśnictwa, przy wsparciu Biura Urządzania Lasu, sfinansowany został
całkowicie przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
Projekt w ogólnym zarysie przyczynia się do badania wpływu czynników abiotycznych,
biotycznych i antropogenicznych na stan drzewostanów górskich. W ramach projektu
założono ponad 600 naziemnych powierzchni kołowych (opartych w większości o WISL),
które rozlokowano w siatce 2 km/2 km. Poza podstawowymi pomiarami i oceną drzew,
zebrano
próbki
do
badań
dendrochronologicznych,
entomologicznych
oraz
fitopatologicznych. Monitoring prowadzony był w trzech nawrotach (2012, 2014, 2016). W
projekcie wykorzystywane były również dane teledetekcyjne: ortofotomapy RGB i CIR,
zobrazowania satelitarne BlackBridge oraz dane lotniczego skanowania laserowego.
Uzupełnieniem planowanych badań było praktyczne opracowanie a następnie wdrożenie
systemu wspierania decyzji dedykowanego dla Służby Leśnej.
Opisywany projekt obejmuje obszar części Sudetów Zachodnich (Nadleśnictwa:
Szklarska Poręba i Świeradów), Sudetów Wschodnich (Nadleśnictwa: Bystrzyca Kłodzka,
Zdroje, Międzylesie, Lądek Zdrój) oraz Beskidu Śląskiego i Żywieckiego (Nadleśnictwa:
Bielsko, Jeleśnia, Ujsoły, Ustroń, Węgierska Górka, Wisła).
W prezentacji przedstawione zostaną między innymi wyniki badań zdrowotności
świerków i mechanika procesów ich zamierania w oparciu o zobrazowania satelitarne, zdjęcia
lotnicze i lotnicze skanowanie laserowe, przy wykorzystaniu sieci neuronowych, analiz
statystycznych, geostatystycznych i narzędzi GIS. Dodatkowo zaprezentowane zostaną
wyniki analiz szkód od jeleniowatych na podstawie danych SILP oraz danych
teledetekcyjnych.
Notatki:
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WYKORZYSTANIE ZOBRAZOWAŃ SATELITARNYCH
W SZACOWANIU SZKÓD POHURAGANOWYCH NA OBSZARACH LEŚNYCH
ORAZ W PROCESIE MONITOROWANIA ICH USUWANIA

Piotr Wężyk1, Radomir Bałazy2, Paweł Hawryło1, Karolina Zięba-Kulawik1,
Mariusz Ciesielski2 i Tomasz Hycza2
1

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, Instytut Zarządzania
Zasobami Leśnymi, Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków, Polska; p.wezyk@ur.krakow.pl
2
Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, Sękocin Stary,
ul. Braci Leśnej nr 3, 05-090 Raszyn, Polska
Szkody w drzewostanach powodowane przez wiatry huraganowe były w przeszłości, są
obecnie i z pewnością zawsze będą nierozłącznym problemem dla gospodarki leśnej,
szczególnie nasilającym się w aspekcie zmian klimatu i towarzyszących im nagłych zjawisk
atmosferycznych. O ile współcześnie możemy przewidywać wystąpienie takich kataklizmów
i budować systemy wczesnego ostrzegania, to nie jesteśmy w stanie bezpośrednio obronić
drzewostanów przed niszczycielska siłą żywiołu, jakim jest wiatr o sile huraganu.
Z klęską wiatrołomów w lasach, w pierwszej kolejności związane jest określenie zasięgu
spowodowanych przez nie szkód i pilne zaplanowanie działań ich usuwania oraz odbudowy
infrastruktury i nowych nasadzeń. Nie bez znaczenia na obszarach klęskowych w
drzewostanach jest monitorowanie zjawisk związanych z zagrożeniem pożarowym czy
potencjalną gradacją owadów czy grzybów. Odtwarzanie drzewostanów na dużych
powierzchniach wiąże się dodatkowo z konicznością monitorowania: udatności zakładanych
upraw, postępu prac odnowieniowych czy określaniem przemian mikroklimatu leśnego.
Wszystkie te zadania mogą i powinny być dziś wspierane technologiami geoinformacyjnymi,
do których zaliczamy także obrazowanie z poziomu satelitarnego.
Celem
prezentacji
jest
zademonstrowanie
potencjału
wykorzystania
wysokorozdzielczych zobrazowań teledetekcyjnych, w tym szczególnie wielospektralnych
satelitów PlanetScope i GeoEye (Planet), SENTINEL-2 (Copernicus ESA), narzędzi z
zakresu przetwarzania obrazu (GEOBIA) oraz analiz przestrzennych GIS w procesie:
inwentaryzacji szkód pohuraganowych oraz szeroko rozumianym monitoringu ich usuwania
oraz kontroli stanu zdrowotnego nowo zakładanych upraw. Podczas wystąpienia
zaprezentowane zostaną wstępne wyniki przetwarzania obrazów satelitarnych oraz analiz
przestrzennych GIS dla uszkodzonych drzewostanów w Borach Tucholskich (08.2017 oraz
07.2012) oraz w Nadleśnictwie Międzylesie (2015).
Notatki:
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OKREŚLANIE DEFOLIACJI DRZEWOSTANÓW SOSNOWYCH Z WYKORZYSTANIEM
ZOBRAZOWAŃ SATELITARNYCH LANDSAT

Paweł Hawryło, Piotr Wężyk i Marta Szostak
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, Zakład Urządzania
Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi, Al. 29
Listopada 46, 31-425 Kraków, Polska; p.hawrylo@ur.krakow.pl
Jednym z ważnych zadań prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej jest monitoring
ekosystemów leśnych ukierunkowany m.in. na ocenę zagrożeń i szkód występujących
w drzewostanach. Przy wykonywaniu oceny uszkodzeń drzewostanów często wykorzystuje
się takie cechy jak defoliacja oraz odbarwienie aparatu asymilacyjnego. Zmiany tych
parametrów mogą być powodowane różnymi czynnikami abiotycznymi, biotycznymi,
antropogenicznymi, bądź ich jednoczesną interakcją.
Celem badań była ocena możliwości wykorzystania wielospektralnych zobrazowań
satelitarnych systemu Landsat (NASA) w monitorowaniu defoliacji drzewostanów sosnowych
w Puszczy Noteckiej na terenie kilkunastu nadleśnictw. Wyboru obszaru badań dokonano na
podstawie danych o występowaniu i zwalczaniu owadów liściożernych opublikowanych przez
Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL) w 2014 roku. Z raportu wynikało, że w roku 2013 na tym
właśnie obszarze występowały największe uszkodzenia drzewostanów sosnowych
powodowane przez foliofagi.
W celu określenia zależności pomiędzy defoliacją drzewostanu a danymi
teledetekcyjnymi (Landsat 8) przeprowadzono ocenę ubytku aparatu asymilacyjnego drzew
na 50 powierzchniach próbnych. Prace terenowe przeprowadzono we wrześniu 2015 roku
w drzewostanach sosnowych w wieku 21-80 lat z wykorzystaniem odbiornika GNSS. Stopień
defoliacji korony określano dla 10 drzew najbliższych środka powierzchni, z dokładnością do
5% ("Atlas defoliacji drzew", IBL). Do stworzenia modelu predykcyjnego defoliacji
drzewostanów zastosowano metodę regresji liniowej. Zmienną objaśnianą była średnia
wartość defoliacji drzew na powierzchni próbnej. Jako zmienne objaśniające wykorzystano
wartości 18 różnych wskaźników roślinnych obliczonych na podstawie 2 scen satelitarnych
Landsat 8 zarejestrowanych w marcu i październiku 2015 roku. W pierwszym etapie usunięto
silnie skorelowane ze sobą zmienne, a następnie dla pozostałych 17 zmiennych
objaśniających utworzono 131 072 modeli linowych uwzględniających wszystkie możliwe
kombinacje zmiennych. Wyboru optymalnego modelu dokonano na podstawie kryterium
informacyjnego Akaikego (AIC). Ocenę dokładności opracowanych modeli regresyjnych
wykonano metodą 10-krotnej walidacji krzyżowej z pięcioma powtórzeniami.
Ostateczny model regresji liniowej został zbudowany na podstawie 11 zmiennych
objaśniających. Współczynnik determinacji (R2) oraz pierwiastek błędu średniokwadratowego
(RMSE) wyniosły odpowiednio: R2=0,78 oraz RMSE=8.96%.
Otrzymane wyniki badań wskazują, że serie czasowe zobrazowań Landsat mogą stanowić
cenne źródło informacji w procesie monitoringu defoliacji drzewostanów sosnowych.
Notatki:
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ANALIZA INTENSYWNOŚCI SPAŁOWANIA PRZEZ JELENIA SZLACHETNEGO BUKÓW
W ZALEŻNOŚCI OD ZAWARTOŚCI CUKRÓW REDUKUJĄCYCH W ŁYKU I KORZE DRZEW
NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ POWIERZCHNI W NADLEŚNICTWIE POLANÓW

Tomasz Kurek1, Jacek Todys1, Witold Pazdrowski2 i Marek Szymański2
1
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Żwirowa
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polanów@szczecinek.lasy.gov.pl
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Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Użytkowania Lasu, ul. Wojska Polskiego 71
A, 60-625 Poznań, Polska
Badania przeprowadzono w nadleśnictwie Polanów leżącym w północnej części Polski,
wchodzącym w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. W ostatnich
latach (2012-2016) w nadleśnictwie Polanów utrzymuje się stosunkowo wysoka populacja
jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) wynosząca nawet 90 sztuk na 1000 ha. Równocześnie
corocznie inwentaryzowane są wysokie szkody wyrządzane przez ten gatunek w młodnikach
bukowych. W 2016 roku zinwentaryzowano uszkodzenia na powierzchni 124 hektarów
młodników bukowych. Było to przede wszystkim spałowanie.
Niniejsze badanie polegało na założeniu w jednym z uszkodzonych młodników 24
powierzchni badawczych o promieniu 5 metrów każda. Na powierzchniach tych, pomierzono
pierśnicę wszystkich drzew, określono długość i szerokość spał oraz pobrano do badań łyko i
korę z uszkodzonych drzew. Próby pobrano również z drzew zdrowych (referencyjnych).
Materiał poddano analizie na zawartość cukrów redukujących metodą Luffa – Schoorla.
Stwierdzono, że uszkadzane drzewa posiadają trzykrotnie wyższą zawartość cukrów
redukujących niż drzewa nieuszkodzone. W badanym roku (2016) jeleń uszkodził 7% drzew,
łącznie na powierzchni zanotowano szkody na 27% istniejących drzew. Średnia długość
obwodu spały wynosiła 36% obwodu pnia. Powstałe uszkodzenia były bardzo dotkliwe i
wynosiły średnio 0,06 m2. Wyniki badań wskazują, że jednym z czynników wpływających na
wybieranie drzew do spałowania przez jelenia może być wyższa zawartość cukrów.
Notatki:
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WYBRANE ASPEKTY BADAŃ NAD MOŻLIWOŚCIAMI WYKORZYSTANIA
MACZUŻNIKA BOJOWEGO CORDYCEPS MILITARIS
PRZECIWKO SZKODLIWYM OWADOM ZIMUJĄCYM W ŚCIÓŁCE

Alicja Sierpińska i Marta Siebyła
Instytut Badawczy Leśnictwa, ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn, Polska;
A.Sierpinska@ibles.waw.pl
Celem badań laboratoryjnych prowadzonych w 2017 r. nad możliwością wykorzystania
Cordyceps militaris przeciwko szkodliwym owadom leśnym zimującym w ściółce było
sprawdzenie oddziaływania jednego typu zarodników – konidiów (wytwarzanych przez
grzyba w hodowlach na podłożu stałym) na larwy owadów testowych – barczatki sosnówki.
Larwy L3 traktowano konidiami przez zanurzanie w przygotowanych zawiesinach wodnych z
dodatkiem Tween 80 w stężeniach rzędu 107 jednostek tworzących kolonie/ml. Larwy
kontrolne zanurzano w samej wodzie (1. grupa) oraz w wodzie z dodatkiem Tween 80 (2.
grupa). Następnie larwy infekowane i kontrolne hodowano przez 3 tygodnie, sprawdzając
śmiertelność po 1 dniu, 1, 2 i 3 tygodniach. Doświadczenie powtarzano trzy razy. Po 3
tygodniach śmiertelność larw kontrolnych zanurzanych w wodzie wynosiła średnio 16 %,
śmiertelność larw zanurzanych w wodzie z Tween 80 – 33 %, a śmiertelność larw
zanurzanych w zawiesinach wodnych konidiów z dodatkiem Tween 80 – 98%. W ten sposób
potwierdzono, że konidia Cordyceps militaris mają działanie owadobójcze wobec gąsienic
barczatki sosnówki i można ich użyć do wprowadzania grzyba do populacji owada w
warunkach terenowych.
Notatki:
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MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA EKRANÓW GEOBIOLOGICZNYCH TYPU KA-ER
DO ZWALCZANIA PĘDRAKÓW CHRABĄSZCZY

Andrzej Kolk
Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090
Raszyn; A.Kolk@ibles.waw.pl
Celem badań było określenie możliwości ograniczenia liczebności jednorocznych
pędraków chrabąszczy w szkółkach leśnych przy wykorzystaniu ekranów geobiologicznych.
Do badań wytypowano osiem szkółek, w których w poprzednich latach pędraki
wyrządzały duże szkody i w których przewidywana była rójka imagines chrabąszczy. Szkółki
te położone były na terenie nadleśnictw: Spała, Ostrowiec Świętokrzyski, Sławno, Lubartów,
Świdnik, Szczecinek, Bytów i Marcule. W latach 2015-2016, na terenie każdej szkółki
wyłożono przed rójką chrabąszczy po jednym ekranie geobiologicznym typu KA-ER. Ocenę
liczby jednorocznych pędraków w dołach próbnych przeprowadzono jesienią (wrzesieńpaździernik) tego samego roku, w którym wyłożono ekran.
Ocena zapędraczenia wykazała, że na powierzchniach objętych działaniem ekranów nie
stwierdzono zagrożenia upraw przez pędraki jednoroczne chrabąszczy. Wydaje się, że pod
wpływem promieniowania geopatycznego pędraki jednoroczne zmieniają swój behawior i
tracą zdolności do życia grupowego, co przyczynia się do ich śmiertelności.
Notatki:
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ZASIEDLENIE SZYSZEK PRZEZ ŚMIETKI Z RODZAJU STROBILOMYIA W ROK PO SKUTECZNYM
ZABIEGU ZWALCZANIA ─ NA PRZYKŁADZIE MODRZEWIOWEJ PLANTACJI NASIENNEJ
W NADLEŚNICTWIE SULĘCIN
Cezary Bystrowski1, Witold Wasylków2 i Arkadiusz Senyszyn2
1

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05090 Raszyn, Polska; c.bystrowski@ibles.waw.pl
2
Nadleśnictwo Sulęcin, ul. Lipowa 20, 69-200 Sulęcin
Nadleśnictwo Sulęcin posiada pięciohektarową, ogłowioną plantację nasienną modrzewia
europejskiego, założoną w roku 2003, która od kilku lat intensywnie owocuje.
Dotychczasowa wysoka intensywność owocowania oraz łatwość pozyskania szyszek i niskie
koszty zbioru są niewątpliwymi atutami tego obiektu. W ostatnich latach pełne wykorzystanie
potencjału produkcyjnego plantacji było jednak ograniczone niską zdrowotnością szyszek
uszkadzanych przez śmietki Strobilomyia. Dzięki współpracy Nadleśnictwa z Zakładem
Ochrony Lasu IBL wykonano w kwietniu i maju 2016 r. udane zabiegi zwalczania śmietek,
po czym w roku 2017 powstała kwestia zasadności kontynuowania zabiegów ochronnych.
Stwierdzony niski urodzaj szyszek oraz znaczny zapas nasion zgromadzony podczas zbioru w
roku 2016 (71 kg czystych nasion), stały się podstawą rezygnacji z powtórzenia zabiegu.
Umożliwiło to zebranie interesujących danych na temat dynamiki liczebności śmietek
modrzewiowych na wspomnianej plantacji - w rok po bardzo skutecznym zabiegu
zwalczania. Trzeba nadmienić, że średnie zasiedlenie szyszek na plantacji po zabiegach w
roku 2016 oszacowano na ok 2%, gdy rok wcześniej (2015) wyniosło ono ok. 70%.
Szyszki do analiz zebrano 10 sierpnia 2017 r. po czym w Zakładzie Ochrony Lasu IBL
wykonano ocenę ich zasiedlenia przez śmietki. Na każdej z sześciu kwater zebrano po ok. 60
szyszek z trzech drzew (łącznie 360 szyszek) i średnie zasiedlenie oszacowano na ponad 76%.
Autorzy przeanalizowali czynniki, które wpłynęły na uzyskane zasiedlenie oraz porównali z
zasiedleniem szyszek na powierzchni kontrolnej w Nadleśnictwie Torzym.
Notatki:
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OCENA SKUTECZNOŚCI INSEKTYCYDÓW I FUNGICYDÓW W OCHRONIE LASU
– WYNIKI BADAŃ REJESTRACYJNYCH UZYSKANYCH W 2017 R.
Agnieszka Bielawska1, Cezary Bystrowski2, Piotr Gawęda3, Barbara Głowacka2, Zbigniew
Kołodziej1, Tomasz Najbar4, Jarosław Plata1, Aleksandra Rosa-Gruszecka2, Alicja
Sierpińska2, Iwona Skrzecz2, Małgorzata Stachowiak5, Kazimierz Stańczak6 i Hanna Szmidla2
1

Zespół Ochrony Lasu w Krakowie, Al. Słowackiego 17A, 31-159 Kraków, Polska
Zakład Ochrony Lasu, Instytut Badawczy Leśnictwa, ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05090 Raszyn, Polska; i.skrzecz@ibls.waw.pl
3
Zespół Ochrony Lasu w Gdańsku, ul. Polanki 125/9, 80-322 Gdańsk, Polska
4
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, ul. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno,
Polska
5
Zespół Ochrony Lasu w Łopuchówku, Łopuchówko 1, 61-095 Murowana Goślina, Polska
6
Regionalna Dyrekcja lasów Państwowych w Toruniu, ul. Mickiewicza 9, 87-100 Toruń,
Polska
2

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 celu uzyskania
lub rozszerzenia rejestracji, w 2017 r. badano następujące środki ochrony roślin:
 DIMILIN 480 SC w dawce 0,1 l/ha. Wykonano agrolotnicze próby zwalczania osnui
gwiaździstej w stadium jaja i L1 w nadleśnictwach Kolbuszowa i Mielec oraz
strzygoni choinówki w stadiach L2-L3 w Nadl. Lipusz. Ocena skuteczności
wykonanych zabiegów wykazała ponad 95% śmiertelność obu gatunków owadów.
 MOSPILAN 20 SP w dawkach 0,2 i 0,3 kg/ha. Wykonano agrolotnicze próby
zwalczania strzygoni choinówki w stadiach L3-L5 w nadleśnictwach Sieraków i
Toruń. Stwierdzono zbliżoną, wynoszącą około 80% śmiertelność szkodnika na
powierzchniach opryskanych preparatem i kontrolnych.
 FORAY 76 B w dawce 2,5 l/ha. Wykonano agrolotnicze próby zwalczania strzygoni
choinówki w stadium L3 w Nadl. Grodziec. Śmiertelność szkodnika wahała się od 30
do 80%.
 RELDAN 225 EC w dawkach 10, 13 i 16 l/ha. Wiosną oraz latem wykonano
doglebowe iniekcje preparatu pod sadzonki sosny Pinus sylvestris i buka Fagus
sylvatica w uprawach zagrożonych przez pędraki chrabąszczowatych na terenach
nadleśnictw Narol i Lubaczów. Ze względu na konieczność wykonania w
październiku b.r. drugiej kontroli skuteczności zabiegu, uzyskane wyniki zostaną
przedstawione w dalszym terminie w formie sprawozdań.
 Zaprawy nasienne MAXIM STAR 025 FS i CERTICOR 050 FS w dawce 3 ml/kg
żołędzi oraz VITAVAX 200 FS w dawce 4,5 ml/kg żołędzi. Preparaty Maxim Star
025 FS i Certicor 050 FS spowodowały spadek żywotności żołędzi oraz zahamowanie
rozwoju pędu nadziemnego, natomiast preparat Vitavax 200 FS nie wykazywał
działania fitotoksycznego.
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:
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BADANIA NAD ROZMIESZCZENIEM PRZESTRZENNYM WYBRANYCH FOLIOFAGÓW
ZIMUJĄCYCH W ŚCIÓŁCE DRZEWOSTANÓW SOSNOWYCH

Robert Zander
Zespół Ochrony Lasu w Łopuchówku, Łopuchówko 1, 61-095 Murowana Goślina, Polska;
robert.zander@lasy.gov.pl
Podstawowym celem badań przeprowadzonych w latach 1996-2000 było określenie
rozmieszczenia zimujących w ściółce kokonów boreczników, ze szczególnym
uwzględnieniem borecznika krzewiana (Gilpinia frutetorum) oraz poczwarek strzygoni
choinówki Panolis flammea, poprocha cetyniaka Bupalus piniarius i siwiotka borowca
Hyloicus pinastri w drzewostanach sosnowych. Szczególną uwagę zwrócono na: 1)
liczebność i zagęszczenie owadów w przeliczeniu na jednostkę powierzchni w zależności od
rozmiaru powierzchni podokapowej, 2) częstotliwość występowania badanych owadów na i
poza powierzchniami podokapowymi w zależności od zwarcia drzewostanu, 3) wpływ
odległości od brzegu drzewostanu sąsiadującego z uprawą lub młodnikiem na rozmieszczenie
poczwarek i gąsienic strzygoni choinówki.
Badania przeprowadzono w wybranych nadleśnictwach na terenie Puszczy Noteckiej.
Uzyskane wyniki przedstawiono w kontekście przyjętego przy opracowaniu podokapowej
metody jesiennych poszukiwań i orientacyjnych liczb krytycznych poglądu, że cała pula
owadów (100%) zimujących w ściółce mieści się w granicach powierzchni podokapowej.
Poza tym, wyniki badań wskazują na konieczność uwzględnienia preferencji środowiskowych
poszczególnych gatunków owadów przy wyborze lokalizacji partii kontrolnych.
Notatki:
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PROGNOZOWANIE ZAGROŻENIA DRZEWOSTANÓW PRZEZ SZKODNIKI PIERWOTNE SOSNY
PRZY POMOCY METODY PODOKAPOWEJ

Cezary Kieszek
Zespół Ochrony Lasu w Łodzi, ul Matejki 16, 91-402 Łódź, Polska; c.kieszek@lasy.gov.pl
Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny od wielu lat stanowią początek
trudnego procesu prognozowania zagrożenia od owadów. Jest to jednak tylko jeden z wielu
elementów, które należy wykonać podczas tego procesu. Wagę tych prac należy podkreślić w
związku z tym, że mamy wgląd w rozwój i zdrowotność populacji szkodliwych owadów z
terenu całego kraju. Informacja jest w dużym stopniu zależna od tego w jaki sposób
wykonamy te prace oraz jak wielka będzie przebadana próba. W związku z tym dla
efektywności tych działań najistotniejsze będzie wykonanie jak największej ilości prób przy
najniższym nakładzie pracy i czasu. Tak uzyskana informacja będzie dopiero podstawą do
sporządzenia rzetelnej prognozy, która jest wykorzystywana do kolejnych prac mających na
celu określenie zagrożenia od szkodników pierwotnych sosny. Prognozowanie jesienne ma
więc charakter czysto orientacyjny i jest podsumowaniem występowania oraz rozwoju
szkodliwych owadów w kończącym się roku. Doprecyzowanie zagrożenia następuje w
kolejnym sezonie poprzez prowadzenie kolejnych prac diagnostycznych, zaczynając
przeważnie od wykonania dodatkowych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny metodą
podokapową.
Notatki:
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MODYFIKACJA METODY JESIENNYCH POSZUKIWAŃ
Piotr Gawęda
Zespół Ochrony Lasu w Gdańsku, ul. Polanki 125/9, 80-322 Gdańsk, Polska;
p.gaweda@lasy.gov.pl
Dla obowiązującej metody jesiennych poszukiwań, zawartej w Instrukcji ochrony lasu z
2012 roku, opracowano kod umożliwiający zapamiętanie różnego położenia ramek o
wymiarach 1 × 0,5 metra (0,5 m2) pod dziesięcioma drzewami na danej partii kontrolnej, bez
konieczności korzystania z rysunku przedstawiającego ustalony schemat ich wykładania.
Celem zasadniczym było jednak poszukiwanie rozwiązań modyfikujących metodę jesiennych
poszukiwań z powodu coraz częstszego i niedostatecznego rozpoznania poważnego
zagrożenia ze strony najważniejszych szkodników pierwotnych sosny. Wskazano zalety i
wady tej metody oraz dokonywane zmiany w stosunku do jej pierwotnej wersji. Głównym
założeniem modyfikacji metody jesiennych poszukiwań stało się istotne zmniejszenie
pracochłonności, zwiększenie nadzoru w trakcie wykonywania pracy oraz uwzględnienie
wszystkich miejsc preferowanych przez zimujące stadia najważniejszych owadów. Miejsca te
zostały dobrze poznane w wyniku wieloletnich obserwacji w historii gradacji poszczególnych
gatunków szkodników pierwotnych sosny. W prezentowanej modyfikacji metody jesiennych
poszukiwań wykorzystano nabyte doświadczenie i skorzystano z opracowań sporządzonych
przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa. Połączono w niej zalety różnych
stosowanych wcześniej metod poszukiwania owadów i wyeliminowano wady. Ponadto
zaproponowano różne typy szablonu ułatwiającego wyznaczenie powierzchni do poszukiwań
pod drzewem. Opracowane rozwiązanie zostało poddane pod konsultację i spotkało się z
akceptacją leśników.
Notatki:
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WSTĘPNA OCENA OBOWIĄZUJĄCYCH METOD PROGNOZOWANIA ZAGROŻEŃ
PRZEZ PIERWOTNE SZKODNIKI SOSNY

Stefan Perz i Rafał Perz
Zespół Ochrony Lasu w Szczecinku, ul. Mickiewicza 2, 78-400 Szczecinek, Polska;
s.perz@lasy.gov.pl
Obowiązująca od 1 stycznia 2012 roku Instrukcja ochrony lasu, swym postanowieniem
nakłada między innymi potrzebę prowadzenia kontroli liczebności i oceny zagrożenia przez
szkodniki liściożerne. Czynności te służą do wstępnego prognozowania zagrożeń ze strony tej
grupy szkodników. Obejmują one analizę występowanie brudnicy mniszki podczas jej lotu
oraz jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny.
Autorzy doniesienia dzielą się swymi wieloletnimi spostrzeżeniami i obserwacjami
poczynionymi podczas terenowych lustracji. Związane one są z rozwojem gradacyjnym
poszczególnych gatunków oraz z oceną obowiązujących metod prognostycznych. Zwracają
szczególną uwagę na potrzebę rozbudowy i doskonalenia obowiązujących metod
prognostycznych o elementy, które bardziej przybliżą faktyczne zagrożenie. Wprowadzenie
dodatkowych elementów do metod prognostycznych nie obciążą służby terenowej w zbiorze
owadów i składają się w większości z czynności już wykonywanych.
Dalsze potrzebne i konieczne oceny zebranych owadów takich jak: przeżywalność
(zdrowotności poszczególnych faz rozwojowych) struktura płci, płodności samic i inne
wykonują kameralnie pracownicy ZOL. Dla prawidłowej oceny zagrożeń istnieje potrzeba
opracowania doskonalszych, nowych metod prognostycznych.
Notatki:
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WYNIKI DWULETNICH BADAŃ NAD WYKORZYSTANIEM PUŁAPEK FEROMONOWYCH
DO MONITORINGU PRZYPŁASZCZKA GRANATKA PHAENOPS CYANEA (FABR.)
Alicja Sowińska1, Tomasz Miśkiewicz2, Wojciech Janiszewski1, Andrzej Sierpiński1,
Radosław Plewa1, Tomasz Jaworski1 i Iwona Skrzecz1
1

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3,
05-090 Raszyn, Polska; a.sowinska@ibles.waw.pl
2
ZD Chemipan, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, Polska
Długotrwała susza oraz gwałtowne zjawiska pogodowe takie, jak gradobicie, okiść,
ulewne deszcze i wichury prowadzą do osłabienia drzewostanów sosnowych, w których
wzrasta liczebność populacji przypłaszczka granatka Phaenops cyanea (Fabr.).
Celem badań jest opracowanie efektywnej pułapki z atraktantem i najskuteczniejszej
metody jej stosowania do monitoringu liczebności przypłaszczka granatka oraz opracowania
zasad postępowania w drzewostanach zagrożonych przez ten gatunek.
W 2016 roku wykonano badania laboratoryjne, w których określono atrakcyjność dla
przypłaszczka granatka preparatu feromonowego o składzie: gwajakol, α-pinen i olejek
sosnowy, przygotowanego przez ZD Chemipan. Następnie w Nadleśnictwie Garwolin (RDLP
w Warszawie) sprawdzono wpływ zastosowania tego preparatu na efektywność odłowu
szkodnika do 3 rodzajów pułapek: opaski lepowej z czarnej folii oraz fioletowej i czarnej
pułapki segmentowej. Na podstawie wyników stwierdzono, że opaska lepowa z preparatem
wabiącym odłowiła prawie trzy razy więcej chrząszczy przypłaszczka granatka niż fioletowa
pułapka segmentowa. Czarna pułapka segmentowa okazała się nieskuteczna, stąd wycofana
została z dalszych badań. Ponadto preparat feromonowy nie podniósł istotnie odłowów
chrząszczy do żadnego typu pułapki.
W 2017 roku, na terenie nadleśnictw Garwolin i Sobibór (RDLP w Lublinie) w 60letnich drzewostanach sosnowych uszkodzonych przez przypłaszczka granatka kontynuowano
badania rozpoczęte w roku poprzednim. Badano skuteczność odłowów chrząszczy do trzech
rodzajów pułapek: opaski lepowej czarnej i fioletowej oraz fioletowej pułapki segmentowej
zainstalowanej w koronach sosen. Dodatkowo porównywano odłowy szkodnika na czarną
opaskę lepową zaopatrzoną w preparaty zawierające następujące związki chemiczne:
 preparat 1: gwajakol, α-pinen, olejek sosnowy;
 preparat 2: gwajakol, α-pinen, olejek sosnowy, cineol;
 preparat 3: gwajakol, α-pinen, olejek sosnowy, verbenol;
 preparat 4: gwajakol, α-pinen, olejek sosnowy, cineol i verbenol.
Drzewa do założenia opaski lepowej wybierano przy użyciu kamery termowizyjnej
Testo 882.
Wykazano, że w okresie nasilonego występowania szkodnika (czerwiec/lipiec) najwięcej
chrząszczy odłowiło się na czarną opaskę lepową. Z testowanych atraktantów
najefektywniejszy okazał się preparat 4, będący mieszaniną 5 związków chemicznych.
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:
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MONITORING LICZEBNOŚCI POPULACJI KORNIKA OSTROZĘBNEGO IPS ACUMINATUS (GYLL.)
W DRZEWOSTANACH SOSNOWYCH POLSKI Z ZASTOSOWANIEM RÓŻNYCH TYPÓW
PUŁAPEK SAMOŁOWNYCH ORAZ NOWYCH DYSPENSERÓW

Radosław Plewa, Tomasz Jaworski, Alicja Sowińska i Wojciech Janiszewski
Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090
Raszyn, Polska; r.plewa@ibles.waw.pl
Celem przeprowadzonych badań była ocena skuteczności różnych typów pułapek
samołownych, które mogłyby być wykorzystywane w przyszłości do monitoringu liczebności
populacji kornika ostrozębnego. Do doświadczeniu wytypowano trzy rodzaje pułapek (IBL-2,
IBL-3 i skrzyniowo-szczelinowa), które zainstalowano około 2 m od gruntu w 10
powtórzeniach. Do wszystkich wymienionych typów pułapek dołączono feromon agregacyjny
Acumodor. Dodatkowo w celu sprawdzenia rozkładu liczebności populacji względem
pionowego rozmieszczenia w drzewostanie, zainstalowano pułapki IBL-3 na trzech
wysokościach drzewostanu, tj. ok. 2 m od gruntu, w połowie wysokości strzały (w miejscu
występowania cienkiej korowiny) oraz w połowie długości korony drzewa. Oba
doświadczenia zrealizowane zostały na terenie Nadleśnictwa Sobibór i Lubartów.
Największą efektywnością w monitoringu kornika ostrozębnego okazała się pułapka
skrzyniowo-szczelinowa, zaś najmniejszą pułapka typu IBL-3. Rozkład liczebności populacji
względem pionowego rozmieszczenia wzrastał wraz z wysokością zawieszonej pułapki. W
przypadku odłowów samców różnice (p<0,05) występowały pomiędzy warstwą koron a
dwiema pozostałymi warstwami (p=0,031 i p=0,002 odpowiednio dla warstwy środkowej i
dolnej). W odłowach samic oraz obu płci traktowanych łącznie różnice występowały
pomiędzy górną i dolną warstwą drzewostanu.
Drugie doświadczenie polegało na testowaniu sześciu nowych dyspenserów (dwóch
producentów) w porównaniu do preparatu dostępnego na rynku pod nazwą Acumodor. W
doświadczeniu wykorzystano 42 pułapki typu IBL-3, które zainstalowano na wysokości około
2 m od gruntu. Testowanie nowych preparatów przeprowadzono w sześciu powtórzeniach, po
trzy w Nadleśnictwie Garwolin i Lubartów. Największą skutecznością odłowu chrząszczy I.
acuminatus cechowały się pułapki, w których wykorzystano substancje wabiące jednego
producenta oznaczone symbolami jako C (IChF granulat) i F (IChF PAN 2) – przeciętnie
odławiano do nich odpowiednio 202,2 i 185,3 osobników/pułapkę, przy czym nie
odnotowano statystycznie istotnych różnic między nimi, jak i w stosunku do pozostałych
atraktantów.
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:
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MONITORING KORNIKA DRUKARCZYKA (IPS AMITINUS EICHH.)
NA TERENIE RDLP WE WROCŁAWIU
Andrzej Mazur1, Radosław Witkowski1, Grzegorz Rogowski2, Katarzyna Nowik2,
Katarzyna Skałecka2 i Jarosław Góral2
1

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Entomologii Leśnej, ul. Wojska Polskiego
71C, 60-625 Poznań, Polska; andrzej.mazur@up.poznan.pl
2
Zespół Ochrony Lasu we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 94, 50-357 Wrocław, Polska;
j.goral@lasy.gov.pl
W latach 2016-2017 w wybranych nadleśnictwach południowej części RDLP we
Wrocławiu założono monitoring populacji kornika drukarczyka (Ips amitinus) oparty na
systemie feromonowych pułapek ekranowych rozstawionych w postaci transektów
uwzględniających zróżnicowane wysokościowe.
Prezentacja omawia wstępne wyniki monitoringu, liczebność odłowionych korników oraz
wady i zalety tej metody.
Notatki:
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METODA PROGNOZOWANIA ZAGROŻENIA DRZEWOSTANÓW DĘBOWYCH
PRZEZ MIERNIKOWCE Z WYKORZYSTANIEM PUŁAPEK KOŁNIERZOWYCH

Tomasz Jaworski i Lidia Sukovata
Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090
Raszyn, Polska; t.jaworski@ibles.waw.pl
Drzewostany dębowe w Polsce są chronicznie uszkadzane przez owady liściożerne
(foliofagiczne). Uszkodzenia te (tzw. defoliacja) powodują obniżenie kondycji zdrowotnej
drzew, spadek przyrostu, a w konsekwencji zwiększają ich podatność na oddziaływanie
innych negatywnych czynników, takich jak szkodniki wtórne, patogeny grzybowe, itd.
W celu zmniejszenia szkód powodowanych przez foliofagi w drzewostanach dębowych
najczęściej wykorzystuje się agrolotnicze zabiegi ochronne, jednak decyzja o ich
zastosowaniu powinna być podparta m. in. informacją o liczebności ich populacji oraz
potencjalnym zagrożeniu dla drzewostanów. Obecnie nie ma opracowanej obiektywnej
metody uzyskiwania tych informacji dla żadnego z głównych gatunków foliofagów dębu,
do których dotychczas zaliczano piędziki (Operophtera spp.) oraz zwójki, w szczególności
zwójkę zieloneczkę (Tortrix viridana).
W latach 2013-2017 prowadzono badania dotyczące opracowania metody prognozowania
zagrożenia drzewostanów dębowych przez ważniejsze gatunki owadów liściożernych.
Badaniami objęto wybrane drzewostany na terenie nadleśnictw: Krotoszyn, Rudka, Strzelce,
Oława i Nowa Sól.
Wyniki badań wykazały, że głównymi sprawcami defoliacji dębów na badanych
powierzchniach są miernikowce, przede wszystkim piędzik przedzimek (O. brumata).
Mniejsze znaczenie (lokalnie) w procesie defoliacji dębów mogą mieć inne gatunki
Geometridae, np. zimowek białoplam (Agriopis leucophaearia). Spośród wszystkich
testowanych metod oceny liczebności tych foliofagów najlepszą skutecznością cechowały się
pułapki kołnierzowe instalowane na pniach drzew, na które bezskrzydłe samice
wymienionych gatunków wchodzą jesienią (piędziki) i pod koniec zimy (zimowek białoplam)
w celu złożenia jaj w ich koronach. Wykazano, że liczba samic miernikowców odłowionych
do pułapek kołnierzowych jest powiązana z przyszłą defoliacją drzewostanu. Na tej podstawie
określono liczbę samic (w przeliczeniu na 1 cm obwodu drzewa), przy której należy
spodziewać się defoliacji na poziomie odpowiednio do 30%, 31–60%, 61–90% i powyżej
91%.
Ocena zagrożenia drzewostanów dębowych przez foliofagiczne miernikowce
z wykorzystaniem pułapek kołnierzowych może stać się jednolitą, obiektywną, a przy tym
prostą w wykonaniu metodą prognostyczną w Polsce. Konieczne jest jednak prowadzenie
przedwdrożeniowych prac testowych, mających na celu weryfikację metody w drzewostanach
o różnym wieku i składzie gatunkowym rosnących na różnych siedliskach. Wyniki testów
pozwolą udoskonalić metodę pod kątem optymalizacji liczby pułapek oraz doprecyzowania
liczb samic wskazujących na różne stopnie zagrożenia.
Badania finansowane były przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w ramach
projektu pt. „Opracowanie metody prognozowania zagrożenia drzewostanów dębowych przez
ważniejsze gatunki owadów liściożernych”, nr 500-400.
Notatki:
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POTENCJAŁ GRADACYJNY CETYŃCA MNIEJSZEGO TOMICUS MINOR (HARTIG G.L., 1834)
W DRZEWOSTANACH ZABURZONYCH PRZEZ HURAGANOWE WIATRY

Artur Rutkiewicz i Jacek Piętka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Polska; ar@wl.sggw.pl
Cetyniec mniejszy, jako jeden z najpowszechniejszych szkodników z grupy korników w
Polskich lasach, jest jednym z najczęściej spotykanych sprawców posuszu w drzewostanach z
udziałem sosny pospolitej.
W pracy przedstawiono analizę potencjału populacyjnego cetyńca mniejszego w
drzewostanach zaburzonych przez wiatry. Podstawą do analizy były dane z monitoringu
szkodników wtórnych na terenie nadleśnictwa Pisz (Las Referencyjny Szast) oraz
uzupełniająco z obserwacji przeprowadzonych w drzewostanach dotkniętych huraganem
Cyryl (Nadleśnictwo Złotoryja). Jako powierzchnie porównawcze wykorzystano drzewostany
sosnowe położone w nadleśnictwach Maskulińskie i Pisz. Dane i ich analizy dotyczą
drzewostanów sosnowych w wieku powyżej 20 lat.
Metodyka prac polegała na systematycznym poszukiwaniu drzew posuszu, które
następnie były sekcyjnie korowane tak, aby ustalić zagęszczenie żerowisk i ich
rozmieszczenie na pniu. Przy tym, dla każdego z odkrytych żerowisk ustalano liczbę
chodników larwalnych i liczbę otworów wylotowych.
Wykazano, że wiek drzewostanu ma wpływ na potencjał reprodukcyjny analizowanego
gatunku oraz, że rodzaj uszkodzeń drzew i stopień uszkodzenia drzewostanu różnicuje
zagrożenie drzewostanów sąsiednich.
Notatki:
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RÓŻNORODNOŚĆ GATUNKOWA CHRZĄSZCZY SAPROKSYLICZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH
W RÓŻNOWIEKOWYCH BIOGRUPACH SOSNOWYCH

Grzegorz Tarwacki, Radosław Plewa, Tomasz Jaworski, Alicja Sowińska,
Iwona Skrzecz i Wojciech Janiszewski
Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, ul. Braci Leśnej nr 3, Sękocin Stary, 05090 Raszyn, Polska; G.Tarwacki@ibles.waw.pl
Celem badań było określenie różnorodności gatunkowej chrząszczy saproksylicznych
występujących w biogrupach sosnowych w zależności od wieku powstania zrębów.
Różnorodność chrząszczy saproksylicznych określono w biogrupach drzew sosnowych
pozostawionych na powierzchniach zrębowych w 2010, 2012 oraz 2014 roku. Analizowane
były wyłącznie biogrupy nie sąsiadujące z drzewostanem, tj. wolnostojące. W biogrupach
tych od maja do września zainstalowane były pułapki typu IBL-2, a także pułapki lepowe z
czarnej folii na przypłaszczka granatka (Phaenops cyanea). Na każdej powierzchni, oba typy
pułapek były umieszczone na skraju południowej ściany biogrupy, na wysokości około 2
metrów. W każdym wariancie wiekowym było po 5 powtórzeń.
We wszystkich biogrupach zebrano łącznie 95 gatunków chrząszczy saproksylicznych
zgrupowanych w 28 rodzinach (łącznie około 1900 osobników). Najwięcej rodzin (23)
stwierdzono w najstarszych biogrupach – pozostawionych na zrębie w 2010 roku, natomiast
najmniej (20) wykazano w najmłodszych biogrupach – pozostawionych na zrębach w 2014
roku. Najliczniejszą grupę chrząszczy stanowiły gatunki należące do rodzin: Elateridae,
Buprestidae, Curculionidae oraz Cerambycidae.
Najwięcej gatunków chrząszczy saproksylicznych (63) wykazano w biogrupach
powstałych w 2014 roku, natomiast najmniej (55) w biogrupach zlokalizowanych na zrębach
założonych w 2010 roku. Najliczniejszymi gatunkami występującymi w najmłodszych
biogrupach (z 2014 r.) były Phaenops cyanea (25,9%), Cardiophorus ruficolis (8,9%),
Ampedus balteatus (7,6%), A. nigrinus (6%), Hylastes ater (5,9%) i Dalopius marginatus
(5,5%). Łącznie stanowiły ponad 60% wszystkich gatunków odłowionych w tych biogrupach.
Natomiast w najstarszych biogrupach (z 2010 roku), najczęściej stwierdzanymi gatunkami
były Ampedus balteatus (23,5%), Cardiophorus ruficollis (14,3%), Ampedus nigrinus (9%),
Prosternon tessellatum (6,3%), Dalopius marginatus (6%), Phaenops cyanea (6%), Trixagus
dermestoides (5,2%). Gatunki te stanowiły łącznie około 70,5% wszystkich gatunków
stwierdzonych w tych biogrupach.
Podsumowując wstępne wyniki można stwierdzić, że wraz ze wzrostem otaczającego
biogrupę młodego pokolenia drzewostanu, zwiększa się zarówno liczebność, jak i
różnorodność gatunkowa chrząszczy z rodziny Elateridae, natomiast proporcjonalnie maleje
udział gatunków z rodzin Buprestidae, Curculionidae 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:
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GNATHOTRICHUS MATERIARIUS –

NOWY SZKODNIK TECHNICZNY DREWNA –
CZY TO JUŻ PROBLEM GOSPODARCZY?

Jarosław Góral1, Grzegorz Rogowski1, Katarzyna Nowik1, Katarzyna Skałecka1,
Radosław Witkowski2 i Andrzej Mazur2
1

Zespół Ochrony Lasu we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 94, 50-357 Wrocław, Polska;
j.goral@lasy.gov.pl
2
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Entomologii Leśnej, ul.
Wojska Polskiego 71C, 60-625 Poznań, Polska; andrzej.mazur@up.poznan.pl
Gnathotrichus materiarius (Fitch, 1858) z podrodziny korników (Scolytinae) jest
gatunkiem północnoamerykańskim, który został zawleczony do zachodniej Europy w latach
30. ubiegłego wieku. Od tamtego czasu rozprzestrzenia się stopniowo na wschód kontynentu.
W Polsce pierwsze chrząszcze odnaleziono w 2015 roku. Gatunek, podobnie jak drwalnik
(Trypodendron), przechodzi rozwój w drewnie odżywiając się grzybnią przerastającą
chodniki.
Podczas rutynowych kontroli zasiedlenia drewna przez owady stwierdzono
występowanie G. materiarius na kilku stanowiskach w nadleśnictwach zachodniej części
RDLP we Wrocławiu.
W prezentacji zilustrowano wygląd chrząszczy i ślady jego obecności w drewnie oraz
zaproponowano postępowanie ograniczające szkody i liczebność populacji.
Notatki:
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WYSTĘPOWANIE ZGNIOTKA CYNOBROWEGO CUCUJUS CINNABERINUS (SCOP.)
NA WYBRANYCH OBSZARACH POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSKI
Magdalena Ranocha
Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Lasów Górskich, ul. Fredry 39, 30-605 Kraków, Polska;
M.Ranocha@ibles.waw.pl
W latach 2016-2017 na części obszaru RDLP w Krośnie prowadzona była inwentaryzacja
wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych, mająca na celu określenie
różnorodności biologicznej lasów. Jeden z jej elementów stanowiła inwentaryzacja
entomologiczna obejmująca niektóre grupy owadów. Podczas prac terenowych skupiono się
m. in. na weryfikacji stanowisk zgniotka cynobrowego Cucujus cinnaberinus, uważanego za
relikt lasów pierwotnych.
Na terenie 10 nadleśnictw i 2 parków narodowych założone zostały powierzchnie kołowe
w siatce 1 × 1 km. Na co drugiej z nich przeprowadzono poszukiwania wybranych gatunków
chrząszczy saproksylicznych, a w tym wyżej wspomnianego zgniotka cynobrowego. W
każdym wydzieleniu leśnym, w którym znajdował się środek inwentaryzowanej powierzchni,
przeszukano środowisko podkorowe do dziesięciu drzew posuszowych w różnym stadium
rozkładu. Zebrane dane pozwoliły na podjęcie próby zweryfikowania dotychczasowej wiedzy
dotyczącej wymagań oraz występowania tego chronionego gatunku.
Weryfikacja stanowisk zgniotka cynobrowego wykazała znacznie rozleglejszy i bardziej
powszechny charakter jego występowania, niż twierdzono dotychczas. Niejednokrotnie
stwierdzano jego obecność w sośninach na gruntach porolnych, wbrew przeświadczeniu o
konieczności zachowania ciągłości lasu dla umożliwienia bytowania gatunku. Na przykładzie
frekwencji obliczonej dla sąsiadujących ze sobą jednostek – Nadleśnictwa Dukla i
Magurskiego Parku Narodowego – nie wykazano istotnych różnic wynikających z ich statusu
ochronnego. Potwierdzono preferowanie przez zgniotka drzew o większej średnicy (powyżej
30 cm), jednak stwierdzono obecność larw również pod korą drzew o średnicy
kilkunastocentymetrowej, zwłaszcza sosny.
Przeprowadzona analiza wskazuje na potrzebę weryfikowania wiedzy dotyczącej
zasięgów oraz wymagań siedliskowych gatunków owadów uważanych za rzadkie. Warunki
bytowania wielu z nich nie są bowiem dobrze poznane, ze względu m.in. na ich skryty tryb
życia.
Notatki:
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CO WPŁYWA NA ROZWÓJ GRZYBÓW W DREWNIE?
Jacek Piętka i Artur Rutkiewicz
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii,
Polska; jacek_pietka@sggw.pl
Na sukces w zasiedlaniu drewna przez określone gatunki grzybów mają wpływ różne
czynniki, m.in.: zdolności pasożytnicze grzyba, witalność drzewa, rodzaj i rozmiar
uszkodzenia, warunki środowiskowe (m.in.: temperatura, wilgotność, zawartość tlenu w
substracie). Z czasem pojawiają się oddziaływania międzygatunkowe, ponieważ substrat
kolonizują kolejne gatunki grzybów. Interakcje te mogą znacząco zmienić rolę danego
gatunku w substracie, dlatego też niektóre grzyby nadrzewne mają potencjał do naturalnego
ograniczania patogenów rozwijających się na terenach leśnych. Pojawiające się w drewnie
grzyby rozwijają się zawsze wzdłuż ścieżek najmniejszego oporu.
Notatki:
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ZBIORY ENTOMOLOGICZNE W ZASOBACH ZAKŁADU LASÓW GÓRSKICH
INSTYTUTU BADAWCZEGO LEŚNICTWA W KRAKOWIE
Marcin Jachym i Monika Tomczyk-Kida
Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Lasów Górskich, ul. Fredry 39, Kraków, Polska;
M.Jachym@ibles.waw.pl
Celem projektu jest zbudowanie relacyjnej bazy danych owadów zgodnie z układem
przyjętym w Krajowej Sieci o Bioróżnorodności oraz jej udostępnienie w systemie LCI oraz
KSIB. Tematyką archiwizowanej i upowszechnianej bazy danych są zbiory entomologiczne
obejmujące martwe okazy owadów (materiał mokry i suchy) w różnych stadiach
rozwojowych (jaja, larwy, poczwarki i owady doskonałe), a także ich żerowiska oraz
uszkodzenia drewna, igieł i liści. Zbiory obejmują materiały pochodzące głównie z Karpat i
Sudetów oraz innych części Polski i dotyczą okazów związanych z ochroną lasu hodowanych
i zbieranych od czasów powojennych.
W projekcie wykorzystano schemat organizacji danych, mający służyć współpracy przy
realizacji projektu Mapa Bioróżnorodności (MB). Zawarte w nim pola obejmują większość
informacji najczęściej występujących w zbiorach i przyrodniczych bazach danych zebranych
w ustalony wzorzec pod nazwą Wspólny Format Danych (WFD). Wspólny Format umożliwia
nie tylko dostarczanie danych do systemu, ale również pobieranie stamtąd oraz wymianę ich
pomiędzy uczestnikami projektu MB. Na moduł podstawowy WFD składają się
najważniejsze informacje o gromadzonych owadach, takie jak nazwy taksonów, autorzy
zbiorów i opisów a także ich występowanie. Moduł historia okazu pozwala na śledzenie
kolejnych identyfikacji i poprawnych weryfikacji wraz z podaniem autorów i datami zmian.
Moduł hodowla zawiera informacje dotyczące wyhodowanych okazów. Moduł publikacje
pozwala na inwentaryzację okazów, które zostały zidentyfikowane w terenie, obserwacja jest
opublikowana lecz brak jest taksonów w zbiorze. Dla utrzymania spójności poszczególne
moduły połączone są unikalnym identyfikatorem dla każdego rekordu.
Na dzień dzisiejszy spośród ośmiu szaf entomologicznych zawierających 288 gabloty
wprowadzono do bazy 2633 rekordy. Zinwentaryzowano 553 gatunki należące do 371
rodzajów i 91 rodzin. Ichneumonidae -114 gatunków, Cerambycidae - 78, Curculionidae – 71
gatunków, Braconidae – 43, Pteromalidae – 13, Carabidae -12, Pamphiliidae - 11,
Staphylinidae – 10, Dolichopodidae – 9, Lonchaeidae - 7, Monotomidae - 7, Anobiidae – 6.
Baza zawiera 700 miejsc zbioru, zaszeregowanych do 150 kwadratów UTM 10×10 km.
Baza jest cennym zbiorem ze względu na to, że nie jest to zbiór przypadkowy. Są to
okazy owadów, żerowisk i uszkodzeń w większości z obszarów gradacyjnych wystąpień i
pochodzą z własnych hodowli w insektarium. Oprócz wyhodowanych głównych sprawców
masowych wystąpień, w zbiorach znajdują się również wyhodowane parazytoidy, owady
drapieżne i współtowarzyszące związane z gatunkiem żywiciela.
Notatki:
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STAN SANITARNY LASÓW NA TERENIE OBSZARÓW CHRONIONYCH
W REZERWACIE "MEDOBORY"
Volodymyr Kramarets1, Ivan Yasinovskyy2 i Iryna Matsiakh1
1

Narodowy Uniwersytet Leśno-techniczny Ukrainy, Generala Chuprynki St, 103, 79057 Lviv,
Ukraina
2
Przedsiębiorstwo Państwowe "Lvivlisozachyst", ul. Lvivska 4а, Bruhovychi, Lviv, 79491,
Ukraina, lvivlisozahist@ukr.net
Na terenie rezerwatu "Medobory" o powierzchni 10 521 ha stwierdzono występowanie
zgnilizny korzeni powodowanej przez Heterobasidion annosum (78 ha), Armillaria mellea s.l.
(37,1 ha) i Ganoderma applanatum (5,9 ha) oraz ogniska zgnilizny pni powodowanej przez:
Phellinus tremulae (63,5 ha), Piptoporus betulinus (16,3 ha) i Phellinus robustus (10,6 ha).
Inne gatunki zgnilizny pni są spotykane pojedynczo lub w niewielkich gniazdach.
Wśród chorób bakteryjnych najbardziej rozpowszechniony jest rak jesionu powodowany
przez Pseudomonas savastanoi pv. fraxini (247 ha) oraz rak dębu powodowany przez
Pseudomonas quercina (??) – 86 ha. Znacznie rzadziej występuje rak gruzełkowy buka
Nectria spp. (3,7 ha). W ostatnich latach obserwuje się intensywne zamieranie jesionu
powodowane grzybem Hymenoscyphus fraxineus. Zjawisko to stwierdzano w drzewostanach
różnych grup wiekowych i o różnych składzie gatunkowym, jednak najbardziej intensywnie
proces ten przebiega w jednogatunkowych drzewostanach jesionowych na powierzchni 578
ha.
W drzewostanach z większym lub mniejszym udziałem wiązów (Ulmus sp.) stwierdzono
różny stopień zamierania drzew powodowany przez grzyb Ophiostoma ulmi.
Obserwuje się również znaczne pogorszenie stanu sanitarnego lasów świerkowych i
sosnowych. W ostatnim roku powierzchnia zamierania drzewostanów sosnowych wzrosła
dwukrotnie.
Wśród foliofagów największe znaczenie na terenie rezerwatu mają: barczatka
pierścieniówka (Malacosoma neustria), brudnica nieparka (Lymantria dispar), zwójka
zieloneczka (Tortrix viridana), kuprówka rudnica (Euproctis chrysorrhoea), miernikowce
(Operophthera brumata i Erannis defoliaria). Jednak w ostatnich latach gradacje tych
owadów nie były obserwowane – stopień uszkodzenia koron drzew wahał się od 3 do 15%.
Uszkodzenie liści przez imago chrabąszczy stwierdzono na powierzchni 31,9 ha w 2005 r.,
123,5 ha w 2006 r., 31 ha w 2009 r. i 15 ha w 2013 roku.
Niebezpiecznymi dla drzewostanów rezerwatu są inwazyjne gatunki: Phyllonorycter
issikii, który uszkadza liście lipy, i Hyphantria cunea – polifag rozwijający się na różnych
gatunkach drzew liściastych, ogniska którego stwierdzano na drzewach rosnących wzdłuż
dróg w pobliżu rezerwatu.
Notatki:
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ZRĘBKOWANIE DREWNA SOSNOWEGO ZASIEDLONEGO
PRZEZ KORNIKA OSTROZĘBNEGO IPS ACUMINATUS (GYLL.), JAKO BEZPIECZNA METODA
W OGRANICZANIU LICZEBNOŚCI POPULACJI

Radosław Plewa, Tomasz Jaworski, Alicja Sowińska i Wojciech Janiszewski
Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090
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Celem przeprowadzonego doświadczenia była ocena skuteczności zrębkowania i
możliwości bezpiecznego stosowania tej metody wraz z pozostawianiem zrębek, w miejscach
o wysokim zagrożeniu ze strony kornika ostrozębnego Ips acuminatus (Gyll.) na terenie
Lasów Państwowych. Do realizacji założonego celu wykorzystano drewno sosnowe czynnie
zasiedlone przez niższe stadia rozwojowe kornika ostrozębnego (wyrośnięte larwy,
przedpoczwarki i poczwarki).
Na terenie Nadleśnictw Świdnik oraz Garwolin pozyskano odpowiednio 1,5 mp i 3,0 mp
zasiedlonego drewna. W każdym z tych nadleśnictw połowę wielkości tej masy poddano
zrębkowaniu, a połowę pozostawiono w nienaruszonym stanie, umieszczając je w specjalnie
przygotowanych, przewiewnych kontenerach wykonanych z siatki (0,75 mp = 1,15 m3
drewna sosnowego). Całość szczelnie przykryto siatką Storanet, zabezpieczając w ten sposób
wylot chrząszczy na zewnątrz. Po zakończeniu rozwoju i całkowitym wylocie chrząszczy z
drewna (ocena na podstawie materiału niezrębkowanego), przeliczono wszystkie osobniki na
m3 drewna dla trzech powtórzeń. Na terenie Nadleśnictwa Świdnik w materiale
niezrębkowanym uzyskano najwięcej, bo 7700 osobników/m3, natomiast w Nadleśnictwie
Garwolin 4890 osobników/m3 drewna. W materiale poddanym zrębkowaniu na terenie
Nadleśnictwa Garwolin nie odnotowano chrząszczy kornika ostrozębnego, natomiast na
terenie Nadleśnictwa Świdnik uzyskano 30 osobników/m3 drewna.
Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że zrębkowanie czynnego posuszu
sosnowego skutecznie wpływa na ograniczanie liczebności populacji kornika ostrozębnego.
Notatki:
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Prezentowane badania przeprowadzono w ramach zadania „Zwalczanie chorób
w szkółkach leśnych” międzynarodowego projektu BIOCOMES, którego celem jest
opracowanie nowych preparatów biologicznych mających zastosowanie do zwalczania
organizmów szkodliwych w europejskim rolnictwie i leśnictwie.
Powierzchnie doświadczalne założono w dwóch szkółkach leśnych w Nadleśnictwach
Chojnów i Kutno, w których stwierdzono występowanie grzybów zgorzelowych w glebie.
Materiał do badań stanowiły wysiane na kwatery nasiona sosny, dębu i buka oraz szczepy
dwóch bakterii: Serratia plymuthica i Paenibacillus polymyxa oraz izolat INAT11 grzyba
Trichoderma harzianum, które przetestowano jako czynniki biologiczne przeciwko grzybom
patogenicznym powodującym zgorzele siewek. Roztwór wodny preparatu zawierającego
T. harzianum zastosowano doglebowo przed siewem oraz dwukrotnie po wysiewie nasion,
natomiast w przypadku preparatów bakteryjnych nasiona zostały zaprawione przed siewem
w laboratorium, a w trakcie sezonu wegetacyjnego poletka doświadczalne dwukrotnie
podlewano zawiesiną bakterii.
Uzyskane wyniki wskazują na odmienny wpływ biologicznych środków na
występowanie grzybowej zgorzeli siewek w szkółkach leśnych w obu lokalizacjach.
Wykazano, że szkółce w Nadl. Kutno zastosowanie S. plymuthica i P. polymyxa zwiększyło
o 25% przeżywalność siewek sosny, zaś w szkółce w Nadl. Chojnów pozytywny efekt
uzyskano jedynie w przypadku P. polymyxa; udatność sosny była wyższa o 10% względem
kontroli. Zastosowanie preparatów bakteryjnych zawierających S. plymuthica na kwaterach z
siewkami buka w szkółce w Nadl. Kutno obniżyło ich liczebność, natomiast w szkółce w
Nadl. Chojnów w wariancie z P. polymyxa udatność buka wzrosła o 60%. Zastosowanie
preparatu opartego na T. harzianum INAT11 zwiększyło przeżywalność siewek w przypadku
sosny i buka na powierzchniach doświadczalnych jedynie w Nadl. Chojnów, odpowiednio o
8% i 16% względem wariantu kontrolnego. W przypadku nasion dębu nie stwierdzono
istotnych różnic pomiędzy wariantami zabiegowymi a kontrolą, niezależnie od rodzaju
testowanych preparatów biologicznych i lokalizacji doświadczenia.
Notatki:
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Celem badań jest charakterystyka fizykochemicznych właściwości gleb północnowschodniej Polski i ocena poszczególnych cech gleby pod kątem ich potencjalnego wpływu
na powszechnie obserwowane zamieranie litych drzewostanów modrzewiowych.
Badaniami objęto dziewięć powierzchni w nadleśnictwach Czerwony Dwór i Olecko. Na
każdej powierzchni wykonano profil glebowy i pobrano próbki do analiz laboratoryjnych.
Oznaczono skład granulometryczny, pH, węgiel i azot, węglany, kwasowość hydrolityczną,
kationy metali o charakterze zasadowym oraz pojemność sorpcyjną gleby. Oznaczono także
metale ciężkie. Zmierzono poziom wody gruntowej oraz opisano procesy glejowe, jeśli
wystąpiły.
Na podstawie właściwości fizykochemicznych badanych gleb, które determinują procesy
glebotwórcze, wyróżniono następujące podtypy gleb: rdzawa brunatna, płowa opadowoglejowa, płowa typowa, brunatna kwaśna typowa, brunatna wyługowana (2 profile), brunatna
typowa (2 profile), gruntowo-glejowa właściwa.
Badane gleby charakteryzują się uziarnieniem glin średnich i ciężkich, mocno
szkieletowych, wytworzonych z utworów polodowcowych, głównie glin zwałowych. Tylko
jedna - gleba brunatna typowa - wytworzona jest z lessów węglanowych. Wszystkie profile
wykazują morfologiczne cechy rolniczej uprawy gleby do głębokości ok. 30 cm. Poziom
wody gruntowej, poza glebą gruntowo-glejową właściwą, znajduje się poniżej profilu
glebowego (-200 cm). W pięciu podtypach stwierdzono występowanie procesów
oksydoredukcyjnych.
Poziomy próchniczne analizowanych gleb mają zróżnicowane pH(KCl): w glebach rdzawej
i płowych oraz brunatnej kwaśnej nie przekracza 4,4, zaś w glebach brunatnych typowych i
gruntowo-glejowej oscyluje wokół 7,0. W poziomach leżących poniżej odczyn jest zbliżony
do obojętnego. Zawartość węgla poziomów próchnicznych nie przekracza 1,7%, a jeden typ
gleby zawiera 5,6% węgla organicznego. Zawartość azotu mieści się w przedziale 0,04% –
0,16%. Stosunek węgla do azotu poziomów próchnicznych nie przekracza wartości 26, za
wyjątkiem gleby rdzawej brunatnej, gdzie ma wartość 35.
Podsumowując, przeprowadzone badania wykazały, że warunki glebowo-wodne,
w szczególności duża zwięzłość gleb, niewłaściwe stosunki powietrzno-wodne, a w tym
nadmierne uwilgotnienie, mogą negatywnie oddziaływać na wzrost litych drzewostanów
modrzewiowych.
Notatki:
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Mrówki leśne z uwagi na dużą drapieżność, społeczny tryb życia, wysoką liczebność i
długowieczność kolonii stanowią jedną z najważniejszych grup owadów w większości
zespołów leśnych. Ze względu na duże znaczenie mrówek w ekosystemach leśnych zostały
one objęte ochroną gatunkową. Populacje gatunków mrówek leśnych są w regresji, dlatego
należy wprowadzić skuteczniejsze formy ochrony na obszarze całego kraju. Celem badań
było przeprowadzenie inwentaryzacji mrowisk (kopców) i określenie składu gatunkowego
mrówek z podrodzaju Formica s. str. występujących w Leśnictwie Stoczek (Nadleśnictwo
Białowieża). Inwentaryzacja czynnych i opuszczonych kopców należących do leśnych
mrówek przeprowadzona została w 2016 roku na powierzchni 1440,13 ha. Inwentaryzacja z
określeniem składu gatunkowego mrówek została przeprowadzona metodą transektów
równoległych. Zinwentaryzowanym kopcom zostały określone następujące parametry:
średnica kopca u podstawy, wysokość kopca, rodzaj wystawy, odległość od najbliższego
drzewa i warunki świetlne. Zagęszczenie kopców na badanym terenie wyniosła 0,13
kopca/ha. Zostało odnalezionych 179 kopców, należących do 3 gatunków mrówek leśnych i 1
formy mieszańcowej: mrówka ćmawa (Formica polyctena Först.), mrówka rudnica (Formica
rufa L.), mrówka łąkowa (Formica pratensis Retz.) i forma mieszańcowa Formica polyctena
x rufa. F. polyctena i F. rufa były najliczniejszymi gatunkami występującymi w Leśnictwie
Stoczek, a ich mrowiska stanowiły 97% wszystkich odnalezionych kopców. Spośród
wszystkich odnalezionych kopców 83,8% było zbudowanych w dwóch typach siedliskowych
lasu: borze mieszanym świeżym (51,4% – BMŚW) i lesie mieszanym świeżym (32,4% –
LMŚW). Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic pomiędzy parametrami kopców
dwóch dominujących gatunków mrówek. Średnio średnica kopca wynosiła 121,8 ± 4,5 cm,
wysokość kopca 32,5 ± 1,2 cm, a objętość 0.37 ± 0.04 m3. Większość kopców miała wystawę
SE oraz SW. Czynnikiem wpływającym na rozmiar kopca była intensywność oświetlenia.
Średnica, wysokość i objętość kopca wzrastały wraz ze wzrostem ocienienia. Konieczne są
dalsze badania w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat wpływu
czynników ekologicznych na rozmieszczenie mrówek leśnych.
Notatki:
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