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OSIĄGNIĘCIE BĘDĄCE PODSTAWĄ UBIEGANIA SIĘ O STOPIEŃ DOKTORA
HABILITOWANEGO
Osiągnięciem wynikającym z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz.
595 ze zm.) jest cykl pięciu oryginalnych publikacji naukowych pod zbiorczym tytułem:
SUSZE GLEBOWE NA TERENACH LEŚNYCH W WARUNKACH ZMIAN KLIMATU
w których jestem głównym autorem:
1. Boczoń A., Brandyk A., Wróbel M., Kowalska A. 2015: Transpiracja drzewostanu i
ewapotranspiracja ekosystemu sosnowego w powiązaniu z ewapotranspiracją
potencjalną wyznaczoną różnymi metodami (polski) Sylwan, R. 159 nr 8, s. 666-674,
DOI: https://doi.org/10.26202/sylwan.2015002 - 15 pkt. IF=0,410
2. Boczoń, A., Dudzińska, M., Kowalska A. 2016, Effect of thinning on evaporation of
Scots pine forest. Applied Ecology And Environmental Research 14(2): 367-379.
http://www.aloki.hu , ISSN 1589 1623 (Print) , ISSN 1785 0037 (Online), DOI:
http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1402_367379 - 15 pkt. IF=0,681
3. Boczoń A., Hildebrand R., 2017. Defoliacja drzew przy różnej dostępności wody
glebowej w: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2016 roku na podstawie badań
monitoringowych, Boczoń A., Hildebrand R., Kantorowicz Wł., Kluziński L., Kowalska
A., Lech P., Małachowska J., Piwnicki J.,Szczygieł R., Ślusarski Sł.,Wawrzoniak J.,
Zajączkowski G.,Sękocin Stary, Instytut Badawczy Leśnictwa, strony 137-145.
4. Boczoń, A., Kowalska A., Dudzińska, M., Wróbel M., 2016: Drought in Polish Forests
in 2015 . Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 25, No 5.
https://doi.org/10.15244/pjoes/62797 – 15 pkt, IF=0,793
5. Boczoń, A., Kowalska A., Gawryś R., 2017: Glebowo−wodne uwarunkowania
prowadzenia gospodarki leśnej w perspektywie zmian klimatu. Sylwan R. 161 (9):
763-771, DOI: https://doi.org/10.26202/sylwan.2017064 - 15 pkt., IF=0,623,
6. Boczoń A., Kowalska A., Ksepko M., Sokołowski K., 2018. Climate warming and
drought in the Bialowieza Forest from 1950–2015 and their impact on the dieback of
Norway spruce stands. Water, 10, 1502; doi:10.3390/w10111502, 30 pkt., IF - 2,069.
Łącznie powyższe publikacje osiągnęły:
impact factor wg WoS równy 4,756
liczbę punktów MNiSW równą 90
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OMÓWIENIE CELU NAUKOWEGO PRAC ZGŁOSZONYCH DO
POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO I OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW
ZESTAWIENIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ
WSTĘP
Susze glebowe na terenach leśnych są ważnym czynnikiem środowiska, które
bezpośrednio wpływają na drzewostan, pozostałe warstwy roślinności lasu oraz warunki
siedliskowe. Obserwowane i prognozowane zmiany warunków klimatycznych wskazują na
zwiększenie ryzyka występowania tego zjawiska w lasach Polski. Jednym z efektów
ocieplania się klimatu jest zwiększenie częstotliwości wstępowania susz. Modele klimatyczne
przewidują zmniejszenie w przyszłości średnich rocznych opadów atmosferycznych na
dużych obszarach półkuli północnej, przy jednoczesnym wzroście temperatury powietrza
[IPCC, 2013]. W wyniku tego, zwiększać się będzie parowanie terenowe a susze glebowe
będą zjawiskiem coraz częstszym, ich nasilenie oraz czas trwania będą rosnąć [Allen i inni,
2010]. W skali globalnej wykazuje się wzrost procentu corocznej powierzchni z suszami w
okresie 1902-2008 [Wang i inni, 2014]. A od roku 1970 obserwuje się wzrost intensywności
i długości trwania susz oraz zwiększanie obszaru występowania susz [Blunden i inni, 2011;
Burke i inni, 2006]. Ma to szczególne znaczenie w przypadku upraw roślinnych, na które
niedobór wody glebowej wywiera bezpośredni wpływ. Długość trwania suszy jest ważnym
parametrem zagrożenia drzewostanów, gdyż drzewa reagują głównie na długość susz a nie na
ich nasilenie [Gustafson i inni, 2013]. Z punktu widzenia rozwoju i wzrostu drzew ważny jest
termin wystąpienia suszy. Aktywne fizjologicznie drewno wczesne tworzone jest w pierwszej
fazie wzrostu w okresie wegetacyjnym. Dlatego najbardziej negatywne skutki wywołują
susze, które mają miejsce w pierwszych miesiącach okresu wegetacyjnego. Określenie
występowania suszy powinno dotyczyć więc warunków wodnych w glebach w ujęciu
dobowym, co umożliwi precyzyjne wyznaczanie okresów z niedoborem wody glebowej.
Modele klimatyczne prognozują, że w środkowej Europie w przyszłości wskutek
zmian klimatu będzie dochodziło do zwiększenia ewapotranspiracji oraz zwiększania opadów
atmosferycznych, z tym że opady będą występowały rzadziej, ale będą bardziej intensywne.
Dla obszaru północno-zachodniej Europy modele klimatyczne przewidują wyższe średnie
temperatury roczne i zmiany w rozkładzie opadów powodujące bardziej wilgotne zimy ale
gorętsze lata (Lindner i inni, 2010). Takie warunki będą sprzyjały występowaniu susz
glebowych, szczególnie na terenach z glebami o małych zdolnościach retencjonowania wody.
Większość drzewostanów w Polsce rośnie na takich glebach, dlatego zmiany klimatu będą
mocno oddziaływały na drzewostany i gospodarkę leśną w naszym kraju. Poszczególne
gatunki drzew w różnym stopniu reagują na stres suszy, uważa się że gatunki iglaste są
bardziej wytrzymałe na brak wody niż gatunki liściaste. Z gatunków budujących lasy w
Polsce sosnę pospolitą można uznać za posiadającą duże zdolności przetrwania okresów
bezdeszczowych, a dąb szypułkowy jako jeden z bardziej podatnych na negatywne skutki
suszy. Lasy Polski są to głównie drzewostany sosnowe lub z dominującą sosną rosnące na
słabych piaszczystych glebach, dlatego wyznaczanie warunków wodnych panujących w
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glebach takiego ekosystemu można traktować jako predyspozycje do występowania suszy w
drzewostanach na terenie Polski.
Jednym z najważniejszych wyzwań przed jakim stoją leśnicy w środkowej Europie
jest dostosowanie drzewostanów do skutków zmian klimatu. Długi okres wzrostu drzew
powoduje, że są one szczególnie narażone na wystąpienie niekorzystnych warunków
środowiskowych, które będą ograniczały ich wzrost, obniżały zdrowotność, a nawet
prowadziły do zamarcia. Zmiany klimatu i ich wpływ na drzewostany powodują konieczność
wyznaczania występowania susz, ich obszaru, częstotliwości i nasilenia zarówno w skali
globalnej ale i w krajowej, gdyż może to stanowić podstawę do opracowywania strategii
łagodzenia skutków suszy [Wang i inni, 2014]. Susze powodujące zmiany w strukturze i
budowie drzewostanów będą decydować o wyglądzie lasów w przyszłości. Rozpoznanie
przestrzennego i czasowego rozkładu występowania susz z uwzględnieniem podatności
poszczególnych gatunków drzew na stres suszy są ważne dla opracowanie i wdrożenie
praktyk zarządzania lasami na obszarach zagrożonych występowaniem susz [Peters i inni,
2015].
Gospodarka leśna nie ma wpływu ani na wielkość opadów ani na ich równomierność
w sezonie wegetacyjnych, jednak są wskazywane metody generujące pozytywne efekty w
stanie zasobów wodnych gleb. Można to osiągnąć na przykład poprzez zmniejszenie
intercepcji dzięki czemu zwiększa się ilość wody docierającej do gleby, lub poprzez
wprowadzenie gatunków o mniejszych potrzebach wodnych. Zwiększenie ilości wody
docierającej do gleby można uzyskać poprzez prowadzenie hodowli drzew o mniejszej
intercepcji, ograniczanie liczby warstw roślinności w ekosystemie leśnym, tak aby
drzewostan główny był głównym beneficjentem zasobów wody glebowej, oraz poprzez
zmniejszenie zwarcia drzewostanu. Efektem przerzedzenia jest zmniejszenie liczby drzew i
redukcja gęstości okapu. Zmniejszenie gęstości drzewostanu może być sposobem na
adaptację lasu do zmian klimat (Misson et al., 2003; Martin-Benito et al., 2010). Uważa się,
że przerzedzenie będzie zmniejszało podatność drzewostanów na występowanie suszy
poprzez zmniejszenie intercepcji drzewostanu i zwiększenie zasobów wody glebowej
(Aussenac and Granier 1988), Gracia et al. 1999, Whitehead et al. 1984). Pozytywny wpływ
przerzedzanie na stres suszy uzyskano w 32-letnim drzewostanie sosny czarnej rosnącej w
Hiszpanii (Martin-Benito et al., 2010) i w 22-letni drzewostanie świerkowym w belgijskich
Ardenach (Misson et al., 2003). Intersujący jest wpływ jaki trzebież wywiera na warunki
wodne gleb, szczególnie w przypadku prowadzenia gospodarki leśnej w warunkach zmian
klimatu, a szczególnie w warunkach występowania susz glebowych.
Głównymi celami serii publikacji będących podstawą ubiegania się o stopień doktora
habilitowanego były:
a) przedstawienie metody obliczania susz glebowych na terenach leśnych i jej
zastosowanie w celu wyznaczania susz glebowych w różnych skalach przestrzennych
– od pojedynczych drzewostanów do całego kraju;
b) wykazanie wpływu susz glebowych na drzewostany, oraz zbadanie możliwości
zmniejszenia intensywności susz w glebach leśnych poprzez rozluźnienie
drzewostanu.
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c) przedstawienie problematyki wpływu zmian klimatu na dostępność wody dla
ekosystemów leśnych i zaznaczenie potrzeb prowadzenia gospodarki leśnej
dostosowanej do zmieniających się warunków środowiska.
OGÓLNA METODYKA
Zagrożenie występowania susz glebowych zależy od warunków meteorologicznych,
ale także od zdolności gleb do retencjonowania wody. Ilość wody, która może zostać
zatrzymana jest uzależniona od składu mechanicznego gleb, który warunkuje obecność
przestrzeni między elementami frakcji stałej. Woda, która może być zatrzymana przez glebę i
która może być wykorzystywana przez roślinność znajduje się w mezoporach gleby. W
zależności od składu mechanicznego gleb objętość mezoporów, a tym samym ilość
retencjonowanej wody jest różna. Generalnie im gleby zawierają więcej dużych frakcji
mineralnych i mniej substancji organicznych tym ich zdolności do retencjonowania wody są
mniejsze. W przypadku gleb o małych zdolnościach retencyjnych ocieplanie klimatu będzie
wywierało silniejszy negatywny efekt. Mała ilość retencjonowanej wody w glebie będzie
skutkowała jej szybszym wyczerpywaniem i występowaniem susz długotrwałych. Zgodnie z
Bazą Danych o Lasach na ponad 50% powierzchni leśnej Polski występują gleby o niskich
zdolnościach retencjonowania wody (gleby: bielicowe właściwe, bielice, rdzawo-bielicowe,
rdzawe bielicowe, glejo-bielicowe). Dlatego są one szczególnie narażone na występowanie
suszy glebowej.
Podstawą wyznaczania okresów suszy w serii artykułów będących podstawą ubiegania
się o stopień doktora habilitowanego było określenie rzeczywistych zasobów wody glebowej,
które były obliczanie z bilansu wodnego profilu glebowego zgodnie z równaniem:
SWS(i+1)=SWSi + TFi – EVTi

(1)

SWS – zasoby wody glebowej [mm],
i – number of the day,
EVT – dobowa ewapotrasnpiracja [mm],
TF – opad podokapowy [mm],
TF = P – I.

(1)

P – dobowy opad atmosferyczny na otwartej przestrzeni [mm],
I – dobowa intercepcja [mm].
Moment stresu suszy określono jako granicę dostępności wody dla roślin, występującą
przy potencjale wody w glebie (SWP) ≥-0,5 MPa (pF=3,7). Obliczenia zostały
przeprowadzone z następującymi warunkami brzegowymi:
1. SWS przy SWP = -0,01 MPa (pF = 2,0) górny limit ilości wody, która może być
zatrzymana w glebie, powyżej tej wartości woda wypływa z profilu.
2. SWS przy SWP = -1,5 MPa (pF=4,2) dolny limit ilości wody, która może znajdować się w
glebie w warunkach naturalnych.
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Wyznaczenie susz w ujęciu dobowym jest niezwykle ważne dla drzewostanów, gdyż
stosunkowo niewielka zmiana w długości okresu z wodą dostępną dla roślin może mieć duże
znaczenie dla przetrwania okresów bezdeszczowych przez drzewostan. Lagergren i Lindroth
(2002) wykazali, że zmniejszenie dostępności wody glebowej (SWC) gwałtownie obniża
transpirację drzewostanów sosnowych, dlatego nawet niewielki wzrost SWC będzie silnie
wpływał na możliwości pobierania wody przez drzewostan.
Drzewostan silnie wpływa na obieg wody poprzez dwa procesy: transpirację i
intercepcję, które są ważnymi elementami rozchodowymi bilansu wodnego. Parametry te są
silnie związane z cechami drzewostanów odpowiadającymi za ulistnienie, które stanowi
zarówno powierzchnie parującą jak i powierzchnię zatrzymującą część opadu
atmosferycznego.
Wyznaczanie intercepcji ewaluowało od prostego modelu regresyjnego do modelu
wieloparametrowego. Zastosowanie prostego modelu regresyjnego znajdowało uzasadnienie
w badaniach opartych na wyznaczonym drzewostanie referencyjnych. Na podstawie badań
prowadzonych na powierzchniach intensywnego monitoringu lasu określono zależność
występującą w takim drzewostanie między opadem na otwartej przestrzeni a opadem
podkoronowym. Zastosowanie takiej metody ma jednak ograniczone możliwości, dlatego
opracowano bardziej uniwersalny model, który oblicza intercepcje różnych drzewostanów.
Opracowana metoda obliczania intercepcji drzew bazuje na modelu Liu (1997, 2001), w
którym pojemność wodną koron drzew określono według metody zaproponowanej w modelu
Kondo (2001). Metoda uzależnia intercepcje od charakterystyk drzewostanu: od gatunku
iglastego lub liściastego, wskaźnika ulistnienia LAI, stopnia pokrycia terenu, wysokości
drzew. Dzięki temu jest to metoda uniwersalna, mogąca znaleźć znacznie szersze
zastosowanie do określania intercepcji i opadu podkoronowego różnych typów
drzewostanów.
WYNIKI BADAŃ
Parowanie terenowe (ewapotranspiracja) jest jednym z najważniejszych składowych
bilansu wodnego, który charakteryzuje się zmiennością w zależności od pokrycia terenu i
sposobów użytkowania terenu. W przypadku terenów pokrytych roślinnością wysoką na
wielkość ewapotranspiracji rzeczywistej największy wpływ wywiera transpiracja, która jest
procesem fizjologicznym uzależnionym od warunków klimatycznych, anatomii i morfologii
roślin, a także warunków wodno-glebowych. Rozpoznanie wielkości transpiracji aktualnej, a
w szczególności transpiracji poszczególnych warstw ekosystemu leśnego jest ważnym
zagadnieniem zarówno dla hydrologii zlewni rzecznych jak i dla gospodarki leśnej.
W publikacji:
Boczoń A., Brandyk A., Wróbel M., Kowalska A. 2015: Transpiracja drzewostanu i
ewapotranspiracja ekosystemu sosnowego w powiązaniu z ewapotranspiracją potencjalną
wyznaczoną różnymi metodami (polski) Sylwan, R. 159 nr 8
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zająłem się zagadnieniem weryfikacji metod obliczania parowania terenowego, którego celem
było wyznaczenie najlepszych metod do stosowania dla terenów leśnych. Rozpoznanie
transpiracji drzewostanów i ewapotranpiracji ekosystemów leśnych ma bardzo duże znaczenie
w sytuacji prognozowanych zmian klimatu. Ze względu na bezpośredni wpływ ocieplania
klimatu na elementy parowania terenowego poznanie wielkości transpiracji drzew oraz
ewapotranspiracji ekosystemów leśnych jest niezbędne do określenia wpływu zmian klimatu
na gospodarkę leśną.
W publikacji porównałem 7 metod obliczania ewapotranspiracji: Priestley-Taylora,
Hargreaves, Makkinka, Penmana, Penmana-Shuttlewortha, the FAO Penmana Monteitha,
Penman Monteith (przy rs=0). Obliczona ewapotranspiracja była porównana z wartościami
aktualnej transpiracji i aktualnej ewapotranspiracji, które zostały określone na podstawie
pomiarów wykonywanych na powierzchni monitoringu intensywnego ICP-Forest w 74-letnim
drzewostanie sosnowym rosnącym na glebie rdzawej-bielicowej (Dystric Arenosol).
Średniowiekowy drzewostan sosnowy rosnący na słabych piaszczystych glebach jest
typowym drzewostanem w Polsce, który można traktować jako referencyjny. Materiał
porównawczy stanowiły pomiary przepływu wody w pniach sosny metodą Thermal
Dissipation Probe (TDP), na podstawie których określiłem transpiracje aktualną drzew oraz
pomiary wilgotności gleby metodą Time Domain Reflectometry (TDR), które były podstawą
do wyznaczenia aktualnych zasobów wody glebowej. Pomiary pozwoliły wyznaczyć dla
każdego ze wzorów współczynniki redukcyjne Kc, oraz wykazały, że obliczenia wzorem
Makkinka dają wartości ewapotranspiracji najbardziej zgodne z wartościami uzyskanymi z
pomiarów.
Przeprowadzoną analizę zgodności wzorów do obliczania ewapotranspiracji
zastosowałem w publikacji:
Boczoń, A., Kowalska A., Dudzińska, M., Wróbel M., 2016: Drought in Polish Forests in
2015. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 25, No 5.
W artykule przedstawiłem zasięg i długość występowania suszy glebowej w polskich
lasach w 2015 r. Podstawą do wyznaczenia suszy było określenie zasobów wody glebowej dla
drzewostanu referencyjnego. Odpływ wody na parowanie określiłem z użyciem wzoru
Makkinka, natomiast strata wody opadowej na intercepcje wyznaczyłem równaniem regresji
za podstawie porównania opadów na otwartej przestrzeni i opadów podokapowych na
powierzchni monitoringu intensywnego ICP-Forests. Obliczenia przeprowadzono na
podstawie danych meteorologicznych z leśnej sieci stacji meteorologicznych. Dla danych z
każdej stacji określono dobowe zasoby wody glebowej, na podstawie których wyznaczono
terminy i długość trwania niedoboru wody glebowej, które oznaczały występowanie wody
trudnodostępnej i niedostępnej dla roślin. Przeprowadzone obliczenia deficytu wody glebowej
dla warunków referencyjnego ekosystemu leśnego pokazują, że w 2015 r. susza glebowa
wystąpiła na terenach leśnych prawie całej Polski. Susza najdłużej trwająca, rozpoczęta
najwcześniej i obejmująca okres wzrostu drewna wczesnego dotknęła głównie Wielkopolskę.
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W mniejszym stopniu rozciągała się jednak przez cała Centralną Polskę od zachodniej po
wschodnią granicę państwa. Na tym terenie można się spodziewać negatywnych skutków
braku wody dostępnej dla drzew, które mogą się objawiać mniejszym przyrostem,
obniżeniem stanu zdrowotnego a w szczególnie niekorzystnych warunkach siedliskowych
także zamierania drzew.
Wpływ występowania suszy na stan zdrowotny i zamieranie drzew podjęto w
publikacjach:
Boczoń A., Hildebrand R., 2017. Defoliacja drzew przy różnej dostępności wody glebowej w:
Stan zdrowotny lasów w Polsce w 2016 roku na podstawie badań monitoringowych, Boczoń
A., Hildebrand R., Kantorowicz Wł., Kluziński L., Kowalska A., Lech P., Małachowska J.,
Piwnicki J.,Szczygieł R., Ślusarski Sł., Wawrzoniak J., Zajączkowski G., Sękocin Stary,
Instytut Badawczy Leśnictwa, ISBN 978-83-62830-62-6
Boczoń A., Kowalska A., Ksepko M., Sokołowski K., 2018. Climate warming and drought in
the Bialowieza Forest from 1950–2015 and their impact on the dieback of Norway spruce
stands. Water, 10, 1502.
Rozdział Defoliacja drzew przy różnej dostępności wody glebowej stanowi kontynuację i
rozwinięcie publikacji Drought in Polish Forests in 2015. Wyznaczona susza na terenie lasów
Polski w 2015 r. została uzupełniona wyznaczeniem suszy w 2016 r. Susze wyznaczyłem taką
samą metodą jak w 2015 r., opartą na wyznaczeniu zapasu wody glebowej i przekroczeniu
granicy wody trudnodostępnej dla roślin. Wyznaczyłem także klimatyczny bilans wodny w
ujęciu miesięcznym i rocznym jako różnica między opadem a ewapotrasnpiracją. W 2016
roku brak suszy stwierdzono w szerokim pasie przy wszystkich granicach kraju. Na
pozostałym obszarze kraju, odnotowano suszę glebową, ale była ona zróżnicowana pod
względem terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz długości trwania deficytu wody glebowej.
W 2016 roku susza najdłużej trwająca miała miejsce w centralnej części Polski i jej długość
zmniejszała się ku granicom państwa. Susza o długości powyżej 60 dni zajęła zacznie
mniejszy obszar – głównie część województwa łódzkiego i wielkopolskiego. Liczba dni suszy
w 2015 miała wpływ na wielkość defoliacji wszystkich grup drzew, szczególnie, gdy susza
trwała ponad 80 dni w ciągu roku. Przy liczbie dni suszy od 81 do 100 dni defoliacja
świerków i dębów zwiększyła się o blisko 6%, a przy suszy powyżej 100 dni defoliacja
najbardziej się zwiększyła u świerków i liściastych – prawie o 5% w stosunku do 2014 roku.
Zależność defoliacji od liczby dni suszy była istotna statystycznie dla gatunków liściastych
(R2=0,72; p=0,01).
Liczba dni suszy większa od 21, do końca lipca, także wiąże się ze zwiększoną
defoliacją drzew. Przy suszy trwającej 21 ̶ 30 dni średnia defoliacja zwiększyła się o 2,6% a
przy liczbie dni 31 ̶ 40 o 2,8%. Przy największej liczbie dni braku wody dostępnej największy
wzrost defoliacji odnotowano u gatunków liściastych (4,0%), w tym u dębów (4,2%).
Natomiast u gatunków iglastych i sosen najwyższa defoliacja wystąpiła przy braku wody
-9-

Andrzej Boczoń AUTOREFERAT rozprawy habilitacyjnej

trwającym od 21 do 30 dni. Zależności między liczbą dni suszy a defoliacją nie były istotne
statystycznie. Zwiększenie defoliacji średnio o 2,4% odnotowano także na obszarze, gdzie nie
wystąpiła susza. Wskazuje to na występowanie na tych terenach innych czynników
wpływających na stan zdrowotny drzew. Dalsza analiza powinna zatem uwzględnić wpływ
większej liczby czynników stresogennych w stosunku do drzew.
Ważnym parametrem mówiącym o stanie zdrowotnym drzew jest liczba drzew, u
których defoliacja na przestrzeni lat 2014-2016 zwiększyła się o 10% lub więcej, co można
uznać za objaw osłabienia drzew. Udział drzew z tak dużą utratą ulistnienia był największy w
warunkach ujemnego rocznego klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich grup
gatunków. 31,1% drzew świerka pospolitego miało defoliację większą lub równą 10% przy
rocznym deficycie wody w granicach 0 ̶ -100 mm (ryc. 4.). Pozostałe gatunki miały
największy udział drzew o dużej utracie ulistnienia przy rocznym deficycie wody większym
niż 100 mm (iglaste 14,0% w tym sosna 13,9%, liściaste 26,2%, dąb 20,0%). Wyraźna
zależność udziału drzew o dużej defoliacji od wyniku klimatycznego bilansu wodnego
dotyczyła gatunków liściastych (R2=0,75; p=0,02) i sosny (R2=0,49; p=0,12), z tym, że tylko
w przypadku liściastych była ona istotna statystycznie.
Udział drzew o dużej defoliacji osiągał największe wartości przy największym
deficycie wody wyrażonym klimatycznym bilansem wodnym miedzy kwietniem a wrześniem
2015 roku. Jednak nie potwierdzono istotnych zależności (p>0,05) z powodu stosunkowo
wysokiego udziału drzew o dużej utracie liści przy dodatnim bilansie.
W publikacji Climate warming and drought in the Bialowieza Forest from 1950–
2015 and their impact on the dieback of Norway spruce stands. przeprowadziłem analizę
występowania susz na terenie Puszczy Białowieskiej w 66-letnim okresie czasu. W publikacji
zastosowałem metodę określenia ewapotranspiracji wg. Iwanova. Było to spowodowane
brakiem pomiarów promieniowania słonecznego na stacji w Białowieży i brakiem możliwość
zastosowania metod opartych na bilansie energii. Analizą występowania susz objąłem okres
od 1950 do 2015r. Susze zostały wyznaczone na podstawie zmian zasobów wody. Ponieważ
jednym z celów pracy było powiązanie występowania susz z procesem zamierania świerków,
zasoby wody glebowej określiłem dla gleby Eutric Cambisols, na której rosło 40%
drzewostanów świerkowych w Puszczy Białowieskiej. Intercepcję drzewostanów określiłem
natomiast z zastosowaniem zmodyfikowanego modelu zaproponowanego przez Liu (1997,
2001), w którym pojemność wodną koron drzew określiłem według metody zaproponowanej
w modelu Kondo (2001). Zastosowana metoda obliczania intercepcji drzew uzależnia ten
parametr od charakterystyk drzewostanu, m.in od wskaźnika ulistnienia (Leaf Area Index),
dzięki czemu jest to metoda uniwersalna, mogąca znaleźć znacznie szersze zastosowanie do
określania intercepcji i opadu podkoronowego drzewostanów. Susze wykazałem także
poprzez określenie innych wskaźników: SPI - Standardized Precipitation Index, PDSI Palmer Drought Severity Index, klimatyczny bilans wodny. Wskaźniki SPI i PDSI
wyznaczyłem w ujęciu miesięcznym i rocznym dla całego rozpatrywanego okresu, natomiast
klimatyczny bilans wodny i deficyt wody glebowej dla okresów 1950-1966 i 1985-2015. Lata
1967-1984 charakteryzowały wysokie opady w Białowieży, co minimalizowało ryzyko
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wystąpienia suszy, zostało to potwierdzone wskaźnikami SPI i PDSI. W publikacji
wykazałem, że wzrost temperatury powietrza w Białowieży w latach 1950-2015 wyniósł 1.27
ºC (0.19 ºC na 10 lat) i był istotny statystycznie (test Manna-Kendalla). Ograniczenie
dostępności wody glebowej w latach 1950-1966 wystąpiło w 51 miesiącach a w latach 19852015 w 125 miesiącach. W I okresie tylko w 1959 roku świerki były narażone na brak wody
glebowej w czasie 3 miesięcy największego przyrostu. W II okresie sytuacja taka
występowała często: 1986, 1987, 1989, 1990, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 2000, 2001,
2006, 2012, 2015. Od początku XXI wieku obserwuje się w Puszczy Białowieskiej
intensywne zamierania świerka. W publikacji sprawdziłem zależność występowania susz i
zamierania świerków na przykładzie miąższości drewna wyciętych świerków w
Nadleśnictwie Białowieża. Łącznie w latach 2002-2017 usunięto 212 tys. m3 drewna
świerkowego w ramach cięć sanitarnych. Próbowałem znaleźć zależność między
wystąpieniem suszy i miąższością wyciętego drewna świerkowego w pierwszym i drugim
roku po wystąpieniu suszy. Niestety nie znaleziono zależności. Może to być jednak
spowodowane częstym występowaniem susz w rozpatrywanym okresie, których wpływ mógł
się nawarstwiać, oraz tym, że wycięte świerki nie zawsze zamarły w roku wycięcia. Susze
występowały zarówno w latach 50. i 60., jak i po 1985 roku. Jednak w ostatnich latach
nastąpiło masowe zamieranie świerka. To pokazuje, że sama susza nie jest czynnikiem
prowadzącym do zamierania świerka. Świerk, jako gatunek o płytkim systemie korzeniowym,
może być wysoce odporny na brak dostępnej wody. Jednak połączone wystąpienie suszy z
globalnym ociepleniem może być decydującym czynnikiem w zamieraniu świerka.
Zakłócenia procesów fizjologicznych wywołane ociepleniem klimatu, a także wzrost
aktywności kornika mogą wraz z suszą i ograniczeniem wykonywania cięć sanitarnych mogą
decydować o trwałości drzewostanów świerkowych.
Możliwości adaptacji drzewostanów do zmian klimatu są mocno ograniczone. Jedną
ze wskazywanych metod jest utrzymywanie drzewostanów w mniejszym zwarciu, co
powinno zmniejszać potrzeby wodne drzewostanu. Poprawą warunków wodnych ekosystemu
leśnego poprzez przeprowadzenie trzebieży jako elementu adaptacji do zmian klimatu
zająłem się w publikacji:
Boczoń, A., Dudzińska, M., Kowalska A. 2016, Effect of thinning on evaporation of Scots pine
forest. Applied Ecology And Environmental Research 14(2): 367-379.
Celem pracy było określenie efektu
przeprowadzenia trzebieży w starszym
drzewostanie sosnowym (Pinus sylvestrsis) na elementy warunkujące reżim wodny
ekosystemu. Analizie poddano transpiracje drzew, ewapotranspiracje aktualną ekosystemu,
leaf area index (LAI) i warunki świetlne, intercepcje oraz zasoby wody glebowej. Określono
także wpływ trzebieży na długość wyczerpywania zasobów wody glebowej w aspekcie
występowania suszy glebowej i jej długości.
Badania przeprowadzono na powierzchni funkcjonującej w ramach Programu ICP
Forests zlokalizowanej na terenie Nadleśnictwa Chojnów. Na powierzchni występuje uboga,
piaszczysta gleba Dystric Arenosol (WRB 2006), ze zbiorowiskiem roślinnym Querco-
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Roboris Pinetum typicum. Drzewostan budowała sosna pospolitą w wieku 75 z domieszką
brzozy i podrost dębowy.
Zasoby wody glebowej w strefie korzenienia wyznaczyłem na podstawie pomiarów
wilgotności gleby metodą TDR i posłużyły one do określenia ewapotrasnpiracji aktualnej,
którą stanowiła różnica zasobów w dwóch kolejnych dniach z dobrą dostępnością wody
glebowej (pF w zakresie od 2,0 do 3,7), z wyłączeniem dni z opadami.
Transpirację pojedynczych sosen określiłem na podstawie pomiaru sap flow z
wykorzystaniem aparatury Thermal Dissipation Probe firmy Dynamax Inc. Wyznaczyłem
także ewapotrasnpiracje potencjalną, która umożliwiła określenie wpływu warunków
meteorologicznych na proces parowania terenowego. Dzięki temu, porównanie wielkości
transpiracji i ewapotranspiracji aktualnej z ewapotranspiracją potencjalną powoduje, że
porównywane wielkości przed i po transpiracji odnoszą się do podobnych warunków
meteorologicznych. Ewapotranspiracja potencjalna została obliczona za pomocą wzoru
Penman-Monteith (Allen i in., 2010) przy wartości oporności koron (rs) równej 0.
Jako kryterium wpływu trzebieży na występowanie suszy glebowej przyjąłem czas w
jakim drzewostan wyczerpuje zapas wody glebowej w zakresie retencji użytecznej (od pF2,0
do pF3,7). Obliczenie poboru wody przez drzewostan wykonałem za pomocą modelu Plant
Water należącego do grupy modeli Soil-Plant-Atmospfere-Continnum. Modelowanie
przeprowadziłem dla miesięcy od kwietnia do września stosując średnie wartości parametrów
meteorologicznych występujących na stacji meteorologicznej w tych miesiącach
Przeprowadzone badania nad zmianą transpiracji sosen i ewapotranspiracji
ekosystemu sosnowego wskazują na zwiększenie wielkości tych procesów po
przeprowadzeniu trzebieży. Transpiracja sosen zwiększyła się istotnie statystycznie
(p=0,0007) o 45%, natomiast evapotranspiracja aktualna o 47% co także było istotne
statystycznie (p=0,0001). Zarówno przed jak i po trzebieży udział transpiracji sosen w
ewapotranspiracji ekosystemu (T EVT-1) był praktycznie na takim samym poziomie, przed
trzebieżą wynosił 0,60, a po trzebieży 0,61 (różnica nie istotna statystycznie, p=0,622).
Zmiana warunków po trzebieży wpłynęła w równym stopniu na transpirację pojedynczych
drzew jak i na ewapotranspirację całego ekosystemu. Zależność ta wskazuje, także na
stosunkowo niewielkie potrzeby wodne sosen pospolitych. Możliwe, że nie wykorzystywanie
przez sosny całej dostępnej w danej chwili wody jest jednym z głównych czynników, które
umożliwiły temu gatunkowi występowanie w szerokim zakresie siedlisk leśnych od skrajnie
suchych do bagiennych.
Porównanie wyników z ewapotranspiracją potencjalną, pokazuje, że transpiracja
drzew zwiększyła się o 8% (przed trzebieżą stosunek T ETP-1 wynosił 0,31; a po wykonaniu
zabiegu 0,39, różnica istotna statystycznie p=0,0004). Przyczyną takiego zjawiska może być
przerzedzenie koron, które prowadzi nie tylko do zwiększenia przestrzeni wzrostu dla
poszczególnych drzew, ale może także skutkować powstaniem lepszych warunków
transpiracji. Po przerzedzeniu większa ilość światła dociera do koron a powstanie przestrzeni
między koronami sprzyja lepszej wymianie pary wodnej i jej odprowadzaniu ponad korony.
Przeprowadzone modelowanie dla średnich warunków meteorologicznych przy
pominięciu wpływu przerzedzenia na warunki mikroklimatyczne wykazało, że liczba dni, w
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których drzewostan sosnowy wyczerpuje zapas wody glebowej do stanu wody niedostępnej
dla roślin, jest największa na początku i końcu sezonu wegetacyjnego. Podobnie zwiększenie
liczby dni z wodą dostępną dla roślin zmienia się po przeprowadzeniu trzebieży. Efekt
rozluźnienia drzewostanu był największy we wrześniu kiedy woda dostępna dla roślin
występowała o 9 dni dłużej niż przed trzebieżą i w kwietniu kiedy okres ten był dłuższy o 6
dni. W miesiącach z największa transpiracją (od maja do sierpnia) wydłużenie okresu
występowania wody dostępnej dla roślin wynosiło 2 lub 3 dni.
Publikacja: Boczoń, A., Kowalska A., Gawryś R., 2017: Glebowo−wodne uwarunkowania
prowadzenia gospodarki leśnej w perspektywie zmian klimatu. Sylwan R. 161 (9): 763-771
ma charakter przeglądowy i stanowi podsumowanie wcześniej wykonanych prac poparte
licznymi publikacjami. Zagadnienia związane z zagrożeniem występowania suszy glebowych
na terenach leśnych i jej znaczenia dla prowadzenia gospodarki leśnej zebranłem w trzech
dokładnie omówionych częściach:
1. Zmiany klimatu a dostępność wody glebowej dla drzewostanów
2. Podatność drzew na stres suszy
3. Gospodarka leśna w warunkach zwiększonego ryzyka występowania susz glebowych.
W części Zmiany klimatu a dostępność wody glebowej dla drzewostanów opisałem
prognozowane zmiany klimaty dla północnej Europy i jakie będą miały konsekwencja dla
lasów. Opisałem jakie warunki glebowe sprzyjają występowaniu niedoboru wody w
warunkach zmian klimatu w odniesieniu do polskich lasów. Nawiązałem do susz
odnotowanych przeze mnie we wcześniejszych publikacjach.
Prognozy sugerują, że lasy północnej Europy będą otrzymywać zwiększony dopływ
wody na wiosnę, ale będą narażone na bardziej częste i intensywne susze w lecie
[Scharnweber i inni, 2011]. Mała ilość retencjonowanej w glebie wody będzie skutkowała jej
szybszym wyczerpywaniem i występowaniem susz długotrwałych. Zgodnie z Bazą Danych o
Lasach na ponad 50% powierzchni leśnej Polski występują gleby o niskich zdolnościach
retencjonowania wody, tj. gleby bielicowe, rdzawe bielicowe, rdzawe właściwe. Drzewostany
rosnące na takich glebach są szczególnie narażone na występowanie suszy glebowej. W
Polsce obserwuje się częste występowanie susz, które negatywne wpływają na drzewostany.
W Puszczy Białowieskiej w okresie 1950-2003 posuchy długotrwałe - powyżej 28 dni bez
opadów, odnotowano w latach 1997 i 2000 [Boczoń, 2006], a susza w roku 2000 wpłynęła na
znaczne obniżenie poziomu wód gruntowych [Boczoń, 2003] co mogło być przyczyną
obserwowanego obecnie znacznego obniżenia zdrowotności drzew. Z suszą glebową
występującą na znacznych obszarach Polski mieliśmy do czynienia w 2015 roku. Rozkład
przestrzenny wystąpienia suszy pokazuje, że występowała ona najdłużej w Wielkopolsce.
W Podatność drzew na stres suszy opisałem bazując na danych literaturowych, które
gatunki budujące lasy w Polsce są czułe lub odporne na stres suszy. Więcej uwagi
poświęciłem najważniejszym w naszych lasach gatunkom – sośnie zwyczajnej i dębowi
szypułkowemu.
Uważa się, że gatunki nagozalążkowe, w tym drzewa iglaste, mają większy
hydrauliczny margines bezpieczeństwa niż gatunki okrytozalążkowe, w tym drzewa liściaste,
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w reakcji na suszę [Choat i in. 2012]. ) Gatunki drzew liściastych budujące lasy w Polsce
można uszeregować od najbardziej do najmniej wrażliwych na stres suszy: dąb czerwony –
olsza czarna – brzoza brodawkowata – lipa drobnolistna – dąb szypułkowy – jesion wyniosły
– buk zwyczajny – dąb bezszypułkowy – grab pospolity (na podstawie tabeli uzupełniającej
do Choat i in. 2012). Głównym gatunkiem budującym lasy w Polsce jest sosna pospolita.
Pomimo, że jest uznawana za gatunek odporny, to jednak nie wyklucza się możliwości
zamierania sosen na skutek stresu suszy [Dobbertin i in. 2007]. Wzrost promieniowy sosny
silnie koreluje z parametrami klimatycznych związanymi z dostępnością wody latem
[Eilmann i in. 2011]. Przyrost dębów jest zahamowany przez letnie susze, a powtarzające się
w kolejnych latach braki wody dostępnej doprowadzają do stopniowego osłabiania i
zamierania dębów [Sohar i in. 2013]. Zwiększona częstotliwość występowania susz
powodowana ocieplaniem się klimatu będzie zwiększała śmiertelność dębów szypułkowych
[Urli i in. 2015].
Część Gospodarka leśna w warunkach zwiększonego ryzyka występowania susz
glebowych zawiera opis konsekwencji dla lasów w Polsce jakie będzie niosło coraz częstsze
występowanie susz powodowane zmianami klimatu. Określiłem, w których rejonach Polski
susze będą stanowiły duży problem dla gospodarki leśnej. Przedstawiłem jakie kierunki
zmian w drzewostanach są wskazywane. Omówiłem, jakie działania w lasach można
podejmować w celu zmniejszenia konsekwencji występowania susz.
Gospodarka leśna nie ma wpływu ani na wielkość opadów ani na ich równomierność
w sezonie wegetacyjnych, jednak są wskazywane metody przynoszące pozytywne skutki dla
stanu zasobów wodnych gleb. Do metod tych zalicza się np. zabiegi mające na celu
zwiększenie ilości wody docierającej do gleby lub wprowadzenie gatunków o mniejszych
potrzebach wodnych. Zwiększenie ilości wody docierającej do gleby można uzyskać poprzez
prowadzenie hodowli drzew o mniejszej intercepcji, ograniczanie liczby warstw roślinności w
ekosystemie leśnym, tak aby drzewostan główny był głównym beneficjentem zasobów wody
glebowej, oraz poprzez zmniejszenie zwarcia drzewostanu. Efektem przerzedzenia jest
zmniejszenie liczby drzew i redukcja gęstości okapu. Obszar Polski charakteryzuje duża
zmienność przychodu wody z opadami. Można wyróżnić obszar przymorski z opadami
powyżej 600 mm, centralną i północno-wschodnią Polskę z opadami rocznymi mniejszymi od
600 mm, oraz obszar wyżyn i gór z opadami dochodzącymi do ponad 1000 mm. Na terenach
z najniższymi opadami kluczowym problemem zagospodarowania lasów będzie ich
dostosowanie do nasilającego się problemu braku wody dostępnej dla roślin. Warunki wodnoglebowe ekosystemów leśnych Polski będą potęgować ryzyko występowania susz glebowych.
Na obszarze o najmniejszych opadach dominują gleby najsłabsze. Gleby o najniższych
możliwościach retencjonowania wody: gleby bielicowe, rdzawe właściwe, rdzawe bielicowe
zajmują największą powierzchnie pod lasami w centralnej i północnej Polsce.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
1. Jednym z efektów przeprowadzonych prac było opracowanie dla terenów leśnych
metody obliczania susz glebowych różnicującej drzewostany pod względem: gatunku
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iglastego lub liściastego, wskaźnika ulistnienia LAI, stopnia pokrycia terenu,
wysokości drzew oraz zdolności retencyjnych gleb.
2. Ewapotranspiracja obliczana metodą Makkinka daje wyniki zbliżone do wartości
rzeczywistych ewapotranspiracji średniowiekowego drzewostanu sosnowego, który
jest najczęściej występującym typem drzewostanu w Polsce.
3. Określenie występowania susz glebowych w ujęciu dobowym za pomocą
wyznaczenia okresu z deficytem wody glebowej umożliwia precyzyjne wyznaczenie
długości trwania suszy, a także jej przestrzennego zasięgu. Zastosowana metoda
określania susz w oparciu o dobowe zapasy wody glebowej dokładniej określa termin
wystąpienia suszy niż jej wyznaczanie za pomocą klimatycznego bilansu wodnego,
SPI, PDSI, które oparte są na dłuższych okresach czasu. Ma to duże znaczenie dla
drzew, gdyż w Polsce ich okres wzrostu trwa kilka miesięcy.
4. Przeprowadzone badania wskazują na wysokie ryzyko zwiększania się intensywności
susz na terenie lasów w Polsce. W 2015 roku znaczny obszar Polski dotknęła susza
glebowa, która w drzewostanach sosnowych rosnących na ubogich glebach
piaszczystych, o niskich zdolnościach retencyjnych, skutkowała niedostępnością wody
dla roślin ponad 100 dni w roku. Klimatyczny bilans wodny wskazuje na deficyt wody
przekraczający 100 mm w skali roku.
5. Długotrwała susza skutkowała zmniejszeniem ulistnienia drzew, zjawisko to najsilniej
dotknęło drzewostany świerkowe spośród gatunków iglastych i drzewostany dębowe
spośród gatunków liściastych.
6. Uwarunkowania meteorologiczne i glebowe na terenach leśnych w Polsce powodują,
że drzewostany będą silnie cierpiały wskutek zmian klimatu. Najbardziej narażone na
skutki suszy będzie teren środkowej Polski, gdzie występują najniższe opady w kraju
i jednocześnie lasy rosną na najsłabszych glebach.
7. Pomimo, że gatunki iglaste są uważane za bardziej odporne na stres suszy, to
jednoczesne występowanie susz wraz ze zwiększeniem temperatury powoduje realne
zagrożenie dla stanu zdrowotnego drzew, co można zaobserwować na przykładzie
świerka pospolitego.
8. Przeprowadzone badania wykazały, że trzebież powoduje zarówno zwiększenie
transpiracji pojedynczych drzew jak i ewapotranspiracji aktualnej ekosystemu
leśnego. Zazwyczaj uważa się, że zmniejszenie liczby drzew będzie skutkowało
zmniejszeniem transpiracji i w konsekwencji zmniejszeniem ewapotranspiracji
ekosystemu leśnego. Wykonane doświadczenia pokazały, że trzebież zmniejszając
całkowitą powierzchnię transpirującą liści redukuje gęstości okapu czym stwarza
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lepsze warunki dla intensywności transpiracji poprzez zwiększenie ilości
promieniowania słonecznego docierającym do koron drzew i umożliwia lepsze
odprowadzanie pary wodnej ponad korony drzew. Na zwiększenie ewapotranspiracji
aktualnej ekosystemu wpływ wywiera zarówno zwiększona transpiracja drzew jak i
może być skutkiem większej transpiracji roślinności dna lasu i ewaporacji gleby, co
jest spowodowane większą ilością światła przechodzącego przez okap drzewostanu.
Najważniejszym elementem obiegu wody, który będzie wpływał na zwiększanie
zasobów wody glebowej po przeprowadzaniu trzebieży wydaje się być zmniejszona
intercepcja, a tym samym zwiększony opad podokapowy.
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OMÓWIENIE
POZOSTAŁYCH
OSIĄGNIĘĆ
NAUKOWO-BADAWCZYCH,
DYDAKTYCZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
Działalność naukowo-badawcza
Moja działalność naukowa związana jest z szeroko rozumianymi zależnościami
występującymi między wodą i lasem. Bogactwo zagadnień dotyczących wzajemnych
interakcji występującymi między tymi dwoma środowiskami skutkował autorstwem licznych
publikacji naukowych oraz uczestniczeniem w wielu projektach badawczych. Łącznie
opublikowałem 52 publikacje naukowe, z których dwanaście wydano w czasopismach
znajdujących się w bazie JCR. Artykuły uzyskały łączny impact factor równy 15,681. Z
pozostałych, dwadzieścia siedem ukazało się w czasopismach z listy B MNiSW i pięć w
materiałach pokonferencyjnym. Jestem także autorem jednej monografii, współautorem
dwóch monografii i pięciu rozdziałów monografii. Łącznie publikacje naukowe uzyskały 449
punktów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na spotkaniach naukowych
wygłosiłem 13 referatów, oraz byłem współautorem 15 referatów wygłoszonych przez
pozostałych autorów. Ponadto byłem recenzentem publikacji złożonych do czasopism: Leśne
Prace Badawcze, Folia Forestalia Polonica, Journal of Water and Land Development,
Fresenius Environmental Bulletin, recenzowałem także opracowania naukowe dla Instytutu
Badawczego Leśnictwa i wnioski o granty dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Jestem członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma naukowego Folia Forestalia Polonica.
Pełnię także funkcję promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim Pana mgr inż.
Radosława Gawrysia, pt.: Zmiany struktury fitocenozy lasów łęgowych w dolinach rzecznych
zasiedlonych przez bobry (Castor fiber l.).
Realizowałem wiele projektów badawczych. Łącznie byłem głównym autorem lub
współwykonawcą czterdziestu sześciu projektów badawczych i dodatkowo dwudziestu
ekspertyz. Kierowałem badaniami w dwunastu projektach, które były finansowe przez
różnych zleceniodawców – Dyrekcje Generalną Lasów Państwowych, Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedsiębiorstwa, Komitet Badań Naukowych
sfinansował dwa granty własne, prowadziłem projekty w ramach działalności statutowej
Instytutu Badawczego Leśnictwa,. Byłem także koordynatorem w IBL projektu
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finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Leonardo da Vinci, - projekt
WALTER, SK/05/B/F/PP – 177435 570 973: Teaching and Learning in Virtual Learning
Environments for Water Management, w którym uczestniczyło jedenaście jednostek
naukowych z sześciu krajów UE.
Można wskazać pięć wyraźnych pól działań, które odgrywały szerszą rolę w
prowadzonych przeze mnie badaniach:
1. Obieg wody w ekosystemach leśnych, w szczególności w układzie gleba-drzewo
(drzewostan)-atmosfera, z uwzględnieniem wpływu drzewostanu na poszczególne
składowe bilansu wodnego z uwzględnieniem zmian klimatu;
2. Stosunki wodne panujące na terenie Puszczy Białowieskiej;
3. Stosowanie hydrożeli w gospodarce leśnej;
4. Prace na rzecz wielkoobszarowego monitoringu lasów;
5. Warunki wodne i przemiany siedlisk hydrogenicznych.
Obieg wody w ekosystemach leśnych, w szczególności w układzie gleba-drzewo (drzewostan)atmosfera, z uwzględnieniem wpływu drzewostanu na poszczególne składowe bilansu
wodnego z uwzględnieniem zmian klimatu
Zagadnienia w tym zakresie stanowią podstawę osiągnięcia naukowego, będącego
podstawą do ubiegania się o stopień doktora habilitowanego. Poza wyróżnionymi
publikacjami opublikowałem następujące materiały:
1. Boczoń A., Wróbel M. Wpływ suszy na pobór wody przez sosnę zwyczajną (Pinus
sylvestris L.) o różnej pozycji w drzewostanie. Leśne Prace Badawcze, Vol. 76 nr 4,
2015, s. 370-376, - 13 pkt.
2. Boczoń A., 2004: Zużycie wody przez dęby w siedlisku lasu wilgotnego. Monografie
Komitetu Gospodarki Wodnej PAN. - 12 pkt
3. Boczoń A., 2006: Influence of precipitation on water uptake by trees in moist forest
site. W Assessing of soil and water conditions in forest, str 131-140. Warszawa – 6 pkt
Byłem kierownikiem kilku projektów, które bezpośrednio dotyczyły tej tematyki lub w
znaczny stopniu wykorzystywały badania lub modelowanie obiegu wody w układzie glebadrzewo (drzewostan)-atmosfera:
1. 520927: Wpływ warunków wodnych na stan zdrowotny dębów Quercus robur L..
autorzy: Andrzej Boczoń, Edward Pierzgalski, okres realizacji 1999-2001.
Zleceniodawca: Komitet Badań Naukowych – grant własny
2. 240702: Przepływ wody w systemie gleba – drzewo – atmosfera w wybranym siedlisku
Puszczy Białowieskiej. Okres realizacji 1998-2002, autor Andrzej Boczoń,
Zleceniodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – działalność statutowa.
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3. 242009: Zmienność poboru wody przez sosnę zwyczajną Pinus Sylvestris L. w różnych
warunkach środowiskowych. Okres realizacji: 2005-2010. autorzy Andrzej Boczoń,
Janusz Czerepko, Michał Wróbel, Karol Sokołowski
Zleceniodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – działalność statutowa.
4. BLP-280: Wpływ składu gatunkowego i sposobów zagospodarowania drzewostanów
na bilans i jakość wód w ekosystemach leśnych. Okres realizacji: 2004–2008; Zakład
autorzy: Andrzej Boczoń, Magdalena Janek, Michał Wróbel,. Jan Tyszka.
Zleceniodawca: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
5. 500404: Określenie zdolności retencyjnych drzewostanów głównych gatunków
lasotwórczych, okres realizacji: 2013-2016; zakład wiodący: Zakład Ekologii Lasu;
zakłady współpracujące: Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, UR w Krakowie –
Zakład Inżynierii Leśnej, BULiGL oddz.w Białymstoku; zespół autorski: dr inż.
Andrzej Boczoń (kierownik projektu), dr inż. Anna Kowalska, dr inż. Magdalena
Janek, dr inż. Małgorzata Dudzińska, mgr inż. Michał wróbel, dr hab. inż. Jarosław
Kucza, dr inż. Anna Ilek, prof. dr hab. inż. Józef Suliński, dr inż. Marek Ksepko.
Zleceniodawca: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
W prowadzonych badaniach wykorzystywałem unikalne metody badawcze, np.. po raz
pierwszy w kraju zastosowałem metodę Thermal Dissipation Probe (TDP), która służy do
określania ilości przepływającej wody w pniach drzew. Pomiarami objęto sosny oraz dęby.
Wykonany pomiar był podstawą do określania transpiracji aktualnej drzew, a także
wskazania stanu zdrowotnego drzew. Stosowałem modele obiegu wody z grupy soil-plantatmosphere continnum, np. model Plant Water (PLAWAT), który w sposób bardzo
szczegółowy oblicza poszczególne składowe obiegu wody w jednogodzinowych odstępach
czasu. Wykonałem analizę zdjęć hemisferycznych do określania cech okapu drzewostanu.
W grancie 520927 podjąłem problem określenia dynamiki poboru wody przez dęby
zróżnicowane pod względem zdrowotnym. Celem pracy było określenie, czy istnieje różnica
w dynamice pobierania wody między dębami zdrowym i chorym. Rozpoznanie zakłóceń i
różnic w poborze wody między drzewem zdrowym i chorym pozwoliło określić jakie
znaczenie mają warunki wodne w rozwoju choroby zamierania dębów. Badania wykazały, że
dęby o różnej ilości liści, charakteryzującej ich stan zdrowotny, różnią się pod względem
przepływu wody w pniu.
Różnice w prędkościach przepływającej wody w pniach dębów
o 25%, 50%, 75% ubytku ulistnienia dochodziły do 48 %. Stwierdzono, że w zależności od
ulistnienia część przekroju poprzecznego pnia dębów zatraca zdolność przewodzenia wody,
co wpływa na ilość zużywanej przez drzewo wody. W dębie, który utracił zdolność do
przewodzenia wody w części drewna, prędkość wody była większa niż w dębie zdrowym. W
dębie o największym ubytku ulistnienia prędkość przepływu wody była natomiast mniejsza
lub zbliżona do prędkości w drzewie zdrowym. Zastosowana w badaniach metodyka pomiaru
parametrów przepływu wody z uwzględnieniem gleby, drzewa i warunków atmosferycznych
okazała się wysoce efektywna i umożliwiająca dokładne rozpoznanie poszczególnych
parametrów w cyklu dobowym.
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W temacie 240702 kontynuowałem zagadnienia obiegu wody w układzie gleba – dąb
- atmosfera. W badaniach podjąłem problem określenia ilości zużywanej wody przez stary, w
pełni dojrzały dąb w różnych okresach czasu: sezon, miesiąc doba, godzina, w powiązaniu z
warunkami meteorologicznymi, powietrzno – wodnymi gleb i roślinnymi. Praca obejmowała
badania terenowe i badania modelowe. Powierzchnia badawcza została założona w siedlisku
lasu wilgotnego na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Do określenia ilości
pobieranej wody przez dąb zastosowano nowoczesną metodę, która na podstawie pomiaru
rozchodzenia się impulsu cieplnego (Thermal Dissipation Probe - TDP) określa prędkość
przepływu wody w pniu drzewa. Pomiarami objęto około 300 – letni dąb szypułkowy
(Quercus robur L.), o wysokości 37 metrów i pierśnicy 108 cm. Warunki wilgotnościowe
gleby rozpoznano przy pomocy aparatury Time Domain Reflectometry (TDR) w powiązaniu
z określeniem zdolności retencyjnej gleby (krzywa pF). W badaniach modelowych
wykorzystano model Plant Water należący do grupy modeli Soil-Plant-AtmosphereContinuum (SPAC).
W latach badań dąb pobrał różne ilości wody. Roczny pobór wody przez dąb
dochodził do 7,6 m3. Dobowy pobór wody charakteryzowała duża zmienność. Rozwój
drzewa, a w szczególności zmiany w ulistnieniu silnie oddziaływały na ilość pobieranej wody
na początku i na końcu okresu wegetacji. W okresach przed rozwojem pąków liściowych i po
jesiennym zrzuceniu liści, ilość pobieranej wody przez dąb w ciągu doby wynosiła od 10 do
20 dm3. Początek rozwoju ulistnienia, który miał miejsce około 20-30 maja powodował
szybki wzrost poboru wody. W okresie pełnego ulistnienia czynnikami ograniczającymi były
warunki meteorologiczne, z których największe zaburzenia wywoływały opady deszczu. Przy
pełnym ulistnieniu dąb pobierał w ciągu doby do 417 dm3 wody. Największe zużycie wody w
ciągu godziny - 33,6 dm3 - odnotowano w dniu 25 lipca.
Uzyskane wyniki pomiarów posłuży także do weryfikacji modelu PLAWAT. Wyniki
prędkości przepływu wody w pniu uzyskane modelem Plant Water były wysoce zgodne z
wynikami pomiarów (r = 0,91) z tym, że zastosowany model znacznie lepiej obrazował
sytuację w dobach bez opadu (r = 0,95) w porównaniu z dobami deszczowy(r = 0,85).
Badania symulacyjne pokazały, że w warunkach nieograniczonej dla drzewa ilości dostępnej
wody w glebie czynnikiem limitującym ilość pobieranej wody jest stopień ulistnienia drzewa
wyrażony w modelu wskaźnikiem LAI (Leaf Area Index). W warunkach limitowanej ilości
wody w glebie duże znaczenie na ilość pobieranej wody wywiera dodatkowo stopień
ukorzenienia drzewa (gęstość korzeni).
Dodatkowym efektem projektu było opracowanie metod badawczych i pozytywna
weryfikacja modelu. Dzięki temu możliwe było objęcie badaniami innych gatunków drzew.
W projekcie 242009 zająłem się problemem potrzeb wodnych sosny zwyczajnej. Celem
projektu było określenia zużycia wody przez sosnę zwyczajną w ujęciu ilościowym, w
powiązaniu z warunkami meteorologicznymi i dostępnością wody w glebie; rozpoznania
zmienności poboru wody przez pojedyncze drzewa i drzewostan w sytuacji zmian warunków
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klimatycznych i zróżnicowania siedliskowego oraz defoliacji drzew; wykazania zmienności
zużycia wody przez drzewostany jako elementu bilansu wodnego zlewni rzecznej.
Powierzchnia badawcza została założona na terenie Lasów Sękocińskich, na której
badania prowadziłem z wykorzystaniem TDP i TDR. Przeprowadzono także badania
modelowe przepływu wody w układzie gleba-drzewo-atmosfera dla drzewostanów rosnących
w zlewni cieku Święty Jan w Puszczy Augustowskiej i na wybranych powierzchniach
BioSoil. W badaniach wykorzystano model Plant Water należący do grupy modeli Soil-PlantAtmosphere-Continuum (SPAC).
Poddane pomiarom sosny pobierały różną ilość wody w zależności od zajmowanego
stanowiska socjalnego w drzewostanie. Zakres maksymalnego poboru wody poszczególnych
sosen wynosił od 1,8 dm3h-1 do 13,8dm3h-1 i od 13,4 dm3d-1do 129,5 dm3d-1. Proces
maksymalnego pobierania wody zmieniał się w ciągu sezonu wegetacyjnego. Najdłuższy czas
maksymalnego poboru miał miejsce w czerwcu, co bezpośrednio związane było z terminem
wschodu i zachodu słońca. W sezonie maj-październik sosny pobierały maksymalnie od 0,8
m3 do 7,4 m3 wody. Zmniejszanie zawartości wody w glebie jest czynnikiem ograniczającym
pobór wody przez sosny. Susza glebowa występująca w sezonie wegetacyjnym powodowała
przerwanie pobierania wody przez sosny. Sosny panujące (górujące) znacznie lepiej znoszą
suszę okresową niż sosny współpanujące, które w przypadku przedłużającej się suszy
wcześniej kończą wegetację. Sosny po zakończeniu klimatycznego sezonu wegetacyjnego
potrafią wznowić pobór wody w przypadku wystąpienia korzystnych warunków
meteorologicznych. Badania modelowe w zlewni cieku Święty Jan wykazały, że średni
dobowy pobór wody w poszczególnych wydzieleniach wynosił od 0,35 do 0,67 mmd-1;
maksymalny dobowy pobór wody osiągnął wartości od 1,08 mmd-1 do 1,38 mmd-1; w okresie
od 1 kwietnia do 30 września drzewostany pobrały od 65,2 mm do 122,0 mm wody; wysoki
pobór wody był powodowany korzystnymi warunkami meteorologicznymi, tj., niską
względną temperatura powietrza, wysoką temperatura powietrza i wysokim
promieniowaniem słonecznym; 10% domieszka świerka w drzewostanach sosnowych
skutkuje wzrostem zapotrzebowania na wodę o około 14%, natomiast taka sama domieszka
brzozy brodawkowatej nieznacznie tylko zwiększa zapotrzebowanie na wodę drzewostanu; w
poszczególnych klasach wieku drzewostany z panującą sosną wykazywały najwyższy pobór
wody w III i IV klasie, w starszych drzewostanach pobór wody stopniowo się zmniejszał.
Badania modelowe na wybranych powierzchniach BioSoil wykazały, że najniższy
pobór występował w borze świeżym z sosnowym drzewostanem jednopiętrowym w wieku 47
lat, zaś najwyższy pobór obliczono dla wielowarstwowego drzewostanu budowanego w I
piętrze przez sosnę i buk, w II przez buk i grab, w podszycie z bukiem i grabem, wiek
gatunku panującego 81 lat. Pobór wody wzrastał wraz ze wzrostem żyzności siedlisk i wraz
ze zwiększaniem skomplikowania struktury drzewostanu.
Projekt BLP-280 był kolejnym rozszerzeniem zakresu badań w zakresie obiegu wody
w ekosystemach leśnych. Celem prac było zbadanie i określenie, jaki wpływ wywiera skład
gatunkowy drzewostanów oraz sposoby jego zagospodarowania na obieg wody oraz skład
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chemiczny wody w ekosystemie leśnym. Poza kierowaniem projektem zajmowałem się w
nim następującymi zagadnieniami: właściwościami wodnymi gleb leśnych, poborem wody
przez pojedyncze drzewa, wskaźnikiem ulistnienia LAI, jako parametrem warunkujący
wielkość parowania z terenów leśnych, intercepcją drzewostanów i opadami podkoronowymi,
oraz badaniami modelowymi obiegu wody w drzewostanach. Wyznaczono laboratoryjnie
krzywe pF dla piasków luźnych, piasków słabogliniastych, piasków gliniastych lekkich, glin
lekkich, glin piaszczysto-pylastych, glin średnich pylastych. I na tej podstawie określiłem
wartości graniczne wilgotności gleby przy której występuje ograniczenie oraz zatrzymanie
możliwości pobierania wody przez rośliny. Przeprowadzone badania gleby rdzawej, gleby
brunatnej wykazały, ze opady atmosferyczne w sezonie wegetacyjnym wywołują zmiany
uwilgotnienia gleby do głębokości 1 m w glebach piaszczystych (gleba rdzawa) i około 0,5 m,
w glebach brunatnych. Określiłem, że intercepcja drzewostanu zależy od wielu czynników.
Dla poszczególnych gatunków intercepcja osiągała wartości w zakresie: sosna pospolita od 14
do 38 % opadu, świerk pospolity od 14 do 45%, jodła pospolita od 21 do 45%, modrzew od
26 do 36%, daglezja od 15 do 54%, dęby od 10 do 34 %, buk zwyczajny od 5 do 48%.
Określiłem, że największą barierę dla przedostania się opadu do gleby w drzewostanie
stanowi warstwa okapu drzewostanu, wyznaczyłem więc równanie zależności wielkości
intercepcji do wskaźnika ulistnienia [LAI] i wielkości opadu na otwartej przestrzeni. Analiza
LAI wykazała, że zmienność ulistnienia w jednogatunkowych drzewostanach można wiązać z
procentowym pokryciem warstwy drzew lub ze zwarciem drzewostanu, przy rozpatrywaniu
drzewostanów budowanych przez ten sam gatunek drzewa. Wartości wskaźnika ulistnienia
wzrasta wraz ze wzrostem złożoności struktury drzewostanu. Duże pokrycie warstwy
podrostu i podszytu drzewostanów wielopiętrowych znacząco podwyższa wskaźnik
ulistnienia drzewostanu. W badaniach zużycia wody przez drzewa wykazałem, że czynniki
zakłócające proces pobierania wody odgrywają największą rolę, gdy wystąpią w czasie
największego poboru wody, tj. w godzinach około południowych. W okresie jesiennym
gatunki iglaste w przeciwieństwie do liściastych mogą ponawiać pobór wody w sprzyjających
warunkach meteorologicznych i przy dobrej dostępności wody w glebie. Drzewostany iglaste
pobierają mniejsze ilości wody niż drzewostany liściaste. Drzewostanu jednopiętrowe
pobierają mniejsze ilości wody niż drzewostany wielopiętrowe. Budowa drzewostanu oraz
pokrycie poszczególnych warstw odgrywa kluczową rolę w ilości pobieranej wody przez
drzewostan. Drzewostany rosnące w typach siedlisk wyżynnych i górskich pobierają większe
ilości wody niż drzewostany na niżu.
Projekt nr 500404 można traktować jako pewne zwieńczenie prowadzonych przeze
mnie badań w zakresie obiegu wody w ekosystemach leśnych. W ramach badań opracowałem
podstawy modelowania zapasu wody w glebach leśnych. Stworzyłem algorytm obliczania
zapasu wody glebowej, a uzyskane w jego wyniku wyniki zostały zweryfikowane.
Zestawiono cechy drzewostanów zróżnicowane gatunkiem panującym i jego udziałem –
wskaźnik ulistnienia (leaf area index na podstawie danych z lotniczego skaningu laserowego ALS), pokrycie gruntu (ground cover), cechy retencyjne gleb leśnych (punkt trwałego
więdnienia, punkt ograniczenia poboru wody, punkt odpływu grawitacyjnego) przypisując dla
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każdego siedliskowego typu lasu trzy podtypy gleb o największej powierzchni występowania,
przypisano wysokość drzewostanów w zależności od bonitacji. Modelowanie
przeprowadzono dla blisko 1300 wyróżnionych drzewostanów charakterystycznych.
Umożliwiło to określenie zasobów wód w glebach na terenach leśnych w poszczególnych
regionalnych dyrekcjach lasów państwowych i w skali kraju.
W zakresie prowadzonych bezpośrednio przeze mnie badań modelowych elementów
obiegu wody w ekosystemach leśnych sformułowano wnioski dotyczące wielkości intercepcji
drzewostanów zróżnicowanych wiekiem, gatunkiem, typem siedliskowym lasu, glebą.
Intercepcja była istotnie wyższa na siedliskach lasowych: niż na borowych Największa
intercepcja wystąpiła w drzewostanach lipowych i w buczynach. Sformułowałem także
wnioski dotyczące parowania. Zarówno ewapotranspiracja wskaźnikowa (ETo) jak i aktualna
(AET) wykazywały istotny związek z typem siedliskowym lasu i klasą wieku w
drzewostanach sosnowych. Występowała również istotna interakcja dla obu tych parametrów
pomiędzy typem siedliskowym lasu a wiekiem drzewostanu. Podsumowałem także zdolności
retencyjne ekosystemów leśnych. Retencja rosła w miarę wzrostu żyzności siedlisk. W
drzewostanach sosnowych retencja była zróżnicowana podtypem gleby. Ekosystemy sosnowe
rosnące na glebach najuboższyzch, lekkich, typowych dla siedlisk borowych
charakteryzowały się gorszymi zdolnościami retencyjnymi w stosunku do gleb cięższych,
zasobnych, charakterystycznych dla żyźniejszych siedlisk lasowych. Na wielkość retencji w
drzewostanach dębowych miały wpływ przede wszystkim typ siedliskowy lasu i klasa wieku.
Porównanie drzewostanów liściastych budowanych przez różne gatunki wykazało, że
najwyższa retencja jest w drzewostanach olszowych), następnie w lipowych, bukowych i
dębowych przyjmowała wartości pośrednie zaś była stosunkowo niska w drzewostanach
brzozowych i akacjowych
Wykonane oszacowanie wielkości retencji dla ekosystemów leśnych będących w
zarządzie PGL Lasy Państwowe pozwoliło na oszacowanie zdolności retencyjnych
ekosystemów leśnych w ujęciu poszczególnych Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych
i w skali całego kraju. Określiłem, że grunty mają zdolność do retencjonowania w warstwie
do 1 metra głębokości łącznie ponad 8,5 mld m3 wody. Największa ilość wody może być
zatrzymana na terenie RDLP Szczecin – 745 mln m3, a najmniej w RDLP Warszawa – 197
mln m3. Łącznie w drewnie drzew stojących znajduje się ponad 731 mln m3 wody.
Szacowanie objętości wody, którą mogą zatrzymać rocznie ekosystemy leśne w warunkach
dobrej dostępności wody dla roślin wykazało, że objętość retencjonowanej w ten sposób
wody rocznie przez wszystkie ekosystemy leśne w zarządzie PGL może osiągać wartość
około 50 mld m3 rocznie.
Stosunki wodne panujące na terenie Puszczy Białowieskiej
Zagadnienia warunków wodnych Puszczy Białowieskiej zajmują szczególne miejsce
w moich badaniach, gdyż tą problematyką zajmowałem się od początku kariery naukowej,
początkowo w ramach projektu:

- 24 -

Andrzej Boczoń AUTOREFERAT rozprawy habilitacyjnej

20.71.01: Stosunki hydrologiczne Puszczy Białowieskiej. Okres realizacji 1996-2000. gł.wyk.:
E. Pierzgalski, J. Tyszka, A. Kawecka, A. Boczoń, M. Fortuński, T. Krajewski, T. Wawrzoniak,
B. Wiślińska, A. Stolarek. Zleceniodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego –
działalność statutowa
Projekt będący kontynuacją systematycznych badań hydrologicznych na terenie Puszczy
Białowieskiej rozpoczętych w 1984 r. prowadził kompleksowy monitoring wód
powierzchniowych, wód gruntowych i warunków meteorologicznych Puszczy. Po
zakończeniu projekt był kontynuowany w temacie:
20-U-11: Poprawa warunków wodnych i zwiększenie biologicznej różnorodności w
ekosystemach Puszczy Białowieskiej poprzez spowalnianie odpływu w zlewniach rzecznych.
okres realizacji: 2003 - 2006 r. Zespół autorski: Edward Pierzgalski, Andrzej Boczoń,
Michał Wróbel, Zleceniodawca: Departament Leśnictwa Ministerstwo Środowiska,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
W projekcie kontynuowano badania hydrologiczne, ale także wykonano: inwentaryzacje
urządzeń wodnych na terenie Puszczy, oceniono wpływ istniejących progów wodnych na
warunki wodne i stan roślinności w ich sąsiedztwie, przeanalizowano trendy i przyczyn zmian
zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, opracowano koncepcje poprawy warunków
wodnych w Puszczy Białowieskiej z uwzględnieniem zróżnicowania siedlisk leśnych.
W obu powyższych projektach prowadziłem pomiary parametrów hydrologicznych,
zajmowałem się analizą przepływów w ciekach, analizą stanów wód gruntowych oraz
warunków meteorologicznych, przeprowadziłem inwentaryzacje infrastruktury wodnej i
prowadziłem badania przy progach spiętrzających wybudowanych przez Północnopolskie
Towarzystwo Ochrony Ptaków.
Wykazane zmiany warunków wodnych jako elementu warunków siedliskowych znalazły
zastosowanie w tematach w większym stopniu dotyczących przemian zachodzących w
ekosystemach leśnych związanych z wodą:
3P06L00323: Określenie zmian fitocenotycznych zachodzących w przesuszonych siedliskach
hydrogenicznych Puszczy Białowieskiej oraz sposobów im zapobiegania. Okres realizacji:
2002–2005, Zakład Siedliskoznawstwa, autorzy: Edward Pierzgalski, Aleksander W.
Sokołowski, Janusz Czerepko, Andrzej Boczoń. Zleceniodawca: Komitet Badań Naukowych –
grant własny
BLP-370: Długookresowe zmiany składu florystycznego naturalnych zbiorowisk leśnych w
Puszczy Białowieskiej. Okres realizacji: 2011-2015; zakład wiodący: Zakład Ekologii Lasu;
zakłady współpracujące: Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego, Zakład Lasów
Naturalnych; zespół autorski: Radosław Gawryś, Janusz Czerepko, Karol Sokołowski, Adam
Cieśla,. Rafał Paluch, Andrzej Boczoń, Michał Wróbel,
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Celem grantu Komitetu Badań Naukowych było określenie przyczyn, kierunku i
charakteru zmian występujących w siedliskach hydrogenicznych Puszczy Białowieskiej oraz
opracowanie działań zapewniających ich trwałość. Szczegółowymi celami projektu były:
określenie i analiza trendów kształtowania się warunków klimatycznych i wodnych w
Puszczy Białowieskiej,
określenie zakresu, dynamiki i przyczyn zmian położenia wód gruntowych w
przesuszanych siedliskach Puszczy Białowieskiej,
rozpoznanie przyczyn, kierunku i charakteru zmian w zbiorowiskach roślinnych,
opracowanie sposobów zapobiegania procesowi osuszania badanych siedlisk.
W projekcie zajmowałem się rozpoznaniem kierunkiem i zakresem zmian warunków
klimatycznych i wodnych w Puszczy Białowieskiej.
Stałe obserwacje warunków
klimatycznych i poziomu wód gruntowych w Puszczy Białowieskiej wskazały wówczas na
istotne zmiany, w szczególności: w okresie od 1950 można wyróżnić trzy okresy wyraźne
zróżnicowane pod względem wysokości opadów. Do roku 1966 średni opad wyniósł 573 mm,
przeważały lata suche i przeciętne pod względem ilości opadów. W okresie 1967-1982
dominowały lata bardzo mokre i mokre, a średni opad osiągnął 720 mm. W latach 1983-2003
opady były znowu niższe i średnia wyniosła 602 mm, ponownie przeważały lata suche i
przeciętne. W Białowieży odnotowano średnio blisko 4 posuchy w ciągu roku oraz 2,5 w
okresie wegetacyjnym. W ostatnich latach obserwuje się wyraźne zmniejszenie liczby dni z
opadami powyżej 20 mm. Średnie roczne temperatury powietrza oraz średnie temperatury
półroczy zimowego i letniego wykazują tendencje wzrostową. W ostatnich latach występuje
zmniejszenie liczby dni ze średnią temperaturą poniżej
-5,1oC, natomiast zwiększa się
liczba dni z temperaturą powyżej +15,1oC. Długość meteorologicznego okresu
wegetacyjnego wykazuje dużą stabilność i wynosi 178 dni. Obserwuje się natomiast jego
wcześniejsze rozpoczęcie i zakończenie. Zmiany warunków klimatyczne spowodowały
obniżenie sie poziomów wód gruntowych w siedliskach hydrogenicznych średnio o 23 cm w
okresie od 1985r. Poza badaniem warunków hydrologicznych aktywnie uczestniczyłem, w
ważnej części projektu, która polegała na odszukaniu w terenie i trwałym oznaczeniu
powierzchni fitosocjologicznych, które zakładał w siedliskach hydrogenicznych prof.
Aleksander Sokołowski od lat 60 XX. Łącznie udało się odtworzyć 107 takich powierzchni, a
retrospektywne badania fitosocjologiczne na nich wykonane wykazały, m.in. że zmiany
sukcesyjne w zbiorowiskach siedlisk bagiennych i łęgowych wystąpiły we wszystkich typach
mokradeł, choć z różnym natężeniem; następuje osuszenie się siedlisk w przeciągu ostatnich
trzydziestu-czterdziestu lat; największe zmiany w składzie florystycznym runa zaszły w
zespole borealnej świerczyny, a najmniejsze w zespole łęgów jesionowo-olszowych i
sosnowych borów bagiennych.
We wszystkich powyższych projektach zajmowałem się m.in. analizą położenia wód
gruntowych głównie na obszarach chronionych Puszczy Białowieskiej. Badania tych
zagadnień na terenach lasów gospodarczych realizowałem natomiast w ramach prac
zlecanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku. Celem
tych prac był monitoring poziomu wód gruntowych na terenach leśnych w sąsiedztwie
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Zbiornika Siemianówka. Początkowo badania prowadziłem wspólnie z Panem Tadeuszem
Krajewskim – wieloletnim pracownikiem IBL, który zagadnieniami Zbiornika Siemianówka
zajmował się od samego początku idei budowy zbiornika. Po kilku latach postawione w
zleceniach zadania realizowałem samodzielnie:
Ekspertyzy:
1. Boczoń A., 2002: Wyniki pomiarów i badań hydrologiczno – leśnych w rejonie
zbiornika wodnego „Siemianówka” Sprawozdanie za 2001 r. Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.
2. Boczoń A., 2003: Wyniki pomiarów i badań hydrologiczno – leśnych w rejonie
zbiornika wodnego „Siemianówka” Sprawozdanie za 2002 r. Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.
3. Boczoń A., 2004: Wyniki pomiarów i badań hydrologiczno – leśnych w rejonie
zbiornika wodnego „Siemianówka” Sprawozdanie za 2003 r. Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.
4. Boczoń A., 2005: Wyniki pomiarów i badań hydrologiczno – leśnych w rejonie
zbiornika wodnego „Siemianówka” Sprawozdanie za 2004 r. Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.
5. Boczoń A., 2006: Interpretacja dynamiki wód gruntowych na terenach leśnych
Puszczy Białowieskiej w rejonie zbiornika wodnego Siemianówka. Sprawozdanie za
2005 rok. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.
6. Boczoń A., 2006: Interpretacja dynamiki wód gruntowych na terenach leśnych
Puszczy Białowieskiej w rejonie zbiornika wodnego Siemianówka w latach 1995-2005.
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.
7. Krajewski T., Boczoń A., 1999: Wyniki pomiarów i badań hydrologiczno – leśnych w
rejonie zbiornika wodnego „Siemianówka” Sprawozdanie za 1998 r. Wojewódzki
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.
8. Krajewski T., Boczoń A., 2000: Wyniki pomiarów i badań hydrologiczno – leśnych w
rejonie zbiornika wodnego „Siemianówka” Sprawozdanie za 1999 r. Wojewódzki
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.
9. Krajewski T., Boczoń A., 2001: Wyniki pomiarów i badań hydrologiczno – leśnych w
rejonie zbiornika wodnego „Siemianówka” Sprawozdanie za 2000 r. Wojewódzki
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.
Prowadzone systematyczne i kompleksowe badania w Puszczy Białowieskiej skutkowały
także moim udziałem w opracowaniu Planów Ochrony Białowieskiego Parku
Narodowego w części dotyczącej ochrony wód i zasobów wodnych, które zostały
wykonane w latach 2001 i 2010:
1. Pierzgalski E., Tyszka J.,, Boczoń A., Krajewski T., Wiślińska B., Stolarek A. Zasoby
wodne Białowieskiego Parku Narodowego (Opracowanie wykonane dla potrzeb
sporządzenia Planu Ochrony Białowieskiego Parku Narodowego), rok realizacji
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2001, Zleceniodawca: Białowieski Park Narodowy ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2. Pierzgalski E., Tyszka J.,, Boczoń A., Janek M., Wróbel M., Stolarek A., Pachura K.,
Oglęcki P., Frąk M., Sikorski P., Komecka L., Czachorowski St., Pietrzak L., Ksepko
M. Operat zarządzania wodami i ochrony ekosystemów wodnych (do planu ochrony
Białowieskiego Parku Narodowego). Okres realizacji 2009-2010. Zleceniodawca:
Białowieski Park Narodowy ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
Uzyskane wyniki badań dotyczące warunków wodnych Puszczy Białowieskiej zostały
opublikowane w 8 publikacjach naukowych:
Publikacje naukowe
1. Boczoń A., 2002: Wody gruntowe w Puszczy Białowieskiej w suchym 2000 roku.,
Sylwan, 7, s. 93-105.
2. Boczoń A., 2006: Charakterystyka warunków termiczno-pluwialnych w Puszczy
Białowieskiej w latach 1950-2003, Leśne Prace Badawcze, 1, 57-72
3. Boczoń A., 2008: Położenie lustra wód gruntowych w północnej części Puszczy
Białowieskiej w okresie po napełnieniu zbiornika “Siemianówka”, 2008, Leśne Prace
Badawcze Vol. 69 (4): 355-363
4. Czerepko J., Boczoń A., Pierzgalski E., Sokołowski W.A., Wróbel M. 2007: Habitat
diversity and spontaneous succession of forest wetlands in the Białowieża primeval
forest. W Wetlands: Monitoring, Modelling and Management – Okruszko et al. (eds)
Taylor & Francis Group, London
5. Pierzgalski E., Boczoń A., Tyszka J., 2002: Zmienność opadów i położenia wód
gruntowych w Białowieskim Parku Narodowym. Kosmos. Problemy Nauk
Biologicznych, 4, s. 415-425.
6. Pierzgalski E., Tyszka J., Boczoń A., 2002: Zróżnicowanie odpływu w małych
zlewniach rzecznych w regionie Puszczy Białowieskiej, Prace Instytutu Geografii
Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, 7, s. 133-146.
7. Wróbel M., Boczoń A., Gawryś R., Kowalska A., Krysztofiak-Kaniewska A. 2016.: The
Effect of Beaver Activity on Artificial Impoundment on the Braszcza River in the
Białowieża Primeval Forest. Baltic Forestry. Vol. 22, No. 2 (42), 46-50
8. Wróbel M., Boczoń A. 2006: Changes of parameters of hydrography network in
Bialowieza Forest between 1959 and 2005”. Reports from 9th Lithuanian Conference
of Junior Researchers, March 30, 2006 „Science – Future of Lithuania” –
„Environmental protection engineering”. VGTU Leidykla Technika 1309, p.425-429
Stosowanie hydrożeli w gospodarce leśnej
Przez kilka lat zajmowałem się zagadnieniami dotyczącymi efektów zastosowania
związków o charakterze hydrożeli na właściwości fizyko-wodne gleb i na zalesienia lub
odnowienia lasu. W XX w. wiele firm zaczęło wprowadzać na rynek związki, które
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charakteryzowała zdolność do zatrzymywania wody, związki te będące syntetycznymi
polimerowymi związkami organicznymi zwanymi kondycjonerami glebowymi. Substancje te
retencjonują wodę zwiększając zdolności gleby do jej zatrzymywania wraz ze związkami
nawozowych. Zapobiegają także zaskorupianiu się gleb i zwiększają ich zdolności
infiltracyjne. Te zdolności hydrożeli są wykorzystywane do poprawy gospodarowania wodą
w glebach piaszczystych poprzez wydłużenie po opadach okresu ich wysychania. Pozytywny
wpływ na warunki glebowe powoduje, ze potencjalnie związki te mogą znaleźć szerokie
zastosowanie w leśnictwie, gdyż w naszym kraju lasy rosną głównie na ubogich,
piaszczystych glebach o małej zdolności retencyjnej. Badania w tym zakresie prowadziłem w
ramach grantu własnego Komitetu Badań Naukowych:
N30901731/2389: Efekty i możliwości stosowania hydrożeli na terenach trudnych do zalesień.
Okres realizacji: 2006-2009. Autorzy: A. Boczoń., M. Wróbel, W. Ptach
Zleceniodawca: Komitet Badań Naukowych – grant własny
Celem projektu było określenie możliwości zastosowania hydrożeli na terenach
trudnych do zalesień a w szczególności rozpoznanie wpływu hydrożeli na: udatność zalesień,
wzrost sadzonek, występowanie mikoryz, wilgotność gleb, właściwości retencyjne gleb,
pobór wody przez sadzonki. Dodatkowo zbadano pod względem składu chemicznego odcieki
z gleby zawierającej i nie zawierającej hydrożele.
Badania prowadziłem w doświadczeniach terenowych, laboratoryjnych i
szklarniowych. Założono cztery doświadczenia polowe na terenach powszechnie uznawanych
za trudne do zalesień, dwa w Nadleśnictwie Bełchatów: na terenie porolnym i zwałowisku
kopalnianego nadkładu i dwa w Nadl. Chocianów: na terenie popoligonowym i na glebach
torfowo-murszowych. W każdym doświadczeniu zalesiono grunty sosną pospolitą z
wyróżnieniem pięciu poletek badawczych zróżnicowanych metodą stosowania hydrożelu:
kontrola - bez hydrożelu, hydrożel zastosowany poprzez otoczkowanie, hydrożel jako
podsypka pod sadzonkę, hydrożel wraz z nawozami jako podsypka, hydrożel zastosowany
powierzchniowo poprzez wymieszanie z górną warstwą gleby. Zalesienie poletek
przeprowadzono wiosną 2007 roku. Bezpośrednio po posadzeniu przeprowadzono pomiar
wysokości sadzonek. Po każdym sezonie wegetacyjnym, tj. jesienią 2007, 2008, 2009
wykonywano pomiary wysokości sadzonek wraz z określeniem liczebności populacji
sadzonek na poszczególnych poletkach. W czasie wykonywania pomiarów pobierano także
sadzonki do określania występowania grzybów mikoryzowych.
Badania nad zmianami właściwości retencyjnych gleb po zastosowaniu hydrożelu
przeprowadzono dla prób gleby z doświadczeń terenowych założonych na gruncie porolnym,
zmurszałym torfie i terenie po poligonie. W warunkach laboratoryjnych do każdej z gleb
wprowadzono trzy różne dawki hydrożelu tak, aby jego zawartość w glebie wynosiła 0,5 %, 1
% i 2 % i wyznaczono dla nich krzywe pF. Wyniki porównano z właściwościami gleb bez
hydrożelu. Wpływ hydrożelu na pobór wody przez sadzonki i zmiany wilgotności gleb
przeprowadzono w doświadczeniach wazonowych dla gleb z doświadczeń terenowych na
gruncie porolnym, zmurszałym torfie i terenie po poligonie. Założono wazon kontrolny oraz
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wazony z różną zawartością hydrożelu. Zmiany wilgotności gleby mierzono przy pomocy
TDR, zaś ilość przepływającej wody w roślinach za pomocą aparatury Flow4 Sap Flow Data
Logger System.
Przeprowadzone badania wykazały, że dodanie hydrożelu do gleby skutkuje
zwiększeniem zdolności gleby do zatrzymywania wody, a także powoduje wolniejsze
wysychanie górnej warstwy gleby. Zatrzymywanie wody w górnych warstwach gleby po
zastosowaniu hydrożelu ogranicza jej przesiąkanie do głębiej położonych warstw gleby do
momentu powstania wody grawitacyjnej w górnej warstwie gleby. Na ogół największa liczba
sadzonek zamierała w ciągu pierwszego sezonu wegetacyjnego. Trudno wskazać najlepszą
metodę stosowania hydrożelu, gdyż na badanych powierzchniach w różnych warunkach
najlepszy wzrost sadzonek i udatność nasadzeń obserwowano w różnych wariantach
stosowania hydrożelu: na powierzchni porolnej najlepszy efekt dawała podsypka mieszanki
hydrożeli i nawozu, co było spowodowane tym, ze gleba przeznaczona pod zalesienie była
uboga w składniki pokarmowe; na zwałowisku kopalnianego nadkładu – otoczkowanie; na
terenie popoligonowym – powierzchniowe wymieszanie z górną warstwą gleby, w tym
przypadku nie tylko zdolności do zatrzymywania wody przez hydrożel były ważne, ale także
zdolności hydrożelu do poprawiania struktury gleby, gdyż gleba występująca na terenie
doświadczenia charakteryzowała się dużą gęstością. Stosowanie hydrożelu musi być
ostrożnie, zbyt duże dawki mogą doprowadzać do zamarcia dużej liczby sadzonek i do
ograniczenia wzrostu sadzonek żyjących. Sytuacja taka wystąpiła na terenie popoligonowym
w wariantach z podsypką czystym hydrożelem i podsypką hydrożelu z nawozem przy
dawkach dwukrotnie wyższych od zastosowanych na pozostałych terenach. Wyniki pomiaru
ilości pobieranej wody przez sadzonki wykazały, że obecność hydrożelu w glebie powoduje
wzrost ilości pobieranej wody przez siewki sosny. Ponadto wraz ze zwiększeniem zawartości
hydrożelu ilość pobieranej wody przez siewki także wzrasta. Nawet przy bardzo dużym
wzroście wilgotności gleby wskutek dużej ilości zatrzymanej wody przez hydrożel nie
zaobserwowano zjawiska ograniczania możliwości pobierania wody przez drzewka. W
pierwszym okresie wzrostu sadzonek stosowanie hydrożelu nie powodowało ograniczania
występowania mikoryz, a wręcz w stosunku do powierzchni kontrolnej można mówić o
poprawie stopnia zmikoryzowanych korzeni w wariantach z zastosowanym hydrożelem.
Odciek wody z gleby zawierającej hydrożel charakteryzował się wielokrotnym zwiększeniem
przewodności elektrolitycznej, a także wyższymi wartościami pH. Hydrożele przy
intensywnych opadach mogą się wypłukiwać z gleby, powodując zwiększenie stężenia jonów
potasu, jonów glinu i jonów siarczanowych w warstwach gleby poniżej głębokości aplikacji
kondycjonera. We wszystkich badanych glebach po dodaniu hydrożelu zauważa się wzrost
ich zdolności do zatrzymywania wody. Po osiągnięciu przez gleby polowej pojemności
wodnej zauważa się większą dynamikę przesuszania się gleb bez dodatku hydrożelu. W
glebie torfowo – murszowej nastąpił wzrost wartości zarówno retencji użytecznej jak i
potencjalnej, a największą wartość osiągnęły przy 1% zawartości hydrożelu w masie próbki.
W glebie piaszczystej z terenu poligonowego po dodaniu hydrożelu przebiegi krzywych
sorpcji wody zmieniły się na charakterystyczne dla gleb torfowych. Największe wartości
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ERU i PRU dla gleb piaszczystych z terenu poligonu i porolnego odnotowano dla gleb bez
dodatku hydrożelu.
Doświadczenie badawcze uzyskane w ramach grantu własnego skutkowało zleceniem przez
firmę Chemtura Corporation badań nad ich nowym produktem o charakterze hydrożelu, o
nazwie handlowej ZEBA SP. Cechą szczególną produktu jest to, że zostaje wytworzony z
kukurydzy:
670112: Efekty zastosowania absorbentu ZEBA SP na udatność i wzrost sadzonek sosny
pospolitej oraz na właściwości fizykowodne piaszczystych gleb leśnych.; okres realizacji:
2011−2012; zakład wiodący: Zakład Ekologii Lasu; zespół autorski: dr inż. Andrzej Boczoń,
mgr inż. Michał Wróbel
Zleceniodawca: Chemtura Corporation, oddz. Polska
Celem projektu było określenie możliwości zastosowania absorbentu ZEBA SP na
udatność i wzrost sadzonek sosny pospolitej oraz na właściwości fizykowodne piaszczystych
gleb leśnych. Zakres prac obejmuje badania polowe oraz laboratoryjne:
1. Doświadczenie polowe polegało na:
- posadzeniu sadzonek sosny pospolitej w 2 wariantach aplikacji absorbentu i na powierzchni
kontrolnej;
- określeniu udatności sadzenia w odniesieniu do powierzchni kontrolnej;
- wykazaniu wpływu stosowania absorbentu na przyrost wysokości drzewek sosny pospolitej
i ich biomasę po pierwszym sezonie wegetacyjnym po posadzeniu.
2. Badania laboratoryjne obejmowały:
- określenie wpływu absorbentu na właściwości retencyjne gleb poprzez laboratoryjne
wyznaczenie krzywej zdolności sorpcyjnych;
- pomiar i analizę zmian uwilgotnienia górnych warstw gleb piaszczystych po zastosowaniu
absorbentu.
Badania laboratoryjne w oparciu o doświadczenia wazonowe i pomiar wilgotności gleby
metodą TDR, umożliwiły określenie:
- stopnia zwiększenia wilgotności gleby,
- długości czasu występowania wody dostępnej dla roślin,
- analizę składu chemicznego odcieków wody z mieszaniny gleby i absorbentu.
Zastosowanie hydoabsorbentu ZEBA SP pozytywnie wpłynęło na udatność
odnowienia zrębu na słabych glebach piaszczystych. Wyraźnie lepsza przeżywalność
sadzonek po pierwszym okresie wegetacji miała miejsce w przypadku zastosowania
absorbentu poprzez zamaczanie systemów korzeniowych drzewek bezpośrednio przed
sadzeniem w wodnym roztworze preparatu, tzw. otoczkowanie. Liczba sadzonek, które
przeżyły była w tym przypadku o 8% większa niż na powierzchni kontrolnej i o 12 %
większa niż na powierzchni z zastosowanym absorbentem jako podsypka pod sadzonkę.
Zastosowanie preparatu ZEBA SP poprzez zamaczanie systemów korzeniowych
drzewek bezpośrednio przed sadzeniem w wodnym roztworze preparatu skutkowało lepszym
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wzrostem sadzonek. W doświadczeniu z takim sposobem aplikacji sadzonki były średnio o
około 15% wyższe niż na powierzchni kontrolnej i na powierzchni z podsypką. Różnice w
średniej wysokości sadzonek były statystycznie istotne.
Zastosowanie absorbentu w ilości 0,5% zwiększyło efektywną i potencjalną retencję
użyteczną gleb o 17%. 0,5% zawartość preparatu ZEBA SP wydłuża czas wysychania gleby
od stanu maksymalnego do minimalnego uwilgotnienia od 9 do 14 dni w porównaniu z glebą
bez absorbentu. Szybkość wysychania gleby po zastosowaniu absorbentu zmniejsza się od
20% do 70%, szczególnie w pierwszych dniach po dopływie wody do gleby.
Zastosowanie hydroabsorbentu zwiększa ilość anionów azotanowego, siarczanowego i
fosforanowego oraz kationu potasowego w wodzie odciekającej z gleb. Natomiast blokuje
wymywanie kationów wapniowego i magnezowego.
Przeprowadzone badania zostały upublicznione w postaci pięciu publikacji naukowych:
1. Boczoń A., Wróbel M., Ptach W., 2009 Effects of hydrogel application on growth of
seedlings on unproductive forest areas. 2009, Ekologija. Lietuvos Mokslu Akademija
Vol. 55 nr 1, s. 9-19. – 2 pkt
2. Boczoń A., Wróbel M., 2010: Zmiana retencyjnych właściwości gleb po zastosowaniu
hydrożelu. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Zeszyt 548 Część I, 25-32
– 6 pkt.
3. Boczoń A., Wróbel M., 2012: Wpływ zastosowania hydrożelu ZEBA SP na stan
uwilgotnienia gleby piaszczystej. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich 3/III,
155-166 – 5 pkt.
4. Ptach W., Boczoń A., Wróbel M., 2009: The use of hydrogel in afforestation of
postindustrial areas Journal of Water and Land Development No. 13b, 125–135 – 4
pkt.
5. Boczoń A., Wróbel M., Ptach W., 2009: Wzrost sadzonek i udatność upraw sosny
pospolitej na gruncie porolnym po zastosowaniu hydrożelu. Monografie Komitetu
Inżynierii Środowiska PAN vol 56. s. 61-68
Prace na rzecz wielkoobszarowego monitoringu lasów.
Ważną częścią mojej pracy naukowej są zadania realizowane na różnych poziomach
wielkoobszarowego monitoringu lasów. W pracach tych biorę udział głównie jako
wykonawca prac terenowych, ale również jestem kierownikiem badań i opracowań
naukowych. Prace terenowe realizowane są na stałych powierzchniach wielkoobszarowej
inwentaryzacji stanu lasów (WISL), a w zależności od realizowanego programu badań są one
prowadzone w siatce kwadratów o różnej wielkości. W ramach europejskiego projektu:
534014: BioSoil Forest Biodiversity. Okres realizacji: 2006–2008; Zakład wiodący: Zakład
Siedliskoznawstwa, zakłady współpracujące: Zakład Lasów Naturalnych IBL, BULiGL o/
Białystok, SGGW, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu; zespół autorski: Janusz Czerepko,
Andrzej Boczoń, Adam Cieśla, Anna Forycka, Marek Ksepko, Artur Obidziński, Rafał Paluch,
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Andrzej Rodziewicz, Wojciech Różański, Karol Sokołowski, Wojciech Szwed, Michał Wróbel.
Zleceniodawca: Unia Europejska
uczestniczyłem w pracach terenowych dotyczących oceny bioróżnorodności lasów w Polsce i
w opracowaniu monografii:
Czerepko J.(red), Boczoń A., Cieśla A, Forycka A., Ksepko M., Obidziński A., Paluch R.,
Rodziewicz A., Różański W., Sokołowski K., Szwed W., Wróbel M. 2008: Stan różnorodności
biologicznej lasów w Polsce na podstawie powierzchni obserwacyjnych monitoringu. IBL,
Sękocin Stary.
W ramach projektu:
BLP-371: Osłona naukowa nad realizacją drugiego cyklu Wielkoobszarowej Inwentaryzacji
Stanu Lasu (WISL 2010-2014). Okres realizacji: 2011-2015; zespół autorski: Marek
Jabłoński (główny autor), Sławomir Ambroży, Jan Banaś, Andrzej Boczoń, Kazimierz
Borowski, Jan Broda, Piotr Budniak, Leszek Bujoczek, Joanna Cichowska, Adam Cieśla,
Michał Dzwonkowski, mgr Ewa Fronczak, Leszek Gawron, Jan Głaz, Ryszard Gniady, Piotr
Gołojuch, Marcin Jabłoński, Tomasz Jabłoński, Marcin Jachym, Roman Jaszczak, Aleksandra
Kloczkowska, Damian Korzybski, Adam Kudlewski, Paweł Lech, Jan Lech, Michał Łakomiec,
Marcin Mionskowski, Stanisław Miścicki, Bożydar Neroj, Rafał Paluch, Jacek Przypaśniak,
Grzegorz Rączka, Zdzisław Rzecznik, Adam Sikora, Maciej Stopyra, Krzysztof Sućko, Damian
Sugiero, Michał Wróbel, Grzegorz Zajączkowski, Jacek Zajączkowski, Stanisław
Zajączkowski, Stanisław Zięba, Robert Zygmunt.
Powadziłem kontrolę wykonania badań i pomiarów na powierzchniach WISL.
W ostatnich latach jestem jednak najbardziej związany z pracami obejmującymi
badania na powierzchniach monitoringu stanu lasów związanych z realizacją zadań
europejskiego programu ICP-Forests: Prowadzone prace w ramach tego programu służą
dostarczeniu danych o środowisku leśnym w celu kształtowania polityki w zakresie
odnoszącym się do przyjętych w Unii Europejskiej międzynarodowych konwencji (Ramowa
Konwencja ONZ o Zmianach Klimatu - UN FCCC, Konwencja o Transgranicznym
Przemieszczaniu się Zanieczyszczeń Powietrza na Dalekie Odległości - CLRTAP, Konwencja
o Różnorodności Biologicznej – CBD) i programów działań – 6. Planu Działań na rzecz
Środowiska (6th EAP), Tematycznej Strategii Ochrony przed Zanieczyszczeniami Powietrza
(TSAP) i Planu Działań Leśnych (FAP). Na powierzchniach I rzędu wykonuję badania
terenowe dotyczące stanu lasów. Na potrzeby corocznych raportów o stanie lasów w Polsce
zajmuję się zagadnieniami występowania suszy na terenach leśnych. Niektóre z tych prac są
zaliczone do osiągniecia naukowego będącego podstawą ubiegania się o stopień doktora
habilitowanego. Natomiast na powierzchniach monitoringu intensywnego (powierzchnie SPO
MI) od roku 2011 prowadzę badania obiegu wody w ekosystemach leśnych. W ramach
krótkiego, bo trwającego 13 miesięcy projektu:
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240105: Badania zmienności warunków wodnych gleb i przyrostów drzew na powierzchniach
intensywnego monitoringu lasu. Okres realizacji: 2011−2012; zakład wiodący: Zakład
Ekologii Lasu; zakład współpracujący: Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi; zespół
autorski: Andrzej Boczoń, Małgorzata Dudzińska, Anna Kowalska, Michał Wróbel.
Zleceniodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – działalność statutowa
utworzyłem system monitorowania elementów obiegu wody w ekosystemach leśnych na
powierzchniach monitoringu intensywnego SPO MI. Na powierzchniach SPO MI została
zainstalowana aparatura badawcza zakupiona w ramach działania D3 Water budget w
projekcie FutMon Forest Monitoring for the future finansowanego w ramach programu
LIFE+. Pomiary na powierzchniach wykonywane są zgodnie z wymaganiami ICP-Forests
określonymi w:
Raspe S, Beuker E, Preuhsler T, Bastrup-Birk A., 2010: Meteorological Measurements.
Manual Part IX, 36 pp. In: Manual on methods and criteria for harmonized sampling,
assessment, monitoring and analysis of the effects of air pollution on forests, UNECE ICP
Forests Programme Co-ordinating Centre, Hamburg. ISBN: 978-3-926301-03-1.
Rozpoznanie elementów obiegu wody na tych powierzchniach było podstawą do
realizacji projektu:
BLP-385: Badania dostępności wody w glebach leśnych i jej wpływ na przyrost grubości
drzew gatunków lasotwórczych na powierzchniach SPO III rzędu. Okres realizacji: 20122015; Zakład wiodący: Zakład Ekologii Lasu; zakład współpracujący: Zakład Zarządzania
Zasobami Leśnymi; zespół autorski: Andrzej Boczoń, Małgorzata Dudzińska, Anna Kowalska,
Magdalena Janek, Michał Wróbel.
Zleceniodawca: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
Głównym celem podjętych prac było poznanie wpływu czynników meteorologicznych
i dostępności wody glebowej na zmiany grubości pni u sosny, świerka, dębu i buka.
Przeprowadzone badania wykazały, że najlepsze warunki wzrostu drzew pod względem
dostępności wody glebowej w sezonie wegetacyjnym występują w latach z zimnym
przedwiośniem, skutkującym późne topnieniem śniegu oraz z wysokimi opadami deszczu w
okresie wiosenno-letnim. Najsilniej wpływ deficytu wody na wzrost drzew zaznaczył się w
roku 2015, w którym odnotowano najniższy przyrost drzew. Poza mniejszym przyrostem
sezonowym, najbardziej zauważalną reakcję drzew na stres suszy w 2015 r. można było
zaobserwować u dębów, u których doszło do zmniejszenia obwodu pnia w okresie głębokiego
deficytu wody glebowej, co może skutkować znacznym pogorszeniem kondycji dębów na tej
powierzchni w kolejnych latach.
Prowadzone badania na powierzchniach SPO MI skutkowały ważnymi publikacjami,
których byłem współautorem:
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1. Kowalska A., Astel A., Boczoń A., Polkowska Ż. 2016: Atmospheric deposition in
coniferous and deciduous tree stands in Poland. Atmospheric Environment 133 () 145
- 155 http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2016.03.033 - 35 pkt. IF=3,629
2. Kowalska A., Boczoń A., Hildebrand R., Polkowska Ż. 2016: Spatial variability of
throughfall in a stand of Scots pine (Pinus sylvestris L.) with deciduous admixture as
influenced by canopy cover and stem distance. Journal of Hydrology.
doi:10.1016/j.jhydrol.2016.04.023 – 45 pkt, IF=3,483
Warunki wodne i przemiany siedlisk hydrogenicznych
Badania zapoczątkowane na terenie Puszczy Białowieskiej w ramach wyżej
opisanego grantu własnego KBN były kontynuowane w ramach kolejnych projektów
BLP-299. Opracowanie metod zagospodarowania i ochrony leśnych siedlisk hydrogenicznych
w kontekście zachodzących zmian sukcesyjnych. Okres realizacji 2006-2009. Zespół autorów:
Janusz Czerepko, Andrzej Boczoń, Karol Sokołowski, Michał Wróbel. Zleceniodawca:
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
662037: Wpływ stawów bobrowych i sztucznych zbiorników małej retencji na drzewostan i
zasoby wód w dolinie rzecznej. Okres realizacji: 2008; Zakład Siedliskoznawstwa; zespół
autorski: Andrzej Boczoń, Michał Wróbel, Valentyn Syniaiev − stażysta z Ukraińskiego
Instytutu Badawczego Leśnictwa i Melioracji Leśnych w Charkowie (Ukraina).
Zleceniodawca: Minister Środowiska ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
662048: Ocena zmian różnorodności biologicznej na siedlisku olsu jesionowego z punktu
widzenia jego restytucji i ochrony w lasach północno-wschodniej Polski. Okres realizacji:
2009, Zespół autorów: Janusz Czerepko Karol Sokołowski, Dmitry Kułagin - stypendysta z
Instytutu Badawczego Leśnictwa w Gomlu (Białoruś), Michał Wróbel, Andrzej Boczoń,
Zleceniodawca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Podjęte w nich zagadnienia obejmowały poza zmianami zachodzącymi w nich zmianami
także propozycje ich zagospodarowania w celu ich ochrony ale także zrównoważonego
gospodarowania. Zajęto się także wpływem działalności bobrów na zmiany zachodzące w
siedliskach i drzewostanach nad ciekami wodnymi.
W badaniach leśnych siedlisk hydrogenicznych wykazano zmiany zarówno w składzie
gatunkowym, jak i strukturze pionowej fitocenoz zespołach mokradeł leśnych, które zaszły na
przestrzeni kilkudziesięciu lat. Szczególne znaczenie miał bujny rozwój drugiego piętra
drzewostanu, podszytu i warstwy zielnej, przy jednoczesnym spadku pokrycia warstwy
mchów. Badania roślinności wskazują na proces osuszania się siedlisk. W badaniach
dotyczących bobra europejskiego zajęto się ich wpływem na stany wód gruntowych w rejonie
zbiorników oraz ich wpływ na drzewostan. Stwierdzono, że rozbudowanie przez bobry
istniejących budowli piętrzących może prowadzić do powstania niekontrolowanych
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wielkopowierzchniowych zalewów. Na terenach podtopienia powstałego wskutek
działalności bobrów gwałtownie obniża się przyrost drzew, wiele z drzew już po 2 latach
zalania zamiera. .Na terenach z długotrwałym zalaniem zamarło blisko 80% drzew, a
przetrwały jedynie rosnące na granicy zalewu.
Efektem przeprowadzonych badań było także dziewięciu publikacji naukowych:
1. Czerepko J., Boczoń A., Wróbel M., Gawrys R., Sokołowski K., 2018: Removal of
birch as a means of protecting raised bog mossy vegetation Ledo-Sphagnetum
magellanici. Wetlands Ecology and Management https://doi.org/10.1007/s11273-0189601-3, 30 pkt., IF=1,508.
2. Czerepko J., Wróbel M., Boczoń A., Sokołowski K. J. The response of ash-alder
swamp forest to increasing stream water level caused by damming by the European
beaver (Castor fiber L.) (angielski) Journal of Water and Land Development, nr 13 a,
2009, s. 249-262, - 4 pkt.
3. Czerepko J., Wróbel M., Boczoń A., 2006: Próba określenia reakcji siedliska olsu
jesionowego na podniesienie poziomu wody w cieku. Leśne Prace Badawcze, 4: 7-16.
– 4 pkt.
4. Grajewski S., Okoński B., Boczoń A. 2009: Variability of groundwater table,
atmospheric precipitation and temperature in swamp habitats of the Zielonka Forest
Landscape Park, Journal of Water and Land Development nr 13a, s. 85-101 – 4 pkt.
5. Czerepko J., Boczoń A., Sokołowski W. A., 2005: Threats of natural forest wetlands in
changing environment. W “Protection of soil and water resources in forestry areas”,
str. 7-16, Warszawa – 6 pkt
6. Czerepko J., Boczoń A., Nikitin A., 2005: Threats of alder swamp forests in a
changing environment. W “Anthropogenic influence on wetlands biodiversity and
sustainable management of wetlands”, str. 21-33, Warszawa – 12 pkt
7. Boczoń A., Wróbel M., Syniaiev V., 2009: The impact of beaver ponds on tree stand in
a river valley, Journal of Water and Land Development nr 13a, s. 313-327 – 4 pkt.
8. Boczoń A., Wróbel M., Syniaiev V., 2009: Wpływ stawów bobrowych na zasoby wodne
zlewni na przykładzie badań w Nadleśnictwie Browsk Leśne Prace Badacze – 6 pkt.
9. Wróbel M., Boczoń A., Gawryś R., Kowalska A., Krysztofiak-Kaniewska A. 2016.: The
Effect of Beaver Activity on Artificial Impoundment on the Braszcza River in the
Białowieża Primeval Forest. Baltic Forestry. Vol. 22, No. 2 (42), 46-50 – 15 pkt.,
IF=0,635
Zdobyte doświadczenia i wiedza dotycząca zależności między roślinnością i zmianami
warunków na terenach przybrzeżnych cieków skutkowała także współpracą z innymi
jednostkami naukowymi, w wyniku której ukazał się dwie publikacje:
1. Brandyk A,, G. Majewski G. , A. Kiczko A., A. Boczoń A., M. Wróbel M. PorrettaTomaszewska P.: Ground Water Modelling for the Restoration of Carex Communities
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on a Sandy River Terrace, Sustainability2016,8, 1324; doi:10.3390/su8121324, 20 pkt
IF- 1,789,
2. Brandyk A,, Majewski G. , Kiczko A., Boczoń A., Wróbel M. Porretta-Tomaszewska
P.: Ground water levels of a developing wetland implication for water management
goals. Environmental Engineering V. Edited by Małgorzata Pawłowska & Lucjan
Pawłowski Taylor & Francis Group, 6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300,
Boca Raton, FL 33487-2742 CRC Press 2016, Pages 25–32, Print ISBN: 978-1-13803163-0, eBook ISBN: 978-1-315-28196-4
DOI: 10.1201/9781315281971-5, 15 pkt.
Moja pozostała działalność badawcza, w której pełniłem funkcje współwykonawcy obejmuje
głównie zagadnienia związane z warunkami wodnymi w realiach prowadzenia gospodarki
leśnej i obejmuje m.in. kwestie:
a) nawadniania szkółek leśnych:
Projekt: Nowelizacja wytycznych stosowania deszczowni w szkółkach leśnych z 1991 r. ze
szczególnym uwzględnieniem nowych systemów deszczujących oraz sterowania procesem
deszczowania. Okres realizacji: 2001, gł.wyk.: E. Pierzgalski, J. Tyszka, A. Boczoń, T.
Wawrzoniak, B. Wiślińska, J. Jeznach, S. Żakowicz. Zleceniodawca: Dyrekcja Generalna
Lasów Państwowych
Zakończony wydaniem nowych wytycznych do stosowania na szkółkach leśnych:
Pierzgalski E., Tyszka J., Boczoń A., Wiśniewski S., Jeznach J., Żakowicz S., 2002: Wytyczne
nawadniania szkółek leśnych na powierzchniach otwartych. Centrum Informacyjne Lasów
Państwowych, Warszawa.
Oraz publikacją: Pierzgalski E., Jeznach J., Boczoń A., 2003: Badania eksploatacyjne
urządzeń nawadniających w szkółkach leśnych. W „Kształtowanie i ochrona środowiska
leśnego”. Wydawnictwo AR w Poznaniu, s. 210-216.
b) retencji wodnej w lasach
projekty:
BLP-239: Odbudowa zasobów wodnych w siedliskach nadmiernie odwodnionych oraz
adaptacja urządzeń melioracji wodnych do pełnienia funkcji retencyjnych. Lata realizacji:
2003 Zakład wiodący: Zakład Siedliskoznawstwa Zakłady współpracujące: Katedra
Kształtowania Środowiska SGGW, Zespół autorski: Edward Pierzgalski, Andrzej Boczoń, Jan
Tyszka, Janusz Czerepko, Tomasz Gnatowski, Ryszard Oleszczuk, Wiesław Ptach,. Katarzyna
Winiczenko, Marcin Fortuński, Michał Wróbel, Andrzej Stolarek Zleceniodawca: Dyrekcja
Generalna Lasów Państwowych
BLP-310. Określenie potrzeb, możliwości i sposobów zwiększania retencji wodnej w
siedliskach leśnych. Okres realizacji: 2006-2009. Zespół autorów: Edward Pierzgalski
Jan Tyszka, Andrzej Boczoń, Magdalena Janek, Michał Wróbel, st. techn. Andrzej Stolarek,
Janusz Czerepko, Karol Sokołowski, Lucyna Błędowska, Andrzej Ryś, Tomasz Gnatowski, Jan
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Szatyłowicz, Katarzyna Haponiuk-Winiczenko, Rafał Wojtkowski. Zleceniodawca Dyrekcja
Generalna Lasów Państwowych
20-U-31: Potrzeby, kierunki i metody retencjonowania wód na obszarze zarządzanym przez
Państwowe Gospodarstwo Leśne. Okres realizacji: 2007; Zakład Siedliskoznawstwa; zespół
autorski: Edward Pierzgalski, Andrzej Boczoń, Janusz Czerepko, Jan Tyszka, Stefan
Wiśniewski, Michał Wróbel.
670118: Skutki i prognoza zmian w siedliskach przyrodniczych i drzewostanach na
wybranych obszarach objętych oddziaływaniem urządzeń małej retencji oraz ocena
funkcjonowania wybranych urządzeń małej retencji i potrzeb jej modernizacji w
Nadleśnictwie Pomorze. okres realizacji: 2012; Zakład Ekologii Lasu; zespół autorski:
Edward Pierzgalski, Janusz Czerepko, Andrzej Boczoń, Karol Sokołowski,. Michał Wróbel,
Radosław Gawryś.
Zleceniodawca: Nadleśnictwo Pomorze;
242019: Wpływ infrastruktury małej retencji na zmiany warunków wodno-glebowych siedlisk
leśnych. Okres realizacji: 2009– 2011; Zakład Ekologii Lasu; zespół autorski: Michał
Wróbel, Andrzej Boczoń.
240122. Wykorzystanie modelowania numerycznego do oceny oddziaływania urządzeń małej
retencji w obszarach leśnych, okres realizacji 2016-2019. Zespół autorki Michał Wróbel,
Andrzej Boczoń, Radosław Gawrys, zleceniodawca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego – działalność statutowa
Zasady gospodarowania wodą w lasach ze szczególnym uwzględnieniem małej retencji w
regionach górskich. Okres realizacji: 1999-2001, zespół autorów: J. Tyszka, E. Pierzgalski,
A. Boczoń, M. Fortuński, T. Wawrzoniak, B. Wiślińska, A. Stolarek, T. Szymczak.
Zleceniodawca: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
Publikacja: Wróbel M., Boczoń A., Grajewski S., Krysztofiak-Kaniewska A. 2016: The
groundwater level changes caused by modernization of water devices in the Pomorze forest
district. Infrastructure and ecology of rural areas. No III/1, 715-724. – 10 pkt.
c) ochrony przeciwpożarowej lasów
Projekt: BLP-231: Kształtowanie zasobów wodnych wilgotnych i świeżych siedlisk leśnych w
aspekcie ochrony przeciwpożarowej lasu. Lata realizacji: 2002-2004. Zakład wiodący:
Zakład Siedliskoznawstwa. Zakłady współpracujące: Samodzielna Pracownia Ochrony
Przeciwpożarowej Lasu. Zespół autorski: dr inż. Jan Tyszka, prof. dr hab. Edward
Pierzgalski, Andrzej Stolarek ,dr inż. Andrzej Boczoń, mgr inż. Marcin Fortuński, dr inż.
Barbara Ubysz, mgr inż. Piotr Rywka, Mirosław Kwiatkowski. Zleceniodawca: Dyrekcja
Generalna Lasów Państwowych
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d) Hodowli lasu
Projekt: BLP-339: Odnowienie naturalne najważniejszych gatunków lasotwórczych w Polsce
jako element strategii trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasu. Okres realizacji:
2008– 2011; Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych, Zakład Ekologii Lasu, Zakład
Zarządzania Zasobami Leśnymi, Europejskie Centrum Lasów Naturalnych, Zakład
Gospodarki Leśnej Regionów Górskich; autorzy: Tadeusz Zachara (koordynator), Sławomir
Ambroży, Jolanta Bieniek, Andrzej Boczoń, Dorota Dobrowolska, Wojciech Gil, Adam
Kaliszewski, Witold Kopryk, Aneta Michalska, Marcin Mionskowski, Justyna Nowakowska,
Grażyna Olszowska, Rafał Paluch, Grzegorz Zajączkowski.
e) Występowania trufli w lasach Polski
Projekty:
BLP-368: Możliwości ochrony i restytucji trufli letniej (Tuber aestivum Vitt.) w lasach Polski.
Okres realizacji: 2011−2013, Zakład Ekologii Lasu, zakłady współpracujące: Zakład
Ochrony Lasu i Samodzielna Pracownia Chemii Środowiska Leśnego; zespół autorów:
Dorota Hilszczańska, Andrzej Boczoń, Marek Pudełko, Aleksandra Rosa-Gruszecka, Lidia
Śmierzyńska, Michał Wróbel.
240309: Czynniki środowiska wpływające na owocnikowanie grzybów rodzaju trufla (Tuber
P. Micheli ex F.H. Wigg) w lasach Polski gł. autor: Aleksandra Rosa-Gruszecka, Andrzej
Boczoń, Cezary Bystrowski, Radosław Gawryś, Dorota Hilszczańska, Tomasz Jaworski,
Małgorzata Lissy, Radosław Plewa, Marek Pudełko, Danuta Smyklińska, Andrzej Sierpiński,
Hanna Szmidla, Grzegorz Tarwacki, Michał Wróbel, 2012-2016
f) Oddziaływania przemysłu na warunki wodne w lasach
20-U-25 Prognoza oddziaływania na wody podziemne i powierzchniowe planowanej
eksploatacji piasku ze złoża „Biały Bór” w miejscowości Biały Bór (gmina Przecław, powiat
mielecki) z uwzględnieniem wpływu na tereny leśne oraz ujęcie wody Biały Bór – Wola
Ociecka. Okres realizacji 2006-2007. Zespół autorów: Andrzej Boczoń, Edward Wiencław,
Michał Wróbel
Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO
Czerepko J., Cieśla A., Boczoń A., Sokołowski K. Opracowanie IV etapu poprzez adaptację
opracowania z roku 2011 pt. "Projekt rekultywacji dla części kopalni piasku po eksploatacji
złoża na terenach Nadleśnictwa Jabłonna - etap III". Zleceniodawca Xella
Czerepko J., Cieśla A., Boczoń A., 2009. Projekt rekultywacji dla części kopalni piasku po
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