Załącznik 2a. Autoreferat związany z ubieganiem się o stopień doktora
habilitowanego (w języku polskim)
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1. Imię i nazwisko
Paweł Zarzyński
2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich
uzyskania oraz tytuł rozprawy doktorskiej


Stopień doktora nauk leśnych w zakresie leśnictwa
Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Leśnego w Warszawie, 6 IV 2004 r.
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Tytuł rozprawy doktorskiej: Ograniczanie zgnilizn drewna dębów i lip za pomocą
iniekcji fungicydami systemicznymi
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Grzywacz


Stopień magistra inżyniera leśnictwa
Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Leśnego w Warszawie, 25 V 2004 r.
Tytuł pracy magisterskiej: Członkowie Honorowi Polskiego Towarzystwa Leśnego
w latach 1882-2000
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Grzywacz

3. Informacje o wykształceniu i dotychczasowym zatrudnieniu
Urodziłem się 25 lutego 1976 r. w Sochaczewie. W 1991 r. ukończyłem Szkołę Podstawową
im. Gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie i rozpocząłem naukę w Liceum
Ogólnokształcącym im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie. Świadectwo dojrzałości z
wyróżnieniem i medalem otrzymałem w 1995 r. Po maturze wstąpiłem na Wydział Leśny
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Podczas studiów specjalizowałem
się w zakresie ochrony przyrody. Tytuł magistra inżyniera leśnictwa uzyskałem 25 maja
2000 r. na podstawie pracy pt. „Członkowie Honorowi Polskiego Towarzystwa Leśnego
w latach 1882-2000” napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Grzywacza. Praca ta,
w nieco zmienionej i rozszerzonej formie, została w tym samym roku wydana drukiem pod
tytułem „Ludzie i fakty” z okazji jubileuszowego, setnego Zjazdu PTL, jaki miał miejsce we
wrześniu 2000 r. w Poznaniu. Po uzyskaniu dyplomu zostałem przyjęty z dniem 1 czerwca
2000 r. do Dziennego Studium Doktoranckiego przy Wydziale Leśnym SGGW. Specjalizując
się w dziedzinie mykologii i fitopatologii leśnej pod opieką promotorską prof. dr hab. Andrzeja
Grzywacza prowadziłem badania w Zakładzie Mikologii i Fitopatologii Leśnej Katedry
Ochrony Lasu i Ekologii oraz przygotowywałem rozprawę pt.: „Ograniczanie rozwoju zgnilizn
drewna dębów i lip za pomocą iniekcji fungicydami systemicznymi”. Na jej podstawie w dniu
6 kwietnia 2004 r. uzyskałem tytuł doktora nauk leśnych. Jeszcze jako doktorant w grudniu
2003 r. złożyłem do Komitetu Badań Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
wniosek o finansowanie projektu badawczego pt.: Identyfikacja substancji grzybobójczych
naturalnie występujących w drewnie oraz zastosowanie ich do ochrony pomnikowych drzew
przed zgnilizną pni” prowadzonego pod moim kierownictwem. Wniosek ten został rozpatrzony
pomyślnie i – dzięki uzyskanym funduszom – zostałem zatrudniony z dniem 1 października
2004 r. w Katedrze Ochrony Lasu i Ekologii SGGW w charakterze pracownika technicznego

2

na okres dwóch lat. W latach 2004-2007 prowadziłem tam badania z zakresu ww. projektu
badawczego.
Równolegle rozpocząłem pracę zawodową w branży zoologicznej. W latach 2005-2015 byłem
zatrudniony na stanowisku managerskim w dziale marketingu w jednej z największych
europejskich firm produkujących akcesoria dla zwierząt domowych. Od roku 2003 pracowałem
również w wydawnictwach tematycznych jako: redaktor w miesięczniku „Magazyn
Akwarium” (2003-2011), redaktor naczelny „Magazynu Akwarium” (2011-2012 i 2015),
redaktor naczelny dwumiesięcznika „Akwarium” (2011-2012), redaktor naczelny miesięcznika
„Zeszyty Akwarystyczne” (2012), redaktor prowadzący miesięcznika ZooBiznes (2014-2015),
redaktor prowadzący miesięcznika ZooBranża (od 2015) i redaktor prowadzący
dwumiesięcznika Pies Rasowy (od 2015). Od 2015 roku prowadzę samodzielną działalność
gospodarczą świadcząc usługi marketingowe oraz związane z branżą wydawniczą.
4. Podsumowanie dorobku naukowego
Ogółem jestem autorem lub współautorem łącznie 55 publikacji naukowych o tematyce
związanej z leśnictwem opublikowanych w czasopismach recenzowanych (z czego 37 po
uzyskaniu stopnia doktora nauk leśnych). Ich lista znajduje się w załączniku 3.
4.1.Liczba publikacji naukowych
Liczba publikacji

Przed doktoratem

Po doktoracie

Razem

4

16

20

6

18

24

Publikacje książkowe

1

4

5

Rozdziały w publikacjach

-

3

3

Publikacje konferencyjne

2

1

3

Razem

13

42

55

Oryginalne artykuły
naukowe
Artykuły przeglądowe
i popularyzatorskie
w czasopismach
recenzowanych

książkowych
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4.2. Wskaźniki naukometryczne
Wskaźniki liczbowe

bez publikacji będących

razem z publikacjami

dotyczące publikacji

przedmiotem oceny jako

będącymi przedmiotem

rozprawa habilitacyjna

oceny jako rozprawa
habilitacyjna

Liczba publikacji/doniesień

55

63

- przed doktoratem

13

13

- po doktoracie

42

50

Liczba prac w czasopismach z

24

26

- przed doktoratem

7

7

- po doktoracie

17

19

Liczba pozostałych prac

30

36

- przed doktoratem

6

6

- po doktoracie

24

30

5,914

6,212

0

0

5,914

6,212

409

449

- przed doktoratem

77

77

- po doktoracie

332

357

Suma punktów MNiSW wg

596

677

- przed doktoratem

131

131

- po doktoracie

465

546

naukowych ogółem

listy JCR

Sumaryczny Impact Factor
publikacji zgodnie z rokiem
opublikowania
- przed doktoratem
- po doktoracie
Suma punktów MNiSW wg
punktacji z roku
opublikowania

punktacji z roku 2018

Liczba cytowań wg bazy Web

2

of Science
Indeks Hirscha wg bazy Web

1

of Science
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5. Wykazanie osiągnięcia wynikającego 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. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311)
5.1 Tytuł osiągnięcia naukowego
Cykl ośmiu publikacji naukowych w czasopismach recenzowanych nt. „Naturalne substancje
fenolowe występujące w drewnie oraz perspektywy ich wykorzystania do ochrony drewna
drzew – pomników przyrody przed rozkładem przez grzyby”.
5.2.Spis publikacji wchodzących w skład osiągnięcia
1) Zarzyński P. 2007. The range of trophic preferences of Oak Mazegill (Daedalea quercina
(L.): Fr.) isolate examined in vitro. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio
et Industria Lignaria 6(2): 113-118 (punktacja MNiSW = 4).
2) Zarzyński P. 2009. Zdolność do dekompozycji drewna wybranych gatunków grzybów –
sprawców rozkładu typu brunatnego w warunkach ex situ. Sylwan 153 (8): 548-562 (punktacja
MNiSW = 6, IF = 0,149).
3) Zarzyński P. 2009. Zakres zdolności i preferencji troficznych drewna izolatu pniarka
modrzewiowego (Fomitopsis officinalis (VILL.) BONDARTSEV et SIGNER) pochodzącego z
obszaru chronionego „Chełmowa Góra” badany w warunkach in vitro. Parki Narodowe i
Rezerwaty Przyrody 28 (2): 15-28 (punktacja MNiSW = 2)
4) Zarzyński P. 2009. Identyfikacja i analiza ilościowa substancji o charakterze fenolowym
naturalnie występujących w drewnie wybranych gatunków drzew europejskich i egzotycznych.
Leśne Prace Badawcze Vol. 70 (1): 27-39 (punktacja MNiSW = 6)
5) Zarzyński P. 2009. Ocena zależności między występowaniem w drewnie substancji o
charakterze fenolowym a jego rozkładem przez wybrane gatunki grzybów saprotroficznych i
pasożytniczych. Leśne Prace Badawcze Vol. 70 (2): 113-122 (punktacja MNiSW = 6)
6) Zarzyński P. 2009. The evaluation of in vitro fungitoxicity of chosen phenolic compounds
naturally existing in wood by using the AG nutrient agar medium tests. Acta Scientiarum
Polonorum Silvarum Colendarum et Industria Lignaria 8(1): 43-54 (punktacja MNiSW = 4)
7) Zarzyński P. 2009. Wpływ iniekcji wybranych substancji fenolowych do pni żywych drzew
na rozkład drewna powodowany przez grzyby. Leśne Prace Badawcze Vol. 70 (3): 205–211
(punktacja MNiSW = 6)
8) Zarzyński P. 2009. Ocena praktycznej możliwości wykorzystania substancji fenolowych
naturalnie występujących w drewnie do ochrony drewna drzew pomnikowych przed grzybami
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powodującymi jego dekompozycję. Sylwan 153 (9): 579−586 (punktacja MNiSW = 6, IF =
0,149)
5.3 Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich
ewentualnego zastosowania
Celem naukowym przeprowadzonych badań było znalezienie w drewnie naturalnych substancji
chemicznych mogących znaleźć praktyczne zastosowanie jako bezpieczne środki grzybobójcze
oraz zabezpieczające (impregnujące) drewno przed rozkładem przez grzyby w szczególności
w przypadku drewna sędziwych, żywych drzew – pomników przyrody w celu przedłużenia im
życia. Podstawą tych poszukiwań było założenie, że za różnice w tempie rozkładu drewna
poszczególnych gatunków drzew przez dany gatunek grzyba odpowiada obecność w nim lub
też jej brak naturalnych związków chemicznych odgrywających rolę inhibitorów wzrostu jego
grzybni. Poszczególne etapy prac przedstawiały się następująco:


w warunkach laboratoryjnych określono zakres preferencji troficznych 12 wybranych
gatunków grzybów rozkładających drewno w stosunku do drewna 25 gatunków drzew
zarówno europejskich, jak i egzotycznych;



dokonano laboratoryjnej identyfikacji w drewnie wspomnianych 25 gatunków drzew
obecnych w nim substancji o charakterze fenolowym oraz określono ich udział w jego
suchej masie;



przy pomocy narzędzi statystyki matematycznej (badanie korelacji między udziałem
poszczególnych substancji w suchej masie drewna a tempem jego rozkładu przez
poszczególne gatunki grzybów) wytypowano substancje fenolowe występujące w
drewnie poszczególnych gatunków drzew mogących działać hamująco na wzrost
grzybni badanych gatunków grzybów;



pozyskano ww. substancje o charakterze fungicydowym i fungistatycznym oraz
doświadczalnie potwierdzono skuteczność ich działania (metoda pożywkowa);



opracowano skład mieszaniny substancji czynnych mogącej stanowić składnik nowych
środków grzybobójczych do ochrony drewna żywych drzew oraz drewna użytkowego;



dokonano aplikacji mieszanin naturalnych substancji do pni żywych drzew (autorska
metoda iniekcyjna), oraz laboratoryjnie potwierdzono skuteczność ich działania
(metoda klockowa).

Do badań wytypowano następujące gatunki grzybów: gmatwek dębowy (Daedalea quercina
(L.: Fr.) Pers.), hubiak pospolity (Fomes fomentarius (L.: Fr. Kickx), pniarek modrzewiowy
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(Fomitopsis officinalis (Vill.: Fr.) Bondartsev & Singer), pniarek obrzeżony (Fomitopsis
pinicola (Swartz: Fr.) P. Karst.), korzeniowiec wieloletni (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.),
żółciak siarkowy (Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill), czyreń sosnowy (Phellinus pini
(Brot.: Fr.) A. Ames), białoporek brzozowy (Piptoporus betulinus (Bull.: Fr.) P. Karst.),
rozszczepka pospolita (Schizophyllum commune Fr.: Fr.), stroczek domowy (Serpula
lacrymans (Wulf.: Fr.) J. Schröt.), skórnik szorstki (Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) Gray)
i wrośniak różnobarwny (Trametes versicolor (L.: Fr.) Pilát). Były wśród nich gatunki
powodujące różne typy rozkładu drewna: biały jednolity (F. fomentarius, S. commune,
S. hirsutum, T. versicolor), biały pstry (H. annosum, P. pini) oraz brunatny (D. quercina,
F. officinalis, F. pinicola, P. betulinus, L. sulphureus, S. lacrymans). Część gatunków stanowiły
typowe pasożyty drzew (F. officinalis, H. annosum, P. pini), inne należały do saprotrofów lub
pasożytów słabości (D. quercina, F. fomentarius, F. pinicola, L. sulphureus, P. betulinus,
S. commune, S. hirsutum, T. versicolor), zaś S. lacrymans zalicza się do tzw. grzybów
domowych powodujących rozkład niemal wyłącznie drewna użytkowego. Wśród testowanych
grzybów znalazły się wreszcie gatunki typowo monofagiczne (D. quercina, F. officinalis,
P. pini, P. betulinus) zasiedlające w naturze drewno zazwyczaj jednego gatunku drzewa, jak
i polifagi występujące na drewnie wielu ich gatunków (pozostałe). Taki wybór grzybów
testowych został podyktowany z myślą o możliwie najpełniejszym i wielostronnym
przebadaniu preferencji troficznych tej grupy organizmów wykazywanych w warunkach
laboratoryjnych.
Zastosowane w badaniach szczepy grzybni grzybów testowych pozyskano w lasach
Nadleśnictwa Radziwiłłów (D. quercina, F. fomentarius, F. pinicola, H. annosum,
L. sulphureus, P. pini, P. betulinus, S. commune, S. hirsutum, T. versicolor) lub otrzymano
z kolekcji czystych kultur Zakładu Mikologii i Fitopatologii Leśnej SGGW (F. officinalis,
S. lacrymans – grzybnia F. officinalis, jako gatunku chronionego została wcześniej pozyskana
za zgodą Głównego Konserwatora Przyrody MOŚZNiL na terenie obszaru chronionego
„Chełmowa Góra” w Świętokrzyskim Parku Narodowym dla potrzeb projektu badawczego
KBN nr 5PO6H02014 pt. Metody i warunki reintrodukcji i translokacji zagrożonych i ginących
w lasach grzybów nadrzewnych o właściwościach leczniczych). Grzybnię F. officinalis przed
wykorzystaniem w badaniach pasażowałem na drewnie modrzewia europejskiego (Larix
decidua Mill.), zaś grzybnię S. lacrymans na drewnie sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.).
Do badań wytypowano drewno 25 różnych gatunków drzew zarówno europejskich, jak
i egzotycznych oraz introdukowanych w Europie. Do pierwszej grupy należały: jodła pospolita
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(Abies alba Mill.), klon jawor (Acer pseudoplatanus L.), olsza czarna (Alnus glutinosa (L.)
Gaertn.), brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth.), grab pospolity (Carpinus betulus L.),
buk pospolity (Fagus sylvatica L.), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.), modrzew
europejski (Larix decidua Mill.), świerk pospolity (Picea abies (L.) H. Karst.), sosna zwyczajna
(Pinus sylvestris L.), topola osika (Populus tremula L.), dąb szypułkowy (Quercus robur L.),
wierzba krucha (Salix fragilis L.), lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) i wiąz szypułkowy
(Ulmus laevis Pall.). Grupę drugą reprezentowały okume* (Aucoumea klaineana Pierre), iroko*
(Chlorophora excelsa Benth. & Hook syn. Milicia excelsa (Welw.) C. C. Berg.), kurbial*
/„jatoba”** (Hymnaea sp.), merbau (Intsia bakeri Prain), wenge* (Millettia laurentii De Wild.),
bilinga* / „badi”** (Nauclea trillesii Merill), paduk afrykański* / „padouk”** (Pterocarpus
soyauxii Taubert), dąb czerwony (Quercus rubra L.), ipe* (Tabebuja sp.) oraz obecze* /
„samba”** (Triplochiton scleroxylon K. Schum.) (nazwy wg Polskiej norny PN-EN13556; **
- nazwy zwyczajowe stosowane powszechnie w przemyśle drzewnym).
Z sezonowanego drewna wytypowanych gatunków drzew zostały wykonane heblowane próbki
do wykorzystania w kolejnych etapach badań.

Opis uzyskanych osiągnięć
Badanie tempa rozkładu próbek drewna wykazało istnienie znacznych różnic zakresu zdolności
oraz preferencji troficznych większości testowanych gatunków grzybów obserwowanych
w warunkach laboratoryjnych w stosunku do znanych z natury. W większości przypadków
zakres preferencji troficznych danego gatunku okazywał się znacznie szerszy niż wykazywany
przez niego w przyrodzie – tj. był on w stanie rozkładać drewno znacznie szerszego spektrum
gatunków drzew. Również preferencje pokarmowe poszczególnych gatunków testowanych
grzybów okazywały się być najczęściej odmienne niż w środowisku naturalnym – najszybciej
rozkładane bywało drewno drzew, które nigdy nie są ich żywicielami w przyrodzie lub bywają
nimi tylko sporadycznie.
Na podstawie analizy chemicznej drewna stwierdzono w drewnie obecność ogółem 47
substancji o charakterze fenolowym występujących w różnych ilościach w próbkach
pochodzących ze wszystkich 25 testowanych gatunków drzew. Spośród nich udało się
zidentyfikować 38 związków chemicznych. Były to: furfural (furoaldehyd, fural, 2formylofuran, 2-furaldehyd, aldehyd 2-furylowy, aldehyd α-furfurylowy), furfurol (alkohol
furfurylowy), furanon (2-furanon), cykloheksanon, 2-propenamide,N-(aminokarbonyl), 1,48

butanodiamina-2,3-dimetoksy
metylo,

N,N,N’,N’tetrametyl,

1,4-dioksyna-2,3-dihydro-5,6-dimetylo,

2-furanokarboksy-5-(hydroksymetylo),

rezorcynol

2-cyklopenten-1-on-2-hydroksy-32,5-furanodion-3-metylo,
(rezorcyna,

aldehyd

1,3-dihydroxybenzen),

2-metoksy-6-winylofenol, 2,6-dimetoksy fenol (syringol), 2-metoksy-4-(2-propenyl) fenol
(eugenol),

1,2,3-benzenotriol

4-metoksybenzoesowy

(kwas

(pirogalol),
anyżowy),

metoksybenzenodiol,

2-metoksy-4-propenylo

wanilina,
fenol

kwas

(izoeugenol),

1,6-anhydro-beta-D-glucopyranose (levoglukosan), gwajacylo acetone, kwas wanilinowy,
3’,5’-dimetoksyacetofenon,

kwas

(propenylo)fenol,

3,4-dimetoksybenzoesowy,

kwas

acetylobenzoesowy-2,5-dimetoksy,
kwas

2,6-dimetoksy-4-

4-hydroksy-3-metoksy

acetylobenzoesowy, 4-hydroksy-3,5-dimetoksy benzaldehyd (syringe aldehyde), koniferol,
2,6-dimetoksy-4-(2-propenylo) fenol, acetosyringone + ester 4-hydroksy-3-metoksymetylo
kwasu

acetylosalicylowego,

kwas

1-(2,4,6-trihydroksyfenylo)-2-pentanon,

3-metoksy
kwas

cynamonowy

heksadekanowy

2-hydroksy-3-(3-metylo-1-butenylo)-1,4-naftalenodion

+

(kwas

(isolapachol),

koniferol,

palmitynowy),

10-H-phenoxasilin-

10,10-dimethyl, kwas 9,12-oktadekanowy Z,Z i alfa lapachone.
Poza ww. związkami chemicznymi stwierdzono również obecność szeregu innych substancji
o charakterze fenolowym właściwych tylko dla drewna niektórych spośród testowanych
gatunków. Były to: dla Tabebuja sp. – fenol, gwajakol, 1,3-izobenzofuranodione,
1,4-ftalenodione—hydroksyl; dla Hymnaea sp.: beta rezorcyloaldehyd; dla P. sylvestris:
benzaldehyd, alkohol benzylowy, benzyloaceton; dla Ch. excelsa: 6-metylo-5-hepten-2-on, 2,3dihydrobenzofuran (Coumaran), 4-hydroksy benzaldehyd; dla F. excelsior: gwajakol,
4-hydroksybenzenoetanol; dla P. tremula: kwas C6 lub podobny (bliższa identyfikacja nie była
możliwa); dla A. pseudoplatanus: gwajakol; dla S. fragilis: 4-hydroksybenzaldehyd, kwas
4-hydroksy propanobenzoesowy oraz dla M. laurentii: alkohol 2,5-dimetoksybenzylowy, fenol4-(3-hydroksy-1-propenyl) i 1-propanon-3-hydroksy-1-(4-hydroksy-3-metoksyfenylo).
W poszukiwaniu naturalnych inhibitorów wzrostu grzybni przeanalizowano łącznie 1368
zależności korelacyjnych pomiędzy zawartością w drewnie 38 różnych substancji o charakterze
fenolowym, a tempem jego rozkładu przez 12 różnych grzybów testowych w trzech wariantach
czasowych (30, 60 i 90 dni ekspozycji). Łącznie, porównując wyniki ze wszystkich wariantów
doświadczenia stwierdzono istnienie 10 substancji mogących być naturalnymi inhibitorami
wzrostu grzybów. Są to: 2-cyklopenten-1-on-2-hydroksy-3-metylo, 2-metoksy-4-propenylo
fenol (izoeugenol), 3’,5’-dimetoksyacetofenon, furanon (2-furanon), 1,4-butanodiamina-2,3dimetoksy N,N,N’,N’tetrametyl; rezorcynol (rezorcyna, 1,3-dihydroxybenzen); 1,6-anhydro9

beta-D-glucopyranose

(levoglukosan);

kwas

acetylobenzoesowy-2,5-dimetoksy;

2,5-furanodion-3-metylo oraz 2,6-dimetoksyfenol (syringol). Ogółem stwierdzono również
obecność 15 substancji mogących być naturalnymi katalizatorami wzrostu grzybów. Są to:
aldehyd 2-furanokarboksy-5-(hydroksymetylo), 2-metoksy-6-winylofenol, 2-metoksy-4-(2propenyl) fenol (eugenol); metoksybenzenodiol; gwajacylo aceton; kwas wanilinowy; kwas
3,4-dimetoksybenzoesowy; 4-hydroksy-3,5-dimetoksy benzaldehyd (syringe aldehyde);
1-(2,4,6-trihydroksyfenylo)-2-pentanon;

kwas

heksadekanowy

2-hydroksy-3-(3-metylo-1-butenylo)-1,4-naftalenodion

(kwas

(isolapachol),

palmitynowy),

10-H-phenoxasilin-

10,10-dimethyl; alfa lapachone; kwas 4-hydroksy-3-metoksy acetylobenzoesowy oraz
koniferol.
Występowanie zależności korelacyjnych pomiędzy zawartością w drewnie substancji
o charakterze fenolowym, a tempem jego rozkładu przez grzyby mogących wskazywać na
istnienie naturalnych inhibitorów tego procesu stwierdzono w przypadku 6 gatunków grzybów:
F. pinicola, H. annosum, L. sulphureus, P. pini, S. lacrymans oraz T. versicolor. Z kolei
analogiczne relacje mogące wskazywać na obecność w drewnie naturalnych katalizatorów
wzrostu grzybni wykryto w przypadku 9 gatunków grzybów: D. quercina, F. officinalis,
F. pinicola, L. sulphureus, P. betulinus, S. lacrymans, S. commune, S. hirsutum i T. versicolor.
Na podstawie wyników uzyskanych w poprzedniej fazie doświadczenia wytypowano 14
różnych substancji o charakterze fenolowym i zakupiono je w celu przetestowania w dalszych
etapach badań. Były to: eugenol, kwas wanilinowy, izoeugenol, cykloheksanon, rezorcynol,
syringe aldehyde, 2,6-dimetoksyfenol, pirogalol, kwas 4-metoksybenzoesowy, 2-furaldehyd,
furanon,

4-allyl-2,6-dimetoksyfenol,

N',N',N',N'

-

tetrametylo-4-butanodiamina

oraz

3',5'-dimetoksyacetofenon. Były wśród nich zarówno związki, które na podstawie opisanych
w poprzednim podrozdziale wyników analizy statystycznej mogły stanowić potencjalne
inhibitory wzrostu grzybni (izoeugenol, furanon, rezorcynol, 2,6-dimetoksyfenol N',N',N',N' tetrametylo-4-butanodiamina, 3',5'-dimetoksyacetofenon) jak i jego katalizatory (eugenol, kwas
wanilinowy,

syringe

aldehyde,

kwas

4-metoksybenzoesowy).

Pozostałe

substancje

(cykloheksanon, pirogalol, 2-furaldehyd, 4-allyl-2,6-dimetoksyfenol) nie zostały wskazane
przez wyniki analizy statystycznej, jednak ich wyjątkowo duże zróżnicowanie ilościowe
w drewnie poszczególnych gatunków drzew pozwalało na domniemanie o możliwym
potencjalnym oddziaływaniu na tempo wzrostu grzybni i zachęcało do zakwalifikowania do
dalszych badań.
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Testom pożywkowym poddano łącznie 14 ww. związków chemicznych oraz sześć ich
mieszanin: eugenol + izoeugenol (1:1); pirogalol + rezorcynol (1:1); eugenol + rezorcynol
(1:1); eugenol + pirogalol (1 :1); izoeugenol + rezorcynol (1:1) oraz eugenol + izoeugenol +
kwas 4-metoksybenzoesowy (1:1:1). Jako grzyby testujące wykorzystano L. sulphureus
(rozkład brunatny) oraz T. versicolor (rozkład biały jednolity).
W przypadku testów pożywkowych przeprowadzonych na grzybni L. sulphureus
w siedmiostopniowej skali uzyskano średni wynik dla testowanych substancji i ich mieszanin
równy 5,35 przy czym do najskuteczniejszych należały eugenol (4) i izoeugenol (4). Z kolei
dla testów pożywkowych przeprowadzonych na grzybni T. versicolor uzyskałem średni wynik
dla testowanych substancji i ich mieszanin równy 5,55 przy czym do najskuteczniejszych
należał eugenol (4 klasa fungitoksyczności). Uśredniając wyniki dla obydwóch grzybów
testowych do najskuteczniejszych środków zaliczały się: eugenol (4,0), izoeugenol (4,5),
pirogalol (5,0), 2-furaldehyd (5,0) i rezorcynol (5,0). Wyniki te są niezadowalające z punktu
widzenia praktycznej możliwości wykorzystania ww. substancji do ochrony drewna przed
rozkładem przez grzyby. Pod względem skuteczności hamowania rozwoju grzybni
w warunkach testów pożywkowych znacznie ustępują one stosowanym obecnie nowoczesnym
syntetycznym fungicydom, a zwłaszcza fungicydom systemicznym.
Chociaż wyniki testów pożywkowych opisane w poprzednik podrozdziale nie potwierdziły ich
zdolności do powstrzymywania rozwoju grzybni w warunkach in vitro nie można było
wykluczyć, że wprowadzone sztucznie do drewna nie będą wykazywać dostatecznego działania
w tym zakresie. Na podstawie wyników testów pożywkowych wytypowano więc pięć
substancji chemicznych, które w warunkach laboratoryjnych wykazywały najsilniejsze
działanie grzybobójcze (4 i niższe klasy fungitoksyczności) i zakwalifikowałem je do dalszych
badań. Były to: eugenol, izoeugenol, 2-furaldehyd, rezorcynol i pirogalol. Roztwory tych
substancji zostały podane grupie żywych drzew testowych metodą iniekcji hydrostatycznej.
Wyniki badań próbek drewna pochodzących z drzew poddanych iniekcyjnej aplikacji
roztworów wybranych związków fenolowych wykazały, że wszystkie testowane substancje (tj.
eugenol, izoeugenol, 2-furaldehyd, rezorcynol i pirogalol) podane tą drogą bezpośrednio do
drewna posiadają zdolność do zabezpieczania go przed rozkładem zarówno przez grzybnię
L. sulphureus (rozkład brunatny) jak też T. versicolor (rozkład biały jednolity). Nasycone nimi
drewno było rozkładane znacznie wolniej niż próbki pochodzące z drzew kontrolnych, zaś
różnice te zostały udowodnione poprzez przeprowadzone testy statystyczne.
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W trakcie przeprowadzonych badań zrealizowano wszystkie zakładane na wstępie cele projektu
badawczego. Przede wszystkim określono zakres preferencji troficznych wybranych gatunków
grzybów rozkładających drewno. Stwierdzono obecność w drewnie poszczególnych gatunków
drzew substancji które zdawały się działać hamująco na wzrost grzybów, wyizolowano je
i oznaczono oraz poddano badaniom laboratoryjnym mającym potwierdzić skuteczność ich
działania. Podjęto wreszcie próbę opracowania mieszanin substancji czynnych mogącej
stanowić składnik nowych środków grzybobójczych do ochrony drewna żywych drzew oraz
drewna użytkowego oraz zaaplikowano je do pni żywych drzew (metoda iniekcyjna), po czym
laboratoryjne potwierdzono skuteczność tego zabiegu.
Na podstawie pierwszego etapu przeprowadzonych badań określono zdolności i preferencje
troficzne wybranych gatunków grzybów rozkładających drewno względem drewna grupy
gatunków drzew. Okazało się, że preferencje troficzne poszczególnych gatunków grzybów
dość znacznie odbiegają od typowego wachlarza ich gospodarzy obserwowanych w środowisku
naturalnym.
Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono tym samym, że zdolności troficzne grzybów
rozkładających drewno badane w warunkach laboratoryjnych nie pokrywają się z ich
preferencjami pokarmowymi w naturze i praktycznie we wszystkich przypadkach są znacznie
szersze niż można to było zakładać. Zjawisko to tłumaczyć można tym, iż drewno użyte
w badaniach laboratoryjnych było drewnem martwym, wyizolowanym z żywego organizmu
drzewa, a więc pozbawionym już licznych związków chemicznych będących następstwem
przemian fizjologicznych w żywym organizmie roślinnym. Przypuszczalnie obecność
w drewnie niektórych naturalnych metabolitów sprawia, iż nie stanowi ono dogodnej pożywki
dla rozkładających go grzybów. Innym wytłumaczeniem może być brak w warunkach
laboratoryjnych ochronnej warstwy kory, która w naturze stanowi barierę trudną do przebycia
dla zarodników i strzępek grzybni wielu gatunków grzybów. Co znamienne, stosunkowo
najsłabiej rozkładane było drewno drzew gatunków egzotycznych. Można to tłumaczyć
zarówno tym, iż jako gatunki obce dla europejskich gatunków (i szczepów) grzybów nie
stanowią one dla nich dobrej bazy pokarmowej, jak również przypuszczać, że w ich drewnie
mogą występować naturalne inhibitory wzrostu grzybów.
Analiza chemiczna próbek drewna pozwoliła na stwierdzenie, iż zawiera ono najczęściej
niewielkie ilości co najmniej kilkudziesięciu związków fenolowych. przy czym większość
z nich występowała w zmiennych ilościach w drewnie wszystkich badanych gatunków drzew
zaś zaledwie stosunkowo nieliczna grupa była właściwa dla określonych ich gatunków.
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Zawartość poszczególnych związków w drewnie poszczególnych gatunków drzew była bardzo
różna i w co najmniej 25 przypadkach udało się stwierdzić istnienie matematycznych zależności
pomiędzy ilością danego związku w drewnie a stopniem jego dekompozycji przez dany gatunek
grzyba. Pozwalało to przypuszczać, że związki te mogą stanowić naturalne substancje
fungistatyczne będące w stanie zarówno powstrzymywać jak i przyspieszać rozwój grzybni.
Na podstawie badań laboratoryjnych drewna pozyskanego z drzew poddanych iniekcji
testowanymi substancjami okazało się, że wszystkie próbki były znacznie wolniej rozkładane
przez grzyby niż próbki z drzew kontrolnych lub poddanych wyłącznie iniekcjom wodnym.
Zależność tę potwierdziły testy na dwóch gatunkach grzybów, dotyczyła ona zarówno próbek
pobranych z części pni poniżej jak i powyżej punktu iniekcji.
Na podstawie powyższych wyników można zaryzykować stwierdzenie, iż w drewnie badanych
gatunków drzew nie występują substancje o działaniu stricte fungistatycznym w tradycyjnym
rozumieniu tego określenia (a więc oddziaływujące destrukcyjnie na komórki grzybów poprzez
uszkadzanie ich błony komórkowej, wrzeciona kariokinetycznego podczas podziałów jąder
komórkowych, mitochondriów ani rybosomów). Ponieważ jednak nasycane nimi drewno jest
wyraźnie wolniej rozkładane przez grzyby można przypuszczać iż niektóre zidentyfikowane
w nim substancje fenolowe w tym eugenol, izoeugenol, pirogalol, rezorcynol i 2-furaldehyd są
w stanie w naturalny sposób „impregnować” drewno czyniąc je nieprzydatnym lub mniej
przydatnym z punktu widzenia poszczególnych gatunków grzybów. Skuteczność ich działania
jest na tyle wysoka, iż można z dużym prawdopodobieństwem założyć, iż, po przeprowadzeniu
dodatkowych badań, substancje te będą mogły znaleźć praktyczne zastosowanie
w zabezpieczaniu drewna przed rozkładem przez grzyby i to zarówno w przypadku drewna
użytkowego jak też drewna żywych drzew, a w szczególności wyjątkowo cennych pod
względem przyrodniczym sędziwych pomników przyrody.
Wnioski:


Grzyby rozkładające drewno w większości przypadków wykazują w warunkach
laboratoryjnych znacznie szerszy zakres zdolności troficznych niż wskazuje to ich
występowanie w warunkach naturalnych i są w stanie wykorzystywać jako podłoże
drewno dużo większej liczby gatunków drzew.



Preferencje troficzne grzybów rozkładających drewno badane w warunkach
laboratoryjnych są w większości przypadków odmienne niż w naturze – poszczególne
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grzyby rozkładają najszybciej drewno gatunków drzew, które nie bywają ich typowymi
lub najpospolitszymi gospodarzami w przyrodzie.


W drewnie każdego z badanych gatunków drzew występuje w ilościach śladowych co
najmniej kilkadziesiąt substancji organicznych, z których większość można
zidentyfikować jako związki o charakterze fenolowym. Liczna grupa związków
fenolowych jest obecna w drewnie każdego z testowanych gatunków drzew, a mniejszą
grupę stanowią związki właściwe tylko dla drewna niektórych z nich.



Ogólna ilość związków fenolowych w drewnie jest bardzo zmienna, zależy od gatunku
drzewa, a ponadto jest dodatnio skorelowana z gęstością drewna.



Poszczególne związki fenolowe występują w drewnie badanych gatunków drzew
w różnych ilościach i proporcjach, tworząc unikalne sekwencje chemiczne, przy czym
zawartość niektórych ze zidentyfikowanych związków fenolowych w drewnie
poszczególnych gatunków drzew bywa znacząco niższa lub znacząco wyższa
w stosunku do wartości średniej.



Istnieją liczne zależności korelacyjne pomiędzy zawartością w drewnie poszczególnych
związków o charakterze fenolowym a tempem jego rozkładu przez wybrane gatunki
grzybów saprotroficznych i pasożytniczych, mogące świadczyć o obecności w drewnie
naturalnych substancji będących inhibitorami bądź katalizatorami wzrostu grzybni. Na
etapie zasiedlania drewna przez grzyby i wstępnej jego dekompozycji większe
znaczenie wydają się mieć substancje o potencjalnym działaniu przyspieszającym
wzrost grzybni poszczególnych gatunków grzybów, natomiast w późniejszych etapach
rozkładu uwidacznia się działanie substancji o potencjalnych zdolnościach do inhibicji
wzrostu grzybni.



Potencjalnymi

inhibitorami

wzrostu

grzybni

w

drewnie

mogą

być:

3’,5’-Dimetoksyacetofenon oraz 2-Metoksy-4-propenylo fenol (Izoeugenol), a także:
2-Cyklopenten-1-on-2-hydroksy-3-metylo; furanon (2-furanon); 1,4-butanodiamina2,3-dimetoksy N,N,N’,N’tetrametyl; rezorcynol (rezorcyna, 1,3-dihydroxybenzen);
1,6-Anhydro-beta-D-glucopyranose (Levoglukosan); kwas acetylobenzoesowy-2,5dimetoksy; 2,5-Furanodion-3-metylo oraz 2,6-Dimetoksy fenol (Syringol).


Potencjalnymi stymulatorami wzrostu grzybni w drewnie mogą być 2-Metoksy-4-(2propenyl) fenol (Eugenol) oraz gwajacylo aceton, a także: aldehyd 2 furanokarboksy-5(hydroksymetylo); 2-Metoksy-6- winylofenol; metoksybenzenodiol; kwas wanilinowy;
kwas 3,4-dimetoksybenzoesowy; 4-Hydroksy-3,5-dimetoksy benzaldehyd (Syringe
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aldehyde); 1-(2,4,6-trihydroksyfenylo)-2-pentanon; kwas heksadekanowy (kwas
palmitynowy); 2-Hydroksy-3-(3-metylo-1-butenylo)-1,4-naftalenodion (Isolapachol);
10-H-phenoxasilin-10,10-dimethyl; alfa Lapachone; kwas 4-hydroksy-3-metoksy
acetylobenzoesowy; 1-(2,4,6-trihydroksyfenylo)-2-pentanon i koniferol.


Związki fenolowe naturalnie występujące w drewnie w większości przypadków nie
wykazują zdolności fungistatycznych możliwych do zaobserwowania w warunkach
in vitro na podstawie testów pożywkowych.



Mimo braku powyższych zdolności drewno pochodzące z drzew poddanych iniekcji
hydrostatycznej wybranymi związkami fenolowymi jest wolniej rozkładane przez
grzyby niż drewno z drzew poddanych iniekcji wodnej lub drzew kontrolnych (bez
iniekcji).



Przypuszczalnie badane związki fenolowe, mimo braku typowych zdolności
fungistatycznych w badaniach pożywkowych, są w stanie w naturalny sposób
zabezpieczać drewno przed rozkładem przez grzyby, czyniąc je niedostępnym (lub
znacznie trudniej dostępnym) dla tej grupy organizmów.



Naturalne związki fenolowe występujące w drewnie mogą znaleźć w przyszłości
zastosowanie w ochronie przed rozkładem przez grzyby zarówno drewna użytkowego,
jak i drewna drzew żywych, np. szczególnie cennych drzew – pomników przyrody.

6. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych
6.1 Omówienie badań naukowych nie stanowiących wkładu do osiągnięcia naukowego
będącego podstawą do ubiegania się o stopień doktora habilitowanego
Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki związanej z zagadnieniem
rozkładu drewna przez grzyby oraz możliwości przeciwdziałania temu procesowi. Prowadząc
badania podczas studiów doktoranckich określiłem na podstawie inwentaryzacji terenowej
skład zespołu grzybów rozkładających drewno sędziwych dębów i lip (badania te
kontynuowałem w latach późniejszych), pozyskałem szczepy grzybni wybranych ich gatunków
oraz poddałem je testom laboratoryjnym z zastosowaniem sztucznych fungicydów
systemicznych. Obejmowały one zarówno testy pożywkowe jak i z użyciem próbek drewna
nasyconych tymi preparatami i poddanych kontrolowanemu rozkładowi na grzybni. Następnie
doświadczalnie przetestowałem różne możliwości aplikacji tych substancji do drewna
rosnących drzew. Owocem tych eksperymentów było opracowanie oryginalnej, autorskiej
15

metody podawania substancji płynnych bezpośrednio do pni drzew przy zastosowaniu iniekcji
grawitacyjnej. Przy jej użyciu przetestowałem kilka różnych fungicydów systemicznych pod
kątem możliwości ich wykorzystania do zabezpieczania drewna żywych drzew przed
rozkładem przez grzyby. W latach późniejszych potwierdziłem skuteczność tej metody jako
sposobu aplikacji substancji płynnych do drzew przeprowadzając serię doświadczeń z użyciem
sztucznych barwników. Przetestowałem również jej efektywność w zależności od grubości pni
drzew wobec których jest stosowana. Badania te potwierdziły, że ma ona wszelkie podstawy
do zastosowania w praktyce do ochrony drewna wyjątkowo okazałych, pomnikowych drzew.
Doświadczalnie potwierdziłem również skuteczność zastosowania wybranych naturalnych
substancji fenolowych występujących w drewnie jako środków chroniących je przez rozkładem
przez wybrane gatunki grzybów.
Odrębnym kierunkiem moich zainteresowań badawczych jest zagadnienie sędziwych drzew,
pomników przyrody, ich inwentaryzacja i ocena stanu zdrowotnego. W latach 2000-2001
dokonałem inwentaryzacji ich dokumentacji oraz określiłem faktyczną liczebność
pomnikowych okazów Polsce z podziałem na gatunki (metoda ankietowa obejmująca
województwa, powiaty i gminy całej Polski). W latach 2001-2018 dokonałem inwentaryzacji
terenowej ponad 500 najokazalszych drzew pomnikowych Polski oraz krajów ościennych.
Owocem tych prac był szereg publikacji w czasopismach naukowych oraz popularnonaukowych dotyczących, m.in. aktualnych danych pomiarowych tych drzew, ich stanu
zdrowotnego oraz zagadnień związanych z metodyką pomiarów i określania ich grubości i
wieku. Ukazały się również dwie obszerne publikacje książkowe mojego współautorstwa nt.
pomników przyrody w Polsce. Obecnie badania te są kontynuowane, zaś jednym z ich dalszych
celów jest przygotowanie wytycznych oraz list drzew-kandydatów, do objęcia nowymi
formami ochrony wynikającymi z kategoryzacji pomników przyrody (projekt podziału
pomników przyrody na trzy kategorie w zależności od ich znaczenia przyrodniczego,
historycznego i społecznego).
Pobocznym nurtem moich zainteresowań związanych z leśnictwem jest historia tej gałęzi
przemysłu i dyscypliny nauki, szczególnie widziana poprzez pryzmat dokonań tworzących ją
postaci. Jestem autorem trzech książek oraz licznych fragmentów i rozdziałów opracowań
monograficznych oraz samodzielnych publikacji w czasopismach naukowych i popularnonaukowych (m.in. na temat dziejów szkolnictwa leśnego w Polsce). Opracowałem m.in. rys
historyczny dziejów „Sylwana” – najstarszego europejskiego czasopisma leśnego, na bieżąco
przygotowuję do publikacji życiorysy kolejnych Członków Honorowych PTL (do którego
należę od lutego 2001 r.), przez szereg lat współpracowałem ze Słownikiem Biograficznym
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Techników Polskich pod redakcją prof. Józefa Piłatowicza gdzie opracowywałem biogramy
zasłużonych postaci polskiego leśnictwa. Na zlecenie PWN przygotowałem obszerny rozdział
dotyczący historii nauk leśnych dla potrzeb redagowanej właśnie publikacji pt.: „Historia nauk
ścisłych i przyrodniczych”.
Poza tematyką leśnictwa od 2004 r. jestem związany zawodowo z zoologią, a szczególnie z
akwarystyką. Jestem autorem lub współautorem ponad 3000 publikacji z tego zakresu w tym
21 książek, zaś dalsze pozycje książkowe znajdują się obecnie w przygotowaniu lub oczekują
na druk.
6.2 Pozostałe publikacje

Zestawienie liczbowe publikacji
Rodzaj publikacji
Oryginalne artykuły naukowe
Artykuły przeglądowe i popularyzatorskie w
czasopismach recenzowanych
Publikacje książkowe związane z leśnictwem
Publikacje konferencyjne
Rozdziały książek
Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia
Publikacje o charakterze popularnym w
czasopismach nierecenzowanych związane z
leśnictwem
Publikacje o charakterze biograficznym w
słownikach leśnych
Artykuły przeglądowe i popularyzatorskie w
pismach recenzowanych nie związane z
leśnictwem
Publikacje książkowe związane z zoologią
Rozdziały w publikacjach książkowych
związanych z zoologią
Publikacje o charakterze popularnym w
czasopismach nierecenzowanych nie związane z
leśnictwem
Razem
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5
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5

5

-
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-

1

1
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109

3536
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Razem

Poza publikacjami naukowymi posiadam bogaty dorobek publicystyczny związany
z popularyzowaniem wiedzy leśnej obejmujący 235 artykułów opublikowanych w 19
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czasopismach nierecenzowanych (wydawnictwa popularno-naukowe, popularne, prasa
codzienna – m.in. Las Polski, Łowiec Polski, Poznajmy Las, Głos Lasu, Echa Leśne, Przyroda
Polska, Fauna i Flora, Parki Narodowe). Jestem również autorem lub współautorem (minimum
50% wkładu pracy w przygotowanie publikacji) 21 publikacji książkowych związanych z
zoologią wydanych drukiem w łącznym nakładzie ponad 50 tys. egzemplarzy.
Jestem także autorem lub współautorem licznych publikacji nie związanych z leśnictwem
z zakresu zoologii, marketingu, sprzedaży i sportu. Łącznie jestem autorem lub współautorem
3645 publikacji drukowanych, jakie ukazały się w 72 periodykach polskich, litewskich,
rosyjskich, węgierskich i angielskich (stan na dzień 15 marca 2019 r.).
Lista ważniejszych publikacji znajduje się w załączniku 3.
6.3. Kierowanie projektami badawczymi
„Identyfikacja substancji grzybobójczych naturalnie występujących w drewnie oraz
zastosowanie ich do ochrony pomnikowych drzew przed zgnilizną pni” – Komitet Badań
Naukowych, 2004–2006, projekt badawczy nr 2 P06L 044 27 – kierownik projektu.
6.4 Stypendia i nagrody naukowe


Nagroda Zespołowa III Stopnia za Osiągnięcia Dydaktyczne Rektora Szkoły Główniej
Gospodarstwa Wiejskiego (za publikację książkową „Wielki Atlas Ryb Akwariowych”
– 31 VIII 2016)

7. Działalność dydaktyczna
Mój dorobek dydaktyczny obejmuje prowadzenie w latach 2000-2004 zajęć ze studentami
studiów dziennych i zaocznych Wydziału Leśnego SGGW w ramach przedmiotu fitopatologia
leśna (ćwiczenia stacjonarne i terenowe) oraz ochrona przyrody (ćwiczenia terenowe).
W 2003 r. prowadziłem również na Wydziale Leśnym autorskie zajęcia fakultatywne pt.:
„Drzewa pomnikowe Polski i Świata”.
W latach 2006-2008 czterokrotnie byłem współprowadzącym autorskiego wykładowego
fakultetu ogólnouczelnianego pt.: „Podstawy akwarystyki słodkowodnej”, który cieszył się
wśród studentów dużą popularnością. Od roku 2008 regularnie prowadzę również analogiczne
zajęcia z wykładowym językiem angielskim dla uczestników studiów zagranicznych Wydziału
Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Poza tym od 2008 r. jestem współprowadzącym
autorskiego fakultetu „Zwierzęta egzotyczne w domu” adresowanego do studentów I rocznika
studiów stacjonarnych Wydziału Medycyny. Weterynaryjnej SGGW. W latach 2015-2016
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