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DrAndrzeiBorkowskiurodzilsie17・08・1964r・WMaslowieww申SwiQtOkrzyskim・
studianaWydzialeBiologiiWyzszeiSzkolyPedagogiczneiwBLelcachukohczylw1989r・
pracQrOZPOCZ密WtymSamymrOkunaetaciepracownikanaukowo−teChnicznegowhstytucie
BiologiiUniwersytetuJmaKochanowskiegowKielcach・

wlatach1989−19992atnhionybyIjakoasystentnaukowo−dydaktycmy・Wroku1999
uzyskalstoplehdoktoranaukleSnychnapodstawierozpravTy，・Zagrozeniadrzewostm6w

leSnychprzezcetyhceTbmicuspinPerdt＝Q・・）iTbmieusminor（Haのwokdltartak6wi
skhdnicdreⅧaWGdrachSwiQtOkrzyskich

・Od1999r・POuZySkaniudoktoratupractliena

etacieadiuIktaimulww0−dydaktycznegowZakhdzieEkologiiiOchronySrodowiska
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licencjackichwInstymcieBioIogiiUJK・

wramachdziatalnoSciorganizacyinqiw1999r・PelniI魚mk衰SekretarzaInstytutow匂
KomiBiReknrtacyineinastudianiestaqoname・Wlatach1999−2004pehilEmk涙
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ocenyNauczycieliAkademickich・Od2013r・jestczlonkiemInstytutoweiKom画ds・
prowadzeniarozm6wkwamkacかychnastudiastadonameIIstopnla・

DrA．BorkowskiuczestnlcZyIwdwdchgrmtachbadawczychKBN−Wjedn阿nznich
poswieconemuowadomZrOdz・Sco切崩ebyZkierownikiem；Wdrughzai‖poSvl喧conemu
ekologiiibiologiiowaddwzrodz・ZW鉢owatych（Tbrtricidde）ikomikowatych（Sco妨dae）
d．zewostandwjodlowychSPN−jakowykonawca・

ponadtobraludzialw4uczelnianychpr（加ktachbadawczychwramachbadahwtasnychi
statutowych，pOSWeCOnyCh Sco砂嵐e zasiedlai勘Ch drzewaiglaste，OCenie strat w

przyrostachdrzewostan6wwzasieguoddzialywalhazak胱wprzemystudzewnegow
GbrachSwietokrzyskich，OCeniewstQpOWaniaszkodnik6wpierwotnychsosnyicetyhcdw

metodapow・POdokapowychorazmetodaGERAB・GER−10・OCeniezagQSZCZeniaidymiki
liczebnoSciowad6wkambioiksylofagicznychnadrzewachiglastych・AktL血nieuczestniczy

wuczemanyn岬QiekciebadahstatutowychpoSwiQCOnemubiordmorodnoSciibiologii

organizm6wwybranychgrupowadbwiro触cmonionychPoIskiphiwsch・jako
wykonawca・Wlatach2001−20050raZW2010r・WramaChFestiwaluNauki（6edy帥
prowadziZwarsztatynaukowepoSwieconeproblematyceentomologiileSneiiochronylasu・

DrA．Borkowskiprowadziwsp6ZpracQZeSWhQtOkrzyskimPakiemNarodowymw
aspekciebadahnaukowychnadzw旬kamiorazkomikamidrzewostan6wjodlowych・Ponadto

utr2坤m房ko血ddyzRDLPRadomzwiqzmezprowadzonymibadmiami・ZWlaszczaw
NadleSnictwieZagnafLSk．

OcenadorobkunaukdWegO

publikowanydorobeknaukowydrAndrz軸Borkowskiegoliczyogblem33prace

（aJtykuZy）orazlmonogranQ・SpoSrbdopublikowanychaHykuZdw7zn軸esiewbazie
JoumalCitacionReports・SumarycznyIFzgodniezrokiemop皿kowaniawynosi5・497Zag
sumaryc狐yIFnadzieh31・12・2012wynosilO・833・Liczbaartykutdwopublikowanychw

czasopismachzn軸iPyChsieaktualniewJomalCitacionRepo垂adanya重来ut
opublikov陸ulyZOStalwroku・WktbrymczasopISmOnieposiadalojeszczeIFwynosilO・

Liczbaartyl則16WopublikowanychwczasopismachniebedacychwWmienioneibazie
wynosi16（W tym60chamkterze popdarnym）・WSr6d artykd6w naukowych
opLmkowanychpouzyskaniudoktoratum軸thsiQ22prace・Zkt6rych15stanovna
samodzielne，a7wspbtautorskie・Og61emstmowlaOne64，7％liczbywszystkichpublika軸
czesCpracopublikowanazostalawczasopISmaChrecenzowanychiposiad彊ychIF・
orazpunktowanychtakichjak：JounalofAppliedEntomology，JoumalofForestResearch，
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BiodiversityandConservation，JomalofPestScience，Sylwan，ElektronicJoumalofPolish
AgriculturalUniversities，Folia Forestalia Polonica，LeSne Prace Badawcze，Rocznik

Swietokrzyskiitp・

LacznasumapunktbwwgwykazuMNiSW（zdnia20・12・2012）wynosi380・Liczbacytowah
wgbazyWebofScience（nadzieh31・12・2012）wynosi15・IndeksHirschawgbazyWebof
Science（nadzieh31．12・2012）wynosi2・
Dyskusyinympozost窮jednak魚ktodniesieniasun厳u

yCZn匂licZbypuI舶wzapublika函do

wykazuMNiSWzdn・20・12・2012bezuwzglednieniadotycZ堆鷲gO WCZeSni匂szegoich
opublikowania・
Dorobek naukowy dr A．Borkowskiego wchodzi w zalms speqializaqii naukowq−
entomologlaleSna，OChronalasu，ZOOCenOlogla・

WpracynaukoweidrA・Borkowskiego，COWiazesiQZudzialemwprowadzonych
tematachbadawczych，mO血awyrozniCkilkanurt6W：

一迫Qh両峰血群W00鴫Ⅱ血W鱒崎nOWCh哩ych w孤高e剛脚W軸心0和也鴫
野PrOduk坤OWade逆
Praktyczniechodzituo s軸edztwozaJdaddwprzemyshdrzewnego−habilitant
stos可etubardzowyszukmegonazemictwa，POdobniejakwtytulemonogra節（rozprawy
habilitacyim鉦Badaniadotyczytyokresu1992−2005istanowiaporbwnanieprzyrostu
dlZeWOStanuSPrZedipolikwida函Zakladdwp・ZemyShldzewnego・BiorapoduwagQStraty
wprzyroscleprZedlikwidacねzaka・的worazprocesyregeneraqlWgOmqCZeScikoron
drzewjuZpo．Wynikibadahopublikowanow5pracach，Wtym3wjQZykuangielskimm・in・Z
IF＝0，354wJoumalofAppliedEntomology・

一堂010亘a姐OWmh∞両部ww説hch抑制）Wycho耽m虜両町0m0抑Wm拙C補hp蝕
iehpopulacjinapodstawieopaducetvny一・

Badaniakontynuowanowlatach2001−2006wdrzewostanachsosnowychVklasy
wiekuwwamkachwysokiegoiniskiegozageszczeniapopulaqiicetyhcdw・Najlepszaocena

gest。SciopaducetynyprzypadanametodQOPa咋otransektyopow・100m2・OcenagestoSci
opaducetynypozwalajedynienawyliczeniewskaZnikazw喝ZanegOZzagQSZCZeniem，W
najlepszym przypadku proporかnalnego do nlegO・Badania wykazu南O PeWnyCh

mafkam。ntaChⅧhemo班高時acychwykorzystanieichwprognozowalliu・Wynikibadah
opublikowanow6artykulach，Zktdrych40PublikowanowpiSmiennictwie魚chowym一句・W

SylwaniewJeZ・POIskim，natOmiast2wjezykuangielskimwrenomowaneiliteraturze
Hchowq−JoumalofForestResearchzIF＝0・4920raZWJoumalofForestScience・
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−Statvstvczna metoda oceny zageszczenla pOPulaql WaZnielSZVCh gatunkbw komikdw

WyStePuiacychnadrzewachiglastvch・
We wspdIpracy z d hab・Ra蝕em Podlaskim opracowano nowatorska metode
szacowaniacaIkowitejgestoScizasiedleniadrzewpulapkowychlut＝Wiatrowaldwsosny，jodIy

iSwierkaorazposuszusosnowegoprzezwaZmqSZegatunkikomikdw・Opracowanoliniowe
zaleznoScipomiQdzyliczbaaerowiskbadanychkomikdwnawyznaczonychl一metrOWyChlub

O，5−metrOWyChsekqiachstrzatyorazO，2−metrOWChsekqiachgalezi，aCalkowitagestoScia−

zasiedleniastrzaかgakaZi．SredniewzglQdnebIedyestymaqiinaoghZnieprzekraczaIy20％・
Podczaswery−nkacjimetodwG6rachSwiQtOkrzyskichoszacowanoSredniacalkowitagestoSC
zasiedlenia strzalwiatrowatbw Swierkowych przez1．ppOgr

Phus，ktbrawynosila440，6

chodnikbwmacierzystychprzyα0，05言rednibl軸estyma扇18，6％・Uzyskane rezultaty
opublikowanow8artykuJach−WtymW7jakowspdlautorwrenomowanychczasopismachi
6wjezyku狐gielskimm．in．wBiodiversityandConservationIF＝2，238；JoumalofApplied
EntomologyIF＝1，436；JoumalofPestScienceIF＝0，818・

−

Zasiedlanie wiatrowaldw Swierkowvch przez wybrane gatmki owadbw kambioi

ksylofagicznych，

Badaniaprowadzonowlatach2007−2009wdrzewostanachzudziaZemSwierkaw
Gdrach Swietokrzyskich nie obietych wzmo20nym WyStePOWanieml・助）Ogr
Przestrzemy rozklad zasiedlenia wiatrolom6w przez L OPOgr

やhus・

Phus wska2yWal na

wyrdwnanypoziomzageszczeniazerowisknaca的dhlgOScistrzJy・NizszewartoScitego
pelramemdlazasiedleniaodziomkow匂CZeScipniawiazaZysiQZmni函zymichzasiedleniem
przezkomika・PrzyzasiedleniuSwierk6wprdczl・鋤，OgrLPhusWyStaPiZyP・Chalcogr（Phus

orazHpalliatus，DryOeOeteSautOgr

やhusiXlineatus・Wynikizostalyopracowanewl

artykulewLe血ychPracachBadawczych・

一基車edl卸iepda！鵜kwkomvch礁‖icictvchImisosnvijdlvprzczwyb珊nC言出呼出
owk16wkambioiksvlo魚gicznvch・

BadaniaskutecznoScistosowaniadrzewpulapkowychzgodniezinstnkciamiIOLz
1988，2004i2012rokuprowadzonowlatach1990−1994wotulinie Suchedniowsk0−
0blegorskiego Parku Khかbrazowego oraz w G6rach Swietokrzyskich・Zostab

stwierdzonych12gatunkdwkomikdwzasiedlaiacychpulapkiwykonanezeScietychpnisosny
ijodly，drzewauszkodzoneprzezwiatrorazpnLki・Decydl彊ywplywnagQStOSCzasiedlenia
drzew pulapkowych sosny posiadal stopiehinsola華

dla T pin＊，er・ね（b・luki w

drzewostanach）．Natomiastdlapulapekzjod掠zasiedleniedolnychczeSci，Wmieiscach
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zacienionych byb WyzSZe・Wynikibadah opublikowano w5artykuZach，Z CZegO4w
Sylwanieiw3jakowspblautor・

−DynamikaliczebnoScizwdiekjodlowvchwSwietokrzvskimPN・
Badaniaprognostycznewobec3gatunkdwzwQiek：Wy重ogdwkijedlineczki，Wydr率ki
czemiejeczkiorazwska血icyjedliczankiprowadzonowlatach90巾Chwzespolebadawczym

zdrhab．R．PodlaskimidrD．Wqidanem．
Ww）mikubadahstwierdzonowystepowaniewylogdwkijedlineczkiwlitychdrzewostanach
jodlowychojednopietrow匂StruktuZe・Mni匂Iiczniewystq）OWalaWydr緯kaczemieieczkaw

terenach，gdzienieobserwowanowylog6wki・Wlatach1991−1996stwierdzonozblizOna＿

liczbQZimuacychgaSieniczwQiekjodIowychorazbrakzagrozeniagradacjanaterenieSPN・
Rezultatybada血opublikowanowRoczniku w噂tokrzyskimw1998r・jakowsI融autor・

−Ocenaza紺02eniaekosystemdwle鉦ychwstreneim胸中prZemVSIowvch・

Wlatach90−tyChwspdlniezdrhab．R．Podlaskimkandydatopracowaまszczegdbwo
zalozenia metodyczne badah wpIywuimisii prqiektowan匂Elektrocieplowni Kielce na

wybraneelementyekosystemdwleSnych：gleby，drzewostany，Wybranegrupyowaddw・

Zalozeniate opublikowanowczasoplSmleZ1995r・−Kieleckie SmdiaBiologiczne，jako
artykulwsp61nyzR・Podlaskim・

OcenaI・OzpraWyhabiIitacyJnCJ

Rozprawahabilitacyinapt・

wiQkszego Tbmicuspinやer

EkspIoataqjazasob6wdrzewpulapkowychprzezcetyhca

hz（L・）‥Ekologiaimodelowanie

zostalaopublikowanaprzez

wydawnictwoUniwersytetuJanaKochanowskiegowKielcachw2013roku・Liczyona85
S億On tekstu，W tymlO tabe1，16rycin oraz9stron spisuliteratury・Praca zawiera5

ponumerowmychrozdzialdw，zktdrych3podzielonesanapodrozdziaかPowstepie（8
stron），materialimetody（15stron），Ⅵyniki（26stron），dyskusja（10stron），pOdsmowaniei
wnioski（2strony），1iteratura（9stron），SPis rysunkdw（2strony），Spis tabel（l strona）i
streszczenie w jezyku＝angielskim（3

strony）・Zastanawia uLycie w tytule rozprawy

sfbmulowmia，，eksploataqiazasob6wdrzewpdapkowych

−CZynielepieIZaStOSOWadbyIo

zasiedlenie．

WrozdzialeI

WstQP，，mocnorozbudowanym，PrZedstawionoarealWyStQPOWaniaT

pinやerdbwPalear的Ceizagrozeniazjegostrony・Zawartotutakzeprzegladliteratury
dotyczacy aspekt6w biologii，ekologii，maCZenia gospodarczego oraz sposoby oceny
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ZageSZCZeniapopulaqii・OmbwionowadyizaletymetodpoSrednichocenyzageszczeniawg

hstnLk（華Ochony Lasu z1988i2004roku・Sposdb oceny zageszczeniapopulaciina
POdstawieliczbyzerowisknamaterialelegowymOulapkizdrzewlezacych）dotychczas
StOSOWany−jestpracochIomyinie opiera sie nametodach statystycznych，St＊ma霊o
dokladny・Autor proponlUe Zbudowanie modelu o wysokiQi skutecznoSci w kazdych

WaLrunkach，niezale血ieodzageszczeniapopulaqiiTpink・er

わ・WpraktyceleSneimodel

m6gtbysluzyedomonitorowaniapopula華Tpink，erくねwocmonielasuprzyuzyciudrzew
puIapkowych・MoznawykorzystaCtakZeistnieiacezIomy，WyWrOtyZimowewmonitoringu

PNiwrezerwatachowyzszymrezimieochrony．
Jakog16wnecelepracyprzI塵to：
一〇pracowaniemodeluocenyliczebnoScipopulaqiiT・Piniperdanadrzewachpulapkowych．

−Ocenainterak擁biotycmychwpopJaqiachgatunkdwkomik（iwzasiedlaiacychdrzewa

p山神kowe・
JakoceleczastkowedorealizaQiipierwszegocelubyly：

−Analizaczymik6wwpywaiacychnazageszczeniepopulaqiiTpinやerddorazopracowanie
metodyustalaniastatusustreBTOdlegloScidrzewostanuodoSrodkareprodukcjiTpinやerdd．

WrozdzialeII

Materia宣imetody

om6wionozasadywborupowierzchnipr6bnych

（drzewostandw）OpartychokryteritmodlegloSciliniibrzegoweidrzewostanuodnaibliZszego

Sktadowiskatartac狐egO：A，BiC・Wydaiesietroch zaw珪aimaloprzqrzystaprocedura
ustalaniaodlegZoScidrzewostanuwstre丘eoddzialywaniaskぬdowiskatartac2megO（oSrodka

reprodukqiicetyhcdw）iprzynalezmsymbolika・WsiedmiuwbranychNadleSnictwach（5

RDLP）wybrano15powierzchninasiedliskuBSw，BMSworazpojedneiwLMWyz．orazw
Bs−（ZdegradowanyBSw）・ReprezentowanedrzewostanycharakteryzowatysieIViVklas年

WiekuzdominUaCymudzialemsosnywIIIklasieboninka擁，zW加担iemjedneiwBs−Ⅴ
虻asiebo止血ql．

DobadahWykIadanowgzasadIOL（1988，2004）drzewapulapkowewliczbie324．Na
pulapkachWyZnaCZOnOSekqie1−metrOWeWliczbie41950raZSekQjeobeimWaCePO10％
dhlgOScidrzewaputapkoweg0−3240，COStmOWibogdIem7435sekくれDrzewapulapkowe
POddanopomiaromdendrometrycznym．Analizyentomologicznesekqiidrzewpulapkowych
PrOWadzono w m劉ul PrZy SredniQi dhlgOSci zerowisk T pin＊，el・da8−10cm，drzewa

korowanoiliczono zerowiska・UwzglQdniono w obserwaciach zerowiskaimych
WSPdlwysteplIjacychkomikdw・AnalizLJacdanepoddanojeproceduromstatystycznym．Przy

OCeniezasiedleniaorazrozmieszczeniazerowisk Tpin＊）erddnadrzewachpulapkowch，
analizowanozasiedleniesekqiistanowiacych10％dhlgOSciwgdwdchschematdw．Schematl

（S−1）dlazageszczeniaZerowiskT．piniperdanal．i2．10％sekdidrzewpulapkowych，gdy
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nier62nia∴SieoneistohiewrazzdwomapomocnlcZymirozkIadamiS−laiS−lb．Schemat2
（S−2）gdytozagQSZCZenierdznisiQistotnie・Dlaocenyinterak函biotycznychwewn＊rzi

miedzygatunkowych populacii gatunk6w komikdw stosowano zaczerpniete zliteratury
R）mubLSzerokoSCnisz，WSkaZniknachodzenianiszobliczonowzoramiwgmetodyLevinsa．

W metodzie oceny zbudowanego modelu uzyto podziah danych empirycznych do
ParametryZa禅iwalidaqii・Dlaoceny statystyczneidokIadnoScimodeluidlaunihiecia
problemuzwi箪anegOZuStaleniemstlC＆OdlegloScidrzewostamOdoSrodkareproduk由，dla

POSZCZegdlnychstrefopracowanoklasyliczebnoScizerowiskopartychnaSredni匂liczbie
ZerowiskTpinやerdam4m・b・drzewputapkowychwdan stre宜e・Oszacowaniecatkowitej
liczebnoScipopula蝉Tpinやer

ねZaPOmOCa＿ZaPrOPOnOWanegOmOdeluprzeprowadzonona

2SposobyuwzgledniaiacestrefeodlegloSci．

WrozdzialeIII

Wyniki

−naiobszemlgSZymObiQtOSciowo，PrZedstawionomalize

ZaSiedleniadrzewputapkowychprzez Tpinやerddorazimetowarzysz優Ce．OgdZemna
drzewachpuIapkowychpoliczono1239942erowiskawaJ血ieiszychgatunkdwkomik6W．T
pinやerdd byl domimuacym gatunkiem，kt6y zasiedlil wszystkie Wyk庖One drzewa

PuLapkowe（n＝120423zerowiska；udzia197，12％）．Naog6

wyzSZeWartOScizasiedlenia

drzew pu重apkowych stwierdzono w drzewostan00h rosnacych w zasiegu oddzialywmia
Sktadowisktartacznych・Analizawyrdznionychschematdwprzestrzemegorozmieszczenia
Zerowisk wkazala，Ze na powierzchniach badawczych zalozonych w drzewostanach
rosnacychwzasiQguinagranicyzasieguoddziaIywaniaskZadowisktartacznych，cmzaszcze

ZaSiedlabTdrzewapuIapkowewedtugschematuS−llubS−2，aWdrzewostanachrosnacych
POZa ZaSiQgiem oddzialywania sklado産sk teⅢtaCZnyCh，Wedhg schematu S−lblub S−2．

WynikibadahdotyczacezasiedleniadrzewpuZapkowychprzezinnekomikiwskazl涙声e
SZerOkoSC nlSZy Tpink）erdd zalezyprzede wszystkim od dostepnoSciodpowiednich do

ZaSiedleniazasob6wdrzewpulapkowych・Nadrzewachpulapkowychzasiedlonychprzez
ZeSPOlykomikdw，WSkaZnikiszerokoSciniszydlapopJaciiTpini）erdZbytyzblizonei
WyzSZeOdwskaZnikdwobliczonychdlapozostabchgptuIk6wkomik6W・WskaZnikstopnia
nachodzenianisznadrzewachp山神kowychzasiedlonychprzezzesp6tkomik6wprz功mlUe

istotnie nizSZe WartOSci dla par gatlmkdw dzielacych zasoby pokamowe z cetyhcem
Wiekszym・Ocena udziahl gatunkdw komikbw w podziale wspdlnie eksploatowanych

ZaSObbwpokamowych drzewpulapkowych，WyraZonawskaZnikiem stopmanachodzenia

nisz，niewykazalaistomeidominaqijednegogatunkuwobrebieparygatuJkdwkomik6W．

PokrywaniesieniszgatunkbwkomikdwwykazanojedyniedlaHpalliatuseksploatt acego
ZaSObyciehszgczeScidrzewpul坤kowychwspblniezP．biくわntatus．Naisilnieirozdzielones往
nisze na drzewach pul坤kowych zasiedlonych wy互CZnie przez oba gatLlnki cetyhc6W．
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WyZsze wartoSci wsp6lczynnika podobiehstwa proporql，a tym Samym Si血華za

koegzysten魂uzyskanodlapargatunkdwnadrzewachpulapkowychzasiedlonychprzez
WiQkszaliczbegatunkdwkomikdw．

WwynikuwieluanalizstatystycznychdoproponowanegomodeluzastosowanonasteptJace
Parimetry：liczbQZerowiskTpinやerddna4metrzebie確ymdrzewapulapkowego（N3−4），
SrednicadrzewapuIapkowego w grubszymkohcu（d），Stre柁OdlegloScidrzewostanu od
Skladowiskatartacznego（A，B，C）．
SzacowanacatkowitaliczebnoSC zerowisk T pi′姫，erdd nawybranych odcinkach drzew

pulapkowychopistuemodelregre却iwielorakiei．OpracowanymodelwyiaSniaokob90％
Zmiemogcica撮owitejliczbyzerowisk TpinB，erddnadrzewachpulapkowych．Wysoka
WartOSCwsp61czynnikadetermina函oznacza，Zezastosowanymodelregre車iidoSCdobrze
OPISlかobserwowamzmiemoSCcalkowiteiliczbyzerowiskTpi′碑Ierdd．Sredniwzgledny

bladestymaqlWynOSi20，8％・SpoSrddzastosowanychwmodeluzmiemych，naiwiekszy
WPtyW na ZaSiedlmie drzew pulapkowych przez T pinやer

hI maliczba zerowisk na

Wyrznionymodcinkupulapkiの＜0，001）・CalkowitaliczbazerowiskzwiekszasiQWraZZe
WZrOStemliczby zerowsk na4metrze biezacym drzewa putapkowego・IntensywnoSe

ZaSiedleniadrzewpulapkowychprzezTpini）erddzalezywduZymstopniuododlegloSci
drzewostanu od skladowiskltartaCmyCh・NaimnlqISZy Wklad w wyiaSniona warianqe

O＜0，0427）miaZagruboSewkorzewgrubszymkohcudn始WPulapkowych．Dodatniznak
PrZyWSP6lczymikuregreキiiwskazuie，zewrazzewzrostemgruboScidrzewpulapkowych
roSnieich zasiedlenie przez T pinB，erくねW ocenie dokladnoScimodeluliczebnoSci T
pi′夜，erdd na wszystkich powieIZChniach badawczych，niezaleznie od sposobu ustalenia

pa．rlmetruStlC＆（A，B，C）Sredniarzeczywistaimodelowanier6milysieistotnie．Srednie

WZglednebledyocenycalkowiteiliczbyzerowiskTpi履，er

ねnadrzewachpul坤kowych

tJZySkanezzastosowaniemparimetruStre可dlapqjedynczegodrzewanieprzekraczaIy20％i

naogdIbylynizsze，nizSPOSObempolegaiacymnazastosowaniuparametmStre＆dlaprbby
（maksymalniedo26，5％）．

W rozd；haleⅣ

Dyskusja

utorustosunkowLVe Sie doliteraturowych danychi

POdaje，乞eprZ蛎eciepodziahlnaSekdel／10dhgoScistrzatysprawia，zeWγnikwpIyw砧qcy

narozmieszczeniegatunk6wkomikdwnadrzewachpulapkowychdziatar6wnomiemiena
Cateiich dhlgOSci・OcenainterakQii biotycznych pomiedzy T pinを）erくわ

a

WSp61wystepLbacymigat田山komik6wjestniepeha，aleoduZymznaczeniudlapraktyki

le気前gdyzpulapkiwykonanezeScietychdrzewsajedI峰ZmetOdrozrzedzeniapopula擁
SZkodnikdwwtdmychsosnyzasiedlaiacychdrzewawczesn雀Wiosna．Przedstawionymodel
OCenyliczebnoSci T pinを）er

ねOpartyjest na podstawach statystycznychi pozwala na
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SmuladeliczebnoSciTpin短rddwdrzewostmachzudziatemsosny・Zaletajegojestmah

PraCOChlomoScnaetapiepozyskiwaniadanychorazstosunkowoniskaczasochlonnosCna
etlやieichopracowaniawynikaacazJegOkonsmk萌opa垂nazalezmSciachHniowych．
OcenadokhdnoScimodeluwykaLZala・ZejestonskutecznyzardⅧOdlaprdbm軸chjaki
duzych・Interesuiacym jest，CO POdkreSla autor w zakohczeniu dysku討ze w

proekologicznymmodeluleSnictwapoIskiego orazuwzgledni＊zabZeniatrwakgo，
ZrdⅧOWa20negOiwielotilnkcyinegoleSnictwa，pOZOStaWieniebiomasydrewnawlesieoraz

SugeStieniektdrychautoで6Wopozostawieniuwlasachochromychm・in・WLKPmartwego
drewnanapoziomie15−20％mozew］両rwaCnazwiQkszeniebazylegowej cetyhcdw．
Proponowane wielkoSci nie moga mieC charakten｝∴albitralnego，ale WynikaC ze

SZCZegdIbwychbadaDLAutorwskaELhzeprzedstawionymodelocenyliczebnoScipopula箪
Tpin＆，el・

ねmdglbypoprzetestowaniunawiekszejprbbieiwprowadzeniudopraktykileSnei

PrZyCZyniCsiedoocenywpIyWPOZOStaWion匂biomasydrewnasosnyna∴ZagrOzenie
drzewostmdwzestronycetyhcdwidostarczaeintbmaqiioichdynamiceli。Z．bn。S。i．

AutorwidzitakzeprzydatnoSCskonstruowanegomodeludoocenyliczebnoSciws億efach

OcmonyScis埼PNirezerwatachozwiQkszonymreZimieochlt）mym・ZaletajesttumaIa
ingerenかWekosystem，POliczenieZerowskna4metrzebieza鎖mStrZa吋uprzednio
Okorowmeinatym1−metrOWymOdcihku．

WrozdzialeV，・Podsumowaniaiw血bs比inprzedstawiono12wnioskdw，Zktdrych
鮒ka ma wazne znaczenie dlapraktykiochronylasu（prognozowanie，mOnitoring）i

CZeSciowoochonyprzyrody．

Ro狸，raWe kohczy przeglad‖piSmiennictwa obQimuiacego136pozyqiiliteratury，W
Zdecydowan匂wiekszoSciangielskqieZyCZnyCh，5pozyqlWJeZykuniemieckimi37wjezyku
POIskim・KilkazwymienionychwspisieniemalazloswqiegocytowaniawtekSci。．
Opi血owanaro坤raWahabililacyinaprzedstawiarozwazaniadotyczaceopracowania

uniwersalnegomodeluumozliwiaiacegoszybkaiprecyz）埋OCeneliczebnoSciTpinberdd
WkaZdymdrzewostaniezudziatemsosny・niezaleZnieodzageszczenlaJegOPOPulaqii．Autor
Wykorzystat swc涙Wiedze z zakresu matematykiistatystykioraz∴SWqie wieloletni．

doSwiadczeniazbadahnadtymgatunkiemjakiwspdlwyStel州毎yminaso誼e．Sposdb
Tkcia，Zakrestematyczny，PrZegldliteratuIyOdzwierciedl祖aktualnystanrozpozna］五a
PrZedmiotubadah・Rozprawastanowiwkladdoteoriiipraktykiszerokopqjmowaneiochrony
lasu（PrOgnOZOWanie，mOnitoring zagrozeh）・OChrony ekosystemdwleSnych，mOze byC

POnadtoZr6dlemwiedzydlazaiml彊ychsiQCZym年OChronaprzyrodyjakifaunistyka

Podsumowanie

DorobeknaukowylrOZPraWahabilitacyinadrAndrz匂aBorkowskiegoⅧOSZaWkhd
do

rozwqlu

naukleSnych

w

zakresie

szeroko

pqmowand

ochonylasu，OChrony

ekosystembwlehychientomologiileSng・
RecenzentwyraZapoglad，zedorobeknaukowylOSlagnieciawdydaktycestanowiapodstawe

doubieganiasleOStOPiehdoktorahabilitowanegonaukle鉦ych・aOmaWianarozprawapt．
Eksploa函azasobdwdrzewpuhpkowychprzezcetyicawiekszegoTbmicuspinB，erdd（L．）：

Ekologiaimodelowanie

wSwietleobowiazLUaCyChprzepISOWmOzebyCumanajako

rozprawahabilitacyina．

BiorgtCPOWyえSZePOduwageprzedkhdamkomisiihabilita（yjn RadyNaukoweiInstytutu
BadawczegoLe誼ctwawniosekodopuszczeniedrAndrz的Borkowskiegododalszego
etapupostQPOWaniahabilitacyinego．

Warszawa，dnialmarca2014roku．

閣星
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