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Wprowadzenie

W 2005 r. up∏yn´∏o 75 lat dzia∏alnoÊci Instytutu Ba-
dawczego LeÊnictwa. Z tej okazji odby∏o si´ uroczyste
posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, na którym IBL
uhonorowany zosta∏ Medalem im. M. Oczapowskiego
przyznanym przez Polskà Akademi´ Nauk. Równie˝
Kapitu∏a przy Redakcji Przeglàdu LeÊniczego przyzna-
∏a Instytutowi tytu∏ „Instytucji roku 2005 szczególnie za-
s∏u˝onej dla polskiego leÊnictwa”. Spo∏ecznoÊç Insty-
tutu z dumà i satysfakcjà przyj´∏a wymienione wyró˝-
nienia, które sà wynikiem uznania dla wszystkich ge-
neracji pracowników IBL za ich wk∏ad w rozwój na-
szych lasów i polskiego leÊnictwa. Mamy przekonanie,
˝e w roku sprawozdawczym Instytut do∏o˝y∏ kolejnà
„cegie∏k´” do wzbogacenia wiedzy leÊnej, pozwalajà-
cej z jednej strony lepiej rozumieç struktur´ i funkcjo-
nowanie lasu wraz z jego zwiàzkami z przyrodniczym,
gospodarczym i spo∏ecznym otoczeniem, z drugiej
zaÊ umo˝liwiajàcej formu∏owanie bardziej skutecznych
i efektywnych metod gospodarki leÊnej. W 2005 r. zna-
laz∏o to wyraz w nast´pujàcych problemach badaw-
czych Instytutu:

– ekologiczne, spo∏eczne (publiczne) i produkcyjne
funkcje lasu oraz kszta∏towanie ich zrównowa˝onego
stanu i poziomu wykorzystania,

– modelowanie struktury, stabilnoÊci, witalnoÊci
i produkcyjnoÊci drzewostanów,

– monitorowanie stanu Êrodowiska leÊnego i jego
zagro˝eƒ,

– ochrona zasobów leÊnych,
– zmiennoÊç genetyczna i selekcyjna wa˝niejszych

gatunków drzew leÊnych,
– stan i znaczenie lasów niepaƒstwowych – sieç te-

stowych prywatnych gospodarstw leÊnych,
– powiàzania mi´dzysektorowe leÊnictwa i jego

wp∏yw na rozwój obszarów wiejskich.
Powy˝sze problemy rozwiàzywano realizujàc 152

tematy badawcze i rozwojowe, w tym: dla Dyrekcji Ge-
neralnej Lasów Paƒstwowych – 68, Ministerstwa Edu-
kacji i Nauki – 44, Ministerstwa Ârodowiska – 16, z te-
go ze Êrodków Narodowego Funduszu Ochrony Âro-
dowiska i Gospodarki Wodnej – 13 tematów oraz in-
nych Zleceniodawców krajowych i zagranicznych – 24.
W roku sprawozdawczym zakoƒczono 63 tematy,
z których sprawozdania koƒcowe wraz z wytycznymi
i innymi zaleceniami dla praktyki przekazano Zlecenio-
dawcom. Ponadto wykonano oko∏o 62 ekspertyzy
i opinie, które dotyczy∏y przede wszystkim oceny ma∏o
rozpoznanych zagro˝eƒ lasu oraz racjonalizacji metod
post´powania gospodarczego, a tak˝e udzielono kil-
kudziesi´ciu porad dla jednostek organizacyjnych La-
sów Paƒstwowych.

Realizacja badaƒ naukowych by∏a ÊciÊle zwiàzana
z organizowaniem lub wspó∏organizowaniem przez In-

Introduction

2005 marked the passing of 75 years of activity of the
Forest Research Institute. The occasion was marked by
a commemorative and celebratory sitting of the Institute’s
Scientific Council, at which the FRI was honoured to
receive the M. Oczapowski Medal awarded by the Polish
Academy of Sciences. Likewise, the Chapter to the
Editorial Office of Przeglàd LeÊniczy conferred on the
Institute the title of ”2005 Institution with particularly
meritorious service to Polish forestry”. The community
that is or surrounds the Institute was both proud and
satisfied to receive these distinctions – a product of the
recognition that generations of FRI employees have
earned for themselves as they contributed to the
development of our forests and of forestry in Poland. It is
our firm conviction that this next reporting year has
represented a further ”solid block” by which we are
reinforcing knowledge on the forest, allowing in this way
for a better understanding of its structure and functioning
– together with its natural, economic and social linkages,
and a chance to formulate more effective and efficient
methods in forestry. More specifically, this all found its
reflection in 2005, in work to address the following main
thrusts to FRI research:

– the ecological, social (public) and productive
functions of forest and the development of their
sustainability and level of use,

– the modelling of the structure, stability, vitality and
productivity of tree stands,

– the monitoring of the state of the forest
environment and threats thereto,

– the protection of forest resources,
– genetic and selective variation in the more

important forest tree species,
– the status and significance of non-state-owned

forests – a test network of private forest holdings,
– forestry’s inter-sectoral linkages and its influence

on the development of rural areas.
These matters were addressed through work on

152 research and development topics, inter alia for the
General Directorate of the State Forests (68), Ministry
of Education and Science (44) and Ministry of the
Environment (16). Thirteen topics were in receipt of
funding from the National Fund for Environmental
Protection and Water Management, while 24 were
commissioned by other parties in Poland or abroad.
63 research topics were brought to completion in the
reporting year, final reports being conveyed to the
commissioning parties, along with guidelines and
other recommendations. In addition, around 62 expert
reports and other opinions were drawn up, first and
foremost in relation to otherwise little-recognised
threats to forests, as well as the rationalisation of
management procedures. Several tens of advisory
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stytut licznych konferencji, seminariów, szkoleƒ i narad
zarówno krajowych, jak i mi´dzynarodowych.

W zakresie dzia∏alnoÊci krajowej Instytut by∏ wspó∏-
organizatorem m.in.:

– konferencji nt.: Dzia∏ania gospodarki leÊnej
a ochrona ró˝norodnoÊci biologicznej; Nowe oraz ma-
∏o poznane owady szkodliwe wyst´pujàce w lasach,

oraz organizatorem m.in.:
– seminarium krajowego nt.: Badawcze i prawne

problemy gospodarowania wodà w lasach,
– 12 seminariów zak∏adowych przeznaczonych dla

asystentów i adiunktów zatrudnionych w IBL,
– 4 szkoleƒ, w tym: 3 – dla pracowników jednostek

organizacyjnych Lasów Paƒstwowych oraz 1 – dla pra-
cowników Biura Urzàdzania i Geodezji LeÊnej.

W dzia∏alnoÊci szkoleniowo-edukacyjnej wa˝ne
miejsce zajmuje Izba Edukacji LeÊnej, która w roku
sprawozdawczym zorganizowa∏a ponad 190 spotkaƒ
dla blisko 6000 uczniów, studentów i nauczycieli. In-
stytut bra∏ równie˝ udzia∏ w IX Festiwalu Nauki – War-
szawa 2005.

Wspó∏praca mi´dzynarodowa Instytutu w decydujà-
cej mierze jest rezultatem prowadzonego od 2003 r.
w IBL Centrum Doskona∏oÊci PROFOREST, b´dàcego
ramowym programem Unii Europejskiej, majàcym na
celu umocnienie integracji naukowców z paƒstw eu-
ropejskich w zakresie ochrony zasobów leÊnych. W ro-
ku sprawozdawczym w ramach Centrum Doskona-
∏oÊci PROFOREST przebywa∏o w Instytucie 39 osób
z 15 krajów europejskich, ∏àcznie zaÊ 102 naukowców
leÊników z 21 krajów, bioràc udzia∏ w konferencjach,
warsztatach i seminariach zorganizowanych przez In-
stytut, dotyczàcych m.in.:

– Ochrony leÊnych zasobów genowych i hodowli se-
lekcyjnej drzew leÊnych w Polsce,

– Mo˝liwoÊci ograniczania zjawiska zamierania drze-
wostanów liÊciastych metodami hodowlano-ochronnymi,

– Metody oceny podatnoÊci drzewostanów na ataki
szkodników,

– Biologicznej oraz integrowanej ochrony ekosyste-
mów leÊnych przy pomocy metod przyjaznych Êrodo-
wisku,

– Oceny warunków wodnych i glebowych w lasach.
Mi´dzynarodowa wspó∏praca obejmowa∏a równie˝

udzia∏ pracowników Instytutu w realizacji 10 mi´dzyna-
rodowych programów badawczych. Dotyczy∏o to m.in.
badaƒ nad:

– Ekonomicznà integracjà popytu konsumentów
miejskich i produkcji leÊnictwa na obszarach wiejskich,

– Zachowaniem zrównowa˝onego u˝ytkowania za-
sobów genowych,

– Przebudowà litych drzewostanów Êwierkowych
ustanowionych na siedliskach naturalnie zdominowa-
nych przez gatunki liÊciaste.

W roku sprawozdawczym wielu m∏odych pracowni-
ków z oÊrodków naukowych z zagranicy odbywa∏o

consultations were also extended to organizational
units of the State Forests National Forest Holding.

The continued implementation of scientific research
work was closely linked with the Institute’s organising
or co-organising of many conferences, seminars,
training sessions and gatherings, at both the domestic
and international levels.

Where domestic activity was concerned, the
Institute co-organised, among other things:

– conferences on Forest management activity and
the conservation of biological diversity and New and
little-known pest insects occurring in forests,

as well as organizing, inter alia:
– a national seminar on The research-related and

legal problems of water management in forests,
– 12 departmental-level seminars designed for the

assistants and tutors employed at the FRI,
– 4 training courses, including 3 for employees of

organisational units of the State Forests and 1 for
employees of the Office of Forest Management and
Survey.

An important role as regards activity in training and
education was that played by the Forest Education
Centre. This organized more than 190 meetings for
nearly 6000 pupils, students and teachers in the
reporting year. The FRI also participated in the 9th

Festival of Science run in Warsaw in 2005.
The Institute’s international cooperative ventures are

very much the result of the FRI’s PROFOREST Centre
of Excellence in operation since 2003. This falls within
an EU Framework Programme seeking to promote and
enhance the integration of scientists from European
states where the protection of forest resources is
concerned. In the reporting year, the PROFOREST
framework provided for internships with the FRI for
some 39 individuals from 15 European countries. In
turn, a total of 102 scientist-foresters from 21 countries
took part in the conferences, workshops and seminars
the FRI organized in relation to:

– The protection of forest genetic resources and the
selective cultivation of forest trees in Poland,

– Possibilities for limiting the dieback phenomenon
in broadleaved stands using silvicultural and protective
methods,

– Methods of assessing the vulnerability of stands to
pest attacks,

– The biological and integrated protection of forest
ecosystems using environment-friendly methods,

– Assessment of water and soil conditions in forests.
International cooperation also involved employees

of the Institute in pursuing 10 different international
research programmes. These involved the study of:

– The economic integration of demand on the part of
urban consumers and forestry output in rural areas,

– Maintenance of the sustainable utilisation of gene
resources,
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sta˝e naukowe w Instytucie, m.in. 3 asystentów z Bia-
∏orusi i Ukrainy przez okres 3 miesi´cy, w ramach te-
matów badawczych finansowanych przez Narodowy
Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.
Równie˝ zagraniczni studenci realizowali swoje pro-
gramy studiów w IBL. Dotyczy∏o to m.in. 2 studentów
z 2 krajów, przebywajàcych na sta˝ach trwajàcych od
1 do 4 miesi´cy.

W 2005 r. Instytut kontynuowa∏ realizacj´ urucho-
mionych w 2002 r. 4-letnich Zaocznych Studiów Dok-
toranckich w zakresie leÊnictwa oraz od jesieni 2005 r.
zorganizowa∏ drugi turnus takich studiów, których
uczestnikami sà przede wszystkim pracownicy Lasów
Paƒstwowych. Bierze w nich udzia∏ równie˝ 2 m∏o-
dych pracowników naukowych z Ukrainy, realizujàcych
w Instytucie tematy badawcze finansowane przez
NFOÂiGW.

Wa˝nym kierunkiem dzia∏alnoÊci Instytutu by∏a dal-
sza modernizacja oraz rozbudowa pomieszczeƒ w S´-
kocinie, remonty budynków zak∏adów zamiejscowych
oraz uzupe∏nienie infrastruktury laboratoryjnej. W 2005 r.
Instytut zakupi∏, ze Êrodków Funduszu Nauki i Techniki
Polskiej, dodatkowà aparatur´ do termocyklera RTN-
-200, wykorzystywanà w badaniach genetycznych.

Realizacja tak wielokierunkowych zadaƒ Instytutu
by∏a mo˝liwa dzi´ki wysi∏kom i staraniom wszystkich
jego Pracowników. Rozwój naukowy i materialny In-
stytutu jest równie˝ wynikiem niezwykle cennej, posze-
rzajàcej si´ wspó∏pracy, podejmowanej z wieloma
oÊrodkami naukowymi, dydaktycznymi oraz reprezen-
tujàcymi szeroko rozumianà administracj´ paƒstwo-
wà, a tak˝e praktyk´ gospodarczà. Sk∏adamy Im
w tym miejscu serdeczne podzi´kowania.

Goràce podzi´kowania kierujemy zw∏aszcza pod
adresem Zleceniodawców tematów badawczych reali-
zowanych w naszym Instytucie, przede wszystkim do:
Dyrekcji Generalnej Lasów Paƒstwowych, Minister-
stwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Ârodowiska, w tym
G∏ównego Inspektoratu Ochrony Ârodowiska, Narodo-
wego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej oraz do pozosta∏ych Zleceniodawców krajo-
wych i zagranicznych.

Wszystkich zainteresowanych dzia∏alnoÊcià Instytu-
tu oraz wynikami jego badaƒ zach´camy do prenume-
raty kwartalnika naukowego IBL „LeÊne Prace Badaw-
cze” oraz zapraszamy do serwisu internetowego
www.ibles.waw.pl.

Prof. dr hab. Andrzej Klocek

Dyrektor
Instytutu Badawczego LeÊnictwa

– The conversion of pure spruce stands in habitats
naturally dominated by broadleaved species.

The reporting year saw many young employees of
foreign scientific centres doing internships at the
Institute. These included 3 assistants from Belarus
and Ukraine who spent three months here in relation to
a research topic financed by the National Fund for
Environmental Protection and Water Management.
Foreign students also pursued their own programmes
of study at the FRI, as in the case of 2 students from 
2 countries placed here for between 1 and 4 months.

In 2005, the Institute continued with its imple-
mentation of a programme of 4-year Extramural Doctoral
Studies in forestry first launched in 2002. Beginning in
autumn 2005 was a second round of such studies,
whose participants are first and foremost State Forests
employees. There are also 2 young members of
scientific staff from Ukraine, who are again pursuing
research topics supported financially by the NFEPWM.

An important thrust to the Institute’s activity has
been its further modernization and development of the
S´kocin premises, the renovation of the buildings of
off-site departments and the augmentation of the
laboratory infrastructure. With the support of the Polish
Science and Technology Fund, the Institute in 2005
purchased further apparatus for the RTN-200
thermocycler used in genetic research.

The FRI’s pursuit of such multifaceted tasks has
been made possible by the efforts of all of its staff. The
scientific and material development of the Institute also
reflects exceptionally valuable and growing cooperation
engaged in by many scientific and didactic centres, as
well as those representing the state administration (as
broadly conceived), or else management practice. Our
sincere thanks go out to all of these at this point.

We are also profoundly grateful to those who have
commissioned the research topics the Institute is
addressing at present, above all the General
Directorate of the State Forests, the Ministries of
Education and Science and of the Environment (the
latter extending to include the General Inspectorate 
of Environmental Protection and the National Fund for
Environmental Protection and Water Management),
and all other parties involved at home and abroad.

Those interested in the activity of the Institute and
the results of its research are cordially encouraged 
to subscribe to the FRI’s scientific quarterly LeÊne
Prace Badawcze, as well as to visit our website at
www.ibles.waw.pl.

Prof. Andrzej Klocek

Director
Forest Research Institute
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Dyrektor (Director) – prof. dr hab. Andrzej Klocek,
A.Klocek@ibles.waw.pl

Zast´pca dyrektora ds. naukowo-badawczych
(Deputy Director for Scientific Research) – prof. dr hab.
Zbigniew Sierota, Z.Sierota@ibles.waw.pl

Przewodniczàcy (Chair) – prof. dr hab. Andrzej
Grzywacz

Zast´pcy przewodniczàcego (Deputy Chairs) – prof.
dr hab. Barbara G∏owacka, prof. dr hab. Jan Zajàcz-
kowski

Sekretarz (Secretary) – dr in˝. Maria Gozdalik

I. Cz∏onkowie honorowi (Honorary Members):
dr hab. Stefan Arbatowski, prof. dr hab. Feliks Bia∏-

kiewicz, prof. dr hab. Jerzy Burzyƒski, prof. dr hab. Ze-
non Capecki, dr hab. Witold Chmielewski, dr hab. Sta-
nis∏aw Dunikowski, prof. dr hab. Tytus Karlikowski, dr
hab. Jadwiga Kermen, prof. dr hab. Czes∏awa Koz∏ow-
ska, prof. dr hab. Aleksander Soko∏owski, prof. dr hab.
Eleonora Szukiel, dr hab. Edmund Âliwa.

II. Cz∏onkowie Rady Naukowej (Members):
prof. dr hab. W∏adys∏aw Barzdajn, prof. dr hab. To-

masz Borecki, prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki, prof. dr

1. STRUKTURA INSTYTUTU – STAN NA DZIE¡ 31.12.2005 r.
The Institute’s structure as of 31.12.2005

1.1. Dyrekcja 
Office of the Director

Zast´pca dyrektora ds. administracyjno-gospo-
darczych (Deputy Director for Administration and
Management) – mgr in˝. Jan Smardzewski

1.2. Rada Naukowa 
Scientific Council

hab. W∏adys∏aw Cha∏upka, mgr in˝. Zofia Chrempliƒ-
ska, dr in˝. Janusz Dawidziuk, prof. dr hab. Jerzy Gu-
towski, dr in˝. Krzysztof Jod∏owski, prof. dr hab. Andrzej
Klocek, dr hab. Janusz Kocel, dr hab. Andrzej Kolk,
prof. dr hab. Simona Kossak, prof. dr hab. Les∏aw ¸a-
budzki, prof. dr hab. Henryk Malinowski, mgr in˝. Jan
Matras, prof. dr hab. Ryszard MiÊ, prof. dr hab. Stani-
s∏aw Niemtur, prof. dr hab. Piotr Paschalis, prof. dr hab.
Edward Pierzgalski, prof. dr hab. Krystyna Przybylska,
prof. dr hab. Kazimierz Rykowski, prof. dr hab. Zbigniew
Sierota, prof. dr hab. Jerzy Starzyk, dr hab. Marian Su-
wa∏a, prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk, prof. dr hab. Jan
Szyszko, prof. dr hab. Jerzy WiÊniewski, dr hab. Stani-
s∏aw Zajàc, prof. dr hab. Józef Zwoliƒski;

przedstawiciel NSZZ „SolidarnoÊç”,
przedstawiciel Zwiàzku Zawodowego Pracowników

IBL.

Liczba zatrudnionych w Instytucie w dniu 31 grud-
nia 2005 r. wynosi∏a 223 osoby, w tym 213 osób za-
trudnionych na pe∏nym etacie i 10 osób w niepe∏nym
wymiarze czasu pracy.

As of December 31st 2005, there were 223 people
employed in the FRI, 213 of these full-time and 10 part-
-time.

1.3. Stan zatrudnienia 
Personnel

Struktura zatrudnienia (stan na 31.12.2005 r.)
Employment structure (as of 31.12.2005)
– profesorowie 11 – pracownicy 

badawczo-techniczni 3
– docenci 7 – pracownicy 

in˝ynieryjno-techniczni 60
– adiunkci 64 – pracownicy ekonomiczni 21
– asystenci 19 – pracownicy administracyjni 25
– kustosze – pracownicy 
i dokumentaliÊci obs∏ugi i robotnicy 10
dyplomowani 3



1.4. Schemat organizacyjny Instytutu Badawczego LeÊnictwa wg stanu na 31.12.2005 r.
Organisational structure of the Forest Research Institute as of 31.12.2005

Dyrektor Instytutu 
Director

Rada Naukowa 
Scientific Council

Zespo∏y (komisje doradcze) 
Advisory Commissions

Zast´pca Dyrektora 
ds. Administracyjno-Gospodarczych 
Deputy  Director for Development 

Dzia∏ Administracyjno Gospodarczy  
Administration Section

Sekretariat 
Secretariat

Radca Prawny 
Legal Adviser

Stanowisko ds. ObronnoÊci 
Post with responsibility

Pe∏nomocnik ds. Ochrony
Informacji Niejawnych 
Legal Representative for 
Classified Information

Stanowisko ds. Analiz i Kontroli   
Position for Analyses and Controlling v-l

Stanowisko ds. BHP 
Post with responsibility for Health and
Safety at Work

Stanowisko ds. Studiów Doktoranckich
Post with responsibility for Extramural
Doctoral Studies

Zast´pca Dyrektora ds. Naukowo-
-Badawczych (I Zast´pca) 
Deputy  Director for  Scientific
Research (First Deputy Director)

G∏ówny Ksi´gowy
Chief Accountant

Dzia∏ Finansowo-Ksi´gowy  
Accountancy Section

Zak∏ad Ekologii Lasu i ¸owiectwa  
Department of Forest Ecology 
and Wildlife Management

Zak∏ad Ekonomiki i Polityki LeÊnej 
Department of Forestry Economics 
and Policy

Zak∏ad Fitopatologii LeÊnej 
Department of Forest Phytopathology

Zak∏ad Genetyki i Fizjologii 
Drzew LeÊnych 
Department of Forest Genetics 
and Tree Physiology

Zak∏ad Lasów Naturalnych 
Department of Natural Forests

Zak∏ad Ochrony Lasu  
Department of Forest Protection

Zak∏ad Siedliskoznawstwa 
Department of Forest Site Science

Zak∏ad Urzàdzania i Monitoringu Lasu
Department of Forest Surveys and
Monitoring

Zak∏ad U˝ytkowania Lasu 
Department of Forest Use

Samodzielna Pracownia 
Ochrony Przeciwpo˝arowej Lasu
Independent Forest Fire Prevention
Laboratory

Komitet redakcyjny
Editorial Board

Zak∏ad Gospodarki LeÊnej 
Regionów Górskich 
Department of Forestry Management 
in Mountain Regions

Zak∏ad Gospodarki LeÊnej 
Regionów Przemys∏owych 
Department of Forestry Management 
in Industrial Regions

Zak∏ad Hodowli Lasu 
Department of Silviculture

Zak∏ad Informacji Naukowej 
Department of Scientific Information

9
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Zak∏ad Ekologii Lasu i ¸owiectwa
Kierownik – Rykowski Kazimierz, prof. dr hab., eko-
logia lasu, ró˝norodnoÊç biologiczna, ochrona eko-
systemów, karyk@ibles.waw.pl

Pracownicy naukowi
Borkowski Jakub, dr in˝., ekologia zwierzàt leÊnych, 

Boku@ibles.waw.pl
Borowski Zbigniew, dr in˝., ekologia zwierzàt leÊnych,

Z.Borowski@ibles.waw.pl
Dobrowolska Dorota, dr in˝., odnowienia naturalne,
przebudowa drzewostanów, 

dorotad@ibles.waw.pl
Falencka-Jab∏oƒska Ma∏gorzata, dr, ekologia roÊlin,
edukacja ekologiczna, 

falenckm@ibles.waw.pl
Farfa∏ Dorota, dr in˝., ˝ywotnoÊç korzeni, mikotrofizm,

farfald@ibles.waw.pl
Nasiadka Pawe∏, dr in˝. ekologia zwierzàt leÊnych, 

P.Nasiadka@ibles.waw.pl
Pude∏ko Marek, mgr in˝., ekologia zwierzàt leÊnych, 

M.Pude∏ko@ibles.waw.pl 
Rachwald Aleksander, dr, zoologia leÊna, nietoperze, 

merlin@ibles.waw.pl
Rywka Piotr, mgr in˝., modelowanie rozwoju po˝arów
lasu, spalanie materia∏ów roÊlinnych, 

P.Rywka@ibles.waw.pl

Pracownicy in˝ynieryjno-techniczni
Mazurska Karolina, mgr in˝.
Âmierzyƒska Lidia, smierzyl.@ibles.waw.pl

Zak∏ad Ekonomiki i Polityki LeÊnej  
Kierownik – Zajàc Stanis∏aw, doc. dr hab. in˝., eko-
nomika leÊnictwa, organizacja i zarzàdzanie, polityka
leÊna, stan.zajac@ibles.waw.pl

Pracownicy naukowi 
Geszprych Marek, mgr, M.Geszprych@ibles.waw.pl
Go∏os Piotr, dr in˝., ekonomika leÊnictwa, 

P.Golos@ibles.waw.pl
Kaczmarek Krzysztof, mgr in˝., ekonomika leÊnictwa,
polityka leÊna, K.Kaczmarek@ibles.waw.pl
Kaliszewski vel Kieliszewski Adam, mgr in˝., 

A.Kaliszewski@ibles.waw.pl
Kocel Janusz, doc. dr hab. in˝., ekonomika leÊnictwa,
finanse i rachunkowoÊç, kocelj@ibles.waw.pl
Kwiecieƒ Ryszard, dr in˝., ekonomika leÊnictwa, 
organizacja i zarzàdzanie, polityka leÊna,
Laskowska Katarzyna, mgr in˝., ekonomika leÊnictwa,

K.Laskowska@ibles.waw.pl

Department of Forest Ecology and Wildlife 
Management
Head – Rykowski Kazimierz, Prof., forest ecology,
biological diversity, protection of ecosystems,
karyk@ibles.waw.pl

Scientific personnel
Borkowski Jakub, Dr. Eng., ecology of forest animals,

Boku@ibles.waw.pl
Borowski Zbigniew, Dr. Eng., ecology of forest
animals, Z.Borowski@ibles.waw.pl
Dobrowolska Dorota, Dr. Eng., natural renewal, stand
reconstruction, dorotad@ibles.waw.pl
Falencka-Jab∏oƒska Ma∏gorzata, Dr, plant ecology,
environmental education, falenckm@ibles.waw.pl
Farfa∏ Dorota, Dr. Eng., root vitality, mycotrophism, 

farfald@ibles.waw.pl
Nasiadka Pawe∏, Dr. Eng., ecology of forest animals, 

P.Nasiadka@ibles.waw.pl
Pude∏ko Marek, M.Sc. Eng., ecology of forest animals,

M.Pude∏ko@ibles.waw.pl 
Rachwald Aleksander, Dr, forest zoology, bats, 

merlin@ibles.waw.pl
Rywka Piotr, M.Sc. Eng., modelling the development
of forest fires, the combustion of plant matter, 

P.Rywka@ibles.waw.pl

Engineering and technical personnel
Mazurska Karolina, M.Sc. Eng.
Âmierzyƒska Lidia, smierzyl.@ibles.waw.pl

Department of Forestry Economics and Policy
Head – Zajàc Stanis∏aw, Dr. Assoc. Prof., economics
of forestry, organisation and management, forest policy,

stan.zajac@ibles.waw.pl

Scientific Personnel
Geszprych Marek, M. Sc., M.Geszprych@ibles.waw.pl
Go∏os Piotr, Dr. Eng., economics of forestry, 

P.Golos@ibles.waw.pl
Kaczmarek Krzysztof, M.Sc. Eng., economics of
forestry, forest policy, K.Kaczmarek@ibles.waw.pl
Kaliszewski vel Kieliszewski Adam, M. Eng., 

A.Kaliszewski@ibles.waw.pl
Kocel Janusz, Dr. Assoc. Prof., economics of forestry,
finance and accountancy,  

kocelj@ibles.waw.pl
Kwiecieƒ Ryszard, Dr. Eng., economics of forestry,
organisation and management, forest policy,
Laskowska Katarzyna, M.Sc. Eng., economics of
forestry, K.Laskowska@ibles.waw.pl

1.5. Wykaz zak∏adów naukowo-
-badawczych

1.5. List of research departments of
the FRI
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Pracownicy in˝ynieryjno-techniczni
Âlàzek Marek, slazekm@ibles.waw.pl

Zak∏ad Fitopatologii LeÊnej 
Kierownik – Sierota Zbigniew, prof. dr hab. in˝., cho-
roby lasu, biologiczne metody ograniczania chorób
korzeni, Z.Sierota@ibles.waw.pl

Pracownicy naukowi 
Duda Barbara, dr in˝., biologiczne i chemiczne meto-
dy ochrony lasu, B.Duda@ibles.waw.pl
Hilszczaƒska Dorota, dr in˝., mikoryza sosny zwy-
czajnej, ryzosfera, D.Hilszczanska@ibles.waw.pl
Lech Pawe∏, dr in˝., monitoring fitopatologiczny,
prognozowanie i ocena zagro˝eƒ lasu, 

P.Lech@ibles.waw.pl
Ma∏ecka Monika, dr in˝., skr´tak sosny, huba korzeni,

M.Malecka@ibles.waw.pl
Oszako Tomasz, dr in˝., choroby drzewostanów li-
Êciastych, kwarantanna, T.Oszako@ibles.waw.pl
˚ó∏ciak Anna, dr in˝., opieƒkowa zgnilizna korzeni, 

A.Zolciak@ibles.waw.pl

Pracownicy in˝ynieryjno-techniczni
Lissy Ma∏gorzata, M.Lissy@ibles.waw.pl
Smykliƒska Danuta, D.Smyklinska@ibles.waw.pl
Stocka Teresa, mgr, T.Stocka@ibles.waw.pl

Zak∏ad Genetyki i Fizjologii Drzew LeÊnych 
Kierownik – Zajàczkowski Kazimierz, dr in˝., zadrze-
wienia, plantacje drzew gatunków szybko rosnàcych, 

K.Zajàczkowski@ibles.waw.pl

Pracownicy naukowi 
Body∏ Marek, mgr in˝., M.Bodyl@ibles.waw.pl
Jagielska Anna, mgr, analizy DNA, fizjologia drzew 
leÊnych, A.Jagielska@ibles.waw.pl
Klisz Marcin, mgr in˝. M.Klisz@ibles.waw.pl
Kowalczyk Jan, dr in˝., zmiennoÊç proweniencyjna
i rodowa drzew leÊnych, plantacje nasienne, 

kowalczyk@ibles.waw.pl
Markiewicz Piotr, mgr in˝., plantacje nasienne,
M.Markiewicz@ibles.waw.pl
Nowakowska Justyna, dr, analizy DNA i fizjologia
drzew leÊnych, J.Nowakowska@ibles.waw.pl
Rakowski Krzysztof, dr in˝., ekofizjologia 
molekularna, biochemia, fizjologia roÊlin, 

rakowkk@ibles.waw.pl
Szczygie∏ Krystyna, dr, szczygik@ibles.waw.pl
Su∏kowska Ma∏gorzata, dr, zmiennoÊç proweniencyj-
na buka, analizy izoenzymatyczne, 

M.Sulkowska@ibles.waw.pl
Szyp-Borowska Iwona, dr, biologia molekularna, ge-
netyka populacyjna, I.Szyp@ibles.waw.pl
Wojda Tomasz, mgr in˝., plantacje o skróconym cyklu,
zmiennoÊç proweniencyjna brzozy, wojdat@ibles.waw.pl

Engineering and technical personnel
Âlàzek Marek, slazekm@ibles.waw.pl

Department of Forest Phytopathology
Head – Sierota Zbigniew, Prof., forest diseases,
biological methods of combating root diseases,
Z.Sierota@ibles.waw.pl

Scientific personnel
Duda Barbara, Dr. Eng.,  biological and chemical
methods of forest protection, B.Duda@ibles.waw.pl
Hilszczaƒska Dorota, Dr. Eng., mycorrhizae of Scots
pine, the rhizosphere,  Dr. Hilszczanska@ibles.waw.pl
Lech Pawe∏, Dr. Eng., phytopathological monitoring,
forecasting and assessment of threats to forest, 

P.Lech@ibles.waw.pl
Ma∏ecka Monika, Dr. Eng., pine twisting rust,
Heterobasidion root-rot,  M.Malecka@ibles.waw.pl
Oszako Tomasz, Dr. Eng., diseases of broadleaved
stands, quarantine, T.Oszako@ibles.waw.pl
˚ó∏ciak Anna, Dr. Eng., Armillaria root-rot,  

A.Zolciak@ibles.waw.pl

Engineering and technical personnel
Lissy Ma∏gorzata, M.Lissy@ibles.waw.pl
Smykliƒska Danuta, D.Smyklinska@ibles.waw.pl
Stocka Teresa, M. Sc., T.Stocka@ibles.waw.pl

Department of Forest Genetics and Tree Physiology
Head – Zajàczkowski Kazimierz, Dr. Eng.,
treeplanting, plantations of  fast-growing tree
species, K.Zajàczkowski@ibles.waw.pl

Scientific personnel
Body∏ Marek, M.Sc. Eng., M.Bodyl@ibles.waw.pl
Jagielska Anna, M. Sc., DNA analysis, physiology of
forest trees, A.Jagielska@ibles.waw.pl
Klisz Marcin, M.Sc. Eng. M.Klisz@ibles.waw.pl
Kowalczyk Jan, Dr. Eng., variability of provenance
and  famili forest trees, seed plantations, 
kowalczyk@ibles.waw.pl
Markiewicz Piotr, M.Sc. Eng., seed plantations, 

M.Markiewicz@ibles.waw.pl
Nowakowska Justyna, Dr, DNA analysis and forest
tree physiology, J.Nowakowska@ibles.waw.pl
Rakowski Krzysztof, Dr. Eng., molecular
ecophysiology, biochemistry, plant physiology, 

rakowkk@ibles.waw.pl
Szczygie∏ Krystyna, Dr, szczygik@ibles.waw.pl
Su∏kowska Ma∏gorzata, Dr, variability of provenance
in beech, isoenzymatic analysis, 

M.Sulkowska@ibles.waw.pl
Szyp-Borowska Iwona, Dr, molecular biology,
population genetics, I.Szyp@ibles.waw.pl
Wojda Tomasz, M.Sc. Eng., short-cycle plantations,
variability of provenance in birch, wojdat@ibles.waw.pl
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Witowska Olesia, dr, O.Witowska@ibles.waw.pl
Za∏´ski Andrzej, dr in˝., nasiennictwo leÊne, rentge-
nografia nasion, drzewa szybko rosnàce, 

A.Zaleski@ibles.waw.pl

Pracownicy badawczo-techniczni 
Matras Jan, mgr in˝., matrasj@ibles.waw.pl

Pracownicy in˝ynieryjno-techniczni
AniÊko Ewa, mgr in˝., E.Anisko@ibles.waw.pl
Bieniek Jolanta
Charkot Sylwia, mgr in˝.
Garbieƒ-Pienià˝kiewicz Danuta, 

D.Garbien-Pieniazkiewicz@ibles.waw.pl
Jagodziƒska Joanna, mgr in˝., jagodzij@ibles.waw.pl
Kantorowicz W∏adys∏aw, mgr in˝., 

W.Kantorowicz@ibles.waw.pl
Lipiƒska Hanna
Przyborowski Jerzy
Sobczak Halina, in˝.

Zak∏ad Gospodarki LeÊnej Regionów Górskich 
Kierownik – Niemtur Stanis∏aw, prof. dr hab. in˝.,
ekologia lasów górskich, ochrona Êrodowiska, 

zxniemtu@cyf-kr.edu.pl

Pracownicy naukowi
Ambro˝y S∏awomir, dr in˝., hodowla lasów górskich,
fitosocjologia, zxambroz@cyf-kr.edu.pl
Grodzki Wojciech, dr in˝., ochrona lasów górskich,
dynamika populacji owadów, zxgrodzki@cyf-kr.edu.pl
Jachym Marcin, dr in˝., ochrona lasów górskich, mo-
nitoring foliofagów, zxjachym@cyf-kr.edu.pl
Kosibowicz Mieczys∏aw, dr in˝., ochrona lasów 
górskich, entomologia stosowana, 

zxkosibo@cyf-kr.edu.pl
Zawada Jerzy, dr in˝., hodowla lasów górskich, typo-
logia leÊna, zxzawada@cyf-kr.edu.pl

Pracownicy in˝ynieryjno-techniczni
Kapsa Mariusz, zxkapsa@cyf-kr.edu.pl
Zawadzka Ma∏gorzata

Zak∏ad Gospodarki LeÊnej Rejonów 
Przemys∏owych
Kierownik – HawryÊ Zbigniew, dr in˝., rekultywacja
lasu w rejonach przemys∏owych, przebudowa drze-
wostanów, hawrysz@elmo.katowice.nask.pl

Pracownicy naukowi
Olszowska Gra˝yna, dr, biochemia gleb leÊnych, 
enzymatyka gleb, olszowsg@ibles.waw.pl
Zwoliƒski Józef, prof. dr hab., mikrobiologia gleb 
leÊnych, ska˝enia przemys∏owe gleb, 

zwolinsj@ibles.waw.pl

Witowska Olesia, Dr, O.Witowska@ibles.waw.pl
Za∏´ski Andrzej, Dr. Eng., forest seed science, seed
roentgenography, fast-growing trees, 

A.Zaleski@ibles.waw.pl

Technical-research staff
Matras Jan, M.Sc. Eng., matrasj@ibles.waw.pl

Technical-research staff
AniÊko Ewa, M.Sc. Eng., E.Anisko@ibles.waw.pl
Bieniek Jolanta
Charkot Sylwia, M.Sc. Eng.
Garbieƒ-Pienià˝kiewicz Danuta, 

D.Garbien-Pieniazkiewicz@ibles.waw.pl
Jagodziƒska Joanna, M.Sc. Eng., jagodzij@ibles.waw.pl
Kantorowicz W∏adys∏aw, M.Sc. Eng., 

W.Kantorowicz@ibles.waw.pl
Lipiƒska Hanna
Przyborowski Jerzy
Sobczak Halina, Eng.

Department of Forestry Management in 
Mountain Regions
Head – Niemtur Stanis∏aw, Prof., the ecology of
mountain forests, environmental protection, 

zxniemtu@cyf-kr.edu.pl

Scientific personnel
Ambro˝y S∏awomir, Dr. Eng., mountain silviculture,
phytosociology, zxambroz@cyf-kr.edu.pl
Grodzki Wojciech, Dr. Eng., protection of mountain
forests, dynamics of insect populations,  

zxgrodzki@cyf-kr.edu.pl
Jachym Marcin, Dr. Eng., protection of mountain forests,
monitoring of foliophages, zxjachym@cyf-kr.edu.pl
Kosibowicz Mieczys∏aw, Dr. Eng., protection of mountain
forests, applied entomology, zxkosibo@cyf-kr.edu.pl
Zawada Jerzy, Dr. Eng., mountain silviculture, forest
typology, zxzawada@cyf-kr.edu.pl

Engineering and technical personnel
Kapsa Mariusz, zxkapsa@cyf-kr.edu.pl
Zawadzka Ma∏gorzata

Department of Forestry Management in Industrial
Regions
Head – HawryÊ Zbigniew, Dr. Eng., forest recultivation
in industrial areas, stand reconstruction, 

hawrysz@elmo.katowice.nask.pl

Scientific personnel
Olszowska Gra˝yna, Dr, biochemistry of forest soils,
soil enzymatics, olszowsg@ibles.waw.pl
Zwoliƒski Józef, Prof., microbiology of forest soils,
industrial contamination of soils, 

zwolinsj@ibles.waw.pl
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Pracownicy badawczo-techniczni
Kwapis Zygmunt, mgr, kwapiszy@ibles.waw.pl
Syrek Danuta, dr, syrekd@ibles.waw.pl

Pracownicy in˝ynieryjno-techniczni
Michalak Anna, A.Michalak@ibles.waw.pl
Matuszczyk Irena, mgr in˝., 

I.Matuszczyk@ibles.waw.pl

Zak∏ad Hodowli Lasu
Kierownik – Zajàczkowski Jan, prof. dr hab., przy-
rodniczo-spo∏eczne uwarunkowania regeneracji i pie-
l´gnowania lasu

Pracownicy naukowi
Gil Wojciech, dr in˝., zak∏adanie, piel´gnowanie
i struktura drzewostanów, W.Gil@ibles.waw.pl
Jackowski Marcin, mgr in˝., 

M.Jackowski@ibles.waw.pl
Krajewski Szymon, mgr in˝., szkó∏karstwo, substraty,
herbicydy, Krajewss@ibles.waw.pl
¸ukaszewicz Jan, dr in˝., szkó∏karstwo, mikroklimat
odnowieƒ i zalesieƒ, Lukaszej@ibles.waw.pl
Zachara Tadeusz, dr in˝., ci´cia piel´gnacyjne, mecha-
niczna stabilnoÊç drzewostanów, 

Zacharat@ibles.waw.pl
Zajàczkowski Piotr, mgr in˝., szkó∏karstwo, kontene-
rowa produkcja sadzonek, 

P.Zajaczkowski@ibles.waw.pl

Pracownicy in˝ynieryjno-techniczni
Jakubowski Grzegorz, mgr in˝., 

Jakubowg@ibles.waw.pl
Kopryk Witold, mgr in˝., W.Kopryk@ibles.waw.pl

Zak∏ad Informacji Naukowej
Kierownik – Gozdalik Maria, dr in˝., nasiennictwo le-
Êne, edukacja leÊna, informacja naukowa, 

m.gozdalik@ibles.waw.pl

Pracownicy naukowi
Rogala Marian, mgr, bibliotekoznawstwo i informacja
naukowa, biblioteka@ibles.waw.pl
Szewczykiewicz Joanna, mgr in˝., informacja nauko-
wa i dokumentacyjna, szewczyj@ibles.waw.pl
Tylman Anna, mgr in˝., informacja naukowa i doku-
mentacyjna, A.Tylman@ibles.waw.pl

Pracownicy in˝ynieryjno-techniczni
Arkuszewska Antonina, mgr in˝., 

A.Arkuszewska@ibles.waw.pl
G∏uch Gra˝yna, mgr in˝., G.Gluch@ibles.waw.pl
Kruczek Leszek, Kruczekl@ibles.waw.pl
Lewandowska Ewa, mgr. lewandoe@ibles.waw.pl
Stasiak Magda, mgr in˝., stasiakm@ibles.waw.pl
Szujecka Gra˝yna, mgr in˝., G.Szujecka@ibles.waw.pl

Research and technical personnel
Kwapis Zygmunt, M.Sc., kwapiszy@ibles.waw.pl
Syrek Danuta, Dr, syrekd@ibles.waw.pl

Engineering and technical personnel
Michalak Anna, A.Michalak@ibles.waw.pl
Matuszczyk Irena, M.Sc. Eng.,

I.Matuszczyk@ibles.waw.pl

Department of Silviculture
Head – Zajàczkowski  Jan, Prof., natural and social
conditioning of forest regeneration and tending

Scientific personnel
Gil Wojciech, Dr. Eng., founding, tending and
structure of tree stands, W.Gil@ibles.waw.pl
Jackowski Marcin, M.Sc. Eng.,

M.Jackowski@ibles.waw.pl
Krajewski Szymon, M.Sc. Eng., nursery science,
substrata, herbicides, Krajewss@ibles.waw.pl
¸ukaszewicz Jan, Dr. Eng., nursery science, the
microclimate of renewed and planted sites,  

Lukaszej@ibles.waw.pl
Zachara Tadeusz, Dr. Eng., improvement cutting,
mechanical stability of stands, Zacharat@ibles.waw.pl
Zajàczkowski Piotr, M.Sc. Eng., nursery science,
container seedling production, 

P.Zajaczkowski@ibles.waw.pl

Engineering and technical personnel
Jakubowski Grzegorz, M.Sc. Eng., 

Jakubowg@ibles.waw.pl
Kopryk Witold, M.Sc. Eng., W.Kopryk@ibles.waw.pl

Department of Scientific Information
Head – Gozdalik Maria, Dr. Eng., forest seed-science,
forest education, scientific information, 

m.gozdalik@ibles.waw.pl

Scientific personnel
Rogala Marian, M.Sc., library science and scientific
information, biblioteka@ibles.waw.pl
Szewczykiewicz Joanna, M.Sc. Eng., scientific and
documentary information, szewczyj@ibles.waw.pl
Tylman Anna, M.Sc. Eng., scientific and documentary
information,  A.Tylman@ibles.waw.pl

Engineering and technical personnel
Arkuszewska Antonina, M.Sc. Eng., 

A.Arkuszewska@ibles.waw.pl
G∏uch Gra˝yna,  M.Sc. Eng., G.Gluch@ibles.waw.pl
Kruczek Leszek, Kruczekl@ibles.waw.pl
Lewandowska Ewa, M.Sc. Sc., lewandoe@ibles.waw.pl
Stasiak Magda, M.Sc. Eng., stasiakm@ibles.waw.pl
Szujecka Gra˝yna, M.Sc. Eng., 

G.Szujecka@ibles.waw.pl



14

Zak∏ad Lasów Naturalnych
Kierownik – Kossak Simona, prof. dr hab., ekologia
behawioralna ssaków ∏ownych i chronionych, 

skossak@las.ibl.bialowieza.pl

Pracownicy naukowi
Gutowski Jerzy, prof. dr hab., entomologia leÊna,
ochrona przyrody, jgutowsk@las.ibl.bialowieza.pl
Korczyk Adolf, dr hab., genetyka i zachowanie leÊnych
zasobów genowych, akorczyk@las.ibl.bialowieza.pl
Malzahn El˝bieta, dr hab., monitoring stanu 
i zagro˝eƒ Êrodowiska leÊnego, 

emalzahn@las.ibl.bialowieza.pl
Paluch Rafa∏, dr in˝., siedliskoznawstwo leÊne, 

R.Paluch@ibles.waw.pl

Pracownicy in˝ynieryjno-techniczni
Borowski Kazimierz, kborowsk@las.ibl.bialowieza.pl
Niedzielska Urszula, mgr, 

niedziel@las.ibl.bialowieza.pl
Suçko Krzysztof, k.sucko@las.ibl.bialowieza.pl

Pracownicy obs∏ugi
Kudlewska El˝bieta
Kudlewski Adam

Zak∏ad Ochrony Lasu
Kierownik – Kolk Andrzej, dr hab. in˝., entomologia
stosowana, dynamika populacji owadów leÊnych, fe-
romony, A.Kolk@ibles.waw.pl

Pracownicy naukowi
Bystrowski Cezary, dr in˝., parazytoidy z rodziny rà-
czycowatych, dynamika populacji owadów leÊnych, 

C.Bystrowski@ibles.waw.pl
Dobrowolski Marek, dr in˝., insektycydy botaniczne,
modelowanie populacji, monitoring, 

M.Dobrowolski@ibles.waw.pl
G∏owacka Barbara, prof. dr hab., stosowanie insekty-
cydów, choroby owadów leÊnych, 

B.Glowacka@ibles.waw.pl
Hilszczaƒski Jacek, dr in˝., entomologia stosowana,
szkodniki wtórne, parazytoidy, 

J.Hilszczanski@ibles.waw.pl
Jab∏oƒski Tomasz, mgr in˝., systemy wspomagania
decyzji, optymalizacja, efektywnoÊç ekonomiczna, 

T.Jab∏onski@ibles.waw.pl
Malinowski Henryk, prof. dr hab., entomologia stoso-
wana, odpornoÊç owadów na insektycydy, 

H.Malinowski@ibles.waw.pl
Sierpiƒska Alicja, dr, mikrosporidia, Bacillus thurin-
giensis, A.Sierpinska@ibles.waw.pl
Skrzecz Iwona, dr, szeliniak sosnowiec, biologiczna
ochrona lasu, Skrzeczi@ibles.waw.pl
Sowiƒska Alicja, mgr in˝., przyp∏aszczek granatek,
atraktanty owadów, A.Sowinska@ibles.waw.pl

Department of Natural Forests
Head – Kossak Simona, Prof., behavioural ecology
of game and protected animals, 

skossak@las.ibl.bialowieza.pl

Scientific personnel
Gutowski Jerzy, Prof., forest entomology, nature
conservation, jgutowsk@las.ibl.bialowieza.pl
Korczyk Adolf, Dr. Assoc. Prof., the genetics and 
preservation of forest gene resources, 

akorczyk@las.ibl.bialowieza.pl
Malzahn El˝bieta, Dr. Assoc. Prof., monitoring of the
state and threats to the forest environment, 

emalzahn@las.ibl.bialowieza.pl
Paluch Rafa∏, Dr. Eng., forest site science, 

R.Paluch@ibles.waw.pl

Engineering and technical personnel
Borowski Kazimierz, kborowsk@las.ibl.bialowieza.pl
Niedzielska Urszula, M.Sc.,
niedziel@las.ibl.bialowieza.pl
Suçko Krzysztof, k.sucko@las.ibl.bialowieza.pl

Service personnel
Kudlewska El˝bieta
Kudlewski Adam

Department of Forest Protection
Head – Kolk Andrzej, Dr. Assoc. Prof., applied
entomology, the dynamics of forest insect
populations, pheromones, A.Kolk@ibles.waw.pl

Scientific personnel
Bystrowski Cezary, Dr. Eng., tachinid parasitoids, the
dynamics of forest insect populations, 

C.Bystrowski@ibles.waw.pl
Dobrowolski Marek, Dr. Eng., botanical insecticides,
population modelling, monitoring, 

M.Dobrowolski@ibles.waw.pl
G∏owacka Barbara, Prof., insecticide use, diseases of
forest insects, B.Glowacka@ibles.waw.pl
Hilszczaƒski Jacek, Dr. Eng., applied entomology,
secondary pests, parasitoids, 

J.Hilszczanski@ibles.waw.pl
Jab∏oƒski Tomasz, M.Sc. Eng., systems assisting in
decisionmaking, optimisation, cost effectiveness, 

T.Jab∏onski@ibles.waw.pl
Malinowski Henryk, Prof., applied entomology, insect
resistance to insecticides, 

H.Malinowski@ibles.waw.pl
Sierpiƒska Alicja, Dr, microsporidia, Bacillus
thuringiensis, A.Sierpinska@ibles.waw.pl
Skrzecz Iwona, Dr, the large pine weevil, biological
forest protection, Skrzeczi@ibles.waw.pl
Sowiƒska Alicja, M.Sc. Eng., Phaenops cyanea,
insect attractants, A.Sowinska@ibles.waw.pl
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Sukovata Lidia, dr in˝., dynamika populacji foliofa-
gów, atraktanty owadów, L.Sukovata@ibles.waw.pl
Âlusarski S∏awomir, mgr in˝., boreczniki, dynamika
populacji owadów, prognozowanie, 

S.Slusarski@ibles.waw.pl
Tarwacki Grzegorz, dr in˝., entomologia leÊna, biega-
czowate, G.Tarwacki@ibles.waw.pl
Woreta Danuta, dr in˝., szkodniki korzeni, prognozo-
wanie wyst´powania owadów, Woretad@ibles.waw.pl

Pracownicy in˝ynieryjno-techniczni
Janiszewski Wojciech, W.Janiszewski@ibles.waw.pl
Kurkowska Teresa, T.Kurkowska@ibles.waw.pl
Lipiƒski S∏awomir, mgr in˝., S.Lipinski@ibles.waw.pl
Sierpiƒski Andrzej, mgr in˝., 

A.Sierpinski@ibles.waw.pl
Wolski Robert, mgr in˝., R.Wolski@ibles.waw.pl

Zak∏ad Siedliskoznawstwa
Kierownik – Wójcik Józef, dr in˝., chemia gleb, 

J.Wojcik@ibles.waw.pl

Pracownicy naukowi 
Boczoƒ Andrzej, dr in˝., hydrologia leÊna, in˝ynieria
Êrodowiska, A.Boczon@ibles.waw.pl
CieÊla Adam, dr in˝., typologia leÊna, siedliskoznaw-
stwo, A.Ciesla@ibles.waw.pl
Czerepko Janusz, dr in˝., typologia leÊna, siedlisko-
znawstwo, J.Czerepko@ibles.waw.pl
Kowalska Anna, mgr in˝., gleboznawstwo, 

A.Kowalska@ibles.waw.pl
Olejarski Ireneusz, dr in˝., gleboznawstwo leÊne 
(po˝arzyska, gleby porolne), 

I.Olejarski@ibles.waw.pl
Pierzgalski Edward prof. dr hab., melioracje wodne,
in˝ynieria Êrodowiska, E.Pierzgalski@ibles.waw.pl
Szo∏tyk Gra˝yna, dr, gleboznawstwo leÊne (rewitali-
zacja siedlisk i szkó∏ek leÊnych), 

G.Szoltyk@ibles.waw.pl
Tyszka Jan, dr in˝., hydrologia leÊna, melioracje wod-
ne, J.Tyszka@ibles.waw.pl

Pracownicy in˝ynieryjno-techniczni
Dàbrowska El˝bieta, mgr in˝., 

E.Dabrowska@ibles.waw.pl
Dró˝d˝ Halina, mgr in˝., H.Drozdz@ibles.waw.pl
Kowalska Gra˝yna, G.Kowalska@ibles.waw.pl
Misiewicz Gra˝yna, in˝., G.Misiewicz@ibles.waw.pl
Przepiórkowska Hanna, 

H.Przepiorkowska@ibles.waw.pl
Przyborowska Iwonna, mgr in˝., 

I.Przyborowska.@ibles.waw.pl
Siwek Andrzej
Stolarek Andrzej, A.Stolarek@ibles.waw.pl
WiÊniewska Wanda, W.Wisniewska@ibles.waw.pl
Wróbel Micha∏, mgr in˝., M.Wrobel@ibles.waw.pl

Sukovata Lidia, Dr. Eng., dynamics of foliophage
populations, insect attractants, 

L.Sukovata@ibles.waw.pl
Âlusarski S∏awomir, M.Sc. Eng., pine sawflies,
dynamics of insect populations, forecasting, 

S.Slusarski@ibles.waw.pl
Tarwacki Grzegorz, Dr. Eng., forest entomology,
carabid beetles, G.Tarwacki@ibles.waw.pl
Woreta Danuta, Dr. Eng., root pests, forecasting
insect occurrence, Woretad@ibles.waw.pl

Engineering and technical personnel
Janiszewski Wojciech, W.Janiszewski@ibles.waw.pl
Kurkowska Teresa, T.Kurkowska@ibles.waw.pl
Lipiƒski S∏awomir, M.Sc. Eng., S.Lipiƒski@ibles.waw.pl
Sierpiƒski Andrzej, M.Sc. Eng., 

A.Sierpinski@ibles.waw.pl
Wolski Robert, M.Sc. Eng., R.Wolski@ibles.waw.pl

Department of Forest Site Science
Head – Wójcik Józef, Dr. Eng., soil chemistry, 

J.Wojcik@ibles.waw.pl

Scientific personnel
Boczoƒ Andrzej, Dr. Eng., forest hydrology,
environmental engineering, A.Boczon@ibles.waw.pl
CieÊla Adam, Dr. Eng., forest typology, forest site
science, A.Ciesla@ibles.waw.pl
Czerepko Janusz, Dr. Eng., forest typology, forest site
science, J.Czerepko@ibles.waw.pl
Kowalska Anna, M.Sc. Eng., soil science, 

A.Kowalska@ibles.waw.pl
Olejarski Ireneusz, Dr. Eng., forest soil-science (fire
sites, former agricultural soils), I.Olejarski@ibles.waw.pl
Pierzgalski Edward, Prof., melioration and
environmental engineering, 

E.Pierzgalski@ibles.waw.pl
Szo∏tyk Gra˝yna, Dr, forest soil-science (revitalisation
of habitats and nurseries), G.Szoltyk@ibles.waw.pl
Tyszka Jan, Dr. Eng., forest hydrology, melioration, 

J.Tyszka@ibles.waw.pl

Engineering and technical personnel
Dàbrowska El˝bieta, M.Sc. Eng., 

E.Dabrowska@ibles.waw.pl
Dró˝d˝ Halina, M.Sc. Eng., H.Drozdz@ibles.waw.pl
Kowalska Gra˝yna, G.Kowalska@ibles.waw.pl
Misiewicz Gra˝yna, Eng., G.Misiewicz@ibles.waw.pl
Przepiórkowska Hanna, 

H.Przepiorkowska@ibles.waw.pl
Przyborowska Iwonna, M.Sc. Eng., 

I.Przyborowska.@ibles.waw.pl
Siwek Andrzej
Stolarek Andrzej, A.Stolarek@ibles.waw.pl
WiÊniewska Wanda, W.Wisniewska@ibles.waw.pl
Wróbel Micha∏, M.Sc. Eng., M.Wrobel@ibles.waw.pl
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Zak∏ad Urzàdzania i Monitoringu Lasu 
Kierownik – Jerzy Smyka∏a dr in˝., urzàdzanie lasu,
ocena zasobów leÊnych, J.Smykala@ibles.waw.pl

Pracownicy naukowi
Dmyterko El˝bieta, dr, metody oceny uszkodzenia
drzew i drzewostanów, E.Dmyterko@ibles.waw.pl
Dudziƒska Ma∏gorzata, dr in˝., produkcyjnoÊç, 
dendrometria, modele wzrostu, 

M.Dudzinska@ibles.waw.pl
G∏az Jan, dr in˝., planowanie urzàdzeniowe, ocena
stanu lasu, J.Glaz@ibles.waw.pl
Jab∏oƒski Marek, dr in˝., metody inwentaryzacji za-
sobów leÊnych, M.Jablonski@ibles.waw.pl
Korzybski Damian, mgr in˝., D.Korzybski@ibles.waw.pl
Michalak Roman, dr in˝., planowanie urzàdzeniowe,
ocena zasobów leÊnych, R.Michalak@ibles.waw.pl
Zajàczkowski Grzegorz, dr in˝., planowanie urzàdze-
niowe, technologia GIS, teledetekcja, 

G.Zajaczkowski@ibles.waw.pl

Pracownicy in˝ynieryjno-techniczni
Cichowska Joanna, J.Cichowska@ibles.waw.pl
Dzier˝a Bart∏omiej, mgr in˝.
Hildebrand Robert, mgr, systemy informacji prze-
strzennej, kartografia, monitoring, 

R.Hildebrand@ibles.waw.pl
Kluziƒski Leszek, mgr in˝., L.Kluzinski@ibles.waw.pl
Ma∏achowska Jadwiga, mgr, 

J.Malachowska@ibles.waw.pl
Pluciak Mieczys∏aw, mgr, M.Pluciak@ibles.waw.pl
Tymendorf ¸ukasz, mgr in˝.
Wawrzoniak Jerzy, mgr in˝., 

J.Wawrzoniak@ibles.waw.pl
Zaperty Ewa, mgr, planowanie przestrzenne w leÊnic-
twie, E.Zaperty@ibles.waw.pl

Zak∏ad U˝ytkowania Lasu
Kierownik – Suwa∏a Marian, dr hab. in˝., technologia
i technika pozyskiwania drewna, 

M.Suwala@ibles.waw.pl

Pracownicy naukowi 
Jod∏owski Krzysztof, dr in˝., technologia i technika
pozyskiwania drewna, K.Jodlowski@ibles.waw.pl
Kalinowski Micha∏, mgr in˝., pozyskiwanie roÊlin u˝yt-
kowych runa leÊnego, M.Kalinowski@ibles.waw.pl
Witkowska Joanna, dr in˝., baza surowcowa 
i w∏asnoÊci surowca drzewnego, 

J.Witkowska@ibles.waw.pl

Pracownicy in˝ynieryjno-techniczni
Gawkowska Lucyna, L.Gawkowska@ibles.waw.pl
Gniady Ryszard, R.Gniady@ibles.waw.pl
Go∏´biowski Marcin, mgr in˝., 

M.Golebiowski@ibles.waw.pl

Department of Forest Surveys and Monitoring
Head – Jerzy Smyka∏a Dr. Eng., forest management,
resource assessment, J.Smykala@ibles.waw.pl

Scientific personnel
Dmyterko El˝bieta, Dr, methods of assessing damage
to trees and stands, E.Dmyterko@ibles.waw.pl
Dudziƒska Ma∏gorzata, Dr. Eng., productivity, 
dendrometry, growth models, M.Dudzinska@ibles.waw.pl
G∏az Jan, Dr. Eng., planning for forest management,
status assessments, J.Glaz@ibles.waw.pl
Jab∏oƒski Marek, Dr. Eng., methods in the inventorying
of forest resources, M.Jablonski@ibles.waw.pl
Korzybski Damian, M.Sc. Eng., D.Korzybski@ibles.waw.pl
Michalak Roman, Dr. Eng., forest management
planning, evaluation of forest resources, 

R.Michalak@ibles.waw.pl
Zajàczkowski Grzegorz, Dr. Eng., forest management
planning, GIS technologies, teledetection, 

G.Zajaczkowski@ibles.waw.pl

Engineering and technical personnel 
Cichowska Joanna, J.Cichowska@ibles.waw.pl
Dzier˝a Bart∏omiej, M.Sc. Eng.
Hildebrand Robert, M.Sc., spatial information systems,
cartography, monitoring, R.Hildebrand@ibles.waw.pl
Kluziƒski Leszek, M.Sc. Eng., L.Kluzinski@ibles.waw.pl
Ma∏achowska Jadwiga, M. Sc., 

J.Malachowska@ibles.waw.pl
Pluciak Mieczys∏aw, M.Sc., M.Pluciak@ibles.waw.pl
Tymendorf  ¸ukasz, M.Sc. Eng.
Wawrzoniak Jerzy, M.Sc. Eng., 

J.Wawrzoniak@ibles.waw.pl
Zaperty Ewa, M.Sc., spatial planning in forestry, 

E.Zaperty@ibles.waw.pl

Department of Forest Use
Head – Suwa∏a Marian, Dr. Assoc. Prof., timber
harvesting techniques and technologies, 

M.Suwala@ibles.waw.pl

Scientific personnel
Jod∏owski Krzysztof, Dr. Eng., timber-harvesting
techniques and technologies,  

K.Jodlowski@ibles.waw.pl
Kalinowski Micha∏, M.Sc. Eng., the harvesting of 
useful plants of the forest herb-layer, 

M.Kalinowski@ibles.waw.pl
Witkowska Joanna, Dr. Eng., raw-materials base and
raw-timber ownership, J.Witkowska@ibles.waw.pl

Engineering and technical personnel
Gawkowska Lucyna, L.Gawkowska@ibles.waw.pl
Gniady Ryszard, R.Gniady@ibles.waw.pl
Go∏´biowski Marcin, M.Sc. Eng., 

M.Golebiowski@ibles.waw.pl



17

Filipiak Wies∏aw, mgr in˝.
Piszcz Barbara, mgr, b.piszcz@ibles.waw.pl
Rzecznik Zdzis∏aw

Samodzielna Pracownia Ochrony
Przeciwpo˝arowej Lasu

Kierownik – Ubysz Barbara, dr in˝., prognozowanie
zagro˝enia po˝arowego lasu, diagnostyka drzewo-
stanów po po˝arze, szacowanie strat po po˝arach,
statystyka po˝arowa, B.Ubysz@ibles.waw.pl

Pracownicy naukowi
Piwnicki Józef, dr in˝., technika i technologia ochrony
lasu, J.Piwnicki@ibles.waw.pl
Szczygie∏ Ryszard, dr in˝., profilaktyka, organizacja
ochrony przeciwpo˝arowej lasu, technika i taktyka
gaszenia po˝arów leÊnych, R.Szczygiel@ibles.waw.pl

Pracownicy in˝ynieryjno-techniczni
Klimczyk Alina, A.Klimczyk@ibles.waw.pl
Kwiatkowski Miros∏aw, in˝. 

M.Kwiatkowski@ibles.waw.pl

Dzia∏ Finansowo-Ksi´gowy

G∏ówny Ksi´gowy – Piotrowska Hanna, mgr, 
H.Piotrowska@ibles.waw.pl

Baraniak Lucyna
Kosza∏ka Anna, mgr 
Marciszewska Wanda
Milewska Alicja
Misiak Teresa
Niewiadomska Hanna
Prus Ma∏gorzata
Zagórska Renata, mgr, R.Zagorska@ibles.waw.pl
Za∏uska Jolanta

Sekretariat
Kierownik – Fonder Jadwiga, mgr in˝., 

J.Fonder@ibles.waw.pl
Borecka Ewelina, mgr in˝., E.Borecka@ibles.waw.pl
Brzozowska Ma∏gorzata, 

M.Brzozowska@ibles.waw.pl
Chyb Ma∏gorzata, mgr in˝. M.Chyb@ibles.waw.pl
Dunajska Jadwiga, J.Dunajska@ibles.waw.pl
Jeszka Andrzej
Kalisiak Anna, mgr, Kalisiaa@ibles.waw.pl
Kie∏ek Gra˝yna
Koby∏ecka Dorota, mgr in˝., 

D.Kobylecka@ibles.waw.pl
Mokrzycka Zofia, mgr, Z.Mokrzycka@ibles.waw.pl
Poncyliusz-Dudek Ewa, lek. stom.

Filipiak Wies∏aw, M. Eng.
Piszcz Barbara, M.Sc., b.piszcz@ibles.waw.pl
Rzecznik Zdzis∏aw

Independent Forest Fire Prevention Laboratory
Head – Ubysz Barbara, Dr. Eng., forecasting the
forest-fire threat, post-fire stand diagnoses,
estimation of post-fire losses, fire statistics, 

B.Ubysz@ibles.waw.pl

Scientific personnel
Piwnicki Józef, Dr. Eng., forest protection techniques
and technologies, J.Piwnicki@ibles.waw.pl
Szczygie∏ Ryszard, Dr. Eng., prophylaxis, organisation
of protection against fires, techniques, technologies
and tactics in the extinguishing of forest fires, 

R.Szczygiel@ibles.waw.pl

Engineering and technical personnel
Klimczyk Alina, A.Klimczyk@ibles.waw.pl
Kwiatkowski Miros∏aw, Eng. 

M.Kwiatkowski@ibles.waw.pl

Finance and Accountancy Division 

Chief Accountant – Piotrowska Hanna, M.Sc., 
H.Piotrowska@ibles.waw.pl

Baraniak Lucyna
Kosza∏ka Anna, M.Sc. 
Marciszewska Wanda
Milewska Alicja
Misiak Teresa
Niewiadomska Hanna
Prus Ma∏gorzata
Zagórska Renata, M.Sc., R.Zagorska@ibles.waw.pl
Za∏uska Jolanta

Secretariat
Head – Fonder Jadwiga, M.Sc. Eng., 

J.Fonder@ibles.waw.pl
Borecka Ewelina, M.Sc. Eng., E.Borecka@ibles.waw.pl
Brzozowska Ma∏gorzata, 

M.Brzozowska@ibles.waw.pl
Chyb Ma∏gorzata, M.Sc. Eng. M.Chyb@ibles.waw.pl
Dunajska Jadwiga, J.Dunajska@ibles.waw.pl
Jeszka Andrzej
Kalisiak Anna, M.Sc.,  Kalisiaa@ibles.waw.pl
Kie∏ek Gra˝yna
Koby∏ecka Dorota, M.Sc. Eng., 

D.Kobylecka@ibles.waw.pl
Mokrzycka Zofia, M.Sc., Z.Mokrzycka@ibles.waw.pl
Poncyliusz-Dudek Ewa, dental surgeon.

1.6. Wykaz dzia∏ów i sekcji                    1.6. List of Divisions and Sections



Tarnowska-Kuç Gra˝yna, in˝., 
G.Tarnowska-Kuc@ibles.waw.pl

Topczewska Marta, mgr in˝., 
M.Topczewska@ibles.waw.pl

Trejgell-Gorzecka Maria, lek. med.
Wohlfarth Gra˝yna

Sekcja Administracyjna 
Kierownik – Królicki Ryszard, in˝.
Gniady El˝bieta, E.Gniady@ibles.waw.pl
Grochala Grzegorz
Kotomski Dariusz
Pienià˝kiewicz Marianna
Sybilski Marek, in˝.
Zientara Leszek

Sekcja Inwestycji i Aparatury
Kierownik – Polaƒski Janusz, dr in˝.
Krzysztoszek Jolanta, J.Krzysztoszek@ibles.waw.pl
Piwowarski Pawe∏, P.Piwowarski@ibles.waw.pl
Sitnik Ireneusz, I.Sitnik@ibles.waw.pl

Sekcja Obs∏ugi i Zaopatrzenia
Kierownik – Pawluczuk Adam, 

A.Pawluczuk@ibles.waw.pl
Brzeênicka Ewa 
Sadurek Piotr
Samsonowicz Agnieszka mgr in˝., 

A.Samsonowicz@ibles.waw.pl
Strupczewski Eugeniusz
Wieteska Jan

Sekcja Transportu 
Kierownik – Rozmarynowski Seweryn
Krakowiak Lech
Szaniawski Tadeusz
Zagóra Mieczys∏aw

Pe∏nomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
– Henicz Ryszard, mgr in˝., 

R.Henicz@ibles.waw.pl
Radca Prawny – Zawadzka-Kowalska Agata, mgr
Stanowisko ds. bhp – Ga∏àzka Gra˝yna, 

galazkag@ibles.waw.pl
Stanowisko ds. obronnoÊci – Glina Zbigniew, p∏k.
dypl. rez.
Stanowisko ds. Zaocznych Studiów Doktoranc-
kich – Wodzicki Tomasz J., prof. dr hab.
Stanowisko ds. Zamówieƒ Publicznych – Duda
Wojciech, mgr in˝., W.Duda@ibles.waw.pl

Tarnowska-Kuç Gra˝yna, Eng., 
G.Tarnowska-Kuc@ibles.waw.pl

Topczewska Marta, M.Sc. Eng., 
M.Topczewska@ibles.waw.pl

Trejgell-Gorzecka Maria, M.D.
Wohlfarth Gra˝yna

Administrative Section 
Head – Królicki Ryszard, Eng.
Gniady El˝bieta, E.Gniady@ibles.waw.pl
Grochala Grzegorz
Kotomski Dariusz
Pienià˝kiewicz Marianna
Sybilski Marek, Eng.
Zientara Leszek

Investment and Equipment Section
Head – Polaƒski Janusz, Dr. Eng. 
Krzysztoszek Jolanta, J.Krzysztoszek@ibles.waw.pl
Piwowarski Pawe∏, P.Piwowarski@ibles.waw.pl
Sitnik Ireneusz, I.Sitnik@ibles.waw.pl

Services and Supply Section
Head – Pawluczuk Adam, 

A.Pawluczuk@ibles.waw.pl
Brzeênicka Ewa 
Sadurek Piotr
Samsonowicz Agnieszka, M.Sc. Eng.,  

A.Samsonowicz@ibles.waw.pl
Strupczewski Eugeniusz
Wieteska Jan

Transport Section 
Head – Rozmarynowski Seweryn
Krakowiak Lech
Szaniawski Tadeusz
Zagóra Mieczys∏aw

Plenipotentiary for the Protection of Confidential
Information – Henicz Ryszard, M.Sc. Eng., 

R.Henicz@ibles.waw.pl
Legal Adviser –  Zawadzka-Kowalska Agata, M.Sc.
Post with responsibility for Health and Safety at
Work – Ga∏àzka Gra˝yna, galazkag@ibles.waw.pl
Post with responsibility for Defence – Glina
Zbigniew, Col. 
Post with responsibility for Extramural Doctoral
Studies – Wodzicki Tomasz J., Prof.
Post with responsibility for Public Procurement
– Duda Wojciech, M.Sc. Eng.,  W.Duda@ibles.waw.pl

1.7. Samodzielne stanowiska                  1.7. Autonomous Posts
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Prace naukowo-badawcze i rozwojowe:
1) zlecone przez Ministerstwo Edukacji 
i Nauki:

a) realizowane w ramach dzia∏alnoÊci statutowej:
240203: Przeglàd i analiza globalnych, regional-

nych i krajowych regulacji trwa∏ej i zrównowa˝onej,
wielofunkcyjnej gospodarki leÊnej.

240206: Ró˝norodnoÊç fauny nietoperzy w BÊw
na terenie Polski jako wskaênik stanu Êrodowiska le-
Ênego.

240207: Wp∏yw po˝aru pokrywy gleby na wzrost
drzewostanów sosnowych rosnàcych na siedlisku
BÊw.

240315: Zarzàdzanie ochronà przyrody w lasach
Polski i w wybranych krajach Unii Europejskiej – anali-
za porównawcza.

240317: Podstawy prawne i ekonomiczno-finanso-
we funkcjonowania stowarzyszeƒ prywatnych w∏aÊci-
cieli lasów w Polsce i w wybranych krajach Unii Euro-
pejskiej – analiza porównawcza.

240512: AktywnoÊç biochemiczna gleb w drzewo-
stanach mieszanych na siedliskach LMÊw i LÊw.

240515: AktywnoÊç biologiczna gleb leÊnych
w drzewostanach Êwierkowych i mieszanych na sie-
dliskach BMG, LMG i LG na terenie Beskidu Âlà-
skiego.

240602: Wp∏yw spa∏owania sosny zwyczajnej (Pi-
nus sylvestris L.) na rozwój i kondycj´ drzew w m∏odni-
kach sosnowych.

240603: Wykorzystanie Êrodowiska i interakcje
pomi´dzy wspó∏bytujàcymi gatunkami ssaków dra-
pie˝nych: gronostajem (Mustela erminea) i ∏asicà ∏a-
skà (Mustela nivelis) – konkurencja czy koegzysten-
cja?.

240808: OkreÊlenie warunków wzrostu siewek po
wy∏o˝eniu okrywowych materia∏ów organicznych na
grz´dach w szkó∏kach leÊnych.

240809: Kszta∏towanie si´ systemów korzeniowych
w pojemnikowej produkcji sadzonek niektórych gatun-
ków drzew.

240813: Konkurencja i kooperacja mi´dzy drzewa-
mi oraz zwiàzek tych zjawisk z odpornoÊcià drzewo-
stanów sosnowych na szkody abiotyczne.

Research and Development Work:
1) commissioned by the Ministry of Education
and Science:

a) implemented as part of the FRI’s statutory
activity:

240203: A review and analysis of global, regional
and domestic regulation of sustainable forest
management.

240206: The biodiversity of the bat fauna in
Poland’s fresh coniferous forests as indicative of the
state of the forest environment.

240207: The influence of a soil-cover fire on the
growth of Scots pine stands in the habitat of fresh
coniferous forest.

240315: Nature conservation management in the
forests of Poland and selected European Union
countries – a comparative analysis.

240317: The legal bases and economic/financial
operations of associations of private forest owners in
Poland and selected European Union countries – a
comparative analysis.

240512: Soil biochemical activity in the mixed stands
of fresh mixed/broadleaved and fresh broadleaved forest.

240515: The biological activity of forest soils in
spruce and mixed stands in mixed/coniferous,
mixed/broadleaved and broadleaved montane forest
sites of the Beskid Âlàski range.

240602: The influence of the debarking of Scots
pine (Pinus sylvestris L.) on the development and
condition of the trees in young plantations.

240603: Habitat use and interactions between co-
-occurring carnivorous mammals: the stoat (Mustela
erminea) and weasel (M. nivalis) – competition or co-
-existence?

240808: A determination of conditions for seedling
growth following the introduction of organic-matter
mulches into the beds of forest nurseries.

240809: The development of root systems in the
containerised production of seedlings of certain tree
species.

240813: Competition and cooperation between
trees, and the link between such phenomena and the
resistance of Scots pine stands to abiotic damage.

2. Dzia∏alnoÊç naukowa Instytutu

2.1. Dzia∏alnoÊç badawcza

2.1.1. Wykaz tytu∏ów tematów badawczych
realizowanych w 2005 r. (z wyszczególnieniem
zleceniodawców)

2. The Institute’s scientific activity

2.1. Research activity

2.1.1. List of research topics being worked
on in 2005 (with information as to the party
commissioning the work)
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241004: Wp∏yw techniki i technologii pozyskiwania
drewna na wybrane elementy Êrodowiska leÊnego –
etap II.

241209: ZmiennoÊç genetyczna populacji d´bu szy-
pu∏kowego okreÊlana na podstawie analizy DNA oraz
jej przydatnoÊç do identyfikacji oraz oceny populacji.

241213: Wp∏yw zabiegów stymulujàcych kwitnienie
i obradzanie plantacji i plantacyjnych upraw nasien-
nych modrzewia europejskiego.

241308: Integrowana ochrona leÊnych ekosyste-
mów Êwierkowych pó∏nocno-wschodniej Polski przed
owadami kambiofagicznymi.

241309: Mo˝liwoÊç wykorzystania bakulowirusów
do ograniczania liczebnoÊci wybranych gatunków li-
Êcio˝ernych owadów leÊnych.

241310: Zastosowanie repelentów, deterentów
oraz insektycydów pochodzenia roÊlinnego w ochro-
nie lasu przed owadami liÊcio˝ernymi.

241318: Mo˝liwoÊç wykorzystania owadobójczych
bakterii i grzybów do ograniczania liczebnoÊci popula-
cji roÊliniarek.

241613: Monitoring populacji wybranych gatunków
korników z zastosowaniem syntetycznych feromonów
jako element oceny zagro˝enia górskich drzewosta-
nów Êwierkowych o ró˝nym statusie ochronnym.

241614: Rola przedplonowych drzewostanów so-
snowych w procesie kszta∏towania fitocenoz na ˝y-
znych siedliskach górskich w Karpatach.

241615: Stan i kierunki rozwoju ekosystemów le-
Ênych na obszarach pogradacyjnych w Karpatach.

241915: Relacje mi´dzy sosnà i bukiem w miesza-
nych drzewostanach bukowo-sosnowych w aspekcie
produkcyjnoÊci.

241917: Analiza ÊmiertelnoÊci drzew w powiàzaniu
z przyrostem mià˝szoÊci w drzewostanach rosnàcych
na sta∏ych powierzchniach doÊwiadczalnych (za∏o˝o-
nych przez prof. Schwappacha i prof. Wiedemanna),
w celu oceny stochastycznych modeli wzrostu dla wa˝-
niejszych gatunków drzew leÊnych.

242003: Opracowanie metodyki okreÊlania fizyko-
chemicznych w∏aÊciwoÊci gleb, zgodnej z nowà klasy-
fikacjà gleb leÊnych oraz normami UE.

242004: Zmiany warunków hydrologicznych w la-
sach i ich wp∏yw na stan siedlisk.

242007: Analiza zwiàzków mi´dzy roÊlinnoÊcià
i siedliskiem za pomocà modeli porzàdkowania.

242009: ZmiennoÊç poboru wody przez sosn´ zwy-
czajnà (Pinus sylvestris L.) w ró˝nych warunkach Êro-
dowiskowych.

242011: Zró˝nicowanie zdolnoÊci produkcyjnych
siedliska w obr´bie typu siedliskowego lasu.

242605: Ocena stanu Êrodowiska leÊnego w strefie
ma∏ych zagro˝eƒ – I i II etap.

242606: Sk∏ad gatunkowy, struktura i dynamika en-
tomocenoz w naturalnych ekosystemach Puszczy Bia-
∏owieskiej.

241004: The influence of timber-harvesting
techniques and technologies on selected elements of
the forest environment – stage II.

241209: The genetic variability of a population of
pedunculate oak as determined by DNA analysis, and
the suitability of the latter in identifying and assessing
populations.

241213: The influence of measures stimulating
flowering and seed-bearing in plantations and seedling
seed orchards of European larch.

241308: The integrated protection of the spruce
forest ecosystems of north-eastern Poland against
cambiophagous insects.

241309: Opportunities to use baculoviruses in limiting
populations of selected defoliating insect pests of forest.

241310: The use of repellents, deterrents and plant-
-derived insecticides in protecting forests against
defoliating insects.

241318: Opportunities to use insecticidal bacteria
and fungi in limiting populations of Symphyta.

241613: Assessing the threat to montane spruce
stands of varied protective status through the
monitoring of populations of selected barkbeetle
species using synthetic pheromones.

241614: The role of nurse pine stands in the
shaping of phytocoenoses in fertile montane habitats
of the Carpathian Mountains.

241615: The status and directions of development
of forest ecosystems in formerly-degraded areas of
the Carpathian Mountains.

241915: The production-related aspect of the
relationships between Scots pine and beech in mixed
beech-pine stands.

241917: An analysis of tree mortality linked with
volume increments in stands growing on permanent
experimental plots (established by Profs. Schwappach
and Wiedemann) with a view to the evaluation of
stochastic models for the growth of more important
forest tree species.

242003: The devising of a methodology by which to
describe physico-chemical properties of soil in line with
the new classification of forest soils and EU standards.

242004: Changes in hydrological conditions in
forests and their influence on the state of habitats.

242007: An analysis of the links between vegetation
and habitat using ordination models.

242009: Variability to the uptake of water by Scots
pine Pinus sylvestris L. under different environmental
conditions.

242011: Differences in the productive capacity of
habitat within a given forest habitat type.

242605: An assessment of the state of the forest
environment in a zone of limited threat – stages I and II.

242606: The species composition, structure and
dynamics of entomocoenoses in the natural
ecosystems of the Bia∏owie˝a Primaeval Forest.
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242607: Monitorowanie i ocena zmian liczebnoÊci
ssaków ∏ownych i chronionych jako podstawa plano-
wania gospodarki ∏owieckiej i strategii ochrony bioró˝-
norodnoÊci LKP Puszcza Bia∏owieska.

242720: Uwarunkowania Êrodowiskowe wyst´po-
wania chorób korzeni w lasach gospodarczych Polski
w okresie powojennym.

b) projekty badawcze (granty):
520–936: Obieg pierwiastków w antropogenicz-

nych Êwierczynach karpackich w aspekcie ich przebu-
dowy i degradacji siedlisk.

520–937: OkreÊlenie zmian fitocenotycznych za-
chodzàcych w przesuszonych siedliskach hydroge-
nicznych Puszczy Bia∏owieskiej oraz sposobów im za-
pobiegania.

520–938: Mo˝liwoÊci przeciwdzia∏ania zjawisku za-
mierania jesionu wynios∏ego metodami hodowli lasu.

520–939: Rola grzyba Telephora terrestris w zbioro-
wiskach ektomikoryz w szkó∏kach oraz uprawach le-
Ênych na gruntach porolnych.

520–940: Mo˝liwoÊç wykorzystania entomopato-
gennych wirusów do ograniczania liczebnoÊci borecz-
ników Diprionidae.

520–941: Wp∏yw wiatro∏omów na populacje owa-
dów kambiofagicznych i zagro˝enie drzewostanów
Êwierkowych w Tatrzaƒskim Parku Narodowym.

520–942: Phytophthora ramorum jako czynnik za-
gra˝ajàcy szkó∏kom, drzewostanom leÊnym i zadrze-
wieniom.

520–943: Charakterystyka i mapowanie loci cech
iloÊciowych wykorzystywanych w hodowli selekcyjnej
sosny zwyczajnej.

520–944: PodatnoÊç drzewostanów d´bowych
wschodniej Polski na gradacje pi´dzika przedzimka
(Operophthra brumata L.) w zale˝noÊci od ich struktu-
ry gatunkowej, socjalnej oraz wybranych czynników
oporu Êrodowiska.

520–945: Kompleksowa metoda oceny ryzyka po-
wstania po˝aru lasu i jego rozprzestrzeniania si´
wspomagajàca funkcjonowanie Krajowego Systemu
Ratowniczo-GaÊniczego.

520–946: Wykorzystanie siewu w naturalizacji od-
nawiania lasu i zalesianiu gruntów porolnych – celo-
woÊç, mo˝liwoÊci i zakres stosowania tej metody
w Polsce.

520–947: Rola opi´tków (Agrilus spp.) w procesie
zamierania drzewostanów d´bowych.

c) projekty badawcze zagraniczne finansowane
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki:

420004: Wykorzystanie produktów i Êwiadczeƒ le-
Ênictwa do wspierania rozwoju przedsi´biorczoÊci na
terenach wiejskich.

420005: LeÊne obszary chronione w Europie – ana-
lizy i harmonizacja.

242607: The monitoring and assessment of
changes in the populations of game and protected
mammals as a basis for planned hunting
management and a biodiversity conservation strategy
in the Promotional Forest Complex of the Bia∏owie˝a
Primaeval Forest.

242720: Environmental conditioning of the occurrence
of root disease in post-War Poland’s production forests.

b) research projects (grants):
520–936: The cycling of elements in anthropogenic

Carpathian spruce forests as regards restocking and
site degradation.

520–937: The description of phytocoenotic
changes ongoing in desiccated hydrogenic habitats of
the Bia∏owie˝a Primaeval Forest and means of
preventing them.

520–938: Possibilities of using silvicultural methods
to counteract the phenomenon of dieback in ash.

520–939: The role of the fungus Telephora terrestris
in the ecotmycorrhizal communities of nurseries and
plantations on former farmland.

520–940: Opportunities for using entomopatho-
genic viruses in limiting numbers of pine sawflies
Diprionidae.

520–941: The influence of windthrow on populations
of cambiophagous insects and the threat posed to
spruce stands in Tatrzaƒski National Park.

520–942: Phytophthora ramorum as an agent
threatening nurseries, tree stands and plantations.

520–943: The characterisation and mapping of loci
for the quantitative features used in the selective
cultivation of Scots pine.

520–944: The vulnerability of oak stands in eastern
Poland to mass outbreaks of the winter moth
(Operophthra brumata L.) in relation to species
structure, social structure and selected factors in
environmental resistance.

520–945: A comprehensive method by which to
assess the risk of a forest fire breaking out and
spreading, to assist the functioning of the National
Rescue and Extinguishing System.

520–946: The use of seeding in the naturalisation of
forest restocking and the afforestation of former
farmland – value, possibilities and scope of application
of the method in Poland.

520–947: The role of wood-borer beetles (Agrilus
spp.) in the dieback process in oak stands.

c) Foreign research projects funded by the
Ministry of Education and Science:

420004: Utilisation of the products and services 
of forestry in supporting the development of
entrepreneurship in rural areas.

420005: Protected forest areas in Europe –
analyses and harmonization.
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d) projekt celowy finansowany przez Minister-
stwo Edukacji i Nauki i Ministerstwo Ârodowiska,
dofinansowany przez Dyrekcj´ Generalnà Lasów
Paƒstwowych:

431300, 441300: Opracowanie i wdro˝enie do
praktyki nowej technologii ochrony ekosystemów le-
Ênych przed brudnicà mniszkà (Lymantria monacha L.)
opartej na wykorzystaniu feromonu p∏ciowego.

2) zlecone i finansowane przez Dyrekcj´ General-
nà Lasów Paƒstwowych:

BLP-206: Populacyjna zmiennoÊç buka zwyczajne-
go (Fagus sylvatica L.) w Polsce (wzrost i rozwój popu-
lacji w okresie m∏odocianym).

BLP-208: Os∏ona naukowa realizacji „Programu za-
chowania leÊnych zasobów genowych i hodowli selek-
cyjnej drzew leÊnych w Polsce na lata 1991–2010”.

BLP-209: Oznaczanie sprawców chorób i szkodników
drzew leÊnych – poradnictwo dla Lasów Paƒstwowych.

BLP-210: Monitoring lasów – ocena stanu
uszkodzenia lasów w Polsce.

BLP-211: Racjonalizacja zabiegów ochronnych
przeciwko gradacjom szkodników liÊcio˝ernych sosny
w aspekcie skutków gospodarczych i przyrodniczych.

BLP-212: Krótkoterminowa prognoza wyst´powa-
nia wa˝niejszych szkodników i chorób infekcyjnych
drzew leÊnych w Polsce w latach 2001–2005.

BLP-216: Ró˝norodnoÊç biologiczna jako wskaênik
procesów i zmian ekosystemów leÊnych w zrównowa-
˝onym zagospodarowaniu lasów.

BLP-217: Wp∏yw metod piel´gnowania wielogatun-
kowych m∏odników na ich wzrost i wartoÊç hodowlanà.

BLP-219: Populacyjna zmiennoÊç oraz identyfika-
cja wybranych pochodzeƒ sosny zwyczajnej i Êwierka
pospolitego na podstawie analiz zmiennoÊci DNA.

BLP-220: OkreÊlenie zakresu tolerancji ró˝nych ga-
tunków drzew liÊciastych na zgryzanie powodowane
przez roÊlino˝erne ssaki.

BLP-224: Zmiany iloÊciowo-jakoÊciowe w zgrupo-
waniach entomofauny epigeicznej, powsta∏e po zabie-
gach ratowania lasu przed szkodliwymi owadami li-
Êcio˝ernymi sosny z wykorzystaniem Êrodków ochro-
ny roÊlin z grupy inhibitorów syntezy chityny.

BLP-226: Warunki powstawania gradacji owadów
w pierwotnych ogniskach gradacyjnych na przyk∏adzie
Puszczy Noteckiej i Borów Tucholskich.

BLP-233: EfektywnoÊç pozyskiwania drewna z u˝y-
ciem maszyn wielooperacyjnych.

BLP-238: Badania porównawcze populacyjnej i ro-
dowej zmiennoÊci cech hodowlanych wybranych po-
chodzeƒ sosny zwyczajnej, modrzewia europejskiego,
Êwierka pospolitego oraz d´bu szypu∏kowego.

BLP-240: Harmonizacja strategii Ochrony Ró˝no-
rodnoÊci Biologicznej w Lasach i obowiàzujàcych do-
kumentów techniczno-gospodarczych w zakresie
urzàdzania, hodowli, u˝ytkowania i ochrony lasu.

d) targeted project funded by the Ministries of
Education and Science and the Environment and
part-financed by the General Directorate of the
State Forests:

431300, 441300: The devising and implementation of a
new sex-pheromone-based technology to protect forest
ecosystems against the nun moth (Lymantria monacha L.).

2) commissioned and funded by the General
Directorate of the State Forests:

BLP-206: Population variability in the beech (Fagus
sylvatica L.) in Poland (growth and  development of
populations in the juvenile period).

BLP-208: The science supervision of implementa-
tion of the ”Programme of Forest Genetic Resources
Conservation and Selective Breeding of Forest Trees
in Poland for the years 1991–2010”

BLP-209: Identification of disease-causing agents
and pests of forest trees – advice for the State Forests.

BLP-210: Forest monitoring – an assessment of the
level of damage to forests in Poland.

BLP-211: The  rationalisation of protective measures
against mass outbreaks of defoliating pests of Scots
pine as regards the economic and natural effects.

BLP-212: Short-term forecasting of the occurrence
of more important pests and infectious diseases of
forest trees in Poland, 2001–2005.

BLP-216: Biological diversity as an indicator of
processes and changes in forest ecosystems in the
sustainable management of forests.

BLP-217: The influence of tending methods on the growth
and silvicultural value of multi-species sapling stands.

BLP-219: Population variability and the identification
of selected origins of Scots pine and Norway spruce on
the basis of analyses of DNA variability.

BLP-220: The determination of the range of
tolerance of different broadleaved tree species to
browsing by herbivorous mammals.

BLP-224: Quantitative and qualitative changes in
assemblages of epigeic entomofauna following the
adoption of remedial measures to protect forest against
defoliating insect pests of pine, included the use of
plant protection agents inhibiting chitin synthesis.

BLP-226: Conditions for the development of mass
outbreaks of insect pests in primary foci thereof, as
exemplified by the Notecka and Tuchole Forests.

BLP-233: The effectiveness of timber harvesting
using multi-task machinery.

BLP-238: Comparative population- and family-
-based analyses of the variability to some silvicultural
traits in selected origins of Scots pine, European larch,
Norway spruce and pedunculate oak.

BLP-240: The harmonisation of biodiversity conser-
vation strategies in forests, and of the binding technical
and economic documentation as regards forest
management, silviculture, utilisation and protection.
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BLP-243: Ekonomiczny wiek dojrza∏oÊci r´bnej
drzewostanów sosnowych i Êwierkowych oraz jego
wp∏yw na sytuacj´ finansowà gospodarki leÊnej.

BLP-245: Wp∏yw chorób infekcyjnych na gospodark´
leÊnà – aspekt ekologiczny, ekonomiczny, granice ryzyka.

BLP-246: ZmiennoÊç wewnàtrzgatunkowa brzozy
brodawkowatej, jej zdolnoÊci przyrostowe i w∏aÊciwo-
Êci hodowlane.

BLP-247: Ocena produkcyjnoÊci szybko rosnàcych
gatunków drzew leÊnych w doÊwiadczalnych i gospo-
darczych uprawach plantacyjnych w ró˝nych warun-
kach siedliskowych.

BLP-248: Genetyczne uwarunkowania zmiennoÊci
ekotypowej buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.).

BLP-249: WartoÊci graniczne wilgotnoÊci nasion
modrzewia, jedlicy, buka, d´bu, wiàzu, klonu zwyczaj-
nego, sosny górskiej przeznaczonych do d∏ugookre-
sowego przechowywania.

BLP-252: Ocena i optymalizacja post´powania ho-
dowlanego w uprawach, m∏odnikach i dràgowinach,
powsta∏ych w wyniku przebudowy drzewostanów znaj-
dujàcych si´ pod wp∏ywem emisji przemys∏owych.

BLP-253: P∏odozmian w szkó∏kach leÊnych
w aspekcie walki biologicznej z paso˝ytniczà zgorzelà
siewek.

BLP-254: Ocena hodowlana naturalnych odnowieƒ
d´bu w drzewostanach sosnowych i mo˝liwoÊci ich
wykorzystania do realizacji celów hodowlanych.

BLP-255: Biologia, ekologia oraz metody progno-
zowania i ograniczania populacji nowych lub s∏abo
poznanych owadów szkodliwych w leÊnictwie (mszy-
ce, czerwce, muchówki itp.).

BLP-256: PrzydatnoÊç dla leÊnictwa nowych Êrod-
ków ochrony roÊlin bezpiecznych dla Êrodowiska.

BLP-257: Kryteria wyró˝niania oraz metody zagospo-
darowania siedlisk leÊnych podlegajàcych ochronie.

BLP-258: Ocena i zabiegi poprawiajàce stan od˝y-
wienia, warunki wzrostu, zdrowotnoÊç odnowieƒ jod∏o-
wych na terenach pokl´skowych w Sudetach.

BLP-260: Opracowanie procesów technologicz-
nych pozyskiwania drewna w r´bniach z∏o˝onych.

BLP-262: Ergonomiczna ocena procesów techno-
logicznych pozyskiwania drewna.

BLP-265: Metodyka okreÊlania stref uszkodzenia
lasu.

BLP-266: ZmiennoÊç gatunków lasotwórczych na
granicy ich naturalnego wyst´powania w Polsce
w Êwietle prawdopodobnych zmian klimatycznych
oraz konsekwencje tych zmian dla gospodarki leÊnej
(etap I – buk zwyczajny Fagus sylvatica L.).

BLP-267: Zasady gospodarowania populacjami je-
leniowatych na terenach pokl´skowych (na przyk∏a-
dzie NadleÊnictwa Rudy Raciborskie).

BLP-268: Opracowanie metod ograniczania liczeb-
noÊci szeliniaka sosnowca (Hylobius abietis L.) w miej-
scach jego rozrodu.

BLP-243: The economic age of maturity for felling in
spruce and pine stands and its influence on the
financial situation of forestry.

BLP-245: The influence of infectious diseases on
forest management from the point of view of
ecological and economic aspects and risk limits.

BLP-246: Intraspecific variability in the silver birch,
its capacity for increment and silvicultural properties.

BLP-247: Assessment of the productivity of
rapidly-growing forest tree species in experimental 
and productive plantations under different habitat
conditions.

BLP-248: The genetic conditioning of ecotypical
variability in the beech (Fagus sylvatica L.).

BLP-249: Limit values for humidity in the seeds of
larch, Douglas fir, beech, oak, elm, maple and
mountain pine designated for long-term storage.

BLP-252: Assessment and optimisation of silvicultural
procedures in seedling, sapling and polewood stands
arising as stands impacted upon by industrial emissions
are restocked.

BLP-253: Rotation in forest nurseries as a means of
the biological control of the parasitic disease damping-
off of seedlings.

BLP-254: Silvicultural assessment of natural
regenerating oaks in pine stands, and the possibilities
for their use in achieving silvicultural objectives.

BLP-255: The biology, ecology and means of
forecasting and limitation of populations of new or
poorly-known pest insects in forestry (aphids,
mealybugs, dipterans, etc.).

BLP-256: The suitability in forestry of new
environmentally-safe plant protection agents.

BLP-257: Discernment criteria and methods of
managing forest habitats under protection.

BLP-258: The assessment of, and measures by
which to improve, the nutritional state, growth
conditions and health of restocking with fir in areas of
the Sudety Mountains hit by environmental disasters.

BLP-260: The devising of technological processes
for the harvesting of timber in complex felling.

BLP-262: An ergonomic assessment of technolo-
gical processes in timber harvesting.

BLP-265: Methodology by which to determine
zones of forest damage.

BLP-266: Variability in forest-forming species
present in Poland at the limits of their natural ranges,
in the light of probable climatic changes, as well as 
the consequences of these changes for forest
management (stage I – beech Fagus sylvatica L.).

BLP-267: Principles for the management of deer
populations in disaster zones (as exemplified by Rudy
Raciborskie Forest District).

BLP-268: The devising of methods by which to limit
populations of the large pine weevil (Hylobius abietis L.)
at its breeding sites.
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BLP-269: Analiza ekonomiczna funkcjonowania
ochrony przeciwpo˝arowej lasu (z podzia∏em na zada-
nia obligatoryjne i dodatkowe).

BLP-270: Ocena efektywnoÊci zabezpieczenia
przeciwpo˝arowego lasów pasami przeciwpo˝arowy-
mi wzd∏u˝ dróg publicznych.

BLP-271: Pozyskiwanie drewna (poda˝) w Lasach
Paƒstwowych w Êwietle zapotrzebowania krajowego
przemys∏u oraz wykorzystania do celów energetycz-
nych.

BLP-272: Fundusz w∏asny w obrocie jednostek or-
ganizacyjnych Lasów Paƒstwowych – jego wysokoÊç
na poszczególnych poziomach zarzàdzania.

BLP-274: WielkoÊç i organizacja nadleÊnictwa
w Polsce – analiza przemian i model docelowy.

BLP-275: Strategia post´powania ochronnego
w szkó∏kach i drzewostanach zagro˝onych przez fyto-
ftoroz´ – nowà chorob´ wielu gatunków drzew leÊnych.

BLP-276: Ocena stanu i dynamiki rozwoju ró˝nych
pochodzeƒ sosny zwyczajnej w m∏odnikach na wielko-
obszarowym po˝arzysku leÊnym.

BLP-278: Monitorowanie zmian na obszarach
sztucznej i naturalnej regeneracji lasu w pó∏nocno-
-wschodniej Polsce po kl´sce huraganu.

BLP-279: OkreÊlenie metod produkcji wp∏ywajà-
cych na zmniejszenie strat powodowanych przez mróz
w szkó∏kach kontenerowych.

BLP-280: Wp∏yw sk∏adu gatunkowego i sposobów
zagospodarowania drzewostanów na bilans i jakoÊç
wód w ekosystemach leÊnych.

BLP-281: Program testowania potomstwa WDN,
DD, PN, PUN w ramach Programu zachowania le-
Ênych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew
leÊnych na lata 1991–2010.

BLP-282: Ocena nasion drzew i krzewów leÊnych –
monitoring obradzania drzew i jakoÊci materia∏u siew-
nego w Lasach Paƒstwowych.

BLP-283: Ostrzeganie i alarmowanie o zagro˝eniu
po˝arowym lasu.

BLP-284: Doskonalenie metod inwentaryzacji lasu
w planowaniu urzàdzeniowym z wykorzystaniem tech-
nik geoinformatycznych i SILP.

BLP-285: Integracja problematyki ochrony przyrody
i krajobrazu (rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe,
tereny chronionego krajobrazu, otuliny parków naro-
dowych, obszary „Natura 2000”) w planie urzàdzania
lasów nadleÊnictwa.

BLP-286: Dostosowanie zasad klasyfikacji i pomiaru
surowca drzewnego do systemu drewna k∏odowanego.

BLP-287: Charakterystyka genetyczna wybranych
populacji jelenia szlachetnego jako podstawa przy-
sz∏ych wsiedleƒ tego gatunku.

BLP-288: Wp∏yw danieli pochodzàcych z hodowli
zamkni´tej w NadleÊnictwie Brzeziny na jakoÊç osob-
niczà i struktur´ genetycznà populacji tego gatunku
w miejscu ich wsiedlenia.

BLP-269: Economic analysis of the functioning of
forest-fire protection (with a division into obligatory
and supplementary tasks).

BLP-270: An assessment of the effectiveness of
fire-prevention safeguards in firebreak forest belts
along public roads.

BLP-271: Timber harvesting (supply) in the State
Forests in the light of the demand from domestic
industry and the energy sector.

BLP-272: Own funds in the turnover of SF organi-
sational units – size at different levels of administration.

BLP-274: Size and administrative organisation of a
Forest District in Poland – analyse of changes and its
target model.

BLP-275: A strategy for protective procedures in
nurseries and stands threatened by phytophthorosis –
a new disease of many forest tree species.

BLP-276: Assessment of the state and develop-
mental dynamics of Scots pines of different origin in
sapling stands on the site of a large forest fire.

BLP-278: Monitoring of changes in areas of artificial
and natural forest regeneration in northeast Poland
following gale damage.

BLP-279: The determination of methods of production
limiting frost-induced losses in container nurseries.

BLP-280: The influence of stand species
composition and management methods on water
balance and quality in forest ecosystems.

BLP-281: A Programme for the testing of the
progeny of WDN, DD, PN and PUN under the
Programme of Forest Genetic Resources Conservation
and Selective Breeding of Forest Trees in Poland for the
years 1991–2010.

BLP-282: Assessment of the seeds of forest trees
and shrubs – monitoring seed-bearing and the quality
of material for sowing in the State Forests.

BLP-283: Warnings and alarms as to the threat of
forest fires.

BLP-284: Improvement of forest inventorying
methods in management planning using geoinformatic
techniques and the State Forests Information System.

BLP-285: Integration of aspects of nature and
landscape conservation (Nature Reserves, Landscape
Parks, Areas of Protected Landscape, National Park
buffer zones and Natura 2000 areas) into the forest
management plans of a Forest District.

BLP-286: Adaptation of principles for the
classification and measurement of raw timber to the log-
wood system.

BLP-287: Genetic characteristics of selected
populations of the red deer as a basis for future
resettlement of the species.

BLP-288: The influence of fallow deer originating in 
a closed rearing system in Brzezina Forest District on
the quality of specimens and genetic structure of 
a population of the species at the place of introduction.
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BLP-289: Przeprowadzenie eksperymentalnego
wdro˝enia (pilota˝u) modelu wielofunkcyjnego leÊnic-
twa w regionie uprzemys∏owionym.

BLP-290: Badanie opinii publicznej w zakresie prefe-
rencji funkcji lasu oraz okreÊlenie zasad jego zagospo-
darowania i udost´pniania dla spo∏eczeƒstwa w LeÊnym
Kompleksie Promocyjnym Lasy Warszawskie.

BLP-291: Analiza skali i efektywnoÊci prywatyzacji
us∏ug oraz ocena stanu i funkcjonowania prywatnych
firm leÊnych.

BLP-292: Aktualizacja wskaêników stopnia trud-
noÊci gospodarowania jednostek organizacyjnych La-
sów Paƒstwowych.

BLP-293: Opracowanie metod szybkiego wykrywania
i oznaczania wa˝niejszych patogenów glebowych w szkó∏-
kach leÊnych oraz klucza do rozpoznawania zagro˝eƒ.

BLP-294: Mo˝liwoÊci og∏awiania sosny zwyczajnej,
modrzewia europejskiego, lipy drobnolistnej i innych
gatunków na plantacjach nasiennych w celu u∏atwie-
nia zbioru nasion.

BLP-295: Wyst´powanie i konsekwencje gospodar-
cze zgnilizny czerwonej oraz mo˝liwoÊç jej ogranicza-
nia w drzewostanach Êwierkowych Krainy Karpackiej.

BLP-296: Skala, struktura (gatunek, wiek, siedlisko)
i konsekwencje przyrodniczo-gospodarcze drzewo-
stanów negatywnych oraz pilnoÊç i metody ich prze-
budowy w Lasach Paƒstwowych.

BLP-297: Opracowanie integrowanej metody ochro-
ny lasu przed szkodnikami korzeni drzew i krzewów.

BLP-298: Wp∏yw zalesieƒ na zmiany fizyko-che-
micznych i biologicznych w∏aÊciwoÊci gleb – za∏o˝enie
sta∏ych powierzchni próbnych.

BLP-299: Opracowanie metod zagospodarowania
i ochrony leÊnych siedlisk hydrogenicznych w kontek-
Êcie zachodzàcych zmian sukcesyjnych.

BLP-300: Cele, zasady sporzàdzania oraz struktura
merytoryczna (wskaêniki itp.) ekonomicznego aneksu
do planu urzàdzania lasu.

BLP-301: Opracowanie systemu wskaêników jako-
Êciowych oraz modelowego raportu oceny lasu na
podstawie danych inwentaryzacji wielkoobszarowej.

BLP-302: Ocena przydatnoÊci skaningu laserowe-
go oraz cyfrowych obrazów multi-hiperspektralnych
do okreÊlania mià˝szoÊci drzewostanów.

BLP-303: Aspekty ekonomiczne, ekologiczne i er-
gonomiczne pozyskiwania drewna w LeÊnych Kom-
pleksach Promocyjnych.

BLP-770: Badanie dynamiki liczebnoÊci i struktury
populacji jeleniowatych w dziesi´cioleciu 1996–2006
oraz opracowanie metodyki bie˝àcych rocznych pla-
nów ich pozyskania.

3) zlecone przez Ministerstwo Ârodowiska:
NCR-593: Monitoring biologiczny lasu.
NCR-610: Sta∏e obserwacje procesów hydrologicz-

nych i erozyjnych w leÊnych obszarach górskich.

BLP-289: The experimental (pilot) introduction of the
model of multifunctional forestry into an industrialised
region.

BLP-290: Public opinion research on preferences
as regards forest functions and the determination of
principles of management and accessibility in the
”Warsaw Woods” Promotional Forest Complex.

BLP-291: An analysis of the scale and effectiveness
of the privatisation of services and an assessment of
the state and functioning of private forest firms.

BLP-292: The updating of indices on the degree of
difficulty of administering organisational units of the
State Forests.

BLP-293: The devising of methods for the rapid
discovery and identification of more serious soil pathogens
in forest nurseries, as well as a key to threat identification.

BLP-294: Possibilities for the polling of Scots pine,
European larch, small-leaved lime and other species
at seed plantations, with a view to facilitating seed
collection.

BLP-295: The occurrence and economic conseque-
nces of red rot and possibilities for its limitation in the
spruce stands of the Carpathian Forest Region.

BLP-296: The scale and structure (species, age and
habitat) and natural and economic consequences of
negative stands, as well as the need for and methods of
their restructuring within the State Forests.

BLP-297: The devising of an integrated method by
which to protect forests against pests of tree and
shrub roots.

BLP-298: The influence of afforestation in changing
the physico-chemical and biological properties of soils
– establishment of permanent trial plots.

BLP-299: The devising of methods for the
management and protection of hydrogenic forest
habitats in the context of ongoing successional changes.

BLP-300: Objectives, principles of compilation and
substantive structure (indices, etc.) in the economic
annex to the forest management plan.

BLP-301: The devising of a system of qualitative
indicators and a model report for the assessment of
forest on the basis of data from large-scale inventorying.

BLP-302: Assessment of the suitability of laser
scanning and multi/hyperspectral digital imaging in
determining stand volume.

BLP-303: Economic, ecological and ergonomic
aspects of timber harvesting in the Promotional Forest
Complexes.

BLP-770: Study of deer population dynamics and
structure in the decade 1996–2006, and the devising
of a methodology for annual harvesting plans.

3) commissioned by the Ministry of the Environment:
NCR-593: Biological monitoring of forests.
NCR-610: Permanent observations of hydrological

and erosion processes in forested mountain areas.
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4) zlecone przez Ministerstwo Ârodowiska, finan-
sowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Âro-
dowiska i Gospodarki Wodnej:

2-U-33: Przyrodnicze i ekonomiczne efekty ekosys-
temowego podejÊcia w trwa∏ym i zrównowa˝onym
gospodarstwie leÊnym na przyk∏adzie NadleÊnictwa
Tuszyna.

3-U-34: Analiza porównawcza metod oceny i wyce-
ny pozasurowcowych funkcji lasu na przyk∏adzie re-
prezentatywnego obiektu w Polsce.

3-U-35: Analiza prywatnych gospodarstw rolno-le-
Ênych i leÊnych w Polsce – projekt sieci gospodarstw
testowych.

3-U-36: Gospodarka leÊna na terenach zurbanizo-
wanych.

3-U-39: Ekonomiczna analiza problemów i metod
gospodarowania w lasach po∏o˝onych w zasi´gu od-
dzia∏ywania obszarów zurbanizowanych.

8-U-36: Odnowienie naturalne sosny zwyczajnej ja-
ko element strategii ekosystemowego zagospodaro-
wania lasu.

12-U-31: Weryfikacja zasobów genetycznych wy-
branych gatunków drzew leÊnych i kategorii baz na-
siennych w zwiàzku z wdro˝eniem przepisów ustawy
o leÊnym materiale rozmno˝eniowym ze szczególnym
uwzgl´dnieniem przynale˝noÊci leÊnego materia∏u
podstawowego (LMP) do regionów pochodzenia.

13-U-17: Integrowana metoda ochrony kasztanow-
ca bia∏ego (Aesculus hippocastanum) przed szrotów-
kiem kasztanowcowiaczkiem (Cameraria ohridella).

19-U-38: Rola lasów i gospodarki leÊnej w kszta∏to-
waniu bilansu CO2 w Polsce – studium pilota˝owe.

19-U-49: Analiza wp∏ywu sk∏adu chemicznego
igliwia sosny na poziom defoliacji drzewostanów so-
snowych.

20-U-11: Poprawa warunków wodnych i zwi´ksze-
nie biologicznej ró˝norodnoÊci w ekosystemach Pusz-
czy Bia∏owieskiej poprzez spowalnianie odp∏ywu
w zlewniach rzecznych.

20-U-18: Wp∏yw restytucji lasu na zasoby wodne
w Górach Izerskich na przyk∏adzie zlewni potoku Cie-
koƒ.

27-U-98: Ocena wp∏ywu opadów i temperatury po-
wietrza na stan zagro˝enia drzewostanów przez cho-
roby infekcyjne.

5) zlecone przez G∏ówny Inspektorat Ochrony
Ârodowiska:

NCR-211: Monitoring lasów i ocena stanu zdrowot-
nego lasów w latach 2004–2005.

6) zlecone przez zleceniodawców krajowych:
2-U-35: Ró˝norodnoÊç biologiczna jako wskaênik

zmian ekosystemów leÊnych w zrównowa˝onym za-
gospodarowaniu lasu w zasi´gu oddzia∏ywania elek-
trowni „Kozienice”.

4) commissioned by the Ministry of the
Environment and supported financially by the
National Fund for Environmental Protection and
Water Management:

2-U-33: The natural and economic effects of the
ecosystemic approach to sustainable development as
exemplified by Tuszyn Forest District.

3-U-34: A comparative analysis of methods by which
to assess and value non-raw-material forest functions,
as exemplified by a representative site in Poland.

3-U-35: An analysis of private farming/forest and
forest holdings in Poland – project for a system of test
holdings.

3-U-36: Forest management in urbanised areas.
3-U-39: An economic analysis of management

problems and methods in forests within the zone of
impact of urbanised areas.

8-U-36: Natural regeneration of Scots pine as an
element of a strategy for ecosystemic forest
management.

12-U-31: Verification of the genetic resources of
selected forest tree species and categories of seed
base in connection with the implementation of
provisions of the Forest Reproductive Materials Act,
with particular account taken of the affinities of ”basic
material” as regards regions of origin.

13-U-17: An integrated method of protecting the
horse chestnut (Aesculus hippocastanum) against the
horse chestnut leaf-miner (Cameraria ohridella).

19-U-38: The role of forests and forest manage-
ment in shaping the CO2 balance in Poland – a pilot
study.

19-U-49: An analysis of the influence of the
chemical composition of needles on the level of
defoliation in Scots pine stands.

20-U-11: Improved water conditions and enhanced
biodiversity in ecosystems of the Bia∏owie˝a Primaeval
Forest through a reduction of rates of runoff in river
basins.

20-U-18:  The influence of forest reinstatement on
water resources in the Izerskie Mountains, as
exemplified by the Ciekoƒ Brook basin.

27-U-98: An assessment of the influence of insects
and air temperature on the level of threat posed to
stands by infectious diseases.

5) commissioned by the Central Environmental
Protection Inspectorate:

NCR-211: Forest monitoring and an assessment of
the state of health of forests in the years 2004–2005.

6) commissioned by other domestic parties:
2-U-35: Biological diversity as an indicator of

ecosystem change in a sustainably-managed forest
impacted upon by the Kozienice Power Plant.
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5-U-33: Ustalenie potencjalnego typu siedliskowe-
go oraz zasad przy zalesianiu nieu˝ytków oraz grun-
tów porolnych.

7) zlecone przez zleceniodawców zagranicznych:
461-000: Ocena zasobów leÊnych w Europie Ârod-

kowej (PROFOREST CE).
530-971: Zbiór i ekologia parazytoidów brudnicy

nieparki w Polsce.
19-U-50: Ocena przydatnoÊci programu GMES Fo-

rest Monitoring dla PGL Lasów Paƒstwowych na pod-
stawie wyników projektu pilota˝owego.

2-U-34: Zbadanie skutecznoÊci dzia∏ania Êrodka
ochrony roÊlin WAM na potrzeby rejestracji do obrotu
handlowego.

5-U-34: Analiza chemiczna pod∏o˝a cz´Êci by∏ego
sk∏adowiska elektrowni Jaworzno III, przeznaczonego
do rekultywacji leÊnej.

10-U-48: Ocena ergonomiczna pilarek Husqvarna
346XP, 353XP, 357XP.

13-U-15: Program ochrony kasztanowców przed
szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem na terenie Mia-
sta Sto∏ecznego Warszawy.

13-U-16: Ocena skutecznoÊci dzia∏ania form u˝yt-
kowych zawierajàcych feromon p∏ciowy szrotówka
kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella).

13-U-18: Badania mo˝liwoÊci stosowania prepa-
ratu CATANE 800 S. C. jako adiuwanta w samoloto-
wych zabiegach zwalczania leÊnych owadów liÊcio-
˝ernych.

13-U-19: Ocena skutecznoÊci dzia∏ania insektycy-
du DIMILIN 480 S. C. i DIMILIN 25 WP w ochronie
kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowco-
wiaczkiem.

13-U-20: Badania mo˝liwoÊci wykorzystania insek-
tycydu APACZ 50WG w ochronie kasztanowców przed
szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.

15-U-39: Us∏ugi dla nadleÊnictw i RDLP w zakresie
ochrony przeciwpo˝arowej lasu.

15-U-40: Nadzór nad monitoringiem potencjalnych
kana∏ów radiowych dla Lasów Paƒstwowych.

15-U-42: Ocena przydatnoÊci dostrzegalni po˝aro-
wej typu DP-3 w ochronie przeciwpo˝arowej lasów.

19-U-47: Raport dotyczàcy zasobów leÊnych Polski
dla potrzeb FAO, w ramach oceny zasobów leÊnych
Êwiata (wg scenariusza FAO).

19-U-48: Raport o stanie lasów w Polsce w 2004 r.
20-U-17: Opracowanie ekspertyz gleboznawczo-

-nawo˝eniowych dla szkó∏ek i upraw leÊnych oraz oce-

5-U-33: The establishment of potential site types
and principles as regards the afforestation of
wasteland and former farmland.

7) commissioned by foreign parties:
461–000: An assessment of the forest resources in

Central Europe (PROFOREST CE).
530–971: The assemblage and ecology of parasitoids

of the gypsy moth in Poland.
19-U-50: An assessment of the suitability of the GMES

Forest Monitoring program for Poland’s State Forests
National Forest Holding, on the basis of pilot-project
results.

2-U-34: Research into the effectiveness of action of
the WAM plant protection agent, from the point of its
registration for trade.

5-U-34: Chemical analysis of the substrate of part
of the Jaworzno III Power Station landfill designated for
forest reclamation.

10-U-48: An ergonomic assessment of the
Husqvarna 346XP, 353XP and 357XP chain saws.

13-U-15: A programme for the protection of horse
chestnuts within the Warsaw City area against the
horse-chestnut leaf-miner.

13-U-16: Assessment of the effectiveness of action
of utilised forms containing sex pheromones of the
horse-chestnut leaf-miner (Cameraria ohridella).

13-U-18: Study of the possibilities for applying the
CATANE 800 S.C. preparation as an adjuvant in aerial
measures to combat defoliating insect pests.

13-U-19: Assessment of the effectiveness of action
of the insecticides DIMILIN 480 S.C. and DIMILIN 25
WP in the protection of horse chestnuts against the
horse-chestnut leaf miner.

13-U-20: Study of the possibilities for using the
insecticide APACZ 50WG in the protection of horse
chestnuts against the horse-chestnut leaf-miner.

15-U-39: The services rendered to the Forest
Districts and Regional Directorates as regards the
protection of forests against fires.

15-U-40: Supervision over the monitoring of
potential radio channels for the State Forests.

15-U-42: An assessment of the usefulness of DP-3
type watchtowers in the protection of forests against fires.

19-U-47: Report on Poland’s forest resources for the
FAO and within the framework of the assessment of
world forest resources (in line with the FAO scenario).

19-U-48: Report on the state of forests in Poland in
2004.

20-U-17: Drawing up of an expert opinion in regard

2.1.2. Wykaz zadaƒ o charakterze ekspertyz,
us∏ug, poradnictwa itp.

2.1.2. List of tasks as regards expert
opinions, services, advisory, etc.
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ny substratów i prace opiniodawcze z zakresu glebo-
znawstwa i nawo˝enia.

20-U-19: Wp∏yw rozlewiska Êcieków poprodukcyj-
nych na drzewostan przylegajàcy do budynku produk-
cyjnego Przedsi´biorstwa Produkcyjno-Handlowego
MG sp. z. o.o.

20-U-20: Opinia dla Sàdu Rejonowego w Poznaniu
w sprawie ustalenia przyczyn powstania szkody w za-
sobach przynale˝nych do LeÊnictwa D´bogóra oddz.
88a.

20-U-21: Wykonanie analiz chemicznych dwustu
próbek wody z obiektów: Kwatera 17, Brzeziny, Otocz-
ne i Czarna WieÊ na zawartoÊç azotanów, fosforanów,
amoniaku, DON, DOP.

26-U-12: Krajowa sieç informacji o bioró˝norodnoÊci.
27-U-01: Ocena stanu mikoryz na siewkach i sa-

dzonkach sosny, Êwierka, jod∏y, modrzewia i buka ze
szkó∏ki leÊnej w Starym D´bnie w NadleÊnictwie Po-
∏czyn.

27-U-02: Ocena stanu mikoryz na szkó∏ce leÊnej
NadleÊnictwa Karniszewice wraz z wnioskami i zale-
ceniami.

27-U-03: Ocena jakoÊci preparatu biologicznego
z grzybem Phlebiopsis gigantea celem udzielenia ate-
stu jakoÊciowego na rok 2006.
Ponadto Instytut wykona∏ na doraêne zlecenie 62
opracowania o charakterze ekspertyz, opinii i us∏ug.

101501: Wdro˝enie do praktyki pracy pt.: Ocena rów-
nomiernoÊci rozmieszczenia ca∏orocznych leÊnych stacji
meteorologicznych w ramach istniejàcej sieci w LP ze
wskazaniem ewentualnego jej uzupe∏nienia bàdê zmia-
ny dotychczasowej lokalizacji niektórych z nich.

102601: Opracowanie, wdro˝enie i weryfikacja kon-
cepcji sygna∏ów dêwi´kowych do urzàdzeƒ typu 
UOZ-1 wstrzymujàcych zwierzyn´ przed wtargni´ciem
na torowisko na czas przejazdu pociàgu na linii kole-
jowej E-20 odcinek Miƒsk Mazowiecki – Siedlce.

102701: Pomoc merytoryczna przy wdra˝aniu do
praktyki przez Regionalnà Dyrekcj´ Lasów Paƒstwo-
wych w Zielonej Górze koncepcji funkcjonowania la-
boratorium fitopatologicznego Pracowni Gleboznaw-
stwa i Fitopatologii, zasad prowadzenia ocen zagro˝e-
nia nasion, materia∏u sadzeniowego, chorób upraw
i drzewostanów przez patogeniczne grzyby oraz wery-
fikacji tych ocen i doradztwa.

to soil science and fertiliser use for nurseries and
plantations, as well as assessments of substrata and
opinions in regard to soil science and fertiliser use.

20-U-19: The influence of a spill of production
effluents on a stand adjacent to the production buildings
of the firm Przedsi´biorstwa Produkcyjno-Handlowego
MG sp. z.o.o.

20-U-20: Opinion for the District Court in Poznaƒ
establishing the causes of damage to resources
assigned to compartment 88a of the D´bogóra Forest
Range.

20-U-21: The carrying out of chemical analyses of
two hundred water samples from Kwatera 17,
Brzeziny, Otoczne and Czarna WieÊ, in respect of their
contents of nitrates, phosphates, ammonia, dissolved
organic nitrogen and dissolved organic phosphorus.

26-U-12: The national system of information on
biodiversity.

27-U-01: Assessment of the state of mycorrhizae in
seedlings and saplings of Scots pine, spruce, fir, larch
and beech from the Stare D´bno forest nursery in
Po∏czyn Forest District.

27-U-02: Assessment of the state of mycorrhizae in
the forest nursery of Karniszewice Forest District,
together with conclusions and recommendations.

27-U-03: Quality assessment of a biopreparation
containing the fungus Phlebiopsis gigantea, with a
view to its being granted quality certification for 2006.

In addition, the Institute was involved in 62 studies
of an expert-opinion, opinion or service nature, by
virtue of ad-hoc commissions.

101501: Introduction into practice of a study
entitled: ”An assessment of the evenness of distribution
of year-round forest meteorological stations within the
framework of the existing State Forests system, with
an indication of possible augmentations or changes in
the locations of certain stations.”

102601: The devising, introduction and verification
of a concept for sound signals from UOZ-1 type
installations protecting game animals from being
struck by trains passing along the Miƒsk Mazowiecki –
Siedlce section of the E-20 rail line.

102701: Substantive assistance with the introduction
into practice by the Zielona Góra RDSF of a concept for
the operations of the phytopathological laboratory of the
Soil Science and Phytopathology Institute, as well as
principles for the assessment of threats posed to seeds,
material for planting, plantations and stands by
pathogenic fungi, and verification and advisory services
in respect of these assessments.

2.1.3. Wdro˝enia                                             2.1.3. Implementation
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Skrzecz Iwona: Oligonukleotydy, sekwencja nukle-
otydowa fragmentu genu poliehedryny bakulowirusa,
zastosowanie sekwencji nukleotydowej do detekcji
bakulowirusów. Zarejestrowany dnia 03.02.2005 r., nr
P-372564.

Prace naukowo-badawcze i rozwojowe
1) zlecone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
a) realizowane w ramach dzia∏alnoÊci statutowej

240602: Wp∏yw spa∏owania sosny zwyczajnej
(Pinus sylvestris L.) na rozwój i kondycj´ drzew
w m∏odnikach sosnowych. Okres realizacji:
2000–2005, Zak∏ad Ekologii Lasu i ¸owiectwa, autorzy:
dr in˝. Pawe∏ Nasiadka, mgr in˝. Marek Pude∏ko. 

Celem badaƒ by∏o okreÊlenie reakcji sosny,
a zw∏aszcza jej przyrostu na wysokoÊç w zale˝noÊci
od czasu trwania i nasilenia spa∏owania.

Badania realizowano w oparciu o symulowane spa-
∏owanie drzew rosnàcych na ogrodzonych dzia∏kach
doÊwiadczalnych o wymiarach 25x25 m. Stosowano
trzy warianty nasilenia symulowanego spa∏owania: 30,
60 i 90% powierzchni obwodu mi´dzyokó∏ka. Drzewa
by∏y uszkadzane raz w roku, przez kolejne trzy lata.
Ka˝dego roku wykonywane by∏y dwukrotnie (w pierw-
szej po∏owie i po zakoƒczeniu okresu wegetacji) po-
miary przyrostu wysokoÊci drzew uszkadzanych i kon-
trolnych.

Wyniki badaƒ nie potwierdzi∏y jak dotàd za∏o˝onych
hipotez: (I) i˝ spa∏owanie ma istotny negatywny wp∏yw
na przyrost bie˝àcy sosny na wysokoÊç oraz (II) wraz ze
wzrostem nasilenia spa∏owania negatywny wp∏yw tego
zjawiska w wi´kszym stopniu zostaje odzwierciedlony
w przyroÊcie na wysokoÊç. Ocena szkód Êwiadczy, ˝e
frekwencja zamierania drzew i straty na przyroÊcie oka-
zujà si´ mniej groêne ni˝ powszechnie si´ sàdzi. Ten
nieoczekiwany przebieg wzrostu drzew uszkadzanych
w ró˝nym stopniu nasilenia mo˝na wyt∏umaczyç istnie-
niem opóênionej reakcji drzew na spa∏owanie. 

Opóêniona reakcja drzew na zranienia wynika stàd,
˝e na skutek spa∏owania zostaje zerwana warstwa
kory i ∏yka natomiast nienaruszona zostaje warstwa
drewna. Dzi´ki temu, w okresie wegetacji zranione
drzewo jest w stanie zaopatrywaç górnà cz´Êç korony
w wod´ i sk∏adniki mineralne; naczynia i cewki odpo-
wiedzialne za rozprowadzanie zwiàzków nieorganicz-
nych zlokalizowane sà bowiem w drewnie. Tempo fo-

Skrzecz Iwona: Oligonucleotides, a nucleotide
sequence of a gene fragment of baculovirus polyhedron
envelope, application of a nucleotide sequence in the
detection of baculoviruses. Registered 03.02.2005, no.
P-372564.

Research and development work:
1) commissioned by the Ministry of Education and
Science
a) implemented as part of the FRI’s statutory activity

240602: The influence of the debarking of Scots
pine (Pinus sylvestris L.) on the development and
condition of the trees in young plantations.
Performed between 2000 and 2005, Department of
Forest Ecology and Wildlife Management, authors: Pawe∏
Nasiadka, Dr. Eng. and Marek Pude∏ko, M.Sc. Eng. 

The research sought to determine the reaction of
Scots pines – and most especially their height
increments – to the duration and intensity of debarking.
The work involved simulated debarking of trees growing
in 25 x 25 m experimental enclosures and entailing
removal of 30, 60 or 90% of the area of the bark surface
between verticils. Trees were damaged in this way once
a year for three years in succession. Increment
measurements of damaged and undamaged trees
were then made twice each year (during the first half,
and at the end, of the given growing season).

The results failed to sustain hypotheses advanced
previously, to the effect that: (I) debarking has a
significant influence on height increments in pine, and
(II) the increased intensity of debarking damage is
associated with an ever-more-negative influence
reflected in (diminishing) height increments. Rather,
assessment of the damage points to tree dieoff and
reductions in increment being less of a threat than 
is commonly imagined. The unexpected nature of
changes in tree growth damaged to varying extents
may, however, reflect a delayed reaction to debarking
on the part of trees. Such a delay in trees’ reactions to
wounding reflects the role of debarking in severing
connections within the bark and bast layers, while
leaving the wood layer undisturbed. Growing-season
supply of water and mineral components to upper
parts of the crown continues despite the damage,
since the vessels and tracheids responsible for the
transfer of inorganic compounds are located within the

2.1.5. Omówienie tematów badawczych 
zakoƒczonych w 2005 r.

2.1.5. Discussion of research topics
concluded in 2005.

2.1.4. Patenty zarejestrowane w Urz´dzie
Patentowym

2.1.4. Patents registered with the Patent
Office
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tosyntezy nie zostaje zahamowane, a uszkodzona so-
sna jest w stanie w dalszym ciàgu wytwarzaç sk∏adni-
ki od˝ywcze niezb´dne do jej funkcjonowania. W efek-
cie uszkodzenia ∏yka, (przez które zwiàzki organiczne
docierajà do ró˝nych organów roÊliny), ograniczone
zostajà mo˝liwoÊci transportu zwiàzków organicznych
do dolnych partii drzew, zw∏aszcza korzeni. Dotyczy to
tylko warstwy kory powy˝ej miejsca zranienia. 

W pierwszym sezonie wegetacyjnym po uszkodze-
niu powierzchni asymilacyjnej, korzenie mogà byç za-
opatrywane w substancje organiczne w nieco ograni-
czonym zakresie. W miar´ wzrostu drzew powy˝ej
miejsca zranienia znajduje si´ coraz wi´ksza cz´Êç
korony, ig∏y na dolnych ga∏´ziach obumierajà, a po-
zbawione zwiàzków od˝ywczych korzenie ograniczajà
swojà aktywnoÊç, a nast´pnie obumierajà. 

W omawianych doÊwiadczeniach zamar∏o ok. 10%
badanych drzew. Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e ranienie
drzew prawdopodobnie nie by∏o g∏ównà przyczynà ich
obumierania, poniewa˝ w poszczególnych wariantach
nasilenia symulowanego spa∏owania, drzewa zamiera-
∏y z podobnà cz´stotliwoÊcià. Z zebranych informacji
wynika, i˝ ani jedno drzewo z przedzia∏u wysokoÊci
200–250 cm nie zamar∏o w trakcie trwania doÊwiadcze-
nia, ÊmiertelnoÊç dotyczy∏a drzew charakteryzujàcych
si´ najmniejszà dynamikà przyrostu na wysokoÊç. 

240808: OkreÊlenie warunków wzrostu siewek
po wy∏o˝eniu okrywowych materia∏ów organicz-
nych na grz´dach w szkó∏kach leÊnych. Okres re-
alizacji: 2002–2005, Zak∏ad Hodowli Lasu, autor: mgr
in˝. Szymon Krajewski.

Badania prowadzono w szkó∏kach leÊnych na tere-
nie NadleÊnictwa Skierniewice (rdLP w ¸odzi), Nadle-
Ênictwa Starachowice (rdLP w Radomiu) i NadleÊnic-
twa Kaƒczuga (rdLP w KroÊnie). Zakres prac obejmo-
wa∏ nast´pujàce zagadnienia:

u wp∏yw ró˝nych materia∏ów organicznych (torf,
Êció∏ka, trociny, kora) na udatnoÊç siewu i póêniejszà
prze˝ywalnoÊç siewek,

u kszta∏towanie si´ cech biometrycznych siewek na
powierzchniach z ró˝nymi okrywowymi materia∏ami or-
ganicznymi,

u wp∏yw wyk∏adanych materia∏ów na warunki ter-
miczne i wilgotnoÊciowe na granicy z miejscowà glebà,

u oddzia∏ywanie wyk∏adanych materia∏ów organicz-
nych na sk∏ad i w∏aÊciwoÊci chemiczne gleby pod war-
stwà materia∏ów,

u rola wyk∏adanych materia∏ów w nawo˝eniu orga-
nicznym szkó∏ki (zawartoÊç próchnicy) i regulacji od-
czynu gleby,

u stopieƒ zachwaszczenia grz´d w czasie w zale˝-
noÊci od wyk∏adanej warstwy materia∏ów organicznych.

Uzyskane wyniki wskazujà, ˝e badane materia∏y or-
ganiczne (torf wysoki, trociny iglaste, kora sosnowa,
Êció∏ka jod∏owa) wy∏o˝one w warstwie 9 cm ogranicza-

wood. The rate of photosynthesis is not altered, and
the damaged tree is able to continue generating the
nutritional components it needs to function. However,
the effect of the damage to the phloem (via which
organic compounds reach the different organs of the
plants) is to limit the possibilities for the latter
compounds to be transported to lower parts of the
tree, especially the roots. This only of course applies
to the layer of bark above the site of damage. 

In the first growing season following damage to the
assimilatory surface, supplies of organic substances
to the roots are limited to some extent only. However,
as the tree grows, an ever-greater part of the crown is
to be found above the site of the damage, needles 
on the lower branches die off and the roots deprived
of nutrients begin to limit their activity and die
subsequently. 

While around 10% of the trees in the experiment
died, it needs to be emphasized that the wounds
inflicted were probably not the main cause of death,
since the incidences were similar in trees subjected 
to different intensities of simulated debarking. The
information obtained suggests that not a single tree of
height between 200 and 250 cm died in the course of
the experiment, mortality affecting trees that showed
the most limited dynamic for height increment. 

240808: A determination of conditions for
seedling growth following the introduction of
organic-matter mulches into the beds of forest
nurseries. Performed between 2002 and 2005,
Department of Silviculture, author: Szymon Krajewski,
M.Sc. Eng. 

Research carried out in nurseries within the Forest
Districts of Skierniewice (¸ódê Regional Directorate of
the State Forests), Starachowice (Radom RDSF)  and
Kaƒczuga (Krosno RDSF) considered:

u the influence of different kinds of organic matter
(peat, litter, sawdust and bark) on seeding
performance and subsequent seedling survival rates,

u the development of biometric features of
seedlings in areas receiving the different mulches of
organic matter,

u the influence of the material applied on the
thermal and humidity conditions at the boundary with
the local soil,

u the impact of the organic matter applied on the
composition and chemical properties of underlying soils,

u the role of the material added in manuring
(augmenting the humus layer) and the regulation of
soil pH,

u weed growth in beds, in relation to the type of
organic-matter mulch applied.

The results make clear that a 9 cm layer of mulch
from raised-bog peat, softwood sawdust, pine bark or
fir litter has a significant effect in limiting shooting of fir
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∏y w znacznym stopniu wschody jod∏y pospolitej i bu-
ka zwyczajnego; warstwa 6 cm tak˝e ogranicza∏a
wschody jod∏y pospolitej. Warstwy do 9 cm nie mia∏y
wp∏ywu na liczb´ skie∏kowanych nasion d´bu szypu∏-
kowego, jednak znacznie przed∏u˝a∏y czas wschodów.

Przykrycie nasion badanymi materia∏ami organicz-
nymi skutecznie chroni∏o siewki w czasie wschodów
od przymrozków póênych (wiosennych). Zastosowa-
nie materia∏ów okrywowych o ciemnej barwie (np.
torfu) powodowa∏o wyst´powanie s∏onecznej zgorzeli
siewek buka i jod∏y na otwartej powierzchni kwater
produkcyjnych. Z tego powodu w zasiewach wymie-
nionych gatunków i po zastosowaniu materia∏ów okry-
wowych o ciemnej barwie nale˝y stosowaç cieniowa-
nie bàdê hodowaç je w szkó∏kach podokapowych.

Materia∏y organiczne stosowane do okrywania sie-
wów w szkó∏kach leÊnych stymulowa∏y wzrost siewek
dzi´ki zawartym w nich sk∏adnikom mineralnym.
Szczególnie przydatne okaza∏y si´ Êció∏ka jod∏owa
oraz zle˝a∏a kora sosnowa. Warstwy o gruboÊci
6 i 9 cm badanych materia∏ów organicznych skutecznie
hamowa∏y rozwój chwastów w pierwszym roku po ich
wy∏o˝eniu, jednak stosowanie niesterylnych materia∏ów
organicznych jako materia∏ów okrywowych, np. Êció-
∏ek, mo˝e powodowaç wtórne zachwaszczenia gleby.

240809: Kszta∏towanie si´ systemów korzenio-
wych w pojemnikowej produkcji sadzonek nie-
których gatunków drzew. Okres realizacji: 2002 –
2005, Zak∏ad Hodowli Lasu, autor: mgr in˝. Piotr Za-
jàczkowski. 

Celem pracy by∏o okreÊlenie wp∏ywu pi´ciu ró˝nych
typów pojemników stosowanych w szkó∏karstwie kon-
tenerowym na kszta∏towanie si´ systemów korzenio-
wych sadzonek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.),
Êwierka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.), modrze-
wia europejskiego (Larix decidua Mill.), brzozy bro-
dawkowatej (Betula pendula Roth), d´bu szypu∏kowe-
go (Quercus robur L.) oraz klonu jaworu (Acer pseudo-
platanus L.). 

Zakres badaƒ obejmowa∏ pomiary cech biome-
trycznych sadzonek, cyfrowà analiz´ obrazu systemu
korzeniowego rzutowanego na p∏aszczyzn´ oraz
wzrost drzewek w uprawach leÊnych, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem utrzymywania si´ deformacji syste-
mów korzeniowych powsta∏ych podczas produkcji
kontenerowej w pierwszych latach po wysadzeniu
w uprawie leÊnej.

W badaniach zastosowano 5 rodzajów pojemników
o ró˝nym kszta∏cie przekroju poprzecznego oraz sposo-
bie prowadzenia korzeni: pojemnik Hiko V 350, pojem-
nik „Kosterkiewicza”, zmodyfikowany pojemnik GM, po-
jemnik Spencer Lemaire Rootrainers Fleet B oraz pojem-
nik „Taca”. Pojemniki ustawiano na 3 typach pod∏o˝y: ty-
powych paletach, warstwie ̋ wiru p∏ukanego i perforowa-
nej folii polietylenowej. Pojemniki nape∏niano substratem

and beech; while firs are limited by even a 6 cm layer.
However, a layer of up to 9 cm did not affect the
number of germinating pedunculate oak seeds,
though the time taken to shoot was much extended.

Equally, the covering of shoots with the materials
studied was effective in protecting germinating
seedlings from late spring frosts. The darker-coloured
materials (e.g. peat)  encouraged the occurrence of
heat damage in beech and fir seedlings on the open
areas of  production beds. For this reason, plantings
of these species would need shade-screening or else
cultivation under cover.

The organic matter used to mulch seedlings in
nurseries did stimulate growth through the
augmentation of mineral components. Particularly
suitable in this respect are fir litter and pine bark. Layers
6 or 9 cm thick were also effective in holding back weed
growth through the first year after application, albeit with
the use of non-sterile mulches likely to result in
secondary weed development in the longer term.

240809: The development of root systems in
the containerised production of seedlings of
certain tree species. Performed between 2002 and
2005, Department of Silviculture, author: Piotr
Zajàczkowski, M.Sc. Eng. 

The aim was to determine the influence of five different
types of container used in nursery-growing on the
development of the root systems of seedlings of Scots
pine (Pinus sylvestris L.), Norway spruce (Picea abies (L.)
Karst.), European larch (Larix decidua Mill.), silver birch
(Betula pendula Roth), pedunculate oak (Quercus robur
L.) and sycamore (Acer pseudoplatanus L.). 

The research involved measurements of biometric
characteristics of the seedlings, digital analysis of their
root systems as projected on to a flat surface, and the
growth of young trees in plantations – with particular
account being taken of the maintenance in the first few
years after planting out of any deformation of the root
system that had arisen in the course of containerised
production.

The five types of container adopted differed in shape,
cross-section and means of directing roots. They were the
Hiko V 350 container, the ”Kosterkiewicz” container, a
modified GM container, the container known as the
Spencer Lemaire Rootrainer Fleet B and the ”tray”. The
containers were also set out on three kinds of substratum,
i.e. typical pallets, a layer of washed gravel and perforated
polyethylene sheeting. The container medium was a
mixture of peat with perlite, while production was
engaged in in a polythene tunnel at the Zwierzyniec
Nursery belonging to Skierniewice Forest District
(Regional Directorate of the State Forests in ¸ódê).

The work carried out made it clear that the types of
container applied and way in which roots extending
beyond their bottoms were treated was of influence in
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torfowo-perlitowym. Produkcj´ sadzonek prowadzono
w tunelu foliowym na szkó∏ce Zwierzyniec, nale˝àcej do
NadleÊnictwa Skierniewice (RDLP w ¸odzi). 

Na podstawie przeprowadzonych badaƒ stwierdzo-
no, ˝e rodzaj zastosowanego pojemnika oraz sposób
traktowania korzeni po przeroÊni´ciu przez jego dno
wp∏ywa∏ na kszta∏towanie si´ systemów korzeniowych
siewek badanych gatunków drzew. Wraz ze zwi´ksza-
niem si´ przeci´tnych wymiarów cz´Êci nadziemnej
siewki, ros∏a równie˝ przeci´tna d∏ugoÊç, powierzchnia,
sucha masa oraz liczba wierzcho∏ków korzeni w syste-
mie korzeniowym. Prowadzi∏o to do zwi´kszonego upa-
kowania korzeni w bry∏ce korzeniowej, zwi´kszajàc tym
samym stopieƒ trwa∏ej deformacji systemów korzenio-
wych u wszystkich badanych gatunków drzew. 

Zaobserwowano, ˝e warstwa powietrza o mià˝szo-
Êci 15 cm, stworzona pod pojemnikiem, skutecznie
ogranicza∏a przerastanie korzeni siewek wszystkich
badanych gatunków drzew, produkowanych w testo-
wanych kontenerach. Umo˝liwienie przerastania ko-
rzeni przez dno pojemnika w g∏àb ˝wirowego pod∏o˝a
zmniejszy∏o stopieƒ groênych deformacji systemów
korzeniowych u wszystkich badanych gatunków, przy
jednoczesnym zachowaniu niezmienionych, bàdê
wi´kszych wymiarów cz´Êci nadziemnej w stosunku
do siewek o korzeniach „podcinanych powietrzem”.
W przypadku pod∏o˝a z perforowanej folii, tendencja
ta by∏a du˝o s∏absza. W okresie dwóch lat wzrostu sa-
dzonek w warunkach polowych nie stwierdzono wÊród
badanych osobników letalnoÊci mogàcej mieç zwià-
zek ze stosowanymi metodami produkcji materia∏u sa-
dzeniowego. 

Wyniki badaƒ mogà zostaç wykorzystane do wpro-
wadzenia pewnych modyfikacji w obecnie stosowa-
nych technologiach produkcji materia∏u sadzeniowe-
go z zakrytym systemem korzeniowym. 

241308: Integrowana ochrona leÊnych ekosys-
temów Êwierkowych pó∏nocno-wschodniej Polski
przed owadami kambiofagicznymi. Okres realiza-
cji: 2001–2005, Zak∏ad Ochrony Lasu, autorzy: dr in˝.
Jacek Hilszczaƒski, Wojciech Janiszewski

Na terenie pó∏nocno-wschodniej Polski, w regional-
nych dyrekcjach Lasów Paƒstwowych w Olsztynie i Bia-
∏ymstoku, populacje Êwierka w wielu miejscach znajdu-
jà si´ w powa˝nym regresie, g∏ównie z uwagi na dzia∏al-
noÊç szkodliwych owadów. Zahamowanie bàdê spo-
wolnienie tego procesu mo˝liwe jest do osiàgni´cia je-
dynie poprzez zastosowanie integrowanych metod
ochrony. Wymaga to lepszego poznania elementów
sk∏adajàcych si´ na uk∏ad: drzewo ˝ywicielskie – owady
kambiofagiczne – organizmy towarzyszàce, czyli uk∏ad,
od którego w du˝ej mierze zale˝y stan zdrowotny lasu. 

W Zak∏adzie Ochrony Lasu podj´to badania nad:
u podatnoÊcià drzew/drzewostanu na zasiedlenie,

zwiàzanà z wiekiem drzewostanu, zwarciem, sk∏adem

shaping root systems in seedlings of the studied tree
species. In line with an increase in the average
dimensions of the underground parts of seedlings,
there was also an increase in the average length, area,
dry mass and number of root apices making up the root
system. The effect was greater packing of roots within
the root mass and consequent greater and more
permanent deformation of the root systems in all of the
species studied. 

A layer of open air 15 cm wide beneath a container
was found to offer effective limitation of root overgrowth
in seedlings of all species produced in the tested
containers. Where growth beyond the base of a
container into a substratum of gravel was permitted, the
effect was to reduce the degree of severe deformation
of root systems in all species, while at the same time
ensuring the maintenance of dimensions to the
underground part of seedlings that were similar to – or
greater than – that reported for seedlings whose root
growth was curtailed by the aforementioned air layer.
The effect was much less marked where the substratum
was covered with perforated sheeting. However, the
subsequent two-year period of seedling/sapling 
growth in field conditions did not reveal any lethal 
effects capable of being linked with the method of
containerised seedling production applied. 

The results of the research may prove useful as
certain modifications are made to the technologies
currently employed in producing seedling material
with covered root systems. 

241308: The integrated protection of the spruce
forest ecosystems of north-eastern Poland
against cambiophagous insects. Performed
between 2001 and 2005, Department of Forest
Protection, authors: Jacek Hilszczaƒski, Dr. Eng. and
Wojciech Janiszewski

Spruce populations in the part of NE Poland coming
under the State Forests Regional Directorates in
Olsztyn and Bia∏ystok are currently found to be in
serious regression, mainly as a consequence of pest-
insect activity. The arresting or curtailing of this process
is only possible if integrated protection measures are
applied, but these require a better understanding of the
elements comprising the host tree – cambiophagous
insect – accompanying organism system, i.e. the
system that in large measure determines the state of
health of a forest. 

The research carried out at the Department of
Forest Protection considered:

u the vulnerability of trees or stands to colonisation
– in association with stand age, cover closure, species
composition, etc., as well as the factors implicated in
tree resistance at the level of the individual specimen,

u the relationships within the "bark beetle –
symbiotic fungi – natural enemy" system,
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gatunkowym itp. oraz czynnikami zwiàzanymi z indy-
widualnà odpornoÊcià drzew,

u zale˝noÊciami w uk∏adzie kornik-grzyby symbio-
tyczne–wrogowie naturalni,

u stanem populacji wrogów naturalnych w zale˝no-
Êci od wykonywanych zabiegów usuwania posuszu.

Otrzymane wyniki pozwalajà stwierdziç, ˝e podat-
noÊç drzewostanu na ataki ze strony kornika drukarza
(Ips typographus) wzrasta, gdy wskaênik zadrzewienia
drzewostanu spada poni˝ej 14,1/0,02 ha, czyli poni˝ej
705 drzew o pierÊnicy 25,5 cm/ha oraz gdy udzia∏
Êwierka przekracza 92,2%. Wykazano tak˝e, ˝e istnieje
zmiennoÊç osobnicza w populacji Êwierka pod wzgl´-
dem podatnoÊci na zasiedlenie przez korniki. W bada-
niach nad znaczeniem grzybów symbiotycznych zwià-
zanych z kornikami w procesie zasiedlania drzew stwier-
dzono, ˝e zbiorowiska grzybów ofiostomatoidalnych wy-
izolowane ze Êwierka pospolitego i sosny zwyczajnej nie
by∏y zró˝nicowane pod wzgl´dem sk∏adu gatunkowe-
go. Patogeniczny Ceratocystis polonica, który masowo
zasiedla chrzàszcze atakujàce sosn´, by∏ sporadycz-
nie izolowany z kory, ∏yka i drewna sosny pospolitej, co
wskazuje, ˝e nie jest on w stanie zasiedlaç tego gatun-
ku drzewa. 

W trakcie badaƒ nad wp∏ywem usuwania drzew za-
siedlonych na faun´ organizmów antagonistycznych
wzgl´dem korników stwierdzono, ˝e w warunkach zró˝-
nicowanej struktury gatunkowej i wiekowej lasu, w okre-
sie niskiej liczebnoÊci kornika drukarza, zarówno w la-

u the condition of populations of natural enemies in
relation to measures employed to remove deadwood.

The results of the work suggest that a stand’s
vulnerability to attack by the spruce bark beetle (Ips
typographus) is greater where the stocking index of
the stand is below 14.1/0.02 ha, i.e. 705 trees with
breast-height diameter of 25.5 cm/ha; as well as when
the share of spruce trees in the stand exceeds 92.2 %.
Variation between individuals within the spruce
population was also noted when it came to
vulnerability to colonisation by the bark beetle. In turn,
work on the significance in the colonisation process of
symbiotic fungi associated with the beetles showed
that the assemblages of ophiostomatoidal fungi
isolated from spruce and Scots pine did not differ in
terms of their species composition. The pathogenic
Ceratocystis polonica, which colonises the beetles
attacking pines in large numbers, was only isolated
from time to time from the bark, bast-layer and wood
of Scots pine, suggesting that it is not capable of
colonizing this tree species. 

The work concerning the influence – on the fauna of
organisms antagonistic to the spruce bark beetle –
that the removal of infested trees was able to exert
showed that, in conditions of diversified stand age and
species structure, and where numbers of the beetle
were low, the populations of both the latter and its
natural enemies were similar in both production
forests from which spruce deadwood is removed and
undisturbed forests enjoying strict protection. Equally,
a quite surprising observation concerned the greater
abundance of the Thanasimus ant beetle in managed
forests – something that most likely reflects the
ecological requirements of that species. 

a b

Âwierk zasiedlony przez Êcig´ matowà Tetropium fuscum (a), larwa Êcigi
matowej (b); fot. J.Hilszczaƒski 
Norway spruce colonised by brown spruce longhorn beetle Tetropium
fuscum (a), beetle larva (b); photo J. Hilszczaƒski 
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The project results allowed for the devising of a
method by which to forecast the threats spruce
cambiophages pose in lowland areas, as well as a
strategy to limit populations of the latter, with account
taken of both prophylactic and counteractive
measures.

241309: Opportunities to use baculoviruses in
limiting populations of selected defoliating insect
pests of forest. Performed between 2003 and 2005,
Department of Forest Protection, author: Dr Iwona
Skrzecz. 

The presence of endemic viruses was reported
among the studied populations of forest insect species
originating in different regions of Poland. Nuclear 
polyhedrosis viruses infected 17–23% of the larvae of
gypsy moths (Lymantria dispar L.), 3–8% of pine sawfly
(Diprion pini L.) larvae and 12% of larvae of the nun
moth (Lymantria monacha L.). However, polyhedrosis
viruses were not recorded from the tissues of the pine
sawfly Diprion simile Htg., from the nursery pine sawfly
(Gilpinia frutetorum F.), from the large pine sawfly 
(Macrodiprion nemoralis Ensl.) or from the pine lappet
moth (Dendrolimus pini L.).

Analysis of the morphology of the polyhedrosis 
viruses carried out on the basis of electron micrographs
revealed that the ones in the European pine sawfly
(Neodiprion sertifer Geoffr.) and the pine sawfly are

smaller (with diameters of
0.53–1.16 µm) than those iso-
lated from larvae of the nun
moth, gypsy moth, and pine
beauty moth (Panolis flammea)
(1.4–3.1 µm). Polyhedra of
sawflies have less (2–18) single-
-nucleocasids (SNPV) than
polyhedra of both species of
Lymantridae and P. flammea, in
which there are from 2 to 26
multi-nucleocapsids (MNPV).
Genetic identification confirmed
the presence of the gene for
polyhedrin in the baculoviruses
isolated from ailing or dead
larvae of the European pine
sawfly, pine sawfly, nun moth,
gypsy moth and pine lappet
moth. Comparison of the nucle-
otide sequences of fragments
of polyhedrin genes revealed
more than 90% similarity be-
tween the baculoviruses of the

nun moth, gypsy moth and pine lappet moth. 
The results for insects cultured on food treated 

with different concentrations of baculovirus isolates of
a domestic nature, or from other countries, reveal a

sach gospodarczych, w których wykonuje si´ zabiegi
usuwania posuszu Êwierkowego, jak i w lasach ÊciÊle
chronionych populacje kornika i jego wrogów natural-
nych pozostajà na podobnym poziomie. Dosyç zaska-
kujàcym by∏o zaobserwowanie wi´kszej liczebnoÊci
przekrasków nale˝àcych do rodzaju Thanasimus w la-
sach zagospodarowanych, co prawdopodobnie zwià-
zane jest z wymaganiami ekologicznymi tych gatunków. 

Na podstawie otrzymanych wyników w trakcie reali-
zacji projektu opracowano metod´ prognozowania za-
gro˝eƒ ze strony kambiofagów Êwierka dla terenów ni-
zinnych oraz strategi´ ograniczania populacji kambio-
fagów Êwierka z uwzgl´dnieniem metod profilaktyki
i zwalczania.

241309: Mo˝liwoÊci wykorzystania bakulowiru-
sów do ograniczania liczebnoÊci wybranych ga-
tunków liÊcio˝ernych owadów leÊnych. Okres re-
alizacji: 2003–2005, Zak∏ad Ochrony Lasu, autor: dr
Iwona Skrzecz. 

Stwierdzono obecnoÊç endemicznych wirusów
w populacjach badanych gatunków owadów leÊnych
pochodzàcych z ró˝nych regionów kraju. Wirusami
poliedrozy jàdrowej zainfekowane by∏o 17–23% gà-
sienic brudnicy nieparki (Lymantria dispar L.), 3–8%
larw borecznika sosnowca (Diprion pini L.) i 12% gà-
sienic brudnicy mniszki (Lymantria monacha L.). Nie
znaleziono poliedrów w tkankach borecznika podob-
nego (Diprion simile Htg.), bo-
recznika krzewiana (Gilpinia
frutetorum F.) i borecznika naj-
wi´kszego (Macrodiprion ne-
moralis Ensl.) oraz barczatki
sosnówki (Dendrolimus pini L.).

Analizy morfologii poliedrów
wykonane na podstawie zdj´ç
w mikroskopie elektronowym
wykaza∏y, ˝e poliedry boreczni-
ka rudego (Neodiprion sertifer
Geoffr.) i sosnowca sà mniej-
sze (Êrednica 0,53 µm – 1,16
µm) od poliedrów wyizolowa-
nych z gàsienic brudnicy
mniszki, brudnicy nieparki oraz
strzygoni choinówki (Panolis
flammea) (1,4 µm – 3,1 µm).
Poza tym poliedry boreczników
(Diprionidae) zawierajà mniej
(2–18) pojedynczych nukle-
okapsydów (typ single-nucle-
ocapsid – SNPV) od poliedrów
obu gatunków brudnic oraz
strzygoni, w których zatopionych jest od 2 do 26 nu-
kleokapsydów pojedynczych lub po∏àczonych w p´cz-
ki (typ multi-nucleocapsid – MNPV). Genetyczna iden-
tyfikacja potwierdzi∏a obecnoÊç genu poliedryny w ba-

Larwy borecznika sosnowca Diprion pini chore na wiroz´;
fot. C. Bystrowski

Larva of the common pine sawfly Diprion pini afflicted 
by a virosis; photo C. Bystrowski
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kulowirusach wyizolowanych z chorych i martwych
larw borecznika rudego, borecznika sosnowca, brud-
nicy mniszki, brudnicy nieparki i strzygoni choinówki.
Porównanie sekwencji nukleotydowych fragmentów
genów poliedryny wykaza∏o ponad 90% podobieƒstwa
mi´dzy bakulowirusami brudnicy mniszki, brudnicy
nieparki i strzygoni choinówki. 

Na podstawie wyników hodowli owadów na pokar-
mie traktowanym ró˝nymi koncentracjami endemicz-
nych oraz pochodzàcych z innych krajów izolatów ba-
kulowirusów stwierdzono wysokà aktywnoÊç biologicz-
nà pochodzàcego z Ukrainy izolatu wirusa poliedrozy
jàdrowej wobec barczatki sosnówki oraz krajowego
izolatu wirusa poliedrozy jàdrowej wobec borecznika
sosnowca. Biopreparat wirusowy Biolavirus-LM spo-
wodowa∏ 25% i 53% ÊmiertelnoÊç brudnicy mniszki ho-
dowanej na ga∏´ziach modrzewiowych i Êwierkowych.
Nie stwierdzono infekcji wirusowej u brudnicy mniszki
˝erujàcej na ga∏´ziach sosnowych traktowanych pre-
paratem. ÂmiertelnoÊç brudnicy nieparki hodowanej
na ga∏´ziach lipowych traktowanych 3 izolatami wirusa
poliedrozy jàdrowej waha∏a si´ od 70 do 100%. Naj-
wy˝szà aktywnoÊcià biologicznà charakteryzowa∏ si´
izolat z Biebrzaƒskiego Parku Narodowego, który spo-
wodowa∏ Êmierç wszystkich hodowanych gàsienic. 

242003: Opracowanie metodyki okreÊlania fizy-
kochemicznych w∏aÊciwoÊci gleb, zgodnej z no-
wà klasyfikacjà gleb leÊnych oraz normami UE.
Okres realizacji: 2001–2005, Zak∏ad Siedliskoznaw-
stwa, autorzy: dr in˝. Józef Wójcik, mgr in˝. Halina
Dro˝d˝, mgr in˝. Anna Kowalska.

Pod koniec lat siedemdziesiàtych XX wieku na wie-
lu obszarach leÊnych Europy nasili∏y si´ procesy, któ-
rych widocznym efektem by∏y uszkodzenia koron
drzew, prowadzàce do kl´sk ekologicznych. Rozpo-
cz´te wtedy w wielu krajach badania udowodni∏y, ˝e
g∏ównà przyczynà zamierania lasów by∏y zanieczysz-
czenia atmosfery. Wyniki tych badaƒ by∏y bodêcem do
opracowania w 1979 roku przez Europejskà Komisj´
Gospodarczà ONZ Konwencji w Sprawie Transgra-
nicznego Zanieczyszczania Powietrza na Dalekie Od-
leg∏oÊci (CLRTAP). W ramach CLRTAP w 1985 roku
utworzono Mi´dzynarodowy Program Koordynujàcy
pt. „Ocena i monitoring wp∏ywu zanieczyszczeƒ po-
wietrza na lasy” (ICP-Forests). W 1986 paƒstwa nale-
˝àce do Unii Europejskiej przyj´∏y Program Ochrony
Lasów przed Zanieczyszczeniami Powietrza, rozpo-
czynajàc w ten sposób aktywnà wspó∏prac´ z ICP-Fo-
rests. Polska ratyfikowa∏a Konwencj´ w 1985 roku,
a w 1989 roku przystàpi∏a do programu ICP-Forests.
W chwili obecnej w programie tym uczestniczy 38
paƒstw Europy oraz Kanada i USA.

W poczàtkowym okresie istnienia programu ICP-Fo-
rests paƒstwa w nim uczestniczàce u˝ywa∏y metod
krajowych do okreÊlania w∏aÊciwoÊci gleb. Metody te

high level of biological activity against the pine lappet
moth on the part of an isolate of nuclear polyhedrosis
virus originating in Ukraine. In turn a domestic (Polish)
isolate of nuclear polyhedrosis virus was effective against
pine sawflies. The viral biopreparation Biolavirus-LM
produced 25 and 53% mortality rates in nun moths 
reared on larch or spruce branches. No viral infection
was to be noted among nun moths feeding on pine
branches treated with the preparation. The mortality
rates among gypsy moths reared on lime branches
and treated with 3 isolates of nuclear polyhedrosis vi-
rus ranged from 70 to 100%. The highest level of bio-
logical activity characterised the isolate from Biebrza
National Park, which resulted in the deaths of all the
caterpillars being reared. 

242003: The devising of a methodology by
which to describe physico-chemical properties of
soil in line with the new classification of forest
soils and EU standards. Performed between 2001
and 2005, Department of Forest Site Science, authors:
Józef Wójcik, Dr. Eng., Halina Dro˝d˝, M.Sc. Eng. and
Anna Kowalska, M.Sc. Eng.

In the 1970s, many of Europe’s forest areas wit-
nessed an intensification of processes whose visible
effect was damage to tree crowns, and ultimately an
environmental disaster. The work begun in many 
countries at that time made it clear that atmospheric
pollution was the main cause of forest decline, and
this in turn stimulated the United Nations Economic
Commission for Europe into drawing up – in 1979 – its
Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution
(CLRTAP). It was in turn within the Convention framework
that the International Co-operative Programme on 
Assessment and Monitoring of Air Pollution Effect on
Forests (ICP-Forests) was brought into being in 1985.
The following year the Member States of the then 
European Community adopted the Regulation on the
Protection of the Community’s Forests Against 
Atmospheric Pollution, commencing active cooperation
with ICP-Forests in this way. Poland ratified the above
Convention in 1985, and acceded to the ICP-Forests
programme in 1989. The participants in the Programme
today include 38 European states, plus Canada and
the USA.

In the first period of ICP-Forests’ existence, the
states participating therein used their own domestic
methods to define soil properties. These differed quite
markedly from one country to another, in relation to both
their substantive concepts and the use of modern 
instrumentation. The freedom to choose methods
hindered – or entirely ruled out – any comparison of 
results on the scale of Europe as a whole. So, with 
a view to research methods being harmonised and
unified, a Manual on methods and criteria for harmonized
sampling, assessment, monitoring and analysis of the
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ró˝ni∏y si´ mi´dzy sobà doÊç znacznie zarówno je˝eli
chodzi o koncepcje merytoryczne, jak i wykorzystanie
nowoczesnych technik instrumentalnych. DowolnoÊç
w doborze metod utrudnia∏a, a cz´sto wr´cz uniemo˝-
liwia∏a interpretacj´ wyników w skali europejskiej.
W celu ujednolicenia metod badawczych opracowano
„Przewodnik metod i kryteriów do pobierania prób, ba-
daƒ, monitorowania i analiz chemicznych dotyczàcych
wp∏ywu zanieczyszczeƒ powietrza na lasy”, zobowià-
zujàc wszystkich uczestników programu do stosowa-
nia jednolitych metod i procedur oznaczania poszcze-
gólnych w∏aÊciwoÊci gleb. Metody te zosta∏y spraw-
dzone przez wszystkie laboratoria uczestniczàce
w programie ICP-Forests podczas testu interkalibra-
cyjnego przeprowadzonego w latach 2002–2003. 

Sk∏ad chemiczny gleby oraz jej w∏aÊciwoÊci fizyko-
chemiczne zale˝à od tego, jakà frakcj´ (Êrednic´ ziarn)
podda si´ analizie. Od 1896 roku a˝ do chwili obecnej,
badania w∏aÊciwoÊci chemicznych gleb Polski by∏y
prowadzone we frakcji mniejszej od 1,0 mm, podczas
gdy w zdecydowanej wi´kszoÊci krajów Êwiata, w tym
we wszystkich paƒstwach Unii Europejskiej, badania
chemii gleb prowadzi si´ we frakcji < 2,0 mm. Wyniki
badaƒ w∏aÊciwoÊci gleb w obu wy˝ej wymienionych
systemach mogà ró˝niç si´ znacznie, gdy˝ frakcja
1–2 mm powoduje „rozcieƒczenie” próbki ma∏o aktyw-
nym chemicznie materia∏em skalnym. 

Celem pierwszej cz´Êci niniejszych badaƒ by∏o
opracowanie procedur okreÊlania fizykochemicznych
w∏aÊciwoÊci gleb leÊnych, zgodnych z metodykà obo-
wiàzujàcà w ICP-Forests.

W cz´Êci drugiej – aby nie dopuÊciç do zaprzepasz-
czenia danych uzyskanych podczas wczeÊniejszych

effects of air pollution on forests was devised, obliging
all participants in the Programme to apply uniform 
methods and procedures in the determination of 
different soil properties. These methods were checked
by all of the laboratories participating in the ICP-Forests
Programme in the course of inter-calibration testing
carried out in the years 2002–2003. 

The chemical composition and physico-chemical 
properties of soils depend on the fraction (grain
diameter) that is subject to analysis. From 1896 up to
the present day, research into the chemical properties
of Poland’s soils has been done on the fraction with
sieved diameter below 1.0 mm, while in a decided
majority of the world’s countries (including all EU
Member States), the basis for chemical research has
been the fraction of < 2.0 mm. In connection with this,
the results of analyses of soil properties obtained
under the two different systems may differ markedly,
because the 1–2 mm fraction causes a ”dilution” 
of samples with rocky material of limited chemical 
activity. 

The aim of the first part of the work described here
was thus to devise procedures by which the physico-
-chemical properties of soils can be described, in
accordance with the methodology in force under 
ICP-Forests.

The second part – seeking to ensure that data 
obtained during earlier cycles of soil monitoring did
not go to waste – involved the comparison of results
for the analysis of the same soils in fractions of mean
grain sizes of less than 2.0 mm or less than 1.0 mm. 

The Forest Environmental Chemistry Laboratory of 
the Department of Forest Site Science at the Forest

pH-KCI w zale˝noÊci od Êrednicy frakcji.
pH-KCl in relation to diameter of fraction
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cykli monitoringu gleb – dokonano porównania wyni-
ków analiz tych samych gleb we frakcji o Êrednicy
ziarn mniejszej od 2,0 mm i we frakcji o Êrednicy ziarn
mniejszej od 1,0 mm. 

Pracownia Chemii Ârodowiska LeÊnego Zak∏adu Sie-
dliskoznawstwa IBL opracowa∏a i z powodzeniem wdro-
˝y∏a zgodne z metodykà obowiàzujàcà w europejskim
monitoringu lasów procedury okreÊlania fizykochemicz-
nych w∏aÊciwoÊci gleb leÊnych. SpoÊród 52 testowa-
nych laboratoriów, uczestniczàcych w tym programie,
tylko 7 – w tym Pracownia – nie pope∏ni∏o ani jednego
b∏´du podczas kontroli zorganizowanej w 2003 roku.

Do badaƒ u˝yto gleb pobranych z warstw 0–5,
5–10, 10–20, 20–40 oraz 40–80 cm sta∏ych powierzch-
ni obserwacyjnych II rz´du w 2003 roku, podczas trze-
ciego cyklu monitoringu gleb leÊnych. Uzyskano w ten
sposób 741 prób gleb nale˝àcych do 11 typów. Po wy-
suszeniu w temperaturze 40°C próbki gleb podzielono
na dwie równe cz´Êci: jednà cz´Êç przesiano przez si-
to o Êrednicy oczek 2,0 mm, a drugà przez sito o Êred-
nicy oczek 1,0 mm. W tak uzyskanych dwóch seriach
próbek badano nast´pujàce w∏aÊciwoÊci gleb:

1) odczyn w zawiesinie CaCl2 o st´˝eniu 0,01 mol•
dm-3 oraz w zawiesinie KCl o st´˝eniu 1 mol.•dm-3 –
potencjometrycznie (ISO 10390),

2) zawartoÊç w´gla organicznego – metodà analizy
elementarnej (ISO 10694),

3) zawartoÊç azotu ogólnego – metodà Kjeldahla
(ISO 11261),

4) wielkoÊç kwasowoÊci wymiennej oraz zawartoÊç
wymiennych form Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na oraz H –
w wyciàgu BaCl2 o st´˝eniu 0,1 mol.•dm-3 metodà
spektrometrycznà (ISO 11260),

5) wielkoÊç sumy zasad, pojemnoÊci sorpcyjnej
oraz stopnia wysycenia kompleksu sorpcyjnego zasa-
dami – z wyliczenia.

Wyniki obydwu serii oznaczeƒ porównywano wylicza-
jàc wspó∏czynniki korelacji, wspó∏czynniki Pearsona,
równanie regresji liniowej oraz b∏àd standardowy regre-
sji. Równania regresji liniowej dobrze opisujà zale˝noÊci
mi´dzy w∏aÊciwoÊciami gleb mierzonymi we frakcji
mniejszej od 2,0 mm a tymi w∏aÊciwoÊciami mierzonymi
we frakcji < 1,0 mm, z wyjàtkiem przypadków, gdy ba-
dane w∏aÊciwoÊci gleb przyjmujà wartoÊci bliskie grani-
cy oznaczalnoÊci zastosowanej metody chemicznej. Po-
zwala to na dokonywanie przeliczeƒ wartoÊci badanej
cechy gleby mi´dzy frakcjami badanymi w systemie kra-
jowym (< 1,0 mm) i mi´dzynarodowym (< 2,0 mm).

242007: Analiza zwiàzków mi´dzy roÊlinnoÊcià
i siedliskiem za pomocà modeli porzàdkowania.
Okres realizacji: 2003–2005, Zak∏ad Siedliskoznaw-
stwa, autor: dr in˝. Janusz Czerepko. 

Celem badaƒ by∏o okreÊlenie zwiàzków pomi´dzy
roÊlinnoÊcià leÊnà a warunkami siedliskowymi, repre-
zentowanymi przez cechy edaficzne. Poszukiwano

Research Institute has devised and successfully 
introduced procedures by which to determine the
physico-chemical properties of forest soils, in line with
the methodology in force in Europe-wide monitoring of
forests. Among the 52 tested laboratories participating
in the Programme, only 7 (including the FRI Laboratory
itself) was found to have made no errors whatever
when subjected to checks in 2003.

The work made use of soils sampled from the 0–5,
5–10, 10–20, 20–40 and 40–80 cm layers in second-
-order permanent observation plots in the year 2003,
in the course of the third cycle of forest soil monitoring.
Obtained in this way were some 741 soil samples
belonging to 11 types. After drying at 40°C, the samples
were divided into two even parts, these being sieved
respectively through riddles of 2.0 mm or 1.0 mm
mesh size. The following soil properties were then
studied in the two series of samples obtained in this way:

1. reaction in a suspension of CaCl2 of concentra-
tion 0.01 mol•dm-3 and in a suspension of KCl of con-
centration 1 mol•dm-3 – as measured potentiometrical-
ly (ISO 10390),

2. organic carbon content – by the elementary ana-
lysis method (ISO 10694),

3. content of total nitrogen – by the Kjeldahl Method
(ISO 11261),

4. level of exchangeable acidity and content of
exchangeable forms of Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na and
H – determined spectrometrically in an extract of 
BaCl2 at a concentration of 0.1 mol•dm-3 (ISO 11260),

5. Total bases, sorption capacity and level of base
saturation of the sorption complex – by calculation.

The results from the two series of determinations
were compared by means of correlation coefficients,
Pearson coefficients, a linear regression equation and
the standard error of regression. The linear regression
equation offered a good representation of the relation-
ship between soil properties measured in the fractions
of less than 2.0 and less than 1.0 mm, except in cases
where the studied properties assumed values close to
the limits of detection under the given chemical me-
thod applied. The results of the work thus provide for
the recalculation of values for studied soil characteri-
stics between fractions studied under the Polish natio-
nal (< 1.0 mm) and international (< 2.0 mm) systems.

242007: An analysis of the links between 
vegetation and habitat using ordination models.
Performed between 2003 and 2005, Department of Fo-
rest Site Science, author: Janusz Czerepko, Dr. Eng. 

The aim of the work was to determine linkage
between forest vegetation on the one hand and site
conditions represented by edaphic features on the
other. A search was made for an ordination model that
would allow for precise determination of the above 
relationship (being in this way suitable for practical 
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modeli porzàdkowania pozwalajàcych na precyzyjne
okreÊlenie zwiàzku roÊlinnoÊci z siedliskiem (a tym sa-
mym przydatnych w praktycznej typologii leÊnej) oraz
cech gleb odpowiedzialnych za ró˝nice w sk∏adzie ga-
tunkowym runa fitocenoz leÊnych.

Badania siedliskowe na obiektach testowych obej-
mowa∏y prace fitosocjologiczne i gleboznawcze, stano-
wiàce materia∏ êród∏owy do prowadzenia dalszych ana-
liz. Do kameralnego opracowania danych roÊlinnych
i glebowych wybrano dwa najbardziej adekwatne i naj-
cz´Êciej stosowane algorytmy DCA (Detrended Corre-
spondence Analysis) i CCA (Canonical Correspondence
Analysis). Analizowano zwiàzek roÊlinnoÊci runa z nast´-
pujàcymi cechami glebowymi: odczynem, stosunkiem
w´gla do azotu, stopniem wysycenia kompleksu sorp-
cyjnego zasadami, kwasowoÊcià wymiennà, zawar-
toÊcià glinu ruchomego, zawartoÊcià amonowej i azota-
nowej formy azotu, zawartoÊcià ogólnych form P, K, Mg,
Fe, Mn oraz w próbkach organicznych ca∏kowità zawar-
toÊcià P, K, Ca, Mg, S, Cu, Fe, Mn, Zn, Al, Na, Ni, Pb.

W wyniku zastosowania modeli porzàdkowania do
okreÊlenia zwiàzku roÊlinnoÊci z siedliskiem mo˝na
stwierdziç, ˝e:

u Metoda CCA i DCA stanowi dobry i kompleksowy
sposób do okreÊlania podobieƒstwa mi´dzy po-
wierzchniami typologicznymi.

u CCA mo˝e byç u˝yta jako metoda wyjaÊniajàca
zwiàzek roÊlinnoÊci z siedliskiem, która pozwala na okre-
Êlenie czynników ekologicznych (indykatorów) najsilniej
wp∏ywajàcych na zró˝nicowanie zbiorowisk leÊnych.

u Analizy wykonane na materiale testowym dowio-
d∏y, ˝e najwa˝niejszymi cechami glebowymi z punktu
widzenia modelu zwiàzku roÊlinnoÊç-siedlisko by∏y:
stopieƒ wysycenia zasadami, odczyn gleby, stosunek
C/N, kwasowoÊç wymienna, zawartoÊç manganu.

u Diagram porzàdkowania oparty tylko na danych
glebowych nie pozwala∏ na istotne i precyzyjne wyró˝-
nienie typów siedliskowych lasu, szczególnie przy du-
˝ej iloÊci danych.

u Wskaêniki ekologiczne roÊlin sà dobrym, poÊred-
nim identyfikatorem cech siedliska, gdy˝ silnie kore-
spondujà z odpowiadajàcymi im rzeczywistymi para-
metrami biotopu.

u Obiektywna ocena metod, wybór najlepszych
identyfikatorów siedlisk, okreÊlenie zmiennoÊci typolo-
gicznej lasów Polski powinno byç przeprowadzone na
obszerniejszym materiale badawczym.

b) zrealizowane projekty badawcze (granty)

520 936: Obieg pierwiastków w antropogenicz-
nych Êwierczynach karpackich w aspekcie ich prze-
budowy i degradacji siedlisk. Okres realizacji: 2003–
–2005, Zak∏ad Gospodarki LeÊnej Regionów Górskich,
Zak∏ad Siedliskoznawstwa, Katedra Ekologii Lasu AR
w Krakowie, Instytut Ekologii Terenów Uprzemys∏owio-

forest typology), as well as the features of soils 
responsible for differences in the species composition
of forest-floor vegetation in forest phytocoenoses.

The site studies at test plots took in both phytoso-
ciological and soil-science research, in this way
serving as source material for further analyses. The
lab-based processing of vegetational and soil data
was based around the two most adequate and most
often applied algorithms of DCA (Detrended Corre-
spondence Analysis) and CCA (Canonical Correspon-
dence Analysis). The analysis centres on the link be-
tween herb-layer vegetation and the soil features reac-
tion, C/N ratio, base saturation of the sorption com-
plex, exchangeable acidity, content of mobile alumi-
nium, contents of ammonium- and nitrate-nitrogen,
and contents of total P, K, Mg, Fe and Mn. Organic
samples were also analysed for total contents of P, K,
Ca, Mg, S, Cu, Fe, Mn, Zn, Al, Na, Ni and Pb.

The application of the ordination models in 
evaluating the aforementioned vegetation-site 
relationship shows that:

u the CCA and DCA methods offer an effective and
comprehensive means of determining degrees of 
similarity between typological plots;

u CCA may serve to account for vegetation-site 
linkages, as well as allowing for the determination of
those ecological factors (indicators) exerting the 
strongest influence on the differentiation of forest 
communities;

u in the test material at least, the most important
soil features from the point of view of modelling the
vegetation-site relationship are base saturation, soil
reaction, the C/N ratio, exchangeable acidity and the
content of manganese.

u an ordination diagram based on soil data alone
does not allow for a significant and precise discernment
of forest site types, especially where there are large
amounts of data;

u plant ecological indicators are good indirect identi-
fiers of site features because they correspond closely
with real parameters of the biotope suitable for them;

u an objective assessment of methods, choice of
best identifiers of sites and determination of the typo-
logical variability of Poland’s forests should be made
using a wider range of study material.

b) performed research projects (grants)

520 936: The cycling of elements in anthropogenic
Carpathian spruce forests as regards restocking
and site degradation. Performed between  2003 and
2005, Department of Forestry Management in
Mountain Regions, Department of Forest Site Science,
Department of Forest Ecology of the Agricultural
University of Cracow, Institute for Ecology of Industrial
Areas, authors: Prof. Stanis∏aw Niemtur – grant leader,
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nych, autorzy: prof. dr hab. Stanis∏aw Niemtur – kie-
rownik grantu, dr in˝. Stanis∏aw Ma∏ek, dr Tomasz Sta-
szewski, prof. dr hab. Edward Pierzgalski, dr in˝. Józef
Wójcik.

Szczegó∏owe badania prowadzono w Beskidzie
Âlàskim na obszarze trzech zlewni po∏o˝onych w nad-
leÊnictwach: W´gierska Górka,
Wis∏a i Ustroƒ. 

Jako podstawowe cele pro-
jektu przyj´to nast´pujàce za-
dania: 

u Charakterystyk´ rozmiesz-
czenia i stanu antropogenicz-
nych Êwierczyn karpackich.

u Zbadanie bilansu wybra-
nych pierwiastków w antro-
pogenicznych Êwierczynach
w aspekcie degradacji siedlisk
i przebudowy drzewostanów.

u Wybór i okreÊlenie przy-
datnoÊci wskaêników oceny
stanu Êwierczyn.

u Opracowanie zaleceƒ prze-
budowy drzewostanów w wa-
runkach wybranych zlewni.

Charakterystyk´ rozmiesz-
czenia i stopieƒ uszkodzeƒ antropogenicznych Êwier-
czyn karpackich przedstawiono za pomocà map, któ-
re opracowano na podstawie obrazów satelitarnych
Beskidu Âlàskiego, wykonanych przez satelity: Land-
sat MSS (1979), Landsat TM (1990), Landsat ETM+
(2000), oraz danych z SILP.

Stanis∏aw Ma∏ek, Dr. Eng., Dr Tomasz Staszewski,
Prof. Edward Pierzgalski, Józef Wójcik, Dr. Eng.

Detailed research was carried out in Poland’s
Silesian Beskid (Beskid Âlàski) range of mountains,
within three drainage basins located in the Forest
Districts of W´gierska Górka, Wis∏a and Ustroƒ. 

The primary aims of the
project were: 

u to characterise the distri-
bution and status of anthro-
pogenic Carpathian spruce
forests;

u to study the balances 
for selected elements in the
anthropogenic spruce forests, in
relation to site degradation and
stand conversion;

u to select and determine
the suitability of indicators
utilisable in assessing the state
of the spruce forests;

u to draw up recomme-
ndations as regards stand
conversion in the conditions of
the different basins.

The characterisation of the
distribution of, and degree of damage to, anthropogenic
Carpathian beech forest was done with the aid of a map
elaborated on the basis of imagery concerning the Silesian
Beskids from the satellites Landsat MSS (1979), Landsat TM
(1990) and Landsat ETM+ (2000); as well as data
from the State Forests Information System.

Model terenu z obszarem zlewni Kamesznica (masyw Baraniej
Góry) z wyznaczonymi w terenie punktami kontrolnymi.
Terrain model from area of Kamesznica basin (Barania Góra
massif) with monitoring points designated in the field

Bilans wybranych makroelementów z trzech zlewni w Beskidzie Âlàskim.
Balance for selected macroelements in three drainage basins within the Beskid Âlàski range
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W ramach badaƒ nad bilansem wybranych makro-
elementów z trzech zlewni stwierdzono wymywanie
(ujemne wartoÊci) wapnia i magnezu, a tak˝e potasu
na wszystkich badanych zlewniach w przeciwieƒstwie
do zwiàzków azotu, które sà zu˝ywane przez fitoceno-
zy badanych zlewni. 

Jako wskaêniki degradacji siedlisk w badanych
drzewostanach Êwierkowych przyj´to nast´pujàce pa-
rametry, dotyczàce morfologii Êwierka, chemizmu
Êció∏ki i zewn´trznych poziomów próchnicznych, apa-
ratu asymilacyjnego, drewna i wód zwiàzanych z obie-
giem pierwiastków:

u Liczba roczników igie∏ Êwierka i uszkodzenia
drzewostanów. 

u WielkoÊç rocznych przyrostów gruboÊci Êwierka
oraz ich zró˝nicowanie.

u W∏aÊciwoÊci chemiczne drewna pobranego do
pomiarów przyrostu gruboÊci.

u W∏aÊciwoÊci chemiczne opadu organicznego.
u W∏aÊciwoÊci chemiczne Êció∏ki oraz zewn´trz-

nych warstw poziomu organicznego gleby w uk∏adzie
powierzchniowym. 

u W∏aÊciwoÊci chemiczne aparatu asymilacyjnego.
u Relacje pomi´dzy sk∏adem chemicznym wód po-

wierzchniowych i opadów.
u W∏aÊciwoÊci chemiczne wód powierzchniowych

i glebowych.
Otrzymane wyniki pomiarów i analiz wskazujà, ˝e

z∏o˝one procesy, jakie zachodzà w ekosystemach le-
Ênych Beskidu Âlàskiego mo˝na charakteryzowaç na
podstawie ró˝nych wskaêników w zale˝noÊci od wiel-
koÊci ocenianego obszaru, z uwzgl´dnieniem funkcji
czasu w celu uchwycenia trendów i dynamiki zmian
ocenianych zjawisk. Mo˝na oceniaç zmiennoÊç dobo-
wà, miesi´cznà lub sezonowà, jednak w warunkach
ekosystemów leÊnych najbardziej wartoÊciowe wyniki
badaƒ i obserwacji mo˝na uzyskaç poprzez okreÊle-
nie zmiennoÊci wieloletniej.

520 937: OkreÊlenie zmian fitocenotycznych za-
chodzàcych w przesuszonych siedliskach hydro-
genicznych Puszczy Bia∏owieskiej oraz sposobów
im zapobiegania. Okres realizacji: 2002–2005, Zak∏ad
Siedliskoznawstwa, autorzy: prof. dr hab. Edward Pierz-
galski, prof. dr hab. Aleksander W. Soko∏owski, dr in˝.
Janusz Czerepko, dr in˝. Andrzej Boczoƒ. 

Ogólnym celem projektu by∏a analiza trendów
kszta∏towania si´ warunków klimatycznych i wodnych
Puszczy Bia∏owieskiej oraz rozpoznanie kierunku
i charakteru zmian w zbiorowiskach roÊlinnych w wy-
branych, g∏ównie przesuszonych, siedliskach Puszczy
Bia∏owieskiej. Analiza wyników pomiarów (1950–2004)
charakterystyk klimatycznych (wg stacji meteorolo-
gicznej IMGiW w Bia∏owie˝y) i po∏o˝enia poziomu wód
gruntowych (1985–2004) wskazujà na systematyczny
wzrost Êrednich temperatur powietrza, zmniejszone

Work on the macroelement balances in the three
basins revealed leaching (i.e. negative values) for
calcium and magnesium, as well as potassium, in 
all the basins. This contrasted with nitrogenous
compounds, which are utilized by the phytocoenoses
within the studied basins.

Taken as indicating site degradation in the studied
spruce stands were parameters concerning the
morphology of spruce, as well as chemical properties
of the litter and outer humus layers, the assimilatory
apparatus, wood and waters – as these connected
with the cycling of elements, i.e.:

u the number of years through which spruce needles
had lived and the degree of damage to the stand; 

u the annual increments in the girth of spruces, and
differences therein;

u chemical properties of the wood sampled to
measure the aforementioned girth;

u chemical properties of litterfall,
u chemical properties of the litter layer and external

layers of the soil organic horizon;. 
u chemical properties of the assimilatory apparatus;
u relationships between the chemical composition

of surface waters and precipitation;
u chemical properties of surface waters and soil

waters.
The results obtained from these measurements and

analyses show that the complex processes ongoing in
forest ecosystems of the Silesian Beskids may be
characterised using different indicators in relation to
the size of the area assessed, with account taken of
the time function, in order that the trends and
dynamics to changes in the assessed phenomena
may be encapsulated. While it is possible to assess
daily, monthly or seasonal variability, in the conditions
of forest ecosystems, the results of research and
observation most valuable in the conditions of forest
ecosystems are those describing long-term variability.

520 937: Description of the phytocoenotic
changes ongoing in desiccated hydrogenic
habitats of the Bia∏owie˝a Primaeval Forest and
means of preventing them. Performed between
2002 and 2005, Department of Forest Site Science,
authors: Prof. Edward Pierzgalski, Prof. Aleksander 
W. Soko∏owski, Janusz Czerepko, Dr. Eng., Andrzej
Boczoƒ, Dr. Eng. 

The overall aim of the project was to analyse trends
as regards the shaping of climatic and aquatic
conditions in the Bia∏owie˝a Primaeval Forest, as well
as to recognise the directions and nature of changes
ongoing in plant communities of selected, mainly
desiccated, sites in that  Forest. The analysis of
measurements of climatic characteristics (made
between 1950 and 2004 at the meteorological station
of the Institute of Meteorology and Water Management
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w ostatnich dwudziestu latach opady i obni˝anie si´
poziomu wód gruntowych. Zakres pracy obejmowa∏
retrospektywnà analiz´ roÊlinnoÊci w oparciu o zdj´cia
fitosocjologiczne wykonane przez prof. Soko∏owskie-
go w latach 60-tych i 70-tych ubieg∏ego wieku na sie-
dliskach hydrogenicznych Puszczy Bia∏owieskiej i po-
wtórzonych tà samà metodà w latach 1998–2005. Ba-
dania te dotyczy∏y zmian struktury fitocenoz poprzez
analiz´ ró˝norodnoÊci gatunkowej i pokrycia poszcze-
gólnych warstw roÊlinnoÊci, zmian znaczenia synge-
netycznych grup gatunków, ogólnych wskaêników
ekologicznych, ∏àcznego tempa, kierunku i charakteru
zmian ró˝nych typów fitocenoz przy u˝yciu metody
porzàdkowania DCA (Detrended Correspondence
Analysis), a tak˝e analizy zmian struktury drzewosta-
nów przy wykorzystaniu modelu wzrostu BWINpro.

Uzyskane wyniki analizy roÊlinnoÊci wskazujà na
generalne zmniejszenie si´ wilgotnoÊci pod∏o˝a
w przeciàgu 30–40 ostatnich lat. Wi´ksza ewapotran-
spiracja, spadek wilgotnoÊci gleb organicznych, obni-
˝enie si´ poziomu wód gruntowych w warunkach na-
turalnych sà spowodowane g∏ównie zmianami warun-
ków klimatycznych, co poza Bia∏owie˝à by∏o równie˝
notowane w wielu regionach Europy i Êwiata. Wskutek
osuszania si´ siedlisk na glebach hydrogenicznych
nast´puje proces humifikacji i mineralizacji warstwy
organicznej, czego skutkiem jest m.in. wzrost ˝yznoÊci
siedlisk. Wiele prac naukowych wskazuje tak˝e, ˝e eu-
trofizacja siedlisk zachodzàca wskutek procesów
w glebach torfowych jest intensyfikowana przez opad

at Bia∏owie˝a) combines with information on the level
of groundwater in the years 1985–2004 to point to a
steady increase in annual air temperatures, a decline
in precipitation over the last 20 years and a fall in the
water table. The work also took in a retrospective
analysis of vegetation based on stand tables produced
by Prof. Soko∏owski in the 1960s and 1970s in the
Forest’s hydrogenic sites, as well as repetition 
of the work carried out using the same methods in 
the years 1998–2005. These studies were concerned
with the structure of phytocoenoses, and involved
analysis of the species diversity and cover of particular
vegetational layers, changes in the significance of
syngenetic groups of species, general ecological
indicators, the combined rates, directions and nature of
changes in different types of phytocoenosis using the
ordination method DCA (Detrended Correspondence
Analysis), and analysis of changes in stand structure
using the BWINpro growth model.

The obtained results point to a general decline in the
level of humidity of the substratum over the last 30–40
years. Greater evapotranspiration, a fall in the level of
humidity of organic soils and a lowering of the level of
groundwater in natural conditions are mainly caused by
changes in climatic conditions of the kind noted beyond
Bia∏owie˝a, in many different parts of Europe and the
world. The consequence of the drying-out of sites on
hydrogenic soils is a process of humification and
mineralisation of the organic horizon, inter alia resulting
in a raising of site fertility. Many studies also point to the

Ârednie roczne poziomy po∏o˝enia wód gruntowych w Puszczy Bia∏owieskiej w latach 1985–2004.
Mean annual water table in Bia∏owie˝a Primaeval Forest,1985–2004

Êrednia maksimum minimum liniowy (Êrednia)
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zwiàzków azotowych i fosforowych z atmosfery. Zmia-
ny sk∏adu gatunkowego drzewostanów na siedliskach
bagiennych w Bia∏owie˝y równie˝ wskazujà na eutrofi-
zacj´ siedlisk, czego objawem jest powszechna eks-
pansja gatunków liÊciastych.

Uzyskane wyniki badaƒ wskazujà, ˝e w roÊlinnoÊci
bagiennej zachodzà zmiany, choç nie wyst´pujà one
we wszystkich zbiorowiskach na tym samym pozio-
mie. Na podstawie analizy wskaêników ekologicznych
mo˝na wysunàç ogólny wniosek, ˝e siedliska mo-
krade∏ zmniejszy∏y swojà wilgotnoÊç w stosunku do
tej, jaka wyst´powa∏a w latach 60-tych i 70-tych ubie-
g∏ego wieku. W wyniku zmian siedliskowych, w runie
i w drzewostanie nastàpi∏ wzrost udzia∏u gatunków
charakterystycznych dla zespo∏ów mezo- i eutroficz-
nych lasów liÊciastych wyst´pujàcych w biotopach wil-
gotnych i umiarkowanie wilgotnych. W pracy przedsta-
wiono tak˝e ograniczajàce negatywny wp∏yw zmian
klimatycznych metody ochrony zasobów wodnych,
polegajàce przede wszystkim na zwi´kszeniu retencyj-
noÊci siedlisk i spowolnieniu obiegu wody w jednost-
kach hydrograficznych.

2) zrealizowane na zlecenie Dyrekcji Generalnej
Lasów Paƒstwowych

BLP-206: Populacyjna zmiennoÊç buka zwyczaj-
nego (Fagus sylvatica L.) w Polsce (wzrost i roz-
wój populacji w okresie m∏odocianym). Okres reali-
zacji: 2001–2005, Zak∏ad Genetyki i Fizjologii Drzew
LeÊnych, Wydzia∏ LeÊny AR w Poznaniu, Wydzia∏ LeÊny
AR w Krakowie, Wydzia∏ LeÊny SGGW w Warszawie, In-
stytut Dendrologii w Kórniku, autorzy: mgr in˝. Jan Ma-
tras, prof. dr hab. W∏adys∏aw Barzdajn, prof. dr hab.
Ryszard Cha∏upka, prof. dr hab. Janusz Sabor, prof. dr
hab. Stefan Tarasiuk, dr Iwona Szyp-Borowska, dr Ma∏-
gorzata Su∏kowska, mgr in˝. Piotr Markiewicz

Zakoƒczono badania nad populacyjnà zmiennoÊcià
buka zwyczajnego w okresie m∏odocianym (w wieku
5–10 lat), przeprowadzone na 6 powierzchniach do-
Êwiadczalnych z 48 polskimi populacjami buka oraz
na 2 powierzchniach doÊwiadczalnych z 49 europej-
skimi proweniencjami tego gatunku. Celem badaƒ by-
∏o poznanie zmiennoÊci cech hodowlanych oraz ró˝-
norodnoÊci genetycznej polskich populacji buka na tle
jego zmiennoÊci europejskiej, w aspekcie wykorzysta-
nia okreÊlonych populacji tego gatunku w tworzeniu
trwa∏ych i stabilnych zbiorowisk leÊnych, szczególnie
na obszarach wymagajàcych przebudowy. Pomiarami
i obserwacjami obj´te by∏y cechy iloÊciowe drzew (wy-
sokoÊç, pierÊnica), prze˝ywalnoÊç, cechy jakoÊciowe,
dynamika wiosennego ruszania i jesiennego koƒcze-
nia wzrostu populacji. Porównano równie˝ zmiennoÊç
genetycznà potomstwa badanego na powierzchni do-
Êwiadczalnej w Bystrzycy K∏odzkiej, ze zmiennoÊcià
populacji matecznych (tzn. drzewostanów, z których
pochodzi∏y nasiona). 

sites eutrophication reflecting the processes ongoing in
peaty soils being intensified by compounds of nitrogen
and phosphorus inputting via atmospheric
precipitation. Indeed, changes in the species
composition of stands in marshy sites of the Bia∏owie˝a
Forest also point to its eutrophication, manifested i.a. in
an expansion of broadleaved species.

The results of the research make it clear that
changes in the marshland vegetation are ongoing,
albeit not proceeding with the same intensity in all
communities. Analysis of ecological indicators supports
a general conclusion that swamp sites have changed
as regards humidity since the 1960s and 1970s. The
site changes are manifested in the herb-layer and
stand in increases among species characteristic of
meso- or eutrophic broadleaved forests, in wet or
moderately-wet biotopes. 

The work goes on to present methods of protecting
water resources that could limit the negative
influences of climate change. These first and foremost
entail the increased retention of water at sites and a
slowing of the cycling of water in hydrographic units.

2) performed on commission from the General
Directorate of the State Forests

BLP-206: Population variability in the beech
(Fagus sylvatica L.) in Poland (growth and
development of populations in the juvenile period).
Performed between  2001 and 2005, Department of
Forest Genetics and Tree Physiology, Faculty of
Forestry of Poznaƒ Agricultural University, Faculty of
Forestry of the Agricultural University of Cracow,
Faculty of Forestry of Warsaw Agricultural University,
the Institute of Dendrology in Kórnik, authors: Jan
Matras, M.Sc. Eng., Prof. W∏adys∏aw Barzdajn, Prof.
Ryszard Cha∏upka, Prof. Janusz Sabor, Prof. Stefan
Tarasiuk, Dr Iwona Szyp-Borowska, Dr  Ma∏gorzata
Su∏kowska and Piotr Markiewicz, M.Sc. Eng.

And end was put to work on variability in a juvenile
population of beech trees (aged 5–10), carried out on 6
experimental plots within 48 Polish populations of the
species, as well as 2 plots with 49 European
provenances of the species. The aim of the research was
to gain a better understanding of the variability to
silvicultural traits, and the genetic diversity of Polish
populations of the beech, as set against the background
of continent-wide variability. Particular practical emphasis
was placed on the use of defined populations of the
species in establishing sustainable  forest communities,
notably in areas where stands are in need of conversion.
Measurements and observations concerned quantitative
features of trees (height and breast-height diameter),
survivorship, qualitative features, and the dynamic to the
spring onset of growth and autumn cessation of growth.
Genetic variability was also compared using progeny
studied at the experimental plot in Bystrzyca K∏odzka in
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Stwierdzono, ˝e populacje buka wyst´pujàce w ra-
mach zasi´gu naturalnego tego gatunku w Polsce sà
istotnie zró˝nicowane pod wzgl´dem wi´kszoÊci ana-
lizowanych cech fenotypowych. Zró˝nicowanie wi´k-
szoÊci cech hodowlanych ma charakter punktowy
(ekotypowy), trudno jest wi´c wyró˝niç obszary (regio-
ny) lub nawet choçby tylko grupy populacji charakte-
ryzujàcych si´ wystarczajàco korzystnymi cechami ho-
dowlanymi, które mo˝na by zaleciç do stosowania na
szerszà skal´.

W okresie m∏odocianym najlepiej przyrasta∏y na wy-
sokoÊç buki z Kwidzyna, a wi´c g∏ównie populacje
z pó∏nocnej Polski, ale wÊród najgorzej przyrastajà-
cych zdarza∏y si´ równie˝ pochodzenia z tej cz´Êci
kraju, np. Lipusz i Karnieszewice. Analizy statystyczne
wykaza∏y wysokà interakcj´ genotypu ze Êrodowi-
skiem dla wi´kszoÊci badanych cech hodowlanych
oraz zró˝nicowanà plastycznoÊç populacji. Potwierdza
to tez´ o ekotopowym charakterze zmiennoÊci buka
i koniecznoÊci konsekwentnego przestrzegania zasad
przenoszenia nasion tego gatunku, aby uniknàç strat
gospodarczych. Wzrost i rozwój europejskich pocho-
dzeƒ buka na powierzchniach w Polsce nie ró˝ni si´
znaczàco od populacji polskich. W zasadzie zakres
zmiennoÊci wi´kszoÊci cech jakoÊciowych i iloÊcio-

relation to the variability of parent populations (i.e. the
stands from which seeds derived). 

Populations of beech present within the natural range
of the species in Poland were found to be markedly and
significantly diverse as regards most of the phenotypic
traits analysed. However, the differentiation to most of
the silvicultural features was of a point (ecotypical)
character, making it difficult to identify areas (regions) or
even groups of populations characterised by features
favourable enough to warrant that their use on the wider
scale be recommended.

While the best increments in height in the juvenile
period were obtained from the beeches of Kwidzyn,
and hence mainly the populations from northern
Poland, some of the trees providing the worst results
for increment were also from that part of the country,
e.g. Lipusz and  Karnieszewice. Statistical analyses
pointed to a high level of interaction between
genotype and environment for most of the studied
silvicultural features, as well as a varying plasticity of
populations. This confirms a thesis that the variability
in beech is of an ecotopic nature, as well as
reaffirming the need for consistent compliance with
principles laid down for transfers of beech seeds, if
economic losses are to be avoided. 

Zró˝nicowanie genetyczne populacji matecznych buka i ich potomstwa na powierzchniach doÊwiadczalnych: a) DNA, b) izoenzymy.
Genetic differentiations of parent populations of beech and its offspring on experimental plots: a) DNA, b) isoenzymes

1 Gryfino
3 Bierzwnik
4 Drawieƒski PN
5 Karnieszewice
6 Wejherowo
7 Wejherowo
8 Szczecinek
9 Szczecienek
11 Gdaƒsk
16 Kwidzyn

17 Kwidzyn
18 M∏ynary
23 Krucz
25 Âwiebodzin
26 Grodzisk
27 Pniewy
29 Milicz
30 Lipinki
31 Prudnik
32 Brzeziny

Procent loci polimorficznych

a b

33 Suchedniów
34 ¸agów
35 Tomaszów
38 Zdroje
39 Ustroƒ
41 Lesko
42 Bieszczadzki PN
43 Bieszczadzki PN
44 Bieszczadzki PN
47 Rymanów

drzewostany potomstwo

91–100
81–90
71–80
61–70
51–60
41–50
31–40
21–30
11–20

Procent loci polimorficznych
drzewostany potomstwo

88,9

77,8

67,7

55,6

44,4
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wych populacji europejskich i polskich jest podobny.
Wyraêniejsze ró˝nice mo˝na jedynie zaobserwowaç
w przypadku dynamiki wiosennego ruszania oraz koƒ-
czenia wegetacji. Uwidacznia si´ m.in. wyraêny deter-
minizm genetyczny póênego p´dzenia wiosennego
u buka pomorskiego.

Badania biochemiczne (izoenzymy, DNA) wykaza∏y,
˝e badane populacje buka sà równie˝ istotnie zró˝-
nicowane genetycznie. Informacje na temat zmienno-
Êci genetycznej populacji matecznych w znacznym
stopniu pokrywajà si´ z wynikami oceny wykonanej
w oparciu o cechy fenotypowe.

BLP-208: Os∏ona naukowa realizacji „Programu
zachowania leÊnych zasobów genowych i ho-
dowli selekcyjnej drzew leÊnych w Polsce na lata
1991–2010”. Okres realizacji: 2001–2005, Zak∏ad Ge-
netyki i Fizjologii Drzew LeÊnych, autorzy: mgr in˝. Jan
Matras, dr in˝. Jan Kowalczyk, mgr in˝. Piotr Markie-
wicz, mgr in˝. Marcin Klisz, Jerzy Przyborowski, Danu-
ta Garbieƒ–Pienià˝kiewicz.

Prace obejmowa∏y uznawanie wy∏àczonych drze-
wostanów nasiennych (WDN), kwalifikacj´ drzewosta-
nów zachowawczych, uznawanie drzew doborowych
(DD), opracowywanie planów plantacji nasiennych
(PN) i plantacyjnych upraw nasiennych (PUN) i planów
ci´ç w tych obiektach, kwalifikacj´ drzewostanów za-
chowawczych oraz bie˝àce doradztwo dla administra-
cji Lasów Paƒstwowych. W ciàgu lat 2001–2005 za-
kwalifikowano ∏àcznie 1064 ha WDN, ale skreÊlono
z rejestru 240 ha. Wybrano 1400 DD, spoÊród których
szczególnie cenne dla poszerzenia bazy nasiennej LP
to: 22 drzewa jesionu wynios∏ego, 56 – wiàzu szypu∏-
kowego, 59 – wiàzu górskiego, 95 – czereÊni ptasiej
oraz 34 drzewa robinii akacjowej. Wykorzystujàc do-
tychczas uznane drzewa mateczne za∏o˝ono 62 PN 15
gatunków drzew leÊnych (w tym limby i czereÊni pta-
siej) o ∏àcznej powierzchni 155,1 ha. Za∏o˝ono równie˝
ok. 50 tys. ha upraw pochodnych. 

Podsumowujàc realizacj´ zadaƒ rzeczowych „Pro-
gramu” mo˝na stwierdziç, ˝e wi´kszoÊç zadaƒ zapla-
nowanych do wykonania do 2010 r. zosta∏a ju˝ zakoƒ-
czona, chocia˝ w niektórych rdLP sà jeszcze znaczne
opóênienia, przede wszystkim w zakresie zak∏adania
PUN i PN oraz uznawania DD. Opracowano równie˝
za∏o˝enia do kolejnego programu ochrony leÊnych za-
sobów genowych i hodowli drzew leÊnych w Polsce na
lata 2011–2035.

Nowym elementem „Programu zachowania leÊnych
zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew le-
Ênych w Polsce na lata 1991–2010”, przewidzianym
do kontynuacji równie˝ w programie na lata
2011–2035 jest „Program testowania potomstwa wy∏à-
czonych drzewostanów nasiennych drzew doboro-
wych, plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw na-
siennych”. Celem „Programu” jest okreÊlenie wartoÊci

On the plots in Poland, beeches of European origin
did not grow or develop in a significantly different
manner from specimens of the Polish population. In
essence, the variability to most of the qualitative and
quantitative features of European and Polish
populations has a similar scope, more distinct
differences only being observed as regards the
dynamics of the spring onset and autumn cessation of
growth. Among the aspects brought to light in this
respect is a late onset of spring growth in Pomeranian
beeches that is clearly determined genetically.

Biochemical studies (of isoenzymes and DNA) make
it clear that the studied populations of beech are also
significantly diversified in genetic terms. Information 
on that genetic variability in parent populations 
overlaps with the results of the phenotypically-based
assessment to a significant degree.

BLP-208: The science supervision of implementa-
tion of the ”Programme for the conservation of
forest genetic resources and the breeding of forest
tree species in Poland in the years 1991–2010.”
Performed between 2001 and 2005, Department of
Forest Genetics and Tree Physiology, authors: Jan
Matras, M.Sc. Eng. Jan Kowalczyk, Dr. Eng., Piotr
Markiewicz, M.Sc. Eng., Marcin Klisz, M.Sc. Eng., Jerzy
Przyborowski and Danuta Garbieƒ–Pienià˝kiewicz.

Consideration was given to the recognition of plus
seed stands (WDN), the qualifying of preservational
stands, the recognition of plus trees (DD), the devising
of plans for seed orchards (PN) and  seedling seed
orchards (PUN) and the cutting plans therefor, the
qualification of preservational stands and ongoing
advisory activity for the administration of the State
Forests. Over the years 2001–2005, a total area of 1064
ha was qualified as plus seed stands, while 240 ha were
struck from the register. 1400 plus trees were selected,
among them specimens particularly valuable in
expanding the seed base of the State Forests, i.e. 22
ash trees, 56 European white elms, 59 wych elms, 95
bird cherries and 34 robinias. Parent trees hitherto
recognised were used to establish 62 seed orchards for
15 species of forest tree (including arolla pine and bird
cherry), the total area being 155.1 ha. Around 50,000 ha
of progeny plantations were also established. 

In summing up the implementation of the Pro-
gramme’s substantive tasks, it may be suggested that
the majority of those tasks planned for the period up to
2010 are now complete, albeit with considerable delays
in certain of the SF Regional Directorates, above all as
regards the establishment of seedling seed orchards
and seed orchards, as well as the recognition of plus
trees. Assumptions underpinning the next Programme
of Forest Genetic Resources Conservation and
Selective Breeding of Forest Trees in Poland for the
years 2011–2035 have also been devised.
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genetycznej i jakoÊci hodowlanej sk∏adników leÊnego
materia∏u podstawowego (LMP), który jest wykorzy-
stywany w gospodarce leÊnej, tj.: drzewostanów na-
siennych, plantacji nasiennych, drzew matecznych,
klonów i mieszanek klonów, poprzez ocen´ ich potom-
stwa na powierzchniach testujàcych. Program testo-
wania uwzgl´dnia za∏o˝enia Dyrektywy Rady Unii Eu-
ropejskiej 1999/105/WE z 22 grudnia 1999 r. w sprawie
obrotu leÊnym materia∏em rozmno˝eniowym i umo˝li-
wi kwalifikowanie LMP do kategorii „przetestowany”.
Ogó∏em przewiduje si´ za∏o˝enie do 2035 r. 160 upraw
testujàcych WDN, 380 powierzchni testujàcych DD
oraz 110 powierzchni oceniajàcych PN i PUN. Na mocy
zarzàdzenia nr 85 z dnia 31 grudnia 2004 r. Dyrektora
Generalnego Lasów Paƒstwowych, Instytut Badawczy
LeÊnictwa zosta∏ koordynatorem i nadzorujàcym reali-
zacj´ tego „Programu”. Realizacj´ „Programu” rozpo-
cz´to w 2005 r. i ju˝ jesienià za∏o˝ono pierwsze po-
wierzchnie testujàce z populacjami buka zwyczajnego
oraz zebrano nasiona jod∏y do za∏o˝enia kolejnych po-
wierzchni.

BLP-210: Monitoring lasów – ocena stanu
uszkodzenia lasów w Polsce. Okres realizacji:
2001–2005, Zak∏ad Urzàdzania i Monitoringu Lasu,
Zak∏ad Ochrony Lasu, Zak∏ad Fitopatologii LeÊnej, Za-
k∏ad Genetyki i Fizjologii Drzew LeÊnych, autorzy: mgr
in˝. Jerzy Wawrzoniak, dr hab. Andrzej Kolk, dr in˝.
Marek Dobrowolski, dr in˝. Pawe∏ Lech, mgr in˝. Ma-
rek Body∏, mgr Jadwiga Ma∏achowska, mgr Robert Hil-
debrand, mgr Mieczys∏aw Pluciak.

Poziom uszkodzenia drzewostanów w okresie
2001–2005 by∏ zmienny i doÊç zró˝nicowany w zale˝-
noÊci od gatunku panujàcego.

Porównujàc uszkodzenie drzewostanów poszcze-
gólnych gatunków stwierdzono, ˝e w latach 2001–2003
najwy˝szym uszkodzeniem charakteryzowa∏y si´ drze-
wostany jod∏owe. W 2004 r. ich uszkodzenie by∏o nadal
wysokie, ale w 2005 r. stwierdzono wyraêny jego spa-
dek. W 2004 r. do grupy drzewostanów silnie uszko-
dzonych do∏àczy∏y drzewostany d´bowe, które w la-
tach 2001–2003 by∏y zbli˝one pod wzgl´dem poziomu
uszkodzenia do drzewostanów Êwierkowych. Z kolei
najmniej uszkodzonymi w badanym pi´cioleciu okaza-
∏y si´ drzewostany bukowe.

Analizujàc zmiany kondycji drzewostanów wszyst-
kich gatunków monitorowanych razem w poszczegól-
nych rdLP i krainach przyrodniczo-leÊnych mo˝na
stwierdziç, ˝e najzdrowsze w pi´cioleciu by∏y drzewo-
stany rdLP Szczecin i Szczecinek, natomiast w uk∏a-
dzie krain, krainy Ba∏tyckiej. Silne uszkodzone, ale jed-
noczeÊnie wykazujàce wyraênà tendencj´ poprawy
by∏y drzewostany rdLP Kraków i Katowice oraz drze-
wostany Krainy Karpackiej. W drzewostanach rdLP
¸ódê i Toruƒ w kolejnych latach nast´powa∏o doÊç wy-
raêne pogorszenie kondycji.

A new element of the ”Programme” whose
continuation in the 2011–2035 Programme is also
foreseen is the ”Programme for the testing of offspring
from plus seed stands, plus trees, seed orchards and
seedling seed orchards”. The aim here is to determine
the genetic value and silvicultural quality of
components of ”basic material” used in forestry, i.e.
seed stands, seed orchards, parent trees, clones and
clone hybrids, through the assessment of offspring in
test plots. The programme of testing has regard to
Council Directive 1999/105/EC of December 22nd
1999 on the marketing of forest reproductive material,
and thus allows for the aforementioned ”basic
material” to be categorised as ”tested”. Overall, it is
foreseen that, by 2035, some 160 testing plus seed
stands, 380 areas for the testing of plus trees and 110
seed orchard and seedling seed orchard assessment
areas will have been established. By virtue of
Ordinance 85 of December 31st 2004 from the
General Director of the State Forests, the Forest
Research Institute has been assigned the role of the
coordination and supervision of this Programme’s
implementation. Work in fact began in 2005, and that
autumn the first testing areas with populations of
beech were established, while fir seeds were collected
to allow for the establishment of further plots.

BLP-210: Forest monitoring – an assessment of
the level of damage to forests in Poland. Performed
between  2001 and 2005, Department of Forest Surveys
and Monitoring, Department of Forest Protection,
Department of Forest Phytopathology, Department of
Forest Genetics and Tree Physiology, authors: Jerzy
Wawrzoniak, M.Sc. Eng., Dr. Assoc. Prof. Andrzej Kolk,
Marek Dobrowolski, Dr. Eng., Pawe∏ Lech, Dr. Eng.,
Marek Body∏, M.Sc. Eng., Jadwiga Ma∏achowska, M. Sc.,
Robert Hildebrand, M.Sc. and Mieczys∏aw Pluciak, M. Sc.

The level of damage in stands varied in the years
2001–2005, and was also quite varied as regards the
dominant species involved.

Comparisons of the damage done to stands of
different species shows that fir was most affected in the
years 2001–2003. The incidence of damage to this
species remained high in  2004, but 2005 brought a
marked decline in this. The group of stands suffering
severe damage in 2004 also included those of oak. In
the years 2001–2003 these had been similar to spruce
stands in terms of the level of damage. Beech stands
were in turn the least damaged over the five-year period.

When changes in the condition of stands of all
species monitored are related to the different Regional
Directorates of the State Forests and natural-forest
regions it becomes clear that the healthiest stands over
the five-year period were those of the Szczecin and
Szczecinek RDSFs and the Baltic natural-forest region.
Still subject to severe damage, but nevertheless now
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Tendencja poprawy stanu zdrowotnego drzewosta-
nów w 2005 r. zbieg∏a si´ ze wzrostem wielkoÊci opa-
dów atmosferycznych w okresie wegetacyjnym tego
roku w porównaniu do lat 2003 i 2004 w Polsce po-
∏udniowej. Lata 2002 i 2003 charakteryzowa∏y si´
znacznym deficytem wodnym w okresie wegetacyj-
nym, szczególnie dotkliwym w pó∏nocnej cz´Êci kraju,
przesuni´tym w rejony Polski po∏udniowej w latach
2003–2004. Mia∏ on istotny wp∏yw na ogólne pogor-
szenie si´ kondycji zdrowotnej drzewostanów w latach
2003–2004. Zarówno wskaênik defoliacji jak i udzia∏
drzew uszkodzonych w drzewostanach w tych latach
by∏y najwy˝sze w ca∏ym pi´cioleciu. 

BLP-212: Krótkoterminowa prognoza wyst´po-
wania wa˝niejszych szkodników i chorób infek-
cyjnych drzew leÊnych w Polsce w latach
2001–2005. Okres realizacji: 2001–2005, Zak∏ad
Ochrony Lasu, Zak∏ad Fitopatologii LeÊnej, Zak∏ad
Ekologii Lasu i ¸owiectwa, Zak∏ad Gospodarki LeÊnej
Regionów Górskich, Zak∏ad Ekologii Lasu i ¸owiec-
twa, autorzy: doc. dr hab. Andrzej Kolk, dr in˝. Danu-

showing a clear tendency to recover, are stands in the
RDSFs of Kraków and  Katowice, as well as those in the
Carpathian natural-forest region. In contrast, the stands
of the ¸ódê and Toruƒ RDSFs experienced a further
period of a markedly deteriorating state of health.

Any observed trends towards improved health in
2005 were coincident with increased precipitation in the
growing season (as compared with 2003 and 2004) in
southern Poland. The years 2002 and  2003 were
characterised by a marked water shortage in the
season, that hit the northern part of the country
particularly hard. This tended to shift to the south of the
country in the years 2003–2004, and had a significant
impact in worsening the health conditions of stands in
those years. Data for both the index of defoliation and
share of damaged trees in the stand were worse in these
years than at other times within the five-year period. 

BLP-212: Short-term forecasting of the
occurrence of more important pests and infectious
diseases of forest trees in Poland, 2001–2005.
Performed between  2001 and 2005, Department of

Ró˝nice w poziomie uszkodzenia lasów w latach 2001 i 2005 na podstawie zmiany defoliacji na sta∏ych powierzchniach obserwacyjnych.
Differences in level of damage to trees in 2001 and 2005, as based on changes in  levels of defoliation on permanent  observation plots
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ta Woreta, dr in˝. Grzegorz Tarwacki, mgr in˝. Tomasz
Jab∏oƒski, mgr in˝. Andrzej Sierpiƒski, mgr in˝. S∏awo-
mir Âlusarski, mgr in˝. Robert Wolski, dr in˝. Wojciech
Grodzki, dr in˝. Marcin Jachym, prof. dr hab.
Zbigniew Sierota, dr in˝. Monika Ma∏ecka, mgr Teresa
Stocka, mgr in˝. Marek Pude∏ko. 

Podstawà skutecznej ochrony lasu sà prognozy,
wykorzystywane przy planowaniu zwalczania wa˝niej-
szych szkodników drzew leÊnych i podejmowanie
dzia∏aƒ z zakresu profilaktyki. Instytut Badawczy Le-
Ênictwa od 1946 roku opracowuje corocznie na ka˝dy
przysz∏y rok prognoz´ pojawu szkodników, która za-
wiera aktualne informacje o stopniu zagro˝enia lasów
Polski przez poszczególne gatunki owadów. Analizu-
jàc dane z lat 2000–2004 dotyczàce zabiegów ochron-
nych przeciwko szkodnikom leÊnym i wyst´powaniu
chorób infekcyjnych mo˝na stwierdziç, ˝e:

u W drzewostanach sosnowych zabiegi chemicz-
nego zwalczania szkodników liÊcio˝ernych przepro-
wadzono na powierzchni oko∏o 554 tys. ha. Na naj-
wi´kszej powierzchni zwalczano brudnic´ mniszk´ –
314 472 ha, strzygoni´ choinówk´ – 147 299 ha, bar-
czatk´ sosnówk´ – 91 373 ha i osnuje – 7 724 ha.
Ogólna powierzchnia upraw i m∏odników sosnowych
obj´tych zabiegami ograniczania liczebnoÊci popula-
cji szkodliwych owadów wynosi∏a – 104 470 ha. Naj-
groêniejsze szkodniki upraw – szeliniaki – zwalczane
by∏y na powierzchni 79 525 ha. 

u Szkodniki liÊcio˝erne drzewostanów liÊciastych
obj´to zabiegami chemicznego zwalczania na po-
wierzchni 66 647 ha. W tym zwójki d´bowe i mierni-
kowce ∏àcznie zwalczano na powierzchni 37 369 ha
oraz chrabàszcze na 26 969 ha. 

u Podstawowym problemem ochronnym w lasach
górskich jest gwa∏towne zamieranie drzewostanów
Êwierkowych. Obszarem najwy˝szego zagro˝enia jest
zachodnia i Êrodkowa cz´Êç Karpat, gdzie na trwajàcy
proces rozpadu Êwierczyn w ni˝szych po∏o˝eniach
górskich nak∏adajà si´ wiatro∏omy i Êniego∏omy. Wo-
bec znacznego os∏abienia górskich Êwierczyn i wyso-
kiego poziomu populacji kambiofagów, nale˝y liczyç
si´ z dalszym rozwojem gradacji tych owadów i jej roz-
przestrzenianiem si´ na kolejne drzewostany, zw∏asz-
cza – obj´te chorobami korzeni. Wymaga to zdecydo-
wanych dzia∏aƒ hamujàcych rozpad drzewostanów
i umo˝liwiajàcych ich planowà przebudow´. 

u Od 1.10.1999 r. do 30.09.2004 r. pozyskanie
drewna w drzewostanach iglastych w ramach ci´ç
sanitarnych wynosi∏o 26 336 025 m3, a w liÊciastych 
3 158 111 m3. 

u Powierzchnia wyst´powania grzybowych chorób
infekcyjnych w latach 2000–2004 waha∏a si´ od 547 do
740 tys. ha. Najwi´ksze szkody i straty powodujà cho-
roby korzeni drzew: huba korzeni i opieƒkowa zgnilizna
korzeni, zgorzele siewek iglastych i liÊciastych oraz
choroby powodujàce zamieranie p´dów sosny. 

Forest Protection, Department of Forest Phytopathology,
Department of Forest Ecology and Wildlife Management,
Department of Forestry Management in Mountain
Regions, authors: Dr. Assoc. Prof. Andrzej Kolk, Danuta
Woreta, Dr. Eng., Grzegorz Tarwacki, Dr. Eng., Tomasz
Jab∏oƒski, M.Sc. Eng., Andrzej Sierpiƒski, M.Sc. Eng.,
S∏awomir Âlusarski, M.Sc. Eng.,  Robert Wolski, M.Sc.
Eng., Wojciech Grodzki, Dr. Eng., Marcin Jachym, Dr.
Eng., Prof. Zbigniew Sierota, Monika Ma∏ecka, Dr. Eng.,
Teresa Stocka, M.Sc. and Marek Pude∏ko, M.Sc. Eng. 

Forecasts form the basis of effective forest
protection where they are applied in planning
measures to counteract the more important insect
pests of forests, and in implementing those measures
prophylactically. Since 1946, the Forest Research
Institute has been devising forecasts  regarding the
appearance of pests for each coming year, on the
basis of up-to-date information on the degree of threat
posed to forests in Poland by particular insect species.
When it comes to protective measures to prevent
damage to forests and infectious diseases from
arising, the data for the years 2000–2004 show that:

u chemical measures to combat defoliating pests
were taken over c. 554,000 ha of pine stands. The target
species over 314,472 ha was the nun moth, cf. the pine
noctuid over 147,299 ha, the pine lappet moth over
91,373 ha and pine sawflies over 7724 ha. The overall
area of sapling stands or young plantations subject to
measures to limit numbers of insect pests was 104,470
ha. The most dangerous pests of plantations – pine
weevils – were counteracted over 79,525 ha. 

u the defoliating pests of broadleaved stands were the
subject of chemical measures resorted to over 66,647
ha, the target species including oak tortrix and geometer
moths over 37,369 ha and chafers over 26,969 ha. 

u a major protection problem in mountain forests is to
combat the decline of spruce stands. The area most
threatened comprises the western and central parts of
the Carpathians, in which an ongoing process of
spruce-forest decline in lower-level locations has
overlapped with damage due to gales and snow. In the
face of the marked weakening of mountain spruce
forests and large cambiophage populations, the further
development of insect-pest outbreaks is to be
anticipated, along with their spread to further stands,
especially where diseases of roots have already taken
hold. There is thus a need for decisive measures to
arrest the decline of stands and allow for their planned
reconstruction.

u between 1.10.1999 and 30.09.2004, the amount
of timber harvested by way of sanitation felling
amounted to 26,336,025 m3 in coniferous forest and
3,158,111 m3 in broadleaved stands. 

u The areas of occurrence of infectious fungal
diseases in the years 2000-2004 ranged from 547 to
740,000 ha. The greatest damage and losses were
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u W 2006 r. i w najbli˝szych latach do najwa˝niej-
szych zadaƒ stojàcych przed ochronà lasu nale˝y za-
liczyç powstrzymanie procesów zamierania drzewo-
stanów d´bowych na nizinach i rozpadu drzewosta-
nów Êwierkowych w górach.

BLP-216: Ró˝norodnoÊç biologiczna jako
wskaênik procesów i zmian ekosystemów le-
Ênych w zrównowa˝onym zagospodarowaniu la-
sów. Okres realizacji: 2001–2005, Zak∏ad Ekologii
Lasu i ¸owiectwa, Zak∏ad Fitopatologii LeÊnej, Zak∏ad
Siedliskoznawstwa, Zak∏ad Lasów Naturalnych, Kate-
dra Ochrony Lasu i Ârodowiska Przyrodniczego AR
w Poznaniu, autorzy: dr Ma∏gorzata Falencka-Jab∏oƒ-
ska, prof. dr hab. Jerzy Gutowski, dr in˝. Monika Ma-
∏ecka, dr in˝. Aleksander Rachwald, dr in˝. Maciej
Skorupski, dr in˝. Józef Wójcik, dr in˝. Lech Buch-
holz, mgr in˝. Daniel Kubisz, mgr in˝. Ma∏gorzata
Ossowska

Do oceny poprawnoÊci gospodarowania z punktu
widzenia leÊnej ró˝norodnoÊci biologicznej mogà po-
s∏u˝yç wskaêniki florystyczne, faunistyczne i fitopato-

induced by the diseases of tree roots, involving root-
-rot and Armillaria root-rot, damping-off of coniferous
and broadleaved seedlings and diseases causing
dieback of pine stems. 

u The most important tasks facing forest protection
in 2006 and the coming years include the limitation of
dieback processes in lowland oak stands, as well as
spruce stands in the mountains.

BLP-216: Biological diversity as an indicator of
processes and changes in forest ecosystems in the
sustainable management of forests. Performed
between 2001 and 2005, Department of Forest Ecology
and Wildlife Management, Department of Forest Phy-
topathology, Department of Forest Site Science, Depart-
ment of Natural Forests, Department of Forest and Natural
Environment Protection of the Agricultural University in
Poznan, authors: Dr Ma∏gorzata Falencka-Jab∏oƒska,
Prof. Jerzy Gutowski, Monika Ma∏ecka, Dr. Eng., Aleksan-
der Rachwald, Dr. Eng., Maciej Skorupski, Dr .Eng., Józef
Wójcik, Dr. Eng., Lech Buchholz, Dr. Eng., Daniel Kubisz,
M.Sc. Eng. and Ma∏gorzata Ossowska, M.Sc. Eng.

Zró˝nicowanie udzia∏u gatunków drzew w procesie samoodnowienia w latach 2001 i 2005: a) strefa niskich ska˝eƒ (Puszcza Bia∏owieska, 
Bia∏owieski i Biebrzaƒski Park Narodowy), b) strefa silnych ska˝eƒ (GOP- nadl. Âwierklaniec).

Differences in shares of various tree species as self-renewal progressed in 2001 and 2005: a) zone of low concentrations (Bia∏owie˝a Primaeval 
Forest, Bia∏owieski and Biebrzaƒski National Parks), b) zone of severe contamination (Silesian Industrial District – Âwierklaniec Forest District)

2001

2005

2001

2005

Êwierk pospolity Picea abies
sosna zwyczajna Pinus sylvestris
dàb szypu∏kowy Quercus robur
jarzàb pospolity Sorbus aucuparia
brzoza brodawkowata Betula pendula
leszczyna Corylus avellana
topola osika Populus tremula
pozosta∏e: ja∏owiec pospolity, grab zwyczajny, klon zwyczajny Juniperus 
communis, Carpinus betulus, Acer platanoides

sosna zwyczajna Pinus sylvestris
dàb szypu∏kowy Quercus robur
brzoza brodawkowata Betula pendula
jarzàb pospolity Sorbus aucuparia
pozosta∏e: Êwierk pospolity Picea abies

sosna zwyczajna Pinus sylvestris
dàb szypu∏kowy Quercus robur
brzoza brodawkowata Betula pendula
jarzàb pospolity Sorbus aucuparia
pozosta∏e: Êwierk pospolity Picea abies

Êwierk pospolity Picea abies
sosna zwyczajna Pinus sylvestris
jarzàb pospolity Sorbus aucuparia
dàb szypu∏kowy Quercus robur
brzoza brodawkowata Betula pendula
topola osika Populus tremula
leszczyna Corylus avellana
ja∏owiec pospolity Juniperus communis
pozosta∏e: grab zwyczajny, klon zwyczajny Carpinus betulus, Acer platanoides
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logiczne. Badania, którymi obj´to bory Êwie˝e w gra-
diencie ska˝eƒ od Puszczy Bia∏owieskiej, przez Bie-
brzaƒski PN, Puszcz´ Kozienickà, Bory Tucholskie po
stref´ silnych ska˝eƒ w GOP (NadleÊnictwo Âwierkla-
niec) wykaza∏y s∏usznoÊç potraktowania ró˝norodno-
Êci biologicznej w sposób ekosystemowy poprzez
analiz´ poziomów troficznych: producentów (wskaê-
nik florystyczny), konsumentów (wskaênik faunistycz-
ny) i destruentów (wskaênik fitopatologiczny). Zesta-
wienie list florystycznych z wykorzystaniem programu
FITO 2,0 oraz ekologicznych liczb wskaênikowych,
pozwoli∏o okreÊliç czynniki klimatyczne i edaficzne
kompleksów leÊnych. Ocena liczebnoÊci i sk∏adu ga-
tunkowego siewek oraz nalotu z podaniem klas wiel-
koÊci, przeprowadzana cyklicznie co 3–5 lat, stanowiç
mo˝e miernik zmian siedliskowych oraz wskazaç kie-
runki zabiegów sprzyjajàcych procesom naturalnej
sukcesji. Wskaênikami faunistycznymi powinny byç
roztocza, na ogó∏ pomijane w leÊnych badaniach fau-
nistycznych. Niska liczebnoÊç roztoczy jest odzwier-
ciedleniem silnej degradacji Êrodowiska, np. strefa
silnych ska˝eƒ GOP i powierzchnie NadleÊnictwa
Âwierklaniec.

Nietoperze, ich sk∏ad gatunkowy i liczebnoÊç to
miara stanu równowagi danego ekosystemu leÊnego.
Na terenach o silnej antropopresji istnieje koniecznoÊç
stworzenia korzystnych warunków do ich wyst´powa-
nia (chodzi o obecnoÊç drzew dziuplastych oraz pozo-
stawienie okreÊlonej iloÊci drzew martwych).

Zastosowanie chrzàszczy saproksylicznych jako
wskaênika odkszta∏cenia borów i naturalnoÊci danego
ekosystemu, zwiàzane jest z okreÊleniem sk∏adu ga-
tunkowego tej grupy ze szczególnym uwzgl´dnieniem
gatunków zwiàzanych z martwym drewnem wielkowy-
miarowym. Waloryzacj´ ekosystemu leÊnego i analiz´
jego naturalnoÊci nale˝y oprzeç o obecnoÊç relikto-
wych gatunków chrzàszczy saproksylicznych. Do oce-
ny bazy rozwojowej omawianej grupy chrzàszczy ko-
nieczne sà oceny iloÊci martwego drewna.

BLP-217: Wp∏yw metod piel´gnowania wieloga-
tunkowych m∏odników na ich wzrost i wartoÊç
hodowlanà. Okres realizacji: 2001–2005, Zak∏ad Ho-
dowli Lasu, autorzy: dr in˝. Tadeusz Zachara, prof. dr
hab. Jan Zajàczkowski, dr in˝. Wojciech Gil, mgr in˝.
Witold Kopryk.

Celem pracy by∏a ocena metod prowadzenia czysz-
czeƒ w m∏odniku wielogatunkowym z punktu widzenia
ich skutecznoÊci. Miarà tej skutecznoÊci jest wzrost
drzewek nale˝àcych do g∏ównych gatunków (wzrost
pnia na gruboÊç i wysokoÊç, ukszta∏towanie korony),
ich jakoÊç i odpornoÊç na uszkodzenia. W badaniach
koncentrowano si´ na m∏odnikach rosnàcych w wa-
runkach ni˝owych, zbudowanych z gatunków takich
jak sosna, jod∏a, modrzew, dàb, grab, buk, jesion, lipa
i brzoza.

Assessments of the suitability of management from
the point of view of forest biological diversity can be
made using the floristic, faunistic and phytopathological
indicators applied in fresh coniferous forests in a transect
for site contamination running from the Bia∏owie˝a
Primaeval Forest, via Biebrza National Park, the Kozie-
nice Forest, and Tuchole Forest, as far as the zone of
severe contamination in the Upper Silesian Industrial
District (Âwierklaniec Forest District). The value of an
ecosystemic approach to the treatment of biological
diversity was revealed by analysis at the trophic levels 
of producer (floristic indication), consumer (faunistic
indication) and decomposer (phytopathological indica-
tion). Compilation of floristic lists using the FITO 2.0
programme, as well as indicative ecological values,
allowed for the determination of climatic and edaphic
factors in forest complexes. If carried out cyclically every
3–5 years, assessments of the abundance and species
composition of seedlings and natural regeneration (with
assignments to age classes) may serve as a measure of
site-related changes, as well as pointing out directions
to measures that will encourage natural-succession
processes. The faunistic indicators should include mites,
which are generally forgotten about in forest-based
faunistic studies. Any limited abundance of mites is a
reflection of severe degradation of the environment, e.g.
in the aforementioned zone of severe contamination in
Upper Silesia and area of Âwierklaniec FD.

Bats, their species composition and  abundance,
are measures of the state of balance in a given forest
ecosystem. In areas where anthropopressure is
strong, there is a need to establish more favourable
conditions for their occurrence (through the presence
of trees with holes and the leaving in place of a certain
number of dead trees).

The use of saproxylic beetles as indicators of the
degree of distortion of coniferous forest communities
and level of naturalness of the given ecosystem is
associated with the determination of this group’s
species composition, with particular account being
taken of those species associated with dead timber of
larger dimensions. The valuation of a forest ecosystem
and analysis of its naturalness should be based upon
the presence of relict species of saproxylic beetle. In
assessing the base available for the development of
this group of beetles, it is necessary to assess the
available amount of dead timber.

BLP-217: The influence of tending methods on
the growth and silvicultural value of multi-
species sapling stands. Performed between 2001
and 2005, Department of Silviculture, authors:
Tadeusz Zachara, Dr. Eng., Prof. Jan Zajàczkowski,
Wojciech Gil, Dr. Eng., Witold Kopryk, M.Sc. Eng.

The aim of the work was to assess the effectiveness
of the methods underpinning cleaning in a multi-
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Badania prowadzono na powierzchniach doÊwiad-
czalnych za∏o˝onych w wielogatunkowych m∏odnikach
w wieku 10–20 lat, poddawanych zabiegom czysz-
czeƒ póênych. Na powierzchniach badawczych
w nadleÊnictwie Kutno badano wzrost m∏odnika mo-
drzewiowo-jesionowo-d´bowego, na powierzchniach
w nadleÊnictwie Garwolin badano reakcje m∏odnika
d´bowo-sosnowego oraz bukowo-modrzewiowo-d´-
bowego, na powierzchniach w nadleÊnictwie Kozieni-
ce badano wp∏yw umiarkowanych i silnych czyszczeƒ
na wzrost m∏odnika z udzia∏em sosny, d´bu, modrze-
wia, lipy i jesionu.

W celu przeprowadzenia szczegó∏owych analiz
wp∏ywu zabiegów piel´gnacyjnych na konkretne drze-
wa, na ka˝dej z dzia∏ek wybrano próbne grupy drzew
poszczególnych gatunków z∏o˝one z drzewa central-
nego i drzew z nim sàsiadujàcych. Obliczono wskaê-
niki konkurencji dla poszczególnych biogrup przed
ci´ciem, po ci´ciu oraz na koƒcu cyklu badawczego.
Dla uzyskania mo˝liwie pe∏nego obrazu konkurencji
mi´dzy drzewami, pos∏u˝ono si´ kilkoma ró˝nymi
wskaênikami (Johanna, Klädtkego, Hegyiego i Bi-
ginga/Dobbertina), opierajàcymi si´ na odleg∏oÊci po-
mi´dzy drzewami oraz ich cechami mierzalnymi (wy-
sokoÊç, pierÊnica, rzut korony).

Wyniki wskazujà na istotny wp∏yw prowadzonych
zabiegów na sk∏ad gatunkowy i wartoÊç hodowlanà
m∏odnika. Zastosowanie wskaêników Johanna,
Klädtkego, Hegyiego i Biginga/Dobbertina pozwala
oceniç zmiany w stosunkach mi´dzygatunkowych
w badanych m∏odnikach znajdujàcych si´ w Ib klasie
wieku, zachodzàce pod wp∏ywem przeprowadzonych
czyszczeƒ. Najbardziej czu∏ym wskaênikiem wydaje
si´ wskaênik Biginga/Dobbertina oparty na rozmiarach
koron, a tak˝e uwzgl´dniajàcy czynnik korony, wskaê-
nik Klädtkego.

Ci´cie silne, o nasileniu oko∏o 50%, cz´sto powodu-
je trwa∏y spadek wi´kszoÊci wskaêników konkurencji,
prowadzàc jednak do trwa∏ego przerwania zwarcia, fa-
woryzuje gatunki Êwiat∏o˝àdne. Na ˝yznych siedliskach
mo˝e równie˝ prowadziç do wype∏niania przestrzeni
przez gatunki krzewiaste. W m∏odnikach z przewagà so-
sny silne ci´cia prowadzà te˝ do wzrostu zagro˝enia
w wypadku obfitych opadów Êniegu. Ci´cie s∏abe lub
umiarkowane (10–20%) w przypadku g´stego m∏odnika
obni˝a wskaêniki nieznacznie, po czym ich wartoÊç
w ciàgu 2–3 lat ponownie wzrasta. Z tego wzgl´du
w m∏odnikach silnie zwartych powinno byç powtarzane
w nawrocie 3-letnim, natomiast w umiarkowanie zwar-
tych wystarczy nawrót 4–5 lat.

W trakcie czyszczeƒ nale˝y dà˝yç do ukszta∏towa-
nia grupowej i drobnok´powej formy zmieszania, po-
przez usuwanie pojedynczych egzemplarzy gatunku
silniejszego. Dotyczy to zw∏aszcza buka w k´pach
zbudowanych z d´bu, jesionu lub jaworu. Jednostko-
we zmieszanie mo˝na dopuÊciç w wypadku modrze-

-species sapling stand. A measure of such
effectiveness is the growth of small trees of the main
species (in terms of increases in girth and height of
trunks, and crown development), their quality and their
resistance to damage. The studies focused on the
sapling stands growing in lowland conditions and
formed from such species as Scots pine, fir, larch,
oak, hornbeam, beech, ash, lime and birch.

The work was done on experimental plots founded
in multi-species sapling stands aged 10–20 years and
subject to late cleaning measures. The research plots
located in Kutno Forest District were studied for the
growth of a young larch-ash-oak stand, while those in
Garwolin FD involved the reactions of young oak-pine
or beech-larch-oak stands. In turn, the influence of
limited or thorough clearing on the growth of a young
stands including pine, oak, larch, lime and ash was
researched on plots in Kozienice FD.

To analyse in detail the influence of tending
measures, a group of trees of particular species was
identified on each plot, this comprising a given central
tree plus others surrounding it. Indices of competition
for the different biogroups were calculated prior to
cutting, following cutting and at the end of the research
cycle. So that as full a picture as possible of competition
between trees could be obtained, use was made of
several different indices (after Johann, Klädtke, Hegyi,
and  Biging and Dobbertin), relating to the distances
between trees and measurable features of them
(height, breast-height diameter, spread of crown).

A significant influence on species composition and
the silvicultural value of a sapling stand is shown to
have been exerted by the measures taken. The
applied Johann, Klädtke, Hegyi and  Biging/Dobbertin
indices allowed changes in interspecific relations in
the studied plantations of age class Ib to be assessed,
as these proceeded under the influence of the
cleaning carried out. Emerging as probably the most
sensitive indicator was the Biging/Dobbertin index
based on crown dimensions, as well as the Klädtke
index also taking account of the crown factor.

In most cases, intensive cutting at around 50% 
leads to a permanent decrease in most indices 
of competition, albeit also producing permanent
interruption of contiguous cover and hence favouring
light-demanding species. In fertile sites, it may also
lead to the filling-in of gaps by shrubby species. Where
young plantations have a prevalence of Scots pines,
cutting also raises the threat in situations of heavy
snowfall. In turn, light or moderate-intensity cutting (of
10–20 %) reduces indices to only a slight extent where
the plantation is dense, their values rising back again
within 2–3 years. In this regard, sapling stands with a
very closed cover ought to be subject to repeat
thinning every 3rd year, as opposed to the once in 4–5
years sufficing with a moderate level of stand closure.
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wia. Wobec zjawiska zamierania jesionu, nale˝y dà-
˝yç, na w∏aÊciwych dla niego siedliskach, do zacho-
wania jego ograniczonego udzia∏u w sk∏adzie gatun-
kowym, preferujàc w trakcie czyszczeƒ osobniki ˝y-
wotne, bez wi´kszych uszkodzeƒ.

BLP-219: Populacyjna zmiennoÊç oraz identyfi-
kacja wybranych pochodzeƒ sosny zwyczajnej
i Êwierka pospolitego na podstawie analiz zmien-
noÊci DNA. Okres realizacji: 2001–2005, Zak∏ad Ge-
netyki i Fizjologii Drzew LeÊnych, autor: dr Justyna No-
wakowska.

Zakoƒczono wst´pny etap pierwszych w Polsce
badaƒ nad mi´dzy- i wewnàtrzpopulacyjnà zmienno-
Êcià oraz identyfikacjà wybranych pochodzeƒ sosny
zwyczajnej i Êwierka pospolitego na podstawie analiz
DNA jàdrowego (RAPD i mikrosatelitarnego) oraz mi-
tochondrialnego (STS). Do analiz zebrano materia∏
badawczy (ig∏y) z drzew reprezentujàcych 30 popula-
cji sosny zwyczajnej i 20 Êwierka pospolitego. Marke-
ry zmiennoÊci DNA jàdrowego zosta∏y zastosowane
w celu identyfikacji zmiennoÊci genotypowej bada-
nych drzewostanów sosny i Êwierka oraz poznania fi-
logenetycznych powiàzaƒ mi´dzy populacjami, zilu-

As cleaning proceeds, efforts will need to be made to
shape group or small-clump distributions, through the
removal of single specimens of stronger species. This is
especially true of beech in clumps formed from oak, ash
or sycamore. Unitary mixing may be allowed in the case
of larch. In the face of the ash-dieback phenomenon,
every effort should be made to maintain a limited
presence of the species at suitable sites, preference in
the course of cleaning being shown for thriving
specimens not subject to more serious damage.

BLP-219: Population variability and the
identification of selected origins of Scots pine
and Norway spruce on the basis of analyses of
DNA variability. Performed between  2001 and 2005,
Department of Forest Genetics and Tree Physiology,
author: Dr Justyna Nowakowska.

Hereby concluded is the initial stage to work of a
pioneering nature for Poland on the inter- and intra-
-populational variability in – and identification of selected
origins of – Scots pine and Norway spruce, on the basis
of analyses of nuclear DNA (RAPD and microsatellites)
and mitochondrial DNA (STS). Analyses took in needles
from trees representing 30 populations of Scots pine

Geograficzne rozmieszczenie genotypów badanych populacji sosny zwyczajnej na podstawie markerów SSR.
Geographical distribution of genotypes of the studied Scots pine population on the basis of SSR markers

– filogenetyczna grupa SupraÊl – ¸ochów

– filogenetyczna grupa Boles∏awiec – Niepo∏omnice

– Bia∏owie˝a

granice regionów pochodzenia
leÊnego materia∏u podstawowego
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strowanych za pomocà map zró˝nicowania gene-
tycznego populacji w skali kraju. Markery DNA mito-
chondrialnego umo˝liwi∏y identyfikacj´ rzadkich ha-
plotypów sosny i Êwierka oraz utworzenie mapy
zmiennoÊci haplotypowej badanych populacji i po-
równanie filogenetycznych powiàzaƒ mi´dzy nimi
w odniesieniu do migracji polodowcowej obu tych
gatunków.

Analiza filogenetyczna powiàzaƒ mi´dzy badany-
mi populacjami sosny zwyczajnej wykaza∏a istnienie
trzech grup pochodzeƒ w przypadku stosowania
markerów RAPD i dwóch grup w przypadku marke-
rów DNA mikrosatelitarnego. Oba typy markerów
wyró˝niajà pochodzenie Bia∏owie˝a jako odr´bnà
pul´ genowà, najmniej spokrewnionà z pozosta∏ymi
genotypami. Pochodzenia sosny z regionów pó∏noc-
no-zachodnich i pó∏nocno-wschodnich charaktery-
zuje wi´kszy stopieƒ zró˝nicowania genetycznego
ni˝ w innych regionach, co wskazuje na odmienny
system gospodarki leÊnej na tych terenach 100–150
lat temu. Analiza genetycznej zmiennoÊci sosny na
podstawie markerów mitochondrialnych wykaza∏a
udzia∏ rzadkiego haplotypu „b” w populacjach so-
sny, g∏ównie z pó∏nocnego i po∏udniowego zachodu
Polski, który Êwiadczy o przynale˝noÊci tych popula-
cji do grupy populacji migracji polodowcowej z refu-
gium iberyjskiego. Pozosta∏e regiony przynale˝à
prawdopodobnie do odmiennych grup migracji po-
lodowcowej.

Filogenetyczna analiza populacji Êwierka na pod-
stawie markerów RAPD wykaza∏a istnienie trzech grup
populacji zbli˝onych filogenetycznie, natomiast na
podstawie markerów DNA mikrosatelitarnego – dwie
g∏ówne grupy populacji o podobnej filogenezie. W obu
przypadkach rozmieszczenie populacji spokrewnio-
nych filogenetycznie nie by∏o jednak skorelowane z ich
po∏o˝eniem wzgl´dem po∏udniowego lub pó∏nocnego
zasi´gu tego gatunku w Polsce. Zastosowane marke-
ry nie wykaza∏y odr´bnoÊci trzech badanych pocho-
dzeƒ Êwierka z tzw. pasa bezÊwierkowego. 

BLP-220: OkreÊlenie zakresu tolerancji ró˝nych
gatunków drzew liÊciastych na zgryzanie powo-
dowane przez roÊlino˝erne ssaki. Okres realizacji:
2001–2005, Zak∏ad Ekologii Lasu i ¸owiectwa, autorzy:
dr in˝. Pawe∏ Nasiadka, mgr in˝. Marek Pude∏ko.

Przez pi´ç kolejnych lat, na powierzchni doÊwiad-
czalnej w nadleÊnictwie Ostrów Mazowiecka, naÊla-
dujàc zgryzanie przez roÊlino˝erne ssaki, usuwano li-
Êcie i przycinano p´dy z sadzonek 9 gatunków liÊcia-
stych drzew wykorzystywanych powszechnie przy za-
lesianiu i odnawianiu lasu. Zastosowano 9 wariantów
symulowanego zgryzania: L30 – gdy usuwano 30% li-
Êci, L60 – 60% liÊci, L90 – 90% liÊci, Z30 – gdy przy-
cinano 30% p´dów, Z60 – 60% p´dów i Z90 – 90%
p´dów, oraz LZ30, LZ60 i LZ90 – gdy „zgryzanie” po-

and 20 of Norway spruce. Markers of the variability of
nuclear DNA were applied in identifying genotypic
variation to the studied pine and spruce stands, as well
as understanding the phylogenetic linkages between
populations, as illustrated with the aid of maps of
genetic diversity on the scale of the country as a whole.
Mitochondrial DNA markers allowed for the identification
of rare haplotypes of pine and spruce, as well as the
creation of a map of haplotypical variability in the studied
populations and phylogenetic comparisons of linkages
between them in relation to the post-glacial migration of
the two species.

Phylogenetic analyses of linkage between the studied
populations of Scots pine  pointed to the existence of
three groups of origins in the case of the use of RAPD
markers, and two groups when it came to the use of
microsatellite DNA markers. Both types of marker identify
an origin in Bia∏owie˝a as a separate gene pool least
closely-related to the remaining genotypes. The different
origins of pines in regions of the north-west or north-east
are characterised by a greater degree of genetic diversity
than is to be noted in other regions, indicative of the
separate systems of forestry management in these two
areas 100–150 years ago. Analyses of genetic variability
in Scots pine on the basis of mitochondrial markers
point to the presence of the rare ”b” haplotype in pine
populations – mainly from those of the north or south-
-west of Poland, thereby attesting to an affinity with the
group of populations migrating out of the Iberian glacial
refugium. Other regions probably show affinities with
other groups expanding out of refugia in the period
following the Ice Age.

Phylogenetic analysis of populations of spruce based
on RAPD markers points to the existence of three
population groups of marked similarity. In contrast, the
microsatellite DNA markers attest to the existence of 
two main population groups of similar phylogenesis.
However, in neither case was the distribution of
phylogenetically-related populations correlated with their
location vis-á-vis the southern or northern ranges of the
species in Poland. In turn, the markers applied did not
indicate separate identities for the three origins of spruce
studied from within the so-called ”spruce-free belt”. 

BLP-220: The determination of the range of
tolerance of different broadleaved tree species to
browsing by herbivorous mammals. Performed
between  2001 and 2005, Department of Forest
Ecology and  Wildlife Management, authors: Pawe∏
Nasiadka, Dr. Eng. and Marek Pude∏ko, M.Sc. Eng.

Five consecutive years of research on an
experimental plot in Ostrów Mazowiecka Forest
District focusing on browsing by herbivorous
mammals involved the removal of leaves and cutting
of stems of saplings of 9 species of broadleaved tree
widely used in afforestation and reforestation. The 9



53

wtarzano zarówno latem jak i zimà. Stwierdzono bar-
dzo wysokà tolerancj´ wszystkich gatunków na zgry-
zanie letnie i zimowe. Praktycznie wszystkie sadzon-
ki prze˝y∏y nawet najsilniejsze „zgryzanie” powtarza-
ne latem i zimà przez 5 lat. Symulowane zgryzanie
mia∏o istotny wp∏yw na ostatecznà wysokoÊç drze-
wek, lecz jedynie w wariantach najsilniejszego ich
zgryzania letnio-zimowego oraz w wariantach letnie-
go usuwania liÊci. Nie stwierdzono negatywnego
wp∏ywu uszkodzeƒ drzew na d∏ugoÊç przyrostów p´-
dów wierzcho∏kowych po zakoƒczeniu badaƒ. Sa-
dzonki wszystkich gatunków, we wszystkich warian-
tach uszkodzeƒ wytworzy∏y p´dy o podobnej d∏ugo-
Êci jak drzewka kontrolne. 

Badania nad sezonowà dynamikà zgryzania wyko-
nano na uprawach dost´pnych zwierzynie w nadle-
Ênictwie P∏ock. Raz w miesiàcu, poczàwszy od posa-
dzenia roÊlin rejestrowano Êlady zgryzieƒ liÊci i p´dów
przez pierwszy rok po za∏o˝eniu uprawy. Najwi´ksze
nasilenie zgryzania mia∏o miejsce w okresie zimowego
spoczynku roÊlin, a jego skutki nie mia∏y znaczenia dla
prze˝ywalnoÊci sadzonek. 

BLP-224: Zmiany iloÊciowo-jakoÊciowe w zgru-
powaniach entomofauny epigeicznej powsta∏e po
zabiegach ratowania lasu przed szkodliwymi owa-
dami liÊcio˝ernymi sosny z wykorzystaniem Êrod-
ków ochrony roÊlin z grupy inhibitorów syntezy
chityny. Okres realizacji: 2001–2005, Zak∏ad Ochrony
Lasu, autorzy: prof. dr hab. Barbara G∏owacka, dr in˝.
Grzegorz Tarwacki, mgr in˝. S∏awomir Lipiƒski. 

Badania prowadzono w NadleÊnictwie Wymiarki
(RDLP w Zielonej Górze) w drzewostanach sosnowych
zagro˝onych równoczeÊnie przez brudnic´ mniszk´
Lymantria monacha, barczatk´ sosnówk´ Dendrolimus
pini i strzygoni´ choinówk´ Panolis flammea. W drze-
wostanach zakwalifikowanych do lotniczych zabiegów
zwalczania, w podobnym wieku i charakteryzujàcych
si´ podobnymi warunkami siedliskowymi, wyznaczo-
no powierzchnie doÊwiadczalne o wielkoÊci oko∏o
100 ha ka˝da, które w dniach 17–19 maja 2001 r. opry-
skano insektycydami Dimilin 480 SC (substancja ak-
tywna – diflubenzuron), Nomolt 150 SC (teflubenzu-
ron) i Rimon 100 EC (nowaluron) w dawkach zareje-
strowanych do stosowania w leÊnictwie. W latach
2001–2005, w ostatnich dniach kwietnia, na ka˝dej po-
wierzchni doÊwiadczalnej wyk∏adano po 10 pu∏apek
Barbera.

Dane dotyczàce stawonogów epigeicznych od∏o-
wionych w latach 2001–2005 do pu∏apek w opryska-
nych drzewostanach wskazujà, ˝e w roku 2001 na
wszystkich powierzchniach (8 opryskanych i kontrol-
nej) mia∏ miejsce spadek liczebnoÊci skoczogonków
Collembola. Nast´pnie w latach 2002–2003 na po-
wierzchniach opryskanych nastàpi∏, w porównaniu
z kontrolà, wzrost liczebnoÊci skoczogonków, po czym

variants for simulated browsing were: L30 – in which
30% of leaves were removed, L60 – 60% of leaves
and L90 – 90% of leaves, as well as Z30 – in which
30% of stems were cut, Z60 – 60% of stems and  Z90
– 90% of stems, and LZ30, LZ60 and  LZ90 – whereby
the "browsing" was repeated in both summer and
winter. 

A very high level of tolerance to both summer and
winter browsing was noted for all species, at least as far
as the continued survival of young trees was concerned.
Almost all saplings survived even the severest
”browsing”, repeated summer and winter for 5 years.
However, the simulated damage did exert a significant
influence on the ultimate height of young trees, if only in
the variants with the most severe summer and winter
browsing, or those involving the summer removal of
leaves. No negative influence of damage to trees on the
length of apical stem increments was observable by the
end of the study period, meaning that saplings of all the
species, in all of the damage variants, generated stems
of similar length to the control trees. 

Work on the seasonal dynamics to browsing was
also done in plantations accessible to game animals
in P∏ock Forest District. Following planting out,
saplings were subject to monthly reporting of traces of
browsing of leaves and stems for a whole year. The
highest-intensity damage took place during winter
dormancy, its effects not exerting a significant
influence on the survivorship of saplings. 

BLP-224: Quantitative and qualitative changes
in assemblages of epigeic entomofauna foll-
owing the adoption of remedial measures to
protect forest against defoliating insect pests of
pine, including the use of plant protection agents
inhibiting chitin synthesis. Performed between
2001 and 2005, Department of Forest Protection,
authors: Prof. Barbara G∏owacka, Grzegorz Tarwacki,
Dr. Eng. and S∏awomir Lipiƒski, M.Sc. Eng. 

Studies were carried out in the Forest District of
Wymiarki (Zielona Góra Regional Directorate of the State
Forests) in pine stands threatened simultaneously by the
nun moth Lymantria monacha, the pine lappet moth
Dendrolimus pini and the pine noctuid Panolis flammea.
Experimental plots of around 100 ha each were
delineated in stands designated for the use of aerial
counter-measures, which were then subject to spraying
between May 17th and 19th 2001 with the insecticides
Dimilin 480 SC (active substance diflubenzuron), Nomolt
150 SC (teflubenzuron) and Rimon 100 EC (nowaluron),
at doses recommended for use in forestry. 10 Barbera
traps were then laid out on each plot in the last days of
April, in the years 2001–2005 inclusive.

Data for the epigeic arthropods trapped in the years
2001–2005 on sprayed stands make it clear that, in
2001, all plots (8 sprayed and 1 control) witnessed 
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w latach 2004–2005 ich liczebnoÊç na wszystkich po-
wierzchniach ponownie spad∏a. W przypadku chrzàsz-
czy Coleoptera, w sezonie wegetacyjnym w roku 2001
liczebnoÊç od∏awianych chrzàszczy wzrasta∏a na
wszystkich 9 powierzchniach. Dalszy wzrost liczebno-
Êci mia∏ miejsce w 2002 r., po czym w latach
2003–2004 na powierzchniach opryskanych i kontrol-
nej nastàpi∏ drastyczny spadek liczebnoÊci Coleopte-
ra. Dane dotyczàce muchówek Diptera wskazujà, ˝e
liczby osobników od∏awianych do pu∏apek Barbera
waha∏y si´, oscylujàc wokó∏ wartoÊci osiàganych na
powierzchni nietraktowanej. Wyraêny wzrost liczebno-
Êci Diptera mia∏ miejsce w 2002 r., po czym w 2003 r.
rozpoczà∏ si´ spadek, doprowadzajàc w roku 2004 do
znacznego zmniejszenia liczby od∏owionych osobni-
ków. W przypadku od∏owionych b∏onkówek Hymenop-
tera, w których ponad 70% stanowi∏y mrówkowate For-
micidae, uzyskane dane Êwiadczà o wy˝szych liczeb-
noÊciach od∏owionych osobników na powierzchniach
opryskanych w porównaniu z kontrolnà, co Êwiadczy
o braku negatywnego wp∏ywu na badanà grup´ owa-
dów. Równie˝ zmiany liczebnoÊci pajàków Araneae
od∏owionych na powierzchniach opryskanych i kontro-
lnej wskazujà, ˝e inhibitory syntezy chityny nie powo-
dowa∏y redukcji liczebnoÊci populacji gatunków epi-
geicznych.

Przytoczone wyniki od∏owów Êwiadczà, ˝e u˝yte in-
hibitory syntezy chityny w ciàgu 4 lat po zabiegach
zwalczania nie powodowa∏y widocznych negatywnych
skutków w populacjach entomofauny naziemnej.

a decline in Collembola numbers. Numbers of
springtails then rebounded on sprayed plots as
compared with the control, in the years 2000–2003,
before a renewed downward trend for numbers set in
the years 2004–2005. 

In the case of beetles (Coleoptera), greater numbers
were captured on all 9 plots in the 2001 growing
season. Numbers increased further in 2002, prior to a
dramatic fall in populations on both sprayed and
control plots in the years 2003–2004. Data for flies
Diptera reveal fluctuations in numbers of captures in
Barbera traps, which oscillated around the values
obtained on the untreated plot. A marked increase in
numbers of Diptera took place in 2002, after which
2003 saw the onset of a decline that had become
considerable by 2004. In the case of Hymenoptera
(among which more than 70% of representatives were
ants Formicidae), the data reveal greater abundances
of captured individuals on sprayed than control plots,
confirming the lack of any negative influence whatever
on numbers of the studied group. Changes in the
abundance of  spiders (Araneae) on sprayed and
control plots also reveal no obvious population
reductions among the epigeic fauna after inhibitors of
chitin synthesis had been used.

The results for captures make it clear that, over a
period of four subsequent years at least, the application
of chemical agents inhibiting chitin synthesis has no
obvious negative effects on populations of near-ground
entomofauna.

Zmiany liczebnoÊci Coleoptera w latach 2001–2005.
Changes in abundance of Coleoptera, 2001–2005
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BLP-226: Warunki powstawania gradacji owa-
dów w pierwotnych ogniskach gradacyjnych na
przyk∏adzie Puszczy Noteckiej i Borów Tuchol-
skich. Okres realizacji: 2001–2005, Zak∏ad Ochrony
Lasu, Wydzia∏ LeÊny SGGW, Wydzia∏ Fizyki Uniwersy-
tetu Warszawskiego, zespó∏ autorski: doc. dr hab. An-
drzej Kolk, dr in˝. Lidia Sukovata, dr in˝. Marek Dobro-
wolski, mgr in˝. Tomasz Jab∏oƒski, mgr in˝. S∏awomir
Âlusarski, dr in˝. Danuta Woreta, mgr in˝. Robert Wol-
ski, dr in˝. Alicja Sowiƒska, Teresa Kurkowska, prof. dr
hab. Jerzy Mozgawa, dr in˝. Wiktor Tracz, dr in˝. Gra-
˝yna Kamiƒska, Robert Zawadka, dr hab. Konrad Ba-
jer, mgr Mariusz Majdaƒski, mgr Krzysztof Mizerski. 

Celem podj´tych badaƒ w pierwszym etapie by∏o
zlokalizowanie ognisk gradacyjnych na terenie Pusz-
czy Noteckiej i w wybranych nadleÊnictwach Borów
Tucholskich, a nast´pnie poznanie czynników sprzyja-
jàcych powstawaniu gradacji poszczególnych gatun-
ków szkodników liÊcio˝ernych sosny w tych ogni-
skach. Podj´to prób´ opracowania modeli prognozo-
wania ich wyst´powania, w zale˝noÊci od ró˝nych
czynników regulujàcych liczebnoÊç szkodników.
W okresie prowadzonych badaƒ utworzono bazy da-
nych zawierajàce informacje o wyst´powaniu i zwal-
czaniu g∏ównych szkodników liÊcio˝ernych sosny
w Puszczy Noteckiej w okresie 1946–2004, a w Borach
Tucholskich w latach 1978–2004. 

Na podstawie zebranych danych, w ka˝dym nadle-
Ênictwie Puszczy Noteckiej i Borów Tucholskich wyzna-
czono lokalizacj´ ognisk gradacyjnych szkodników li-
Êcio˝ernych. Zwarte grupy ognisk gradacyjnych, zwa-
ne centrami gradacyjnymi, przedstawiono na mapach.
Analiza zale˝noÊci nasilenia wyst´powania brudnicy
mniszki, barczatki sosnówki, strzygoni choinówki i po-
procha cetyniaka od wybranych cech taksacyjnych
drzewostanów pozwoli∏a stwierdziç, ˝e: 1) wszystkie
gatunki preferujà drzewostany sosnowe rosnàce na
siedlisku boru Êwie˝ego, w przypadku barczatki so-
snówki tak˝e boru suchego, 2) wszystkie gatunki pre-
ferujà drzewostany z pokrywà mszystà, w przypadku
barczatki sosnówki równie˝ z pokrywà zadarnionà, 
3) preferencje poszczególnych szkodników w stosunku
do zadrzewienia zmienia∏y si´ od 0,7–0,9 dla barczatki
sosnówki (jako Êwiat∏o- i ciep∏olubnego gatunku) przez
0,8–1,0 dla mniszki i poprocha do 0,9–1,0 dla strzygo-
ni choinówki, 4) strzygonia i mniszka preferujà drzewo-
stany II–III klasy bonitacji, a poproch i barczatka – II, 5–
–IV klasy bonitacji. Poniewa˝ wykazano, ˝e wszystkie
gatunki preferujà pokryw´ mszystà, stwierdzono po-
trzeb´ wykonania bardziej dok∏adnej analizy zale˝noÊci
ich wyst´powania od sk∏adu runa w celu okreÊlenia ro-
Êlin-indykatorów drzewostanów o najwy˝szym prawdo-
podobieƒstwie wzmo˝onego wyst´powania tego czy
innego gatunku owada. 

Na podstawie danych klimatycznych opracowano
5 logistycznych modeli regresji opisujàcych zale˝noÊç

BLP-226: Conditions for the development of mass
outbreaks of insect pests in primary foci thereof, as
exemplified by the Notecka and Tuchole Forests.
Performed between 2001 and 2005, Department of
Forest Protection, Warsaw Agricultural University Faculty
of Forestry, Warsaw University Faculty of Physics, team
of authors: Dr. Assoc. Prof. Andrzej Kolk, Lidia Sukovata,
Dr. Eng., Marek Dobrowolski, Dr. Eng., Tomasz
Jab∏oƒski, M.Sc. Eng.  S∏awomir Âlusarski, M.Sc. Eng.,
Danuta Woreta, Dr. Eng., Robert Wolski, M.Sc. Eng.,
Alicja Sowiƒska, Dr. Eng., Teresa Kurkowska, Prof. Jerzy
Mozgawa, Wiktor Tracz, Dr. Eng., Gra˝yna Kamiƒska, Dr.
Eng., Robert Zawadka, Dr. Assoc. Prof. Konrad Bajer,
Mariusz Majdaƒski, M.Sc. and  Krzysztof  Mizerski, M.Sc. 

The aim of the first stage of the research undertaken
was to locate foci for mass pest outbreaks within the
Notecka Forest area and selected Forest Districts of
the Tuchole Forests, and then to obtain a better
understanding of the factors favouring the emergence
at these sites of mass outbreaks of different defoliating
pests of Scots pine. An attempt was made to devise a
model by which presence might be forecast in relation
to the different factors regulating pest populations.
Within the research period, databases were
established on the occurrence and counteraction of
the main defoliating pests of pine in the Notecka Forest
in the period 1946–2004, and in the Tuchole Forests
between 1978 and 2004. 

The gathered data allowed foci for mass outbreaks of
defoliating pests to be identified for each Forest District
within the Notecka and Tuchole Forests. Contiguous
groups of such foci, termed "centres of mass outbreaks",
were mapped. On the basis of relationships noted
between frequencies of occurrence of the nun moth,
pine lappet moth, pine noctuid and pine looper, on the
one hand, and certain inventoried features of stands, on
the other, it was determined that: 1) each species shows
a preference for pine stands growing al- fresh coniferous
forest sites, with these preferences extending to dry
coniferous forest in the case of the pine lappet moth, 
2) all species prefer stands with mossy cover, in the case
of the pine lappet moth also a peaty cover, 3) the
densities of tree cover preferred by different pests
ranged from 0.7–0.9 in the case of the pine lappet moth
(as a species preferring light and warmth) via 0.8–1.0 for
the nun moth and pine looper, to between 0.9 and 1.0 in
the case of the pine noctuid, 4) the pine noctuid and nun
moth show preferences for stands of quality classes
II–III, the pine looper and  pine lappet moths for classes
II.5–IV. Since all species were shown to prefer a mossy
cover, a more detailed analysis of the relationship
between their presence and the composition of the
herb-layer vegetation was indicated, with a view to
identifying plants indicative of stands with the greatest
probability of one or other pest insect species being
present in enhanced numbers. 
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Climatic data were in turn used to devise 5 logistic
regression models describing the relationship
between the development of mass outbreaks of pine
defoliators and meteorological factors. In addition, a
neuronal model was attempted for the pine noctuid,
account being taken of both meteorological data and
stand features. 

BLP-233: The effectiveness of timber harvesting
using multi-task machinery. Performed between
2002 and 2005, Department of Forest Use, author:
Krzysztof Jod∏owski, Dr. Eng., co-authors Wies∏aw
Filipiak, M.Sc. Eng., Ryszard Gniady and Lucyna
Gawkowska. 

The work sought: 
u to determine the unit costs of timber harvesting

using multi-task machinery (harvesters), as well as
forwarders;

u to devise rational technological processes
making use of harvesters and forwarders;

powstawania gradacji omawianych foliofagów sosny
od czynników meteorologicznych. Ponadto podj´to
prób´ opracowania modelu neuronowego dla strzygo-
ni choinówki, który uwzgl´dnia zarówno dane mete-
orologiczne jak i cechy drzewostanowe. 

BLP-233: EfektywnoÊç pozyskiwania drewna
z u˝yciem maszyn wielooperacyjnych. Okres reali-
zacji: 2002 – 2005, Zak∏ad U˝ytkowania Lasu, autor: 
dr in˝. Krzysztof Jod∏owski, wspó∏autorzy: mgr in˝. Wie-
s∏aw Filipiak, Ryszard Gniady, Lucyna Gawkowska. 

Cel pracy obejmowa∏: 
u okreÊlenie jednostkowych kosztów pozyskiwania

drewna z u˝yciem maszyn wielooperacyjnych (harwe-
sterów) oraz forwarderów;

u opracowanie racjonalnych procesów technolo-
gicznych z u˝yciem harwestera i forwardera;

u nowelizacj´ instrukcji technologicznej pozyskiwa-
nia drewna przy u˝yciu maszyn wielooperacyjnych. 

W ramach wybranych metod pozyskiwania drewna,

Jednostkowy koszt bezpoÊredni pracy w metodzie drewna krótkiego w ci´ciach r´bnych w zale˝noÊci od przeci´tnej mià˝szoÊci 
pozyskiwanych drzew: pilarkà (a), harwesterem (b).

Direct unit cost of labour with short-wood logging method, depending on average volume of timber harvested by: saw (a), harvester (b)
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u to update the technological instructions for timber
harvesting in respect of the application of multi-task
machinery. 

Within the framework of selected methods of timber
harvesting, the compilation took in technological
processes making use of the machinery actually in use
across Poland. Comparisons were based on methods
using a chainsaw, with the studies being run in pine
stands.

The results show that multi-task machinery
(harvesters) and forwarders can provide for high-
-efficiency work, something that is of significance where
large orders with a short deadline have to be responded
to. It is possible to assure work of a high quality,
especially regarding the precision of dimensions
achieved for different assortments and the cleanness
with which timber is harvested. The machinery also
represents an economically viable alternative to mixed
manual/machine technology, particularly where final
felling or later thinning are concerned. In the case 
of harvesters, it is possible to optimize cutting of trunks
so that the highest market quality of processed
assortments may be obtained. 

The arguments presented speak for the wider use
of multi-task machinery in Poland, especially since
labour costs are rising. An increase in the numbers of
such machines is therefore to be anticipated, though
the financial situations of potential purchasers (mainly
forestry-service departments) suggest that this will
tend to be a slow increase. The numbers of forwarders
should grow more rapidly than that of harvesters, on
account of the wider opportunities for them to be used
effectively – these machines can work on both the
thinning of different age classes and final felling. The
forwarders should have a loading capacity of 10–12
tonnes (as prevails in Poland at present), since their
greater universality of application will be assured in
this way. In the future, a division may emerge between
large forwarder-fellers (of 12–14 tonnes) and  smaller
forwarder-thinners (of 8–10 tonnes). In the case of
harvesters, purchases should first and foremost take
in feller-harvesters and feller/thinner-harvesters. 

BLP-240: The harmonisation of biodiversity
conservation strategies in forests and the
binding technical and economic documentation
as regards forest management, silviculture,
utilisation and protection. Performed between 2002
and 2005, Department of Forest Ecology and  Wildlife
Management, author: Prof. Kazimierz Rykowski. 

The study analysed 3 technical and economic
documents amended in the years 2001–2003, i.e. the
Forest Management Instructions, Silvicultural Principles
and Forest Protection Instructions, setting these against
the Strategy for the Protection of Forest Biological
Diversity devised previously. 

zestawiane by∏y procesy technologiczne z u˝yciem
maszyn pracujàcych w kraju. W celu porównania przy-
j´to metody z u˝yciem pilarki. Badania prowadzono
w drzewostanach sosnowych.

Na podstawie uzyskanych wyników mo˝na stwier-
dziç, ˝e stosowanie maszyn wielooperacyjnych (har-
westerów) i forwarderów, pozwala na uzyskiwanie wy-
sokiej wydajnoÊci pracy, co ma znaczenie w przypadku
realizacji du˝ych i terminowych zamówieƒ. Zapewnia
wysokà jakoÊç wykonanej pracy, zw∏aszcza dok∏adnoÊç
wymiarów wyrabianych sortymentów i czystoÊç pozy-
skanego drewna. Jest równie˝ efektywnà ekonomicz-
nie alternatywà dla technologii wykonywanych na po-
ziomie r´czno-maszynowym, szczególnie w przypadku
ci´ç r´bnych, a tak˝e trzebie˝y póênych. Umo˝liwia
(w przypadku harwesterów) optymalizacj´ rozkroju
strza∏y pod wzgl´dem uzyskania jak najwy˝szej warto-
Êci rynkowej wyrobionych sortymentów. 

Przedstawione powy˝ej argumenty przemawiajà za
upowszechnieniem maszyn wielooperacyjnych w Pol-
sce, zw∏aszcza w sytuacji rosnàcych kosztów roboci-
zny. Nale˝y oczekiwaç wzrostu liczby tych maszyn, jed-
nak z uwagi na sytuacj´ finansowà potencjalnych na-
bywców, g∏ównie zak∏adów us∏ug leÊnych, b´dzie to ra-
czej powolny wzrost. Liczba forwarderów powinna
wzrastaç szybciej ni˝ harwesterów, z uwagi na szersze
mo˝liwoÊci ich efektywnego wykorzystania – maszyny
te mogà pracowaç zarówno w trzebie˝ach ró˝nych
klas wieku jak i w ci´ciach r´bnych. Powinny byç to for-
wardery o ∏adownoÊci 10–12 ton, jakie obecnie domi-
nujà w Polsce, poniewa˝ przemawia za tym ich wi´ksza
uniwersalnoÊç. W przysz∏oÊci mo˝e nastàpiç rozdzia∏
na du˝e forwardery – zr´bowe (12–14-tonowe) i mniej-
sze – trzebie˝owe (8–10-tonowe). W przypadku harwe-
sterów zakupy powinny obejmowaç przede wszystkim
harwestery zr´bowe lub zr´bowo-trzebie˝owe. 

BLP-240: Harmonizacja strategii ochrony ró˝no-
rodnoÊci biologicznej w lasach i obowiàzujàcych
dokumentów techniczno-gospodarczych w zakre-
sie urzàdzania, hodowli, u˝ytkowania i ochrony la-
su. Okres realizacji: 2002–2005, Zak∏ad Ekologii Lasu
i ¸owiectwa, autor: prof. dr hab. Kazimierz Rykowski. 

Przedmiotem opracowania by∏a analiza 3 doku-
mentów techniczno-gospodarczych znowelizowanych
w latach 2001–2003: Instrukcji urzàdzania lasu, Zasad
hodowli lasu i Instrukcji ochrony lasu oraz ich skon-
frontowanie z wczeÊniej opracowanà Strategià Ochro-
ny LeÊnej Ró˝norodnoÊci Biologicznej. 

Potrzeba porównania Strategii Ochrony Ró˝norod-
noÊci Biologicznej z nowymi dokumentami technicz-
no-gospodarczymi leÊnictwa, obowiàzujàcymi od
2003 roku, wynika∏a z przyj´tej wczeÊniej (1997) poli-
tyki leÊnej paƒstwa, która w oparciu o mi´dzynarodo-
we i krajowe dokumenty (Konwencja o Ró˝norodnoÊci
Biologicznej, Ustawa o lasach), zapowiada∏a nowe
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podejÊcie do gospodarki leÊnej na poziomie operacyj-
nym. Nowe podejÊcie charakteryzuje si´ otwarciem na
wartoÊci przyrodnicze i spo∏eczne lasu oraz takim po-
st´powaniem na poziomie operacyjnym w zakresie
urzàdzania, hodowli, u˝ytkowania i ochrony lasu, któ-
re respektuje bogactwo przyrody i ekologiczne regu∏y
leÊnej produkcji. Na tym gruncie wyros∏y koncepcje
„leÊnictwa zbli˝onego do natury”, „pó∏naturalnej ho-
dowli lasu”, „ekologizacji leÊnictwa” i inne podobne.
Dobrym kryterium ekologicznej poprawnoÊci gospo-
darki leÊnej jest stosunek urzàdzania, hodowli i ochro-
ny lasu do leÊnej ró˝norodnoÊci biologicznej. 

Wszystkie dokumenty (Instrukcja urzàdzania lasu,
Zasady hodowli lasu, Instrukcja ochrony lasu) sà napi-
sane z du˝à troskà o poprawnoÊç formu∏owania treÊci
ekologicznych: sà wype∏nione terminologià wywodzà-
cà si´ z takich poj´ç jak „procesy naturalne”, „natural-
noÊç”, „ekosystem”, „równowaga”, „trwa∏oÊç”, „stabil-
noÊç” itp. Przeprowadzone analizy wskazujà, ˝e jakkol-
wiek czytelne sà wysi∏ki wprowadzenia nowych treÊci
do wymienionych dokumentów, to w warstwie prak-
tycznej w du˝ej mierze dokumenty te pozostajà na
gruncie poprzednich uregulowaƒ. Analizowane doku-
menty skupiajà si´ na ochronie ró˝norodnoÊci biolo-
gicznej jako wartoÊci u˝ytkowej (potencjalnej), lub jako
obiekcie biernej ochrony przyrody, nie potwierdzajàc
dynamicznego, instrumentalnego jej charakteru.
A przecie˝ ró˝norodnoÊç biologiczna (lub raczej bio-
tyczna) powinna stanowiç narz´dzie urzàdzania, ho-
dowli i ochrony lasu w dà˝eniu do trwa∏ego i zrówno-
wa˝onego zagospodarowania. Na u˝ytek gospodarki
leÊnej ró˝norodnoÊç biologiczna mo˝e byç interpreto-
wana jako z∏o˝onoÊç struktury lasu (struktura gatunko-
wa, wiekowa, wysokoÊciowa, faz rozwojowych, itp.), na
którà gospodarka leÊna ma wp∏yw i którà, w pewnych
granicach, mo˝e w sposób celowy kszta∏towaç. 

BLP-243: Ekonomiczny wiek dojrza∏oÊci r´bnej
drzewostanów sosnowych i Êwierkowych oraz jego
wp∏yw na sytuacj´ finansowà gospodarki leÊnej.
Okres realizacji: 2003–2005, Zak∏ad Ekonomiki i Polityki
LeÊnej, autorzy: prof. dr hab. Andrzej Klocek, doc. dr
hab. Stanis∏aw Zajàc, mgr in˝. Jacek Krzy˝anowski. 

W opracowaniu przedstawiono ogólne zasady oraz
kryteria wyznaczania ekonomicznego wieku r´bnoÊci
drzewostanów (w gospodarstwie obr´bowym). Wyja-
Êniono istot´ funkcji produkcji leÊnej oraz zwiàzki przy-
czynowo-skutkowe mi´dzy czynnikami produkcji
(przedmioty i Êrodki pracy) a wielkoÊcià produkcji.
W pracy przedstawiono matematycznà i graficznà in-
terpretacj´ zasad ustalania optimum funkcji produkcji.
Za∏o˝enia teoretyczne optymalizacji wieku r´bnoÊci
drzewostanów zilustrowano z wykorzystaniem danych
rzeczywistych na przyk∏adzie drzewostanów sosno-
wych i Êwierkowych. Procedura ustalania ekonomicz-
nego wieku r´bnoÊci obejmuje cztery etapy:

The need to compare the aforesaid Strategy with the
new technical and economic documentation in force in
forestry since 2003 reflects the adoption even earlier (in
1997) of Poland’s National Policy on Forests. This bases
itself around international and domestic legal instru-
ments (the Convention on Biological Diversity and
Forests Act respectively), in heralding a new approach to
forestry at the operational level. The new approach is
characterised by an openness to the valuable natural
and societal features of forest, as well as such procedu-
re at the operational level (as regards forest manage-
ment, silviculture, utilisation and protecton) as will respect
both the existing natural assets and the ecological
principles of forest production. It was on this basis that
there arose the concepts of ”close to nature forestry”.
”semi-natural silviculture”, the ”increased environment-
friendliness” of forestry and so on. A good criterion
regarding the suitability for the environment of forest
management is the relationship between that manage-
ment, silviculture and protection and forest biodiversity. 

All three of the aforementioned documents are
written with some care taken to formulate the ecological
content appropriately. There is much use of terminology
originating in such concepts as ”natural processes”,
”naturalness”, ”ecosystem”, ”balance”, ”persistence”,
”stability”, etc. However, analysis shows that, while the
efforts to introduce new content into the documents are
easily explicable, in practical terms the underpinning
remains the previous regulations. The documents in
question focus on biodiversity conservation as
something of (potential) utilitarian value, or else in terms
of this being a subject for passive protection. There is
no confirmation of its dynamic or instrumental nature. In
fact, biological (or rather biotic) diversity should
represent a tool in management, silviculture and forest
protection striving to achieve sustainable utilisation. As
a utilitarian feature of forest management, biodiversity
may be interpreted as complexity of structure (in terms
of species, age, height, developmental phase, etc.),
influenced by forest management and capable of being
shaped and targeted specifically within some limits.

BLP-243: The economic age of maturity for felling
in spruce and pine stands and its influence on the
financial situation of forestry. Performed between
2003 and 2005, Department of Forestry Economics and
Policy, authors: Prof. Andrzej Klocek, Dr. Assoc. Prof.
Stanis∏aw Zajàc, Jacek Krzy˝anowski, M.Sc. Eng. 

The study presents the general principles as well as
criteria upon which to determine the age for the final
felling in forestry based on a felling cycle. The nature of
the productive function in forestry is accounted for, along
with the cause-effect linkage between factors of
production (subjects and means of labour) and output.
The study provides a mathematical and graphic
interpretation of the principle allowing the optimum



59

output function to be established. The theoretical
assumptions regarding the optimization of the age at final
felling of stands are illustrated using real data for pine and
spruce stands. The procedure establishing the economic
age for felling takes in the following four stages:

1) choice of the production category of raw timber,
2) determination of the mean price for raw timber,
3) establishment of quantities and values of raw-

-timber production,
4) determination of the economic maturity of stands

to be felled.
Ad 1. The choice of production categories for raw

timber may involve the merchantable timber in the main
stand or in the whole stand. Where a considerable
share of the overall utilisation takes place via pre-
-final felling, output from the main stand and secondary
stand may be taken account of.

Ad 2. In Polish conditions, it is crucial to make use
of ”loco las” (haulage) prices. Noting differences in the
assortments of timber harvested during utilisation by
final or else pre-final felling, it is necessary to apply
separate prices for these two categories. 

Ad 3. The main source of information as regards
quantity (volume) and other features of harvested raw
timber (species, stand age, quality class, quality-
-dimension class and others) are the The card index of
raw wood stock changes and The card index of raw
wood stock changes – the archive. The sum of the
product of harvested (and sold) volume, as well as  the
mean price for raw timber in different age sub-classes
of main and secondary stands constitutes the total
value of output in the said sub-classes. To calculate
the value of output from the secondary stand in
different age sub-classes, account needs to be taken
of the cumulative volume of the stand, i.e. that from the
beginning of its existence up to the age of the given
sub-class.

Ad 4. On the basis of established values for total
output in different age sub-classes, the annual
(average and current) increment value is calculated,
as well as the rate of growth thereof (i.e. the
profitability of maintaining a stand into a given age
sub-class). Optimisation requires familiarity with the
rate of growth in volume (productivity), as well as the
cost for the main and secondary stands. The totals for
these rates of growth, as well as  the so-called areal
fraction in the different age sub-classes, are denoted
by curves whose intersection points indicate the
optimal age for economic maturity in stands destined
for final felling. 

The results of calculations obtained using real data
indicate that the optimal ages for the quantitative and
economic maturity of pine stands are 70 and 100
years respectively. On the basis of calculations for
spruce stands, the optimal age for quantitative
maturity is established at 80 years, while that for

1) wybór kategorii produkcji surowca drzewnego,
2) okreÊlenie Êredniej ceny surowca drzewnego,
3) ustalenie iloÊci i wartoÊci produkcji surowca

drzewnego,
4) okreÊlenie ekonomicznej dojrza∏oÊci r´bnej drze-

wostanów.
Ad 1. Wybór kategorii produkcji surowca drzewne-

go mo˝e dotyczyç grubizny drzewostanu g∏ównego
lub grubizny drzewostanu ca∏kowitego (sumaryczne-
go). W przypadku znacznego udzia∏u u˝ytkowania
przedr´bnego w u˝ytkowaniu ogó∏em, w∏aÊciwym jest
uwzgl´dnianie produkcji drzewostanu g∏ównego
i podrz´dnego.

Ad 2. W warunkach polskich zasadne jest pos∏ugi-
wanie si´ cenami loco las (droga wywozowa). Z uwa-
gi na zró˝nicowanie sortymentowe drewna pozyskiwa-
nego w ramach u˝ytkowania r´bnego oraz przedr´b-
nego niezb´dne jest zastosowanie odr´bnych cen dla
tych kategorii pozyskania. 

Ad 3. Podstawowym êród∏em informacji w zakresie
iloÊci (mià˝szoÊci) i innych cech pozyskanego surowca
drzewnego (gatunek, wiek drzewostanu, bonitacja, kla-
sa jakoÊciowo-wymiarowa i inne) jest „Kartoteka zmian
materia∏owych” oraz „Kartoteka zmian materia∏owych –
archiwum”. Suma iloczynów pozyskanej (i sprzedanej)
mià˝szoÊci oraz Êrednich cen surowca drzewnego
w poszczególnych podklasach wieku drzewostanu
g∏ównego i podrz´dnego stanowi wartoÊç produkcji
sumarycznej w tych podklasach. Do obliczeƒ wartoÊci
produkcji drzewostanu podrz´dnego w poszczegól-
nych podklasach wieku nale˝y przyjmowaç mià˝szoÊç
skumulowanà (sumarycznà) drzewostanu, tj. od po-
czàtku jego ˝ycia do wieku danej podklasy.

Ad 4. Na podstawie ustalonej wartoÊci produkcji su-
marycznej w poszczególnych podklasach wieku nale˝y
okreÊliç przyrost roczny (przeci´tny i bie˝àcy) tej warto-
Êci oraz jej stop´ wzrostu, czyli op∏acalnoÊç przetrzymy-
wania drzewostanu na pniu do danej podklasy wieku.
Do optymalizacji niezb´dna jest znajomoÊç stóp wzro-
stu mià˝szoÊci (produkcyjnoÊci) oraz ceny (cennoÊci)
dla drzewostanu g∏ównego i podrz´dnego. Sumy tych
stóp wzrostu oraz tzw. frakcji powierzchni w poszcze-
gólnych podklasach wieku, wyznaczajà krzywe, które
w miejscu przeci´cia si´ okreÊlajà optymalny wiek eko-
nomicznej dojrza∏oÊci r´bnej drzewostanów. 

Wyniki obliczeƒ uzyskane na podstawie danych rze-
czywistych wskazujà, ˝e optymalny wiek iloÊciowej
i ekonomicznej dojrza∏oÊci drzewostanów sosnowych
wynoszà odpowiednio 70 i 100 lat. Na podstawie obli-
czeƒ przeprowadzonych dla drzewostanów Êwierko-
wych ustalono optymalny wiek dojrza∏oÊci iloÊciowej
tych drzewostanów w wysokoÊci 80 lat, natomiast eko-
nomicznej – 110 lat. Wykazane na podstawie obliczeƒ
ró˝nice mi´dzy ustalonymi, optymalnymi wiekami r´b-
noÊci drzewostanów sosnowych i Êwierkowych rodzà
okreÊlone konsekwencje rzeczowe (strata wielkoÊci
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produkcji) i finansowe (strata wartoÊci produkcji) dla
gospodarstwa leÊnego.

W pracy przedstawiono równie˝ „Instrukcj´ wyzna-
czania (obliczania) ekonomicznej kolei r´bu”. Instrukcja
ta zawiera: 1) ogólne zasady ustalania ekonomicznego
wieku dojrza∏oÊci r´bnej drzewostanów, 2) sposób obli-
czania Êrednich cen grubizny z ci´ç r´bnych i przedr´b-
nych oraz kosztów pozyskania drewna, 3) algorytm po-
zyskania informacji do okreÊlenia ekonomicznego wieku
dojrza∏oÊci r´bnej drzewostanów.

BLP-252: Ocena i optymalizacja post´powania
hodowlanego w uprawach, m∏odnikach i dràgo-
winach, powsta∏ych w wyniku przebudowy drze-
wostanów znajdujàcych si´ pod wp∏ywem emisji
przemys∏owych. Okres realizacji: 2003–2005, Zak∏ad
Gospodarki LeÊnej Rejonów Przemys∏owych, autorzy:
dr in˝. Zbigniew HawryÊ, prof. dr hab. Józef Zwoliƒski,
dr Gra˝yna Olszowska, mgr in˝. Irena Matuszczyk,
mgr Zygmunt Kwapis, dr Da-
nuta Syrek.

Badania prowadzono na
kilkudziesi´ciu powierzch-
niach obejmujàcych przebu-
dowane drzewostany w ró˝-
nych warunkach siedlisko-
wych (BÊw, BMÊw, BMw,
LMÊw) na terenie Górnego
Âlàska, w nadleÊnictwach Ka-
towice i Âwierklaniec. Wyko-
nano analiz´ aktualnej po-
wierzchniowej i mià˝szoÊcio-
wej tabeli klas wieku w wy-
mienionych nadleÊnictwach,
ocen´ ˝ywotnoÊci i jakoÊci
hodowlanej poszczególnych
gatunków drzew na po-
wierzchniach obserwacyjnych
w ró˝nych fazach ich rozwoju,
analizy chemiczne i pomiary
aktywnoÊci biologicznej gleb oraz oznaczenia zawarto-
Êci makrosk∏adników i pierwiastków z imisji w ig∏ach so-
sny zwyczajnej. 

Dokonana ocena rozwoju drzewostanów powsta-
∏ych w wyniku przebudowy w rejonach przemys∏o-
wych pozwoli∏a na sformu∏owanie nast´pujàcych
wniosków:

u Przeprowadzona w drugiej po∏owie dwudzie-
stego wieku przebudowa silnie uszkodzonych drze-
wostanów iglastych na mieszane, umo˝liwi∏a zacho-
wanie leÊnej formacji roÊlinnej w rejonach nara˝o-
nych na silnà presj´ emisji przemys∏owych. Aktualnie
istniejàce drzewostany, powsta∏e w wyniku przebu-
dowy lasów iglastych, sà w g∏ównej mierze drzewo-
stanami zast´pczymi i wymagajà stopniowej rekon-
strukcji. 

economic maturity is 110. The differences indicated by
calculations in regard to established optimal ages of
felling in pine and spruce stands have defined material
consequences (loss of output) and financial ones
(loss of value of production) for the forest holding.

The work also presents the "Instructions for the
designation (calculation) of economic rotation cycles".
These include: 1) general principles for determining the
economic age of maturity of stands for final felling, 2)
means of calculating average prices for merchantable
timber from final and pre-final felling, as well as
harvesting costs, 3) an algorithm offering the information
needed as the economic age of maturity of stands for
final felling is determined.

BLP-252: Assessment and optimisation of
silvicultural procedures in seedling, sapling and
polewood stands arising as stands impacted
upon by industrial emissions are converted.

Performed between  2003
and 2005, Department of
Forestry Management in
Industrial Regions, authors:
Zbigniew HawryÊ, Dr. Eng.,
Prof. Józef Zwoliƒski, Dr. Gra-
˝yna Olszowska, Irena Matu-
szczyk, M.Sc. Eng., Zygmunt
Kwapis, M.Sc. and Dr. Danuta
Syrek. 

Studies were carried out on
10–20 plots encompassing
converted stands in different
site conditions (fresh/fresh
mixed/wet mixed coniferous
forest and fresh mixed
broadleaved forest) in Upper
Silesia, and specifically in the
Forest Districts of Katowice
and Âwierklaniec. Current
areal and volume tables 

for the age classes in the aforementioned Forest
Districts were analysed, and the vitality and silvicultural
quality of different tree species assessed on
observation plots representing different phases of
development. Chemical analyses were also carried out,
the biological activity of soils measured, and the
contents of macro-components and elements from air
pollution in the needles of Scots pine determined. 

Conclusions from the assessment of stand
development following the aforementioned conversion
in industrial areas are as follows:

u Work in the second half of the 20th century to
transform severely-damaged coniferous stands into
mixed ones allowed forest formations to be retained in
areas subject to the severe impacts of industrial
pollution. However, from today’s perspective, these

Przebudowa drzewostanu zast´pczego przez podsadzenie buka
w leÊnictwie Górki; fot. Z.Kwapis.

Conversion of substitute stand through planting of beeches 
in Górki Forest Range; photo Z. Kwapis
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u Lasy w nadleÊnictwach Katowice i Âwierklaniec
odznaczajà si´ znacznà degradacjà gleb spowodo-
wanà g∏ównie wieloletnià akumulacjà metali ci´˝kich,
na co wskazujà wyniki badaƒ w∏aÊciwoÊci chemicz-
nych i aktywnoÊci biologicznej gleb.

u Obecny poziom zanieczyszczenia powietrza
w Polsce daje mo˝liwoÊç zastosowania wszystkich
gatunków drzew rodzimego pochodzenia do prze-
budowy drzewostanów w rejonach zdegradowanych
przez emisje przemys∏owe. Gatunki drzew obcego po-
chodzenia zasadniczo nie powinny byç stosowane
przy przebudowie drzewostanów, a ich sadzenie mo-
˝e mieç miejsce jedynie w sytuacjach wyjàtkowych,
np. w celu urozmaicenia tras rekreacyjnych.

u PodejÊcie do zasady wielogatunkowoÊci prze-
budowywanych lasów powinno byç racjonalne i wyni-
kaç z mo˝liwoÊci siedliskowych. Nie nale˝y zatem
uwa˝aç za b∏àd hodowlany, w uzasadnionych przy-
padkach siedliskowych, wyhodowanie drzewosta-
nów z∏o˝onych z dwóch lub trzech gatunków drzew,
a nawet pozostawienie niewielkich fragmentów litych
drzewostanów (np. sosnowych, brzozowych, buko-
wych itp.).

u Obumierajàce drzewostany gatunków drzew in-
trodukowanych (d´bu czerwonego i sosny czarnej),
a tak˝e drzewostany rodzimych gatunków drzew li-
Êciastych (np. olszy szarej, osiki) nale˝y stopniowo
usuwaç, najlepiej metodà tzw. „sztucznych gniazd”,
wprowadzajàc w ich miejsce inne gatunki drzew, np.
jod∏´ pospolità, dàb szypu∏kowy, dàb bezszypu∏kowy
lub buk zwyczajny.

u W przebudowywanych drzewostanach nale˝y
stosowaç dotychczasowe wytyczne piel´gnowania la-
su, przyjmujàc jako g∏ówne kryterium selekcji zdrowot-
noÊç drzew lub biogrup drzew. 

Drzewostany w rejonach przemys∏owych powinny
spe∏niaç wszystkie funkcje lasu, zarówno produkcyjne
jak i pozaprodukcyjne, tj. spo∏eczne (zdrowotne, rekre-
acyjne) oraz ekologiczne (wodochronne, glebochron-
ne – zw∏aszcza w rejonach szkód górniczych wyst´pu-
jàcych na terenie Górnego Âlàska).

BLP-253: P∏odozmian w szkó∏kach leÊnych
w aspekcie walki biologicznej z paso˝ytniczà
zgorzelà siewek. Okres realizacji: 2003–2005, Za-
k∏ad Hodowli Lasu, Zak∏ad Fitopatologii LeÊnej, auto-
rzy: dr in˝. Jan ¸ukasiewicz, dr in˝. Barbara Duda. 

OkreÊlano wp∏yw stosowania p∏odozmianów: 3-let-
niego, 4-letniego i 5-letniego oraz wybranych roÊlin ziel-
nych uprawianych w ugorze zielonym na ograniczenie
wyst´powania paso˝ytniczej zgorzeli siewek sosny zwy-
czajnej w szkó∏ce leÊnej. W ka˝dym p∏odozmianie
uwzgl´dniano nast´pujàce roÊliny: ∏ubin ˝ó∏ty, gorczyc´
bia∏à, seradel´, peluszk´ (groch polny), gryk´ zwyczaj-
nà, rzepik perko, faceli´, wyk´ siewnà. Badania prowa-
dzono w namiocie foliowym i na otwartej powierzchni na

stands should largely be seen as substitute stands
now suitable for gradual reconstruction. 

u Forests in the Forest Districts of Katowice 
and Âwierklaniec are suffering major soil degradation,
mainly thanks to their long-term accumulation of
heavy metals, as results on soil chemical properties
and biological activity make clear.

u Poland’s present (improved) situation as regards
air pollution makes it possible for all tree species 
of native origin to be used in conversion stands in
areas degraded by industrial emissions. Species of
tree of foreign origin decidedly should not be used in
this work, their planting only taking place in
exceptional situations, e.g. where some diversification
of recreational routes is desirable.

u The approach to the principle of multi-species
conversion forest should be rational, in that it reflects
site possibilities. It should not therefore be regarded as
a silvicultural error to develop (where justified by the
site) stands formed from two or three species of tree,
or even to leave some fragments pure (e.g. of pine,
birch, beech, etc.).

u The stands in decline with introduced tree
species (red oak and black pine), as well as the
stands with native broadleaves (e.g. black alder and
aspen) should gradually be removed, best of all by the
so-called ”artificial nest” method, by which their place
comes to be taken by other species planted in, like fir,
pedunculate oak, sessile oak or beech.

u The converted stands should be made subject to
the binding guidelines on tending, the main criterion
for selection being the health of trees or biogroups
thereof. 

Stands in industrialised areas ought to serve all
forest functions, be these productive or non-
productive, i.e. social (health-related and recreational)
or ecological (water-protecting and soil-protecting –
especially in area of mining damage present in Upper
Silesia).

BLP-253: Rotation in forest nurseries as a
means of the biological control of the parasitic
disease damping-off of seedlings. Performed
between  2003 and 2005, Department of Silviculture,
Department of Forest Phytopathology, authors: Jan
¸ukasiewicz, Dr. Eng. and Barbara Duda, Dr. Eng. 

The work concerned the ways in which the presence
of parasitic damping-off of Scots pine in a forest nursery
might be limited through the application of 3-year, 4-year
and 5-year rotations, as well as the use of selected kinds
of herb grown as green manure. The species taken into
account in each rotation were: yellow lupin, white
mustard, serradella, field pea, buckwheat, turnip rape,
”perko” (a winter turnip rape that is a tetraploidal hybrid
between turnip rape and Chinese cabbage), phacelia
and vetch. Studies were carried out in a polythene tent,
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terenie szkó∏ki leÊnej w LeÊnictwie Zwierzyniec,
NadleÊnictwie Skierniewice.

P∏odozmiany 3-letni, 4-letni, 5-letni z ugorami zielo-
nym i czarnym wp∏ywa∏y na chemizm, aktywnoÊç en-
zymatycznà oraz sk∏ad iloÊciowy i jakoÊciowy zespo-
∏ów grzybów, w tym patogenów gleby szkó∏ki leÊnej.
Zastosowane gatunki roÊlin w ugorach zielonych wy-
branych p∏odozmianów w wi´kszoÊci przypadków
stymulowa∏y rozwój gatunków antagonistycznych
i konkurencyjnych wobec patogenów glebowych,
szczególnie gatunki z rodzaju Trichoderma. Gatunek
T. viride wyst´powa∏ na obu powierzchniach doÊwiad-
czalnych, jednak bardziej licznie w pod∏o˝u namiotu
foliowego. 

Liczba izolatów patogenów w namiocie foliowym
w poszczególnych latach i badanych p∏odozmianach
by∏a kilkukrotnie wi´ksza ni˝ w analogicznych obiek-
tach na otwartej powierzchni szkó∏ki leÊnej. Mikrokli-
mat namiotu foliowego (wilgotnoÊç i przebieg tempe-
ratur) wp∏ywa∏ na zwi´kszenie aktywnoÊci grzybów
patogenicznych. 

W namiocie foliowym obni˝enie aktywnoÊci patoge-
nów wystàpi∏o w p∏odozmianie 3-letnim po peluszce i fa-
celi, w p∏odozmianie 4-letnim po rzepiku i czarnym ugo-
rze, a w 5-letnim po ∏ubinie i peluszce. Na otwartej po-
wierzchni szkó∏ki leÊnej nast´pujàce roÊliny zielne stoso-
wane w ugorach zielonych wp∏ywa∏y na zmniejszenie ilo-
Êci patogenów: w p∏odozmianie 3-letnim – gorczyca, fa-
celia, w p∏odozmianie 4-letnim – gorczyca, gryka, rzepik,
a w p∏odozmianie 5-letnim – seradela, rzepik, wyka.

Na podstawie uzyskanych wyników opracowano
zalecenia wskazujàce kierunki doboru p∏odozmianów,
zwi´kszajàcych ró˝norodnoÊç zbiorowisk mikroorga-
nizmów saprotroficznych i antagonistycznych poprzez
stosowanie ugorów zielonego i czarnego oraz zmiano-
wanie gatunków siewek.

BL-255: Biologia, ekologia oraz metody progno-
zowania i ograniczania populacji nowych lub s∏a-
bo poznanych owadów szkodliwych w leÊnictwie
(mszyce, czerwce, muchówki itp.). Okres realizacji:
2003–2005: Zak∏ad Ochrony Lasu, autorzy: dr in˝. Ce-
zary Bystrowski, dr in˝. Grzegorz Tarwacki, wspó∏auto-
rzy: dr in˝. Marek Dobrowolski, dr Alicja Sierpiƒska, dr
in˝. Jacek Hilszczaƒski, doc. dr hab. Andrzej Kolk,
prof. dr hab. Henryk Malinowski, prof. dr hab. Barbara
G∏owacka, mgr in˝. Robert Wolski, dr in˝. Danuta Wo-
reta, mgr in˝. Andrzej Sierpiƒski, Teresa Kurkowska.

W zwiàzku z ekspansjà szrotówka kasztanowco-
wiaczka (Cameraria ohridella, Gracillariidae) na terenie
Europy i mo˝liwoÊcià jego wyst´powania na klonach
(Acer spp.) oraz potencjalnà mo˝liwoÊcià zasiedlania
innych gatunków drzewiastych, zebrano informacje na
temat biologii i wyst´powania w Polsce na gatunkach
drzewiastych pozosta∏ych przedstawicieli kibitnikowa-
tych (Gracillariidae).

or else on an open plot, at a forest nursery in the
Zwierzyniec Range, Skierniewice Forest District.

The 3-, 4- and 5-year rotations with green or black
manuring influenced the chemical status, enzymatic
activity and quantitative and  qualitative composition of
fungal assemblages, including those of soil pathogens,
at the nursery. In many cases, the plant species applied
in the green manures of selected rotations stimulated
the development of species antagonistic to or
competitive with soil pathogens, particularly those of the
genus Trichoderma. T. viride was present on both
experimental plots, though more abundantly in the
substratum inside the polythene tent. 

The numbers of pathogen isolates in the polythene
tent in particular years with particular studied rotations
were several times greater than on analogous plots
located in the open at the nursery. The microclimate
(humidity and course of temperatures) in the
polythene tent favoured enhanced activity on the part
of pathogenic fungi. 

In the polythene tent, a lowering of pathogenic
activity was attributable to the 3-year rotation following
field pea and phacelia, the 4-year rotation after turnip
rape and black manuring and the 5-year one after
lupin and field pea. On the open plot at the nursery, the
herbs applied in green manures that limited the
presence of pathogens were: in the 3-year rotation –
white mustard and phacelia; in the 4-year rotation –
white mustard, buckwheat and turnip rape; and in the
5-year rotation: serradella, turnip rape and vetch.

The results provide a basis upon which to reco-
mmend what directions coniferous forest rotations
should take to increase the diversity of assemblages of
saprophytic and antagonistic microorganisms using
green and black manuring, as well as an alternation of
seeded species.

BL-255: The biology, ecology and means of
forecasting and limitation of populations of new or
poorly-known pest insects in forestry (aphids,
mealybugs, dipterans, etc.). Performed between
2003 and 2005: Department of Forest Protection,
authors: Cezary Bystrowski, Dr. Eng., Grzegorz Tarwacki,
Dr. Eng. Co-authors: Marek Dobrowolski, Dr. Eng., Dr.
Alicja Sierpiƒska, Jacek Hilszczaƒski, Dr. Eng., Dr.
Assoc. Prof. Andrzej Kolk, Prof. Henryk Malinowski, Prof.
Barbara G∏owacka, Robert Wolski, M.Sc. Eng., Danuta
Woreta, Dr. Eng., Andrzej Sierpiƒski, M.Sc. Eng. and
Teresa Kurkowska.

In connection with the expansion of the horse
chestnut leaf-miner (Cameraria ohridella, Gracillariidae)
across Europe, the possibility of its occurring on
maples (Acer sp.) and the potential for it to colonise
other species of tree as well, information on the biology
and occurrence of other Gracillariidae occurring on
woody species in Poland was collected.
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Ponadto zajmowano si´ równie˝ ró˝nymi aspektami
biologii niektórych s∏abo poznanych gatunków zalicza-
nych do szkodników leÊnych. Wymieniç tu nale˝y:

u muchówki z rodziny Êmietkowatych, z rodzaju
Strobilomyia, b´dàce szkodnikami szyszek modrzewia,

u mszyce z rodziny ochojnikowatych, z rodzaju Pi-
neus, które w latach 2001–2003 wystàpi∏y w niektó-
rych drzewostanach sosnowych w wyjàtkowo du˝ym
nasileniu,

u owady z rodziny bogatkowatych, jak opi´tki (Agri-
lus spp.), które powa˝nie zagra˝ajà drzewostanom
d´bowym.

W pracach terenowych badano skutecznoÊç od∏o-
wów przedstawicieli rodzaju Strobilomyia do ró˝nych
rodzajów pu∏apek. Stwierdzono, ˝e poczàtek pojawu
dwóch odnotowanych podczas badaƒ gatunków (S.
melania, S. infrequens) ma miejsce znacznie wcze-
Êniej ni˝ do tej pory uwa˝ano i przypada na pierwszà
(niekiedy drugà) dekad´ kwietnia. Zmienia to mo˝liwo-
Êci i optymalny termin skutecznego zwalczania wymie-
nionych gatunków. Identyfikacj´ poszczególnych ga-
tunków umo˝liwia opracowany klucz, uwzgl´dniajàcy
rozpoznawanie samców na podstawie budowy przy-
datków odw∏okowych oraz samic na podstawie budo-
wy zakoƒczenia pok∏ade∏ka. 

Przeprowadzono rozpoznanie pojawu wymienio-
nych gatunków, co daje podstawy do opracowania
skutecznej metody zwalczania. Mo˝liwe sà dwie stra-

In addition, work was done on different aspects to
the biology of certain poorly-known species classed
as forest pests, i.e.:

u anthomyiid flies of the genus Strobilomyia, which
are pests of larch cones,

u adelgid aphids of the genus Pineus, which
appeared with exceptional intensity in some stands in
the years 2001–2003,

u buprestid beetles like wood-borers (Agrilus spp.)
that pose a serious threat to oak stands.

Fieldwork was devoted to the effective trapping of
Strobilomyia species in different types of trap. The first
appearances of two of the species noted during the
research (i.e. S. melania, S. infrequens) were found to
have taken place much earlier than had been
anticipated, coinciding with the first (or sometimes
second) 10-day period in April. This alters the
possibilities for, and optimal timing, of effective
countermeasures. The identification of the different
forms will be facilitated by the devised identification key,
which provides for the identification of males on the
basis of the structure of their abdominal appendages, as
well as females via the structure of their ovipositors. 

Appearances of the aforementioned species were
sought, with a view to effective methods of counteraction
being devised. The two possible strategies for
combating these insects are based on either the
application of long-acting systemic insecticides or the

Mszyce Pineus pini na korze sosnowej (nadl. Ostrów Mazowiecka); fot. C. Bystrowski.
Pineus pini aphids on pine bark (Ostrów Mazowiecka Forest District); photo C. Bystrowski
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tegie zwalczania tych owadów: pierwsza oparta jest
na stosowaniu d∏ugotrwale dzia∏ajàcych insektycydów
systemicznych, natomiast druga polega na stosowa-
niu krótkotrwale dzia∏ajàcych insektycydów kontakto-
wych np. z grupy pyretroidów w okresie lotu much.

Monitorowano równie˝ liczebnoÊç ochojnika sosno-
wego Pineus pini, który masowo wystàpi∏ w wielu drze-
wostanach sosnowych centralnej i wschodniej Polski.
Namno˝ona populacja ochojników powodowa∏a defo-
liacj´, zamieranie cz´Êci ga∏´zi a niekiedy ca∏ych drzew.
Najbardziej prawdopodobnymi przyczynami gradacji
by∏o wystàpienie kilku ekstremów pogodowych w latach
1999–2002 (ekstrema termiczne oraz niskie opady).
Opracowano klucz s∏u˝àcy do identyfikacji ochojników.

Bardzo istotnym zagadnieniem dla trwa∏oÊci drze-
wostanów d´bowych sta∏o si´ masowe wyst´powanie
opi´tków (Agrilus spp.). Majàc na uwadze wczesne
wykrycie opi´tków i przedsi´wzi´cie odpowiednich
dzia∏aƒ, konieczna jest obserwacja drzewostanów d´-
bowych w ca∏ym okresie wegetacyjnym, poczàwszy
od wczesnej wiosny. W przypadku stwierdzenia wyst´-
powania tych szkodników nale˝y przed okresem wylo-
tu m∏odych chrzàszczy wycinaç i usuwaç z lasu zasie-
dlone drzewa. W okresie sezonu wegetacyjnego nale-
˝y obserwowaç, wyznaczaç i usuwaç drzewa wykazu-
jàce objawy zasiedlenia przez m∏odsze stadia larwal-
ne. Bardzo wa˝nym zabiegiem jest równie˝ zniszcze-
nie kory, w której zimujà doros∏e larwy.

BLP-262: Ergonomiczna ocena procesów tech-
nologicznych pozyskiwania drewna. Okres realiza-
cji: 2003–2005, Zak∏ad U˝ytkowania Lasu, autor: mgr
Barbara Piszcz, wspó∏autorzy: dr in˝. Krzysztof Jo-
d∏owski, Zdzis∏aw Rzecznik, mgr in˝. Marcin Go∏´biow-
ski, Ryszard Gniady, Lucyna Gawkowska. 

Badaniom poddano 22 operatorów (pracujàcych
w grupach 2–4 osobowych) przy wykonywaniu czyn-
noÊci w operacjach pozyskiwania drewna. Badaniami
obj´to:

u prac´ r´cznà: korowanie z u˝yciem siekiery, przeno-
szenie drewna z u˝yciem narz´dzi pomocniczych i bez, 

u prac´ r´czno–maszynowà: Êcink´ i okrzesywanie
drzew oraz wyróbk´ pilarkà metodà drewna krótkiego
i d∏ugiego, 

u prac´ maszynowà: Êcink´, okrzesywanie i wyrób-
k´ drewna harwesterem,

u zrywk´ drewna za pomocà ciàgników wyposa˝o-
nych w ˝urawie do za- i roz∏adunku (forwarder, ciàgni-
ki rolnicze).

Analiza wyników wskazuje, ˝e operacje wykonywane
w procesie technologicznym pozyskiwania drewna cha-
rakteryzujà si´ du˝à zmiennoÊcià poziomu wysi∏ku fi-
zycznego. Wysoki poziom parametrów decydujàcych
o ci´˝koÊci pracy, wyst´puje przy pracach r´cznych, bez
stosowania narz´dzi pomocniczych. Wykonywane czyn-
noÊci majà charakter pracy „ci´˝kiej” i „bardzo ci´˝kiej”.

use of short-term contact insecticides (e.g. from the
pyrethroid group) during the flight period.

Also monitored was the abundance of Pineus pini, a
species that has now appeared en masse in many of
central and eastern Poland’s pine stands. The expanded
population caused defoliation, and the dieback of
branch parts and sometimes even entire trees. The most
probable causes of the outbreak were several extremes
of weather noted in the years 1999–2002 and relating to
both heat and drought. A key by which to identify the
species has been devised.

The mass occurrence of Agrilus beetles is  becoming
a matter of great significance where the persistence of
oak stands is concerned. Since detection and relevant
action need to be achieved in the early stages of an
outbreak, oak stands have to be observed throughout
the growing season, from early spring onwards.
Should the pests in question be found, trees will need to
be cut and removed from the forest prior to the start of
the period in which the young beetles take flight. Further
observations should be made through the growing
season, with trees showing symptoms of colonisation by
young larval stages being marked and removed. 
A further very important measure is the destruction of
bark in which the fully-developed larvae overwinter.

BLP-262: An ergonomic assessment of
technological processes in timber harvesting.
Performed between 2003 and 2005, Department of
Forest Use, author: Barbara Piszcz, M.Sc., co-authors:
Krzysztof Jod∏owski, Dr. Eng., Zdzis∏aw Rzecznik,
Marcin Go∏´biowski, M.Sc. Eng., Ryszard Gniady and
Lucyna Gawkowska. 

The subjects of the research were 22 machine
operators (in 2- to 4-person groups) working at tasks
connected with timber harvesting. The studies took in:

u manual work: debarking with axes, the moving of
timber with or without auxiliary tools, 

u manual/machine work: the felling and delimbing
of trees, as well as chainsawing using the short- or
long-timber methods, 

u machine work: felling, delimbing and timber-
-cutting using a harvester,

u timber extraction using tractors equipped with
cranes for loading and unloading (forwarders and
agricultural tractors).

The results indicate that the operations engaged in
as the technological processes involved in timber
harvesting go ahead vary greatly in terms of the levels
of physical effort they entail. High values for the
parameters determining how heavy work is are
present in the typically manual work, in which auxiliary
tools were not used. The activities involved are in the
nature of ”heavy” or ”very heavy” work.

The use of chainsaws in timber harvesting
accelerates the work process considerably, but does
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Stosowane do pozyskania drewna pilarki spalinowe
przyÊpieszajà proces pracy, lecz nie zmniejszajà istot-
nie ci´˝koÊci pracy. Ponadto przy pracy pilarkà spali-
nowà wyst´pujà czynniki szkodliwe dla zdrowia, m.in.
drgania mechaniczne i ha∏as. Wprowadzenie mechani-
zacji na wysokim poziomie technicznym, przez zasto-
sowanie maszyn wielooperacyjnych likwiduje w znacz-
nym stopniu negatywne dla zdrowia cz∏owieka czynni-
ki wyst´pujàce przy r´cznym i r´czno–maszynowym

not make it any less heavy. Furthermore, an operative
working in such a way also has harmful factors like
mechanical vibration and noise to contend with. The
introduction of mechanization with a high level of
technical attainment – through the use of multi-task
machinery – goes a long way towards eliminating the
factors negative for human health that are present as
manual or manual/machine work in harvesting is
carried out. The activities performed in this case are in

Dynamika zmian cz´stotliwoÊci skurczów serca (a) oraz wydatku energetycznego (b) na stanowiskach roboczych: 1 – Êcinka pilarkà w metodzie 
drewna krótkiego, 2 – Êcinka pilarkà w metodzie d∏u˝ycowej, 3 – praca operatora harwestera, 4 – praca operatora forwardera, 5 – przenoszenie drewna 

bez u˝ycia kleszczy, 6 – przenoszenie drewna z u˝yciem kleszczy, 7 – korowanie drzewa szyi korzeniowej siekierà, 8 – zrywka ciàgnikiem rolniczym 
z przyczepà i ˝urawiem, 9 – zrywka ciàgnikiem rolniczym z dwukó∏kà, 10 – praca na stanowisku operatora r´barki. 

Dynamic to changes in frequency of heartbeat (a), as well as energy expenditure (b) as a manual task is performed: 1 – chainsaw cutting with the 
short-wood logging method, 2 – chainsaw with the longwood method, 3 – the work of a harvester-operator, 4 – the work of an operator forwarder, 

5 – moving timber without using skidding tongs, 6 – moving timber using tongs, 7 – debarking of tree butt swelling using an axe, 8 – timber extraction using
agricultural tractor with trailer and crane, 9 – timber extraction using agricultural tractor with sulky, 10 – the work of a chipper-operator
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pozyskiwaniu drewna. CzynnoÊci wykonywane na tych
stanowiskach majà charakter pracy „lekkiej”. Odpo-
wiednia organizacja pracy wysokozmechanizowanej
pozwoli równie˝ na wyeliminowanie monotonii i mono-
typii – czynników negatywnie obcià˝ajàcych psychik´
operatorów. 

Na podstawie oceny ergonomicznej, obejmujàcej
analiz´ parametrów fizjologicznych (cz´stotliwoÊç
skurczów serca, obj´toÊç pobranego tlenu, wydatek
energetyczny) i czynników fizycznych Êrodowiska pra-
cy (ha∏as, drgania o charakterze miejscowym i ogól-
nym) oraz oceny obcià˝enia statycznego na badanych
stanowiskach pracy zaleca si´:

u upowszechnianie stosowania maszyn wieloope-
racyjnych (harwester) do Êcinki, okrzesywania i wyrób-
ki drewna;

u rozwijanie zrywki drewna za pomocà ciàgników
wyposa˝onych w ˝urawie do za∏adunków i roz∏adun-
ków drewna (forwarder);

u stosowanie narz´dzi pomocniczych (kleszcze)
przy r´cznym przenoszeniu drewna.

BLP-269: Analiza ekonomiczna funkcjonowania
ochrony przeciwpo˝arowej lasu (z podzia∏em na
zadania obligatoryjne i dodatkowe). Okres realiza-
cji: 2004–2005, Samodzielna Pracownia Ochrony
Przeciwpo˝arowej Lasu, autorzy: dr in˝. Józef Piwnic-
ki, dr in˝. Ryszard Szczygie∏, dr in˝. Barbara Ubysz,
in˝. Miros∏aw Kwiatkowski, mgr Anna Paszkiewicz. 

Celem pracy by∏o dokonanie analizy kosztów ochro-
ny przeciwpo˝arowej w Lasach Paƒstwowych,
z uwzgl´dnieniem zadaƒ obligatoryjnych i dodatkowych
oraz kategorii zagro˝enia po˝arowego lasów, ze wska-
zaniem ewentualnych zmian w zasadach finansowania. 

Analiz´ przeprowadzono na podstawie raportów Dy-
rekcji Generalnej Lasów Paƒstwowych o stanie ochrony
przeciwpo˝arowej w Lasach Paƒstwowych w latach
2000–2004 oraz danych z nadleÊnictw. Zgodnie z obo-
wiàzujàcymi przepisami prawnymi do g∏ównych zadaƒ
obligatoryjnych administracji Lasów Paƒstwowych nale-
˝y profilaktyka przeciwpo˝arowa oraz stworzenie i utrzy-
manie infrastruktury przeciwpo˝arowej (pasy przeciw-
po˝arowe, dojazdy po˝arowe, punkty czerpania wody,
obserwacja lasu, bazy sprz´tu przeciwpo˝arowego,
sieç ∏àcznoÊci i alarmowania) w lasach na wypadek po-
wstania po˝aru.

Gaszenie po˝arów lasu (z wyjàtkiem dozorowania
po˝arzysk) jest zadaniem dodatkowym i to kosztow-
nym, gdy˝ stanowi∏o ono 17,2% ∏àcznych wydatków
na ochron´ przeciwpo˝arowà wszystkich nadleÊnictw
w latach 2003–2004. W Êwietle prawa mo˝liwe by∏oby
wycofanie si´ z prowadzenia dzia∏aƒ gaÊniczych i uzy-
skanie redukcji wydatków na ochron´ przeciwpo˝aro-
wà, wed∏ug szacunkowych wyliczeƒ, rocznie o kwot´
od 8 do 10 mln z∏, w zale˝noÊci od zagro˝enia po˝a-
rowego lasu w danym roku. 

the nature of ”light” work, and the appropriate
organisation of that work allows monotony and
monotypy (factors burdensome to the psyche of
operators) to be avoided. 

On the basis of the ergonomic assessment, including
analysis of physiological parameters (frequency of
heartbeats, volume of oxygen taken in, expenditure of
energy) and physical factors of the working environment
(noise, local and general vibration), as well as
assessment of the static load at the studied work
stations, it is recommended that:

u the use of multi-task machinery (harvesters) be
encouraged in the felling, delimbing and cutting of
timber;

u timber extraction using tractors equipped with
cranes to load and unload timber (a forwarder) be
developed;

u auxiliary tools (tongs) be used in the manual
moving of timber.

BLP-269: Economic analysis of the functioning
of forest-fire protection (with a division into
obligatory and supplementary tasks). Performed
between 2004 and 2005, Independent Forest Fire
Prevention Laboratory, authors: Józef Piwnicki, Dr.
Eng., Ryszard Szczygie∏, Dr. Eng., Barbara Ubysz, Dr.
Eng., Miros∏aw Kwiatkowski, Eng. and Anna Pasz-
kiewicz, M. Sc. 

The work aimed at a precise analysis of the costs
of protection against forest fires in the State Forests,
with account taken of the obligatory and
supplementary tasks, as well as the categories of fire
threat, and possible changes in funding principles
indicated. 

The analysis was carried out on the basis of reports
from the SF General Directorate concerning forest-fire
protection in the State Forests in the years 2000–2004,
as well as data from the individual Forest Districts. In
accordance with the legal regulations in force, the
main obligatory tasks of the SF administration include
prophylaxis as regards fires, and the setting up and
maintenance of fire-protection infrastructure within
forests (fire breaks, access roads, water-access
points, observation, field bases with extinguishing
equipment and a communications/alarm network), in
readiness for any outbreak.

The extinguishing of forest fires (excluding the
supervision of fire sites) is a supplementary task and a
costly one, accounting in 2003–2004 for 17.2% of total
expenditure on fire protection in the Forest Districts
taken together. The law would allow for a cessation of
SF activity as regards extinguishing fires, with the
attendant reduced expenditure on fire protection.
Estimates suggest an annual saving in the range
8–10,000,000 z∏, depending on the actual threat
posed to forest in a given year. 



67

Nak∏ady na ochron´ lasów przed po˝arami w latach
2000–2004 wynios∏y 293,8 mln z∏otych, co stanowi∏o
oko∏o 3% kosztów dzia∏alnoÊci podstawowej nadle-
Ênictw. Zdecydowanie najwi´ksze nak∏ady ponios∏a
rdLP w Szczecinie (44,1 mln z∏) i w Katowicach
(29,4 mln z∏). Najmniej Êrodków wyda∏y regionalne dy-
rekcje LP w Krakowie (1,3 mln z∏) i w KroÊnie (3,9 mln
z∏). Nak∏ady regionalnych dyrekcji LP zaliczonych do
I kategorii zagro˝enia po˝arowego stanowi∏y 65%, do II
kategorii 33%, a do III kategorii tylko 2% kosztów wyda-
nych na ochron´ przeciwpo˝arowà lasu. Âredni roczny
koszt ochrony przed po˝arami w przeliczeniu na 1 ha
powierzchni zalesionej wyniós∏ w Lasach Paƒstwowych
8,47 z∏otych. Nak∏ady na ochron´ przeciwpo˝arowà
w Lasach Paƒstwowych w obecnej wysokoÊci nale˝y
uznaç za uzasadnione. Zastrze˝enia budzà du˝e ró˝ni-
ce (nawet kilkakrotne) pomi´dzy rodzajami wydatków
sk∏adajàcych si´ na ogólne koszty zabezpieczenia la-
sów przed po˝arami, zarówno w nadleÊnictwach, jak
i regionalnych dyrekcjach LP, pomimo przynale˝noÊci
ich do tej samej kategorii zagro˝enia po˝arowego lasu,
a wi´c i takiego samego zakresu zadaƒ.

Zdecydowane i natychmiastowe ograniczenie kosz-
tów ochrony przeciwpo˝arowej nie jest wskazane,
gdy˝ mog∏oby spowodowaç obni˝enie poziomu bez-
pieczeƒstwa pod wzgl´dem po˝arowym i wzrost strat.
Niemniej jednak jest mo˝liwa redukcja wydatków po-
przez racjonalizacj´ stosowania lotnictwa, niewykony-
wanie nieuzasadnionych czynnoÊci oraz przez pozy-
skiwanie Êrodków finansowych z unijnych funduszy
pomocowych.

Outlays on the protection of forests against fires in
the years 2000–2004 amounted to 293,800,000 z∏, or
some 3% of the costs of Forest Districts’ primary
activity. Decidedly the greatest outlays (of 44,100,000
z∏) were those of the SF Regional Directorate in
Szczecin, followed by Katowice RDSF (29.4 million
z∏). The lowest expenditure was in turn that of the
RDSFs in Kraków (1,300,000 z∏) and Krosno
(3,900,000 z∏). Outlays of the RDSFs assigned to
category I fire threats accounted for 65% of the total
spent on fire protection, cf. 33% for category II, and
just 2% for category III. The mean annual cost of
protection against fire amounts to 8.47 z∏ per forested
ha within the SF National Forest Holding. Such
outlays on fire protection would seem justified, though
reservations arise regarding the large (sometimes
several-fold) differences between types of
expenditure contributing to the overall costs of
safeguarding forests against fires, at both the Forest
District and Regional Directorate levels, in spite of
given areas experiencing the same category of fire
threat, and hence a task of the same scope and
magnitude.

No decisive and/or immediate curtailing of fire-
protection costs is indicated, since this might reduce
safety levels as regards the fire threat, and increase
losses. Nevertheless, expenditure could be cut, if the
use of aircraft was rationalised, unjustified activities
dispensed with and funding in the form of EU
assistance taken full advantage of.

Koszty ochrony przeciwpo˝arowej oraz straty powodowane przez po˝ary w przeliczeniu na 1 ha powierzchni zalesionej wed∏ug rdLP w latach 2000–2004.
Costs of protection against fire and losses due to fire as expressed per ha of forest land, by SF Regional Directorate, in the years 2000–2004
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BLP-271: Pozyskiwanie drewna (poda˝) w La-
sach Paƒstwowych w Êwietle zapotrzebowania
krajowego przemys∏u oraz wykorzystania do ce-
lów energetycznych. Okres realizacji: 2004–2005,
Zak∏ad U˝ytkowania Lasu, Zak∏ad Urzàdzania i Mo-
nitoringu Lasu, Instytut Technologii Drewna, autor: 
dr in˝. Krzysztof Jod∏owski, wspó∏autorzy: mgr Gabrie-
la Bidziƒska – ITD., dr in˝. Jan G∏az, doc. dr hab. Ewa
Ratajczak – ITD., mgr in˝. Aleksandra Szostak – ITD.,
dr in˝. Joanna Witkowska. 

Cele pracy obejmujà: wskazanie trendów w pozy-
skaniu drewna w Lasach Paƒstwowych oraz jego zu-
˝ycie przez podstawowe bran˝e krajowego przemys∏u
w latach 1999–2003; okreÊlenie mo˝liwoÊci i kierun-
ków zbytu drewna przez Lasy Paƒstwowe na rynku we-
wn´trznym w latach 2010 i 2020, z uwzgl´dnieniem za-
potrzebowania podstawowych bran˝ krajowego prze-
mys∏u; okreÊlenie poda˝y drewna do celów energe-
tycznych w latach 2010 i 2020. 

Prognozy pozyskiwania drewna opracowano
uwzgl´dniajàc m.in. za∏o˝one funkcje lasu i ustalenia
dotyczàce programu Natura 2000. Wariantowe pro-
gnozy zapotrzebowania na drewno przez przemys∏
krajowy ustalono w zale˝noÊci od przyj´tych trendów
jego rozwoju (I – maksymalny, II – realny, III – realny,
optymistyczny). Praca obejmuje drewno wielko-, Êred-
nio- i ma∏owymiarowe.

Bilans poda˝y i popytu na grubizn´ w latach
1999–2003 wykaza∏, ˝e krajowa baza surowcowa by∏a
w stanie zaspokoiç potrzeby przemys∏u. Istnia∏a nawet
pewna nadpoda˝ surowca drzewnego, zmniejszajàca
si´ jednak w poszczególnych latach. Szczegó∏owa
analiza wykaza∏a rosnàcy deficyt surowca liÊciastego,
zw∏aszcza w zakresie drewna wielkowymiarowego
specjalnego i papierówki. Baza surowcowa Lasów
Paƒstwowych by∏a w stanie zaspokoiç potrzeby krajo-
wego przemys∏u jedynie w roku 1999 i to wy∏àcznie
w zakresie drewna wielkowymiarowego specjalnego.

Bioràc pod uwag´ zmiany zasobów drzewnych
w kolejnych latach (wzrost powierzchni drzewostanów
r´bnych, wzrost powierzchni leÊnej, du˝a nadwy˝ka
przyrostu nad pozyskaniem) nale˝y si´ spodziewaç
wzrostu poda˝y drewna. Wykonany bilans prognoz
poda˝y i popytu na surowiec drzewny w latach 2010
i 2020 pokazuje jednak, ˝e baza surowcowa Lasów
Paƒstwowych nie b´dzie w stanie zaspokoiç potrzeb
krajowego przemys∏u na grubizn´ bez wzgl´du na
przyj´ty wariant rozwoju. Deficyt surowca drzewnego
w roku 2010 mo˝e wynosiç od 3 do 9 mln m3 zaÊ
w 2020 od 4 od 13 mln m3. Po uwzgl´dnieniu iloÊci
drewna pozyskanego w lasach prywatnych i parkach
narodowych, deficyt ten mo˝e osiàgnàç odpowiednio
poziom 2–8 oraz 3–11 mln m3. Baza surowcowa La-
sów Paƒstwowych b´dzie natomiast w stanie pokryç
zapotrzebowanie krajowego przemys∏u w zakresie
drewna ma∏owymiarowego. Wykonany bilans prognoz

BLP-271: Timber harvesting (supply) in the
State Forests in the light of the demand from
domestic industry and the energy sector.
Performed between 2004 and 2005, Department of
Forest Use, Department of Forest Surveys and
Monitoring, Institute of Wood Technology, author:
Krzysztof Jod∏owski, Dr. Eng., co-authors: Gabriela
Bidziƒska, M.Sc., Jan G∏az, Dr. Eng., Dr. Assoc. Prof.
Ewa Ratajczak, Aleksandra Szostak, M.Sc. Eng. and
Joanna Witkowska, Dr. Eng.  

The aims of the work included: an indication of trends
as regards timber harvesting in the State Forests, and
its utilisation by main branches of domestic industry in
the years 1999–2003; the determination of opportunities
for and directions to the SF domestic markets for wood
in the years 2010 and 2020 (with account being taken of
demand from the main sectors); and a determination of
the supply of wood for power-generating purposes, as
of the years 2010 and 2020. 

Forecasts for timber harvests have been drawn up,
with account being taken of – among other things – the
assumed functions of forests and what has been
established within the Natura 2000 framework. Variant
prognoses regarding the demand for timber on the part
of domestic industry were determined, in relation to
assumed trends for its development (i.e. I – maximum,
II – realistic, III – realistic/optimistic). The work took in
wood of large, medium and small dimensions.

The balance between supply and demand for
merchantable timber in the years 1999–2003 showed
that the domestic raw-timber base was in a position to
meet the demands of industry. However, there was 
a certain undersupply of raw timber, albeit one 
that declined in particular years. Detailed analyses 
showed a growing deficit as regards raw timber from
broadleaved trees (hardwood), especially as regards
large-dimension special wood or pulpwood. The raw-
-timber base of the State Forests was able to meet the
needs of domestic industry in 1999 only, and this only
in respect of large-dimension special timber.

Bearing in mind the changes in timber resources in
successive years (increase in the area of stands for final
felling, increase in the area of forest, large excess of
increment over harvesting), an increase in the timber
supply needs to be anticipated. However, the balance
produced on the basis of forecasts regarding the supply
of and demand for raw timber in 2010 and 2020 shows
that the State Forests raw-timber base will not be able to
meet domestic industrial demand for merchantable
timber, irrespective of the development variant adopted.
The deficit in raw timber in 2010 may be of as much as
some 3–9 million m3, cf. 4–13 million m3 in 2020. Once
account has been taken of the amount of timber
harvested in private forests and National Parks, the
deficits in question should be brought down to
respective levels of 2–8 and 3–11 million m3. The raw-
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timber base of the State Forests will, however, be
capable of covering the demand from domestic industry
for large-dimension timber. The supply-demand balance
for raw timber also makes it clear that the supply of
medium- or small-dimension timber for energetic
purposes will amount – depending on the trend to
industrial development – to between 0.8 and 2.5 million
m3 in 2010, and 1.5 and 4.6 million m3 in 2020. 

BLP-272: Own funds in the turnover of SF
organisational units – size at different levels of
administration. Performed between 2004 and 2005,
Department of Forestry Economics and Policy, author:
Dr. Assoc. Prof. Janusz Kocel.

The management of turnover capital links up with a
firm’s more important financial decisions serving in the

poda˝y i popytu na surowiec drzewny pokazuje, ˝e
poda˝ drewna Êrednio- i ma∏owymiarowego do celów
energetycznych, w zale˝noÊci od trendu rozwoju prze-
mys∏u, b´dzie wynosi∏a 0,8–2,5 mln m3 w roku 2010
oraz 1,5–4,6 mln m3 w roku 2020. 

BLP-272: Fundusz w∏asny w obrocie jednostek
organizacyjnych Lasów Paƒstwowych – jego wy-
sokoÊç na poszczególnych poziomach zarzàdza-
nia. Okres realizacji: 2004–2005, Zak∏ad Ekonomiki
i Polityki LeÊnej, autor: dr hab. Janusz Kocel.

Zarzàdzanie kapita∏em obrotowym wià˝e si´ z wa˝-
niejszymi decyzjami finansowymi firmy, które majà s∏u-
˝yç maksymalizacji sprzeda˝y oraz utrzymaniu p∏yn-
noÊci finansowej. Dotychczas nie opracowano, dla
potrzeb jednostek organizacyjnych Lasów Paƒstwo-

Prognoza poda˝y i popytu (poda˝ PGL LP minus zapotrzebowanie krajowego przemys∏u) na grubizn´ w roku 2010 i 2020.
Forecast supply and demand (supply from the State Forests National Forest Holding minus demand on the part of domestic industry) 

for merchantable timber in the years 2010 and 2020

Warianty: I – maksymalny, wynikajàcy z przewidywanego popytu globalnego na materia∏y drzewne
II – realny                  wynikajàce z przewidywanego popytu i ró˝nego
III – optymistyczny       tempa produkcji materia∏ów drzewnych

Grubizna ogó∏em, tys. m3

Grubizna ogó∏em, tys. m3

zapotrzebowanie
poda˝

bilans

zapotrzebowanie

poda˝

bilans
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maximisation of sales and maintenance of liquidity. To
date, indicators regarding the contribution of own
capital within turnover have not been devised for the
organizational units of the State Forests.

The aim of the work described here has thus been
to determine such indicators as would reflect of the
situations regarding capital of the aforementioned SF
units, which assist in the financial management of
Forest Districts and SF Regional Directorates. It has
been assumed that the defined component of the
enterprise’s liabilities should not be linked with the
given component of assets for any longer time than
that during which it remains with the enterprise. The
point is that short-term liabilities should be financed by
turnover assests. Fixed assets, on account of their low
level of liquidity, should be entirely covered from own
capital (it being desirable that the index in question is
above 100%). 

The approved balances for the RDSF offices in
Szczecinek and Wroc∏aw served as a basis served as
for a method to determine the level of own funds in the
turnover of the above organizational units. In the
Szczecinek RDSF, the index obtained for coverage of
fixed assets by own capital (as well as long-term
reserves, obligations and settlements) is close to that
set out in litt. and calculated for Forest Districts. In
contrast, the Wroc∏aw RDSF yielded an index differing
significantly from those indicated for Forest Districts.

The study also analysed possibilities for the level of
own funds within turnover to be determined using the
”percentage on sales” method for the Forest Districts.
The calculations show that the method mentioned cannot
be used to determine own funds. The ”percentage on
sales” method assumes that assets and liabilities vary in
direct proportion to sales. This method would only be
suitable for determining demand for turnover capital,
should there be changes in the value of sales.

The studies conducted reveal no significant
relationships between incomes from the sale of
products, materials and goods by the Forest Districts
and their own funds in turnover. There were also no
such linkages between net incomes from the sale of
products, goods and materials and these units’ cycles
of monetary resources. In contrast, there is a significant
relationship between the cycle of monetary resources
and the cover index. The cycle is variously shaped in
the studied organisational units of the State Forests,
and it would be helpful to determine own funds within
turnover separately, for each SF unit.

BLP-276: Assessment of the state and
developmental dynamics of Scots pines of
different origin in sapling stands on the site of a
large forest fire. Performed between 2004 and 2005,
Department of Forestry Management in Industrial
Regions, authors: Zbigniew HawryÊ, Dr. Eng., Prof. Józef

wych, wskaêników okreÊlajàcych wielkoÊç funduszu
(kapita∏u) w∏asnego w obrocie.

Celem pracy by∏o okreÊlenie wskaêników odzwier-
ciedlajàcych sytuacj´ kapita∏owà jednostek organiza-
cyjnych LP, które sà pomocne w gospodarce finanso-
wej nadleÊnictw i regionalnych dyrekcji LP. Przyj´to za-
∏o˝enie, ˝e okreÊlony sk∏adnik pasywów przedsi´bior-
stwa nie powinien byç d∏u˝ej zwiàzany z danym sk∏ad-
nikiem aktywów przedsi´biorstwa ni˝ wynosi okres je-
go pozostawania w przedsi´biorstwie. Pasywa przed-
si´biorstwa o wysokim stopniu wymagalnoÊci powinny
wi´c finansowaç aktywa przedsi´biorstwa o wysokim
stopniu p∏ynnoÊci. Majàtek trwa∏y z uwagi na niski sto-
pieƒ p∏ynnoÊci powinien w ca∏oÊci znaleêç pokrycie
w kapitale w∏asnym (po˝àdane jest, aby wskaênik ten
kszta∏towa∏ si´ powy˝ej 100%). 

Zatwierdzony bilans biur rdLP w Szczecinku i we
Wroc∏awiu sta∏ si´ podstawà opracowania metody
okreÊlania wielkoÊci funduszu w∏asnego w obrocie dla
tych jednostek organizacyjnych. W rdLP w Szczecinku
otrzymano wskaênik pokrycia aktywów trwa∏ych kapi-
ta∏ami w∏asnymi oraz d∏ugoterminowymi rezerwami,
zobowiàzaniami i rozliczeniami, zbli˝ony do okreÊlone-
go w literaturze i obliczonego dla nadleÊnictw. Nato-
miast, w biurze rdLP we Wroc∏awiu uzyskano wskaênik
ró˝niàcy si´ istotnie od wskaêników nadleÊnictw.

W pracy przeanalizowano równie˝ mo˝liwoÊç usta-
lenia wielkoÊci funduszu w∏asnego w obrocie metodà
„procentu od sprzeda˝y” dla nadleÊnictw. Jak wykaza-
∏y obliczenia, wymienionej metody nie mo˝na wykorzy-
staç do obliczenia funduszu w∏asnego w obrocie. Me-
toda „procentu od sprzeda˝y” zak∏ada, ˝e aktywa i pa-
sywa zmieniajà si´ wprost proporcjonalnie do sprze-
da˝y. Metoda ta by∏aby przydatna tylko do okreÊlenia
zapotrzebowania na kapita∏ obrotowy w przypadku
zmian wartoÊci sprzeda˝y.

Przeprowadzone badania wykaza∏y, ˝e nie ma istot-
nych zale˝noÊci mi´dzy przychodami ze sprzeda˝y
produktów, materia∏ów i towarów nadleÊnictw a ich
funduszem w∏asnym w obrocie. Zale˝noÊci takie nie
wyst´pujà równie˝ mi´dzy przychodami netto ze
sprzeda˝y produktów, towarów i materia∏ów a cyklem
Êrodków pieni´˝nych tych jednostek. Wyst´puje nato-
miast istotna zale˝noÊç mi´dzy cyklem Êrodków pie-
ni´˝nych a wskaênikiem pokrycia. Cykl Êrodków pie-
ni´˝nych kszta∏tuje si´ ró˝nie w badanych jednost-
kach organizacyjnych LP. Celowe jest wi´c ustalanie
funduszu w∏asnego w obrocie indywidualnie dla ka˝-
dej jednostki organizacyjnej Lasów Paƒstwowych.

BLP-276: Ocena stanu i dynamiki rozwoju ró˝-
nych pochodzeƒ sosny zwyczajnej w m∏odnikach
na wielkoobszarowym po˝arzysku leÊnym. Okres
realizacji: 2004–2005, Zak∏ad Gospodarki LeÊnej Rejo-
nów Przemys∏owych, autorzy: dr in˝. Zbigniew Haw-
ryÊ, prof. dr hab. Józef Zwoliƒski, dr Gra˝yna Olszow-
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ska, mgr in˝. Irena Matuszczyk, mgr Zygmunt Kwapis,
dr Danuta Syrek.

Na terenie po˝arzyska leÊnego z 1992 r. w Nadle-
Ênictwie Potrzebowice okreÊlano wartoÊç hodowlanà
ró˝nych pochodzeƒ sosny w m∏odocianej fazie jej roz-
woju w warunkach boru Êwie˝ego.

Stwierdzono, ˝e w badanych m∏odnikach, sosna
zwyczajna ró˝nych pochodzeƒ cechuje si´ wzgl´dnie
dobrym wzrostem wysokoÊci, lecz nie wykazuje staty-
stycznie istotnego zró˝nicowania w zale˝noÊci od
proweniencji. Roczne przyrosty bie˝àce wysokoÊci
sosny zwyczajnej, niezale˝nie od pochodzenia, by∏y
istotnie zale˝ne od Êredniej sumy rocznych opadów
z dwóch lat (tzn. roku pomiarowego i poprzedniego)
oraz od Êredniej temperatury z okresu wegetacyjnego
w latach pomiarowych. W m∏odnikach sosnowych

Zwoliƒski, Dr Gra˝yna Olszowska, Irena Matuszczyk,
M.Sc. Eng., Zygmunt Kwapis, M.Sc. and Dr Danuta
Syrek.

The 1992 fire site in Potrzebowice Forest District
was the location for attempts to determine the
silvicultural value of Scots pines of differing origin in
the juvenile developmental phase in conditions of
fresh coniferous forest.

Scots pines of different origins were characterised 
by relatively good heightwise growth, but there were 
no statistically-significant differences between the
provenances. Irrespective of the origin of pines, annual
height increments were dependent to a significant
degree on mean annual precipitation totals over two
years (i.e. the year of measurement and the preceding
one), as well as on the average temperature in the

Roczny bie˝àcy przyrost wysokoÊci sosny zwyczajnej oraz suma opadów atmosferycznych w latach 2002–2004 (NadleÊnictwo Potrzebowice).
Annual height increments in Scots pine and precipitation totals, 2002–2004 (Potrzebowice FD)

Roczny bie˝àcy przyrost wysokoÊci sosny zwyczajnej i Êrednia temperatura w okresie wegetacyjnym w latach 2002–2004 (NadleÊnictwo Potrzebowice).
Annual height increments in Scots pine and mean temperature in growing season, 2002–2004  (Potrzebowice Forest District)

Êredni przyrost wysokoÊci sosny roczna suma opadów
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stwierdzono znaczny wzrost zagro˝enia drzew przez
zwierzyn´. 

Badane pochodzenia sosny zwyczajnej charaktery-
zowa∏y si´ wzgl´dnie dobrym uigleniem (Êrednio 2 –
2,2 roczniki); nieznacznie lepsze stwierdzono w przy-
padku pochodzeƒ sosny bolewickiej i taborskiej ni˝
sosen pochodzeƒ lokalnych. Ocena uszkodzenia apa-
ratu asymilacyjnego na terenie po˝arzyska nie wyka-
za∏a zagro˝enia, w obecnej fazie rozwoju, przez szko-
dliwe owady.

W∏aÊciwoÊci biologiczne gleb (aktywnoÊç enzymów
glebowych, biomasa i aktywnoÊç drobnoustrojów)
wskazujà na utrzymujàcà si´ degradacj´ gleb, pomimo
up∏ywu 12 lat od po˝aru. ZawartoÊci makrosk∏adników
i metali ci´˝kich w ig∏ach ró˝nych pochodzeƒ sosny wy-
kazujà nieznaczne zró˝nicowanie, co Êwiadczy o zbli˝o-
nych w∏aÊciwoÊciach chemicznych gleb powierzchni
badawczych. ZawartoÊci P, K, Mg, Ca w ig∏ach sà ni-
skie, lecz nie wskazujà na potrzeb´ ich uzupe∏niania
przez nawo˝enie. Podobnie niska jest zawartoÊç
N w ig∏ach badanych pochodzeƒ sosny. Kszta∏tuje si´
ona nieznacznie poni˝ej tzw. wartoÊci progowej, jednak
przy obserwowanym wzgl´dnie dobrym wzroÊcie uzu-
pe∏nienie braku tego sk∏adnika nie wydaje si´ koniecz-
ne. Na naturalnym poziomie kszta∏tuje si´ natomiast za-
wartoÊç metali ci´˝kich i siarki w ig∏ach badanych pro-
weniencji sosny, co Êwiadczy o tym, ˝e teren Puszczy
Noteckiej znajduje si´ poza zasi´giem zanieczyszczeƒ
powietrza atmosferycznego.

3) zrealizowane na zlecenie Ministerstwa Ârodo-
wiska

NCR-593: Monitoring biologiczny lasu. Okres re-
alizacji: 2005, Zak∏ad Urzàdzania i Monitoringu Lasu,
Zak∏ad Siedliskoznawstwa, autorzy: mgr in˝. Jerzy
Wawrzoniak, dr in˝. Józef Wójcik, dr in˝. Magdalena
Janek, mgr in˝. Leszek Kluziƒski, mgr Jadwiga Ma∏a-
chowska, mgr Robert Hildebrand, mgr Mieczys∏aw
Pluciak.

Celem prac by∏a ocena poziomu antropopresji na
obszarach leÊnych w ramach programu monitoringu
lasu. Temat obejmowa∏ wykonanie pomiarów i analiz
chemicznych: wód opadowych i st´˝eƒ zanieczysz-
czeƒ powietrza oraz analiz gleb na 148 SPO II rz´du.
Przeprowadzono równie˝ pomiary dendrometryczne
na SPO II rz´du oraz pobrano próbki igliwia bàdê liÊci
do analiz chemicznych. W pierwszym pó∏roczu 2005
roku prowadzono pomiary koncentracji SO2 i NO2

w powietrzu metodà pasywnà na 148 SPO II rz´du
z miesi´cznà ekspozycjà próbników. Ponadto okreÊla-
no wielkoÊç ca∏kowitego depozytu dokonujàc analiz
sk∏adu chemicznego wód opadowych oznaczajàc pH
oraz zawartoÊç Ca, Mg, K, Na, NH4, Fe, Mn, Al, NO3,
SO4, Cl i metali ci´˝kich Cd, Cu, Pb, Zn. W drugim pó∏-
roczu 2005 ograniczono liczb´ powierzchni, na któ-
rych prowadzono pomiary do 86 SPO II rz´du. 

growing season in years of measurement. The threat
posed to trees in the sapling plantations by game
animals was found to have increased markedly. 

Scots pines of the studied origins had relatively
good needle retention (of 2–2.2 years on average).
Bolewicka and Taborska pines were slightly better than
those of local origin. Assessment of Damage to the
assimilatory apparatus in the fire-site area did not
reveal any threat on the part of pest insects at the
current phase of stand development.

Biological properties of soils (activity of soil
enzymes, biomass and activity of microorganisms),
point to the sustained degradation of soils, even 12
years on from the fire. Contents of macrocomponents
and heavy metals in the needles of pines of different
origin differed only slightly, attesting to the similar
chemical properties of soils in the research areas. The
contents of P, K, Mg and Ca in needles are low, though
not so low as to indicate a need for augmentation
through fertilizer treatment. Similarly low are the needle
contents of nitrogen, standing at levels just below the
so-called "threshold". Nevertheless, in this case too,
the observed relatively good growth suggests that no
augmentation of this lacking component is necessary. 

In turn, remaining at or around natural levels are the
contents of heavy metals and sulphur in the needles of
the studied Scots pine provenances, attesting to the
position of the Notecka Forest beyond the reach of
more serious atmospheric pollution.

3) commissioned by the Ministry of the
Environment

NCR-593: Biological monitoring of forests.
Performed in 2005, Department of Forest Surveys and
Monitoring, Department of Forest Site Science, authors:
Jerzy Wawrzoniak, M.Sc. Eng., Józef Wójcik, Dr. Eng.,
Magdalena Janek, Dr. Eng., Leszek Kluziƒski, M.Sc.
Eng., Jadwiga Ma∏achowska, M.Sc., Robert Hildebrand,
M.Sc. and Mieczys∏aw Pluciak, M.Sc.

The work aimed to further use the programme of
forest monitoring in assessing anthropopressure on
forest areas. Measurements were made and chemical
analyses carried out, including of precipitation waters
and pollutant concentrations in the air, as well as in
soils on the 148 level-II permanent observation plots.
Dendrometric measurements were also made on the
plots, and needles or leaves sampled for chemical
analysis. Concentrations of SO2 and NO2 in the air
over the 148 plots were also measured in the first half-
year of 2005, using the passive method with month-
long exposures of samplers. In addition, total inputs
were determined for the plots through analysis of the
chemical composition of precipitation waters  (as
regards pH, Ca, Mg, K, Na, NH4, Fe, Mn, Al, NO3, SO4

and Cl, plus the heavy metals Cd, Cu, Pb and Zn). In
the second half of 2005 the number of level-II
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W 2005 roku prowadzono pomiary opadów podko-
ronowych i roztworów glebowych na jednej powierzch-
ni obserwacyjnej II rz´du zlokalizowanej w NadleÊnic-
twie Chojnów. Wykonywano pobór próbek do analiz
chemicznych z 15 chwytników podkoronowych,
6 chwytników wód sp∏ywajàcych po pniu i 20 tensjo-
metrów do pobierania roztworów glebowych na
dwóch g∏´bokoÊciach (po 12 na ka˝dej g∏´bokoÊci)
w cyklu miesi´cznym. Próbki poddano analizie che-
micznej oznaczajàc: pH, Ca, Mg, K, Na, NH4, Fe, Mn,
Al, NO3, SO4, Cl, Cd, Cu, Pb, Zn. W drugim pó∏roczu
2005 roku zrezygnowano z pomiarów sp∏ywu po
pniach. 

NCR-610: Sta∏e obserwacje procesów hydrolo-
gicznych i erozyjnych w leÊnych obszarach gór-
skich. Okres realizacji: 1996–2005, Zak∏ad Siedlisko-
znawstwa, autorzy: prof. dr hab. Edward Pierzgalski, dr
in˝. Magdalena Janek, dr in˝. Jan Tyszka, mgr in˝. Micha∏
Wróbel, mgr in˝. Krystyna Kucharska, Andrzej Stolarek.

Celem prac zapoczàtkowanych w 1996 r. jest pe∏-
niejsze wyjaÊnienie zmian zachodzàcych w obiegu
wody w zlewniach potoków górskich wskutek kl´ski
ekologicznej w latach 80-tych ubieg∏ego stulecia
i ponownego zalesienia powierzchni pozbawionych
drzewostanów. Badania sà prowadzone w Sudetach
Zachodnich w zlewniach trzech potoków (Czerniaw-
ka, P∏óczka, Ciekoƒ) w NadleÊnictwie Szklarska Po-
r´ba oraz w Karpatach w zlewni potoku Bystra
w NadleÊnictwie W´gierska Górka. Zlewnie badaw-
cze wyposa˝one sà w urzàdzenia do ciàg∏ej rejestra-
cji wybranych elementów hydrologicznych charakte-
ryzujàcych obieg wody w zlewni: limnigrafy do reje-
stracji stanów wody, przelewy cechowane do oceny
nat´˝enia przep∏ywu, pluwiografy do rejestracji nat´-

observation plots subject to measurement was
reduced to 86. 

Also analysed in 2005 – at one level-II observational
plot located in Chojnów Forest District – was
precipitation under the tree canopy and the soil solution.
Sampling for chemical analyses involved 15 under-
canopy collectors, 6 vessels capturing water running
down the trunk and 20 tensiometers sampling soil
solution over the monthly cycle at two depths.
Determinations for pH, Ca, Mg, K, Na, NH4, Fe, Mn, Al,
NO3, SO4, Cl, Cd, Cu, Pb and Zn were made with these
samples. Measurements of runoff down trunks was
abandoned in the second half of 2005. 

NCR-610: Permanent observations of hydrolo-
gical and erosion processes in forested mountain
areas. Performed between 1996 and 2005, Depart-
ment of Forest Site Science, authors: Prof. Edward
Pierzgalski, Magdalena Janek, Dr. Eng., Jan Tyszka,
Dr. Eng., Micha∏ Wróbel, M.Sc. Eng., Krystyna
Kucharska, M.Sc. Eng. and Andrzej Stolarek.

The aim of the work begun in 1996 was to account
more fully for changes in the water cycle ongoing in the
basins of mountain brooks in the face of an
environmental disaster unfolding in the 1980s, followed
by reforestation of areas deprived of their tree stands.
The studies in question are taking place in the Western
Sudety Mountains of Poland, within the drainage basins
of the Czerniawka, P∏óczka and Ciekoƒ Brooks in
Szklarska Por´ba Forest District, as well as in the
Carpathians within the basin of the Bystra Brook in
W´gierska Górka FD. Apparatus introduced into the study
basins provides for constant registration of selected
hydrological elements that may characterise cycling of
water within them. Limnographs record the water level,

¸adunek azotu (azotanowego i amonowego razem) w wodach opadowych oraz odp∏ywajàcych ze zlewni rzeki Ciekoƒ w latach 1994–2004.
Load of nitrogen (nitrate-N and ammonium-N combined) in precipitation waters and those flowing out from the basin of the River Ciekoƒ in the years 1994–2004.

¸a
du

ne
k 

N 
[k

g 
. h

a-1
]

N-opad

N-odp∏yw

Rok

Ciekoƒ



74

˝enia opadu oraz deszczomierze do okreÊlenia przy-
chodu opadów. 

Temat jest realizowany w etapach rocznych, zakres
prac w poszczególnych latach jest zró˝nicowany.
Obejmuje sta∏e pomiary w zlewniach badawczych
oraz zagadnienia, których podj´cie jest uzasadnione
wynikami badaƒ we wczeÊniejszych etapach. W roku
hydrologicznym 2005 przeprowadzono pomiary iloÊci
opadów i odp∏ywów oraz ich sk∏adu chemicznego,
a tak˝e ocen´ intensywnoÊci denudacji chemicznej
i glebowej. Przeanalizowano wst´pne wyniki badaƒ
dotyczàcych jakoÊci wód opadowych i odp∏ywowych
w badawczych zlewniach IBL w Sudetach w okresie
1994–2004. 

Z badaƒ tych wynika, ˝e w analizowanym okresie
zakwaszenie opadów atmosferycznych na terenie Su-
detów ulega∏o zmniejszeniu: wartoÊci pH wzros∏y od
3,7–4,1 na poczàtku lat 90-tych do 4,6–5,1 w ostatnich
latach. Wyraênie zmniejsza∏a si´ zawartoÊç jonów siar-
czanowych, azotanowych oraz chlorkowych w wo-
dach opadowych. Zmniejsza∏o si´ równie˝ zakwasze-
nie wód potoków sudeckich, a tak˝e iloÊç jonów siar-
czanowych, azotanowych, chlorkowych oraz amono-
wych. Stwierdzono zmniejszajàce si´ wymywanie
wapnia, magnezu, potasu, glinu, manganu i ˝elaza.
W ostatnim okresie we wszystkich trzech zlewniach
sudeckich kumulowane by∏y jony azotanowe oraz
amonowe, wymywane zaÊ by∏y jony siarczanowe,
wapƒ, magnez i sód. Wyniki badaƒ wskazujà, ˝e w la-
tach 1994–2004 poprawi∏y si´ ogólne warunki od˝y-

while the intensity of flow is assessed using calibrated
weirs. Pluviographs determine the intensity of precipitation
and rain gauges provide data on incoming precipitation. 

The project is being performed in annual stages, with
the scope of the work done from one year to another
varying. Constant measurements within the basins have
been augmented by work on topics whose further
investigation is seen to be justified in the light of obtained
results. The report encompasses the results of rainfall
and flow measurements, as well as details of the
chemical composition of water and assessments of
the intensity of chemical and soil denudation in the
hydrological year 2005. There is also a preliminary
synthesis of results concerning the quality of
precipitation waters and flow in the FRI study basins
over the whole period 1994–2004. 

The research is showing that rain in the Sudety
Mountains has become less acid over the study period
– pH values have moderated from the 3.7–4.1 noted at
the outset to 4.6–5.1 recently. Concentrations of
sulphate, nitrate and chloride ions in precipitation have
also declined, as has the level of acidity – and the
sulphate, nitrate, chloride and ammonium-nitrogen
contents – in the waters of the mountain brooks. The
intensity of leaching of calcium, magnesium, potassium,
aluminium, manganese and iron has declined. In the
recent period, all three Sudety basins have witnessed
the cumulation of nitrate and ammonium ions, while
sulphate, calcium, magnesium and sodium ions have
been leached. The results therefore point to an

Pomiar opadu na wiatro∏omie w zlewni potoku Czerniawka.
Measuring of the rainfall at a windblow in the drainage basin of the Czerniawka creek
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wiania roÊlin, co w dalszej perspektywie niewàtpliwie
wp∏ynie pozytywnie na zdrowotnoÊç oraz stabilnoÊç
drzewostanów w Sudetach.

4) zrealizowane na zlecenie Ministerstwa Ârodo-
wiska, finansowane przez Narodowy Fundusz
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej

3-U-36: Gospodarka leÊna na terenach zurbani-
zowanych. Okres realizacji: 2004–2005, Zak∏ad Eko-
nomiki i Polityki LeÊnej IBL, autorzy: dr hab. Stanis∏aw
Zajàc, mgr in˝. Katarzyna Laskowska, mgr in˝. Dariusz
Wrzos, mgr in˝. Jaros∏aw Bia∏ek. 

Podstawowym obiektem badaƒ by∏y lasy po∏o˝one
na terenie ¸odzi i w bezpoÊrednim jej sàsiedztwie
(nadleÊnictwa: Brzeziny, Grotniki i Kolumna), a tak˝e
z dala od aglomeracji ∏ódzkiej (nadleÊnictwa: Wieluƒ,
Przedbórz i Opoczno). 

Zaproponowane w pracy modelowe sposoby zago-
spodarowania lasu i udzia∏u spo∏ecznoÊci lokalnych
w kszta∏towaniu trwa∏ej gospodarki leÊnej na terenach
zurbanizowanych, uzale˝nione sà przede wszystkim
od warunków naturalnych, m.in. siedliska, zasi´gu ga-
tunków i potrzeb (preferencji) obecnych i przysz∏ych
u˝ytkowników lasu. Znaczàce dysproporcje mi´dzy
potrzebami a mo˝liwoÊciami Êwiadczenia okreÊlonych
funkcji lasu powodujà konflikty w relacji: gospodarka
leÊna – spo∏eczeƒstwo. 

Przeprowadzone badania pozwoli∏y okreÊliç poten-
cjalne mo˝liwoÊci Êwiadczenia poszczególnych funk-
cji lasu oraz rzeczywistà intensywnoÊç ich wykorzysta-

improvement in overall conditions for plant nutrition over
the years 1994–2004, something that will undoubtedly
have a positive long-term influence on the state of health
and stability of tree stands in the Sudety Mountains.

4) commissioned by the Ministry of the
Environment and supported financially by the
National Fund for Environmental Protection and
Water Management

3-U-36: Forest management in urbanised areas.
Performed between 2004 and 2005, Department of
Forestry Economics and Policy, authors: Dr. Assoc. Prof.
Stanis∏aw Zajàc, Katarzyna Laskowska, M.Sc. Eng., Da-
riusz Wrzos, M.Sc. Eng. and Jaros∏aw Bia∏ek, M.Sc. Eng.

The main subjects of the research are forest areas
located within the city of ¸ódê or its immediate vicinity
(Forest Districts of Brzeziny, Grotniki and Kolumna), or
else far from the ¸ódê agglomeration (in Wieluƒ,
Przedbórz and Opoczno FDs). 

The model methods of forest management and
local-community participation proposed here for the
development of sustainable forest management in
urbanised areas are first and foremost dependent on
natural conditions (site, species ranges), as well as the
needs (preferences) of present and future user-
recipients of forest functions. Any more major
disproportions between needs and the possibilities for
defined forest functions to be supplied give rise 
to conflicts within the forest management-society
relationship. 

Zagospodarowanie turystyczne w lasach na terenach zurbanizowanych (fot. J.Bia∏ek).
Tourist management in forests in urbanised areas (photo J.Bia∏ek)
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nia, a tak˝e charakter oraz si∏´ powiàzaƒ mi´dzy spo-
sobem u˝ytkowania lasów miejskich i w strefie pod-
miejskiej. Analiza porównawcza wskaêników ekono-
miczno-finansowych wybranych obiektów badaƒ (jed-
nostek gospodarczych) wykaza∏a, ˝e przy zbli˝onych
cechach przyrodniczo-ekologicznych tych obiektów,
poziom wskaêników o charakterze ekonomiczno-fi-
nansowym jest zró˝nicowany w zale˝noÊci od miejsca
po∏o˝enia tych jednostek wzgl´dem aglomeracji miej-
skich i stopnia nasilenia ruchu turystycznego i rekre-
acyjnego na ich terenach. 

Analiza mo˝liwoÊci stosowania okreÊlonych metod
hodowli, ochrony i u˝ytkowania lasów miejskich, w tym
zw∏aszcza sposobów odnowienia lasu (rodzaju r´bni),
wi´êby sadzenia, sposobu i nasilenia ci´ç piel´gnacyj-
nych, wprowadzania podszytów i dolnych pi´ter, a tak-
˝e metod profilaktyki i zwalczania grzybów i owadów
zagra˝ajàcych stabilnoÊci lasu umo˝liwi∏a:

u opracowanie modelowych, zalecanych sposo-
bów zagospodarowania lasu na obszarach zurbanizo-
wanych na przyk∏adzie Lasów Miejskich w ¸odzi,

u opracowanie modelowych propozycji wspó∏-
uczestnictwa lokalnych spo∏ecznoÊci w kszta∏towaniu
trwa∏ej gospodarki leÊnej.

Na podstawie analizy i oceny stanu zasobów le-
Ênych miasta ¸ódê, a tak˝e organizacji, finansowania
i zarzàdzania tymi zasobami w zale˝noÊci od formy
w∏asnoÊci gruntów leÊnych zaproponowano w odnie-
sieniu do Lasów Miejskich w ¸odzi (lasy komunalne)
modyfikacj´ istniejàcych struktur organizacyjno-funk-
cjonalnych, uwzgl´dniajàcych dynamiczny charakter
zmian warunków przyrodniczych i spo∏ecznych go-
spodarowania w tych lasach. Projekt zak∏ada utworze-
nie trzech publicznych, leÊnych gospodarstw ochron-
nych (lasy o szczególnym znaczeniu ochronnym, lasy
o znaczeniu ochronnym i lasy publiczne miast i obsza-
rów zurbanizowanych) oraz dwóch gospodarstw nie-
publicznych (lasy o stanie siedlisk zbli˝onych do natu-
ralnych i inne lasy niepubliczne).

Modelowe propozycje udzia∏u spo∏eczeƒstwa
w zarzàdzaniu lasem zak∏adajà wyró˝nienie obsza-
rów leÊnych o znaczeniu strategicznym (o powierzch-
ni powy˝ej 500 ha), w´z∏owym (powy˝ej 50 ha), lokal-
nym (powy˝ej 10 ha) i osiedlowym (powy˝ej 1 ha).
Dla ka˝dej z wyró˝nionych kategorii okreÊlono zakres
wspó∏udzia∏u spo∏eczeƒstwa w realizacji modelu
trwale zrównowa˝onej gospodarki leÊnej. Przedsta-
wiono równie˝ przyk∏ad szczegó∏owych propozycji
w tym zakresie na szczeblu lokalnym (na przyk∏adzie
osiedla domków jednorodzinnych w ¸odzi), w tym
potrzeb´ powo∏ania przez mieszkaƒców osiedla or-
ganizacji po˝ytku publicznego oraz powierzenie tej
organizacji przez gmin´ m. ¸odzi nieruchomoÊci le-
Ênych. 

The research allowed for a determination of the
potential for different forest functions to be discharged,
as well as their real intensity of use, and the nature and
strength of the linkage between the means of utilisation
of urban forests and those in the suburban zone.
Comparative economic and financial analysis of
selected research subjects (economic units) showed
that, where natural and ecological features are similar,
the values for indicators of an economic or financial
nature vary in relation to location vis-á-vis urban
agglomerations, and the intensity of tourist and
recreational use made of these areas. 

The possibilities of particular methods in silviculture,
protection and utilisation being applied in urban forests
were analysed, with particular emphasis being laid on
means of forests regeneration (type of felling), the
arrangements used in planting, methods and
intensities of tending measures, the introduction of an
understorey and other lower layers, and methods of
forecasting and combating the fungi and insects
threatening stability. On the basis of this, it was possible:

u to draw up recommended (model) methods by
which to manage forest in urbanised areas (as
exemplified by the City Forests in ¸ódê),

u to devise model proposals for co-participation of
local communities in the pursuit of sustainable forest
management.

On the basis of the analysis and an assessment of
the state of forest resources in the city of ¸odê, as well
as the organisation, funding and management of those
resources in relation to form of ownership, proposals
the modification of the existing organizational and
functional structures there were made, with account
being taken of the dynamic nature of changes in natural
and social conditions. The draft proposal assumes the
establishment of three publicly-owned protective forest
holdings (forests of particular protective significance,
forests of protective significance and public forests of
cities and urbanised areas), as well as two non-public
holdings (forests with sites in a near-natural state and
other non-public forests).

The model proposals as regards local-community
participation in forest management assume
identification of forest areas of strategic significance
(covering more than 500 ha), nodal significance (over
50 ha), local significance (over 10 ha) and estate-level
significance (over 1 ha). Determined for each of these
categories was the scope for the public to co-
participate in implementation the model of sustainable
forest management. Examples of detailed proposals
at local level were also presented (e.g. for an estate of
single-family housing in ¸ódê), note being taken of the
need for estate residents to set up an organisation
serving the public good, which could have
responsibility for forested land conferred upon it by the
local authorities in ¸ódê.
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3-U-39: Ekonomiczna analiza problemów i metod
gospodarowania w lasach po∏o˝onych w zasi´gu
oddzia∏ywania obszarów zurbanizowanych, okres
realizacji: 2005, Zak∏ad Ekonomiki i Polityki LeÊnej, auto-
rzy: dr hab. Stanis∏aw Zajàc, mgr in˝. Oksana Pawlisz-
czuk (Uniwersytet Techniczno-LeÊny we Lwowie).

W opracowaniu przeanalizowano zagadnienia doty-
czàce lasów miejskich w wybranych krajach europej-
skich, w tym:

u rozwiàzania organizacyjne i prawne w lasach
miejskich,

u aspekty ekonomiczne i metody zagospodarowa-
nia lasów na obszarach zurbanizowanych w Finlandii
(Helsinki), Austrii (Wiedeƒ) i na Ukrainie (Lwów),

u stopieƒ i zakres oddzia∏ywania spo∏eczeƒstwa na
lasy obszarów zurbanizowanych.

Przeglàd literatury przedmiotu dotyczy∏ aspektów
ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych gospo-
darki leÊnej na terenach zurbanizowanych. Szczegó∏o-
wo przeanalizowano aspekty spo∏eczno-ekonomiczne
lasów miejskich, w tym zw∏aszcza ich funkcje: rekre-
acyjne, estetyczne, kulturowe i duchowe. Ekonomicz-
na analiza gospodarki leÊnej na zurbanizowanych te-
renach umo˝liwia okreÊlenie najlepszych sposobów
wykorzystania tej kategorii lasu i spe∏nienia wzrastajà-
cych potrzeb spo∏eczeƒstwa.

Ustalono, ˝e istotnym aspektem ekonomicznym la-
sów miejskich jest zwi´kszenie korzyÊci p∏ynàcych
z nich poprzez usprawnienie zarzàdzania gospodarkà
leÊnà. Proponowane sposoby rozwiàzania tego proble-
mu uwzgl´dniajà m.in.: wybór gatunków drzew najlepiej
przystosowanych do du˝ego nasilenia ruchu turystycz-
nego i rekreacyjnego, wykorzystanie najlepszych metod
technicznych hodowli, ochrony i u˝ytkowania lasu, za-
pewnienie Êrodków finansowych, monitoring stanu lasu
i ochron´ zasobów leÊnych. Wybór sposobu korzysta-
nia z lasu (rekreacja, wypoczynek, ca∏kowita ochrona,
czy produkcja drewna) zale˝y nie tylko od potencjal-
nych funkcji lasu, ale i od wielu czynników socjalnych
i ekonomicznych, po∏àczonych z podstawowymi za∏o-
˝eniami koncepcji zrównowa˝onego rozwoju.

W pracy przedstawiono równie˝ korzyÊci ekonomicz-
ne i socjalne z lasów po∏o˝onych na terenach zurbani-
zowanych. Wa˝nym zagadnieniem sà tak˝e konflikty
zwiàzane z lasami i gospodarkà leÊnà na tych terenach.
KorzyÊci ekonomiczne z tej kategorii lasów wyceniane
sà za pomocà ró˝nych metod. Wycena jest szczególnie
wa˝na przy tworzeniu planu urzàdzania oraz innych pla-
nów i programów. Sumaryczna wartoÊç ekonomiczna
sk∏ada si´ z wartoÊci bezpoÊrednich korzyÊci finanso-
wych (zysku) oraz wartoÊci spo∏ecznych, wynikajàcych
z wykorzystania lub te˝ zachowania zasobów natural-
nych. Dla okreÊlenia wartoÊci lasów na terenach zurba-
nizowanych najcz´Êciej wykorzystywane sà:

u metoda hedonistyczna (Hedonic pricing method
– HPM),

3-U-39: An economic analysis of management
problems and methods in forests within the zone
of impact of urbanised areas. Performed in 2005:
2005, Department of Economics and Forest Policy,
authors: Dr. Assoc. Prof. Stanis∏aw Zajàc, Oksana
Pawliszczuk, M.Sc. Eng. (Ukrainian State University of
Forestry and Wood Technology in Lviv).

The work considered aspects relating to urban
forests in selected European countries, including:

u organisational and  legal solutions,
u economic aspects and methods of management

as exemplified by urbanised forests in Finland
(Helsinki), Austria (Vienna) and Ukraine (Lviv),

u the degree and scope of the public’s impact.
The subject literature on economic, legal and

organizational aspects of forest management in
urbanised areas was reviewed. Socioeconomic aspects
of urban forests, especially their recreational, aesthetic,
cultural and spiritual functions, were analysed in detail.
Economic analysis of management in such urbanised
areas also allowed the best means of utilising forest of
this category and meeting society’s growing needs to
be determined.

It was established that a significant economic
aspect in urban forests is to increase the benefits
flowing from them by streamlining management.
Proposed methods of resolving this problem take
account, inter alia, of the selection of tree species best
adapted to the high-intensity tourist and recreational
traffic, the use of best technical practices in
silviculture, the protection and utilisation of forest, the
securing of the necessary financial means, monitoring
of the state of the forest and the protection of forest
resources. The choice of means by which to utilise
forest (recreation, rest, strict protection or timber
production) depends, not only on potential forest
functions, but also on many social and economic
factors linked up with the basic assumptions to the
sustainable development concept.

The work also presents the economic and social
benefits from forests located in urbanised areas. Of
importance here are the conflicts arising over forests
and forestry. The economic benefits accruing from
forests of this category are assessed using different
methods. Valuation is particularly important as a
management plan is being devised, or else a plan or
programme of another kind. Overall economic value is
made up of the values of direct financial benefits
(profit), plus value to society resulting from either the
utilisation or the preservation of natural resources. The
determination of the value of forests in urbanised
areas most often makes use of:

u the hedonic pricing method – HPM,
u the contingent valuation method – CVM,
u the travel cost method – TCM.
These methods provide for the monetary estimation of
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u metoda kontyngentowa (Contingent valuation me-
thod – CVM),

u metoda kosztów podró˝y (Travel cost method –
TCM).

Wymienione metody umo˝liwiajà pieni´˝nà wycen´
zysków ekonomicznych z lasów. W metodach tych
istotne sà oceny ewentualnych dochodów i wydatków,
zwiàzanych z wykorzystaniem ró˝nych funkcji ekosys-
temów leÊnych na terenach zurbanizowanych. 

W pracy przedstawiono równie˝ wybrane zagadnie-
nia organizacyjno–prawne gospodarki leÊnej oraz
podstawowe problemy lasu i leÊnictwa na terenach
zurbanizowanych w wybranych miastach europejskich
(badania obj´∏y 16 miast). Zwrócono uwag´ na gatun-
kowà struktur´ lasów, fragmentacj´, dominujàce funk-
cje oraz koniecznoÊç analizy procesu podejmowania
decyzji w zakresie zarzàdzania i planowania w odnie-
sieniu do tej kategorii lasów.

Analiz´ aspektów ekonomicznych, prawnych i orga-
nizacyjnych gospodarki leÊnej na terenach zurbanizo-
wanych przeprowadzono na przyk∏adzie lasów miej-
skich w Helsinkach, w Wiedniu, w Warszawie i we Lwo-
wie. WielkoÊç tych lasów, ich funkcje, a tak˝e aspekty
ekonomiczne i organizacyjno-funkcjonalne sà bardzo
zró˝nicowane.

12-U-31: Weryfikacja zasobów genetycznych
wybranych gatunków drzew leÊnych i kategorii
baz nasiennych w zwiàzku z wdro˝eniem przepi-
sów ustawy o leÊnym materiale rozmno˝eniowym
ze szczególnym uwzgl´dnieniem przynale˝noÊci
leÊnego materia∏u podstawowego (LMP) do re-
gionów pochodzenia. Okres realizacji: 2003–2005,
Zak∏ad Genetyki i Fizjologii Drzew LeÊnych, autorzy: dr
in˝. Jan Kowalczyk, mgr in˝. Jan Matras, dr Justyna
Nowakowska, dr in˝. Krzysztof Rakowski, dr in˝. An-
drzej Za∏´ski.

W badaniach nad weryfikacjà obowiàzujàcej obec-
nie w Polsce regionalizacji nasiennej (Rozporzàdzenie
Ministra Ârodowiska z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie
wykazu obszarów i map regionów pochodzenia leÊne-
go materia∏u podstawowego – Dz. U. 04, Nr 67, poz.
621) stwierdzono przydatnoÊç markerów molekular-
nych do ustalania przynale˝noÊci leÊnego materia∏u
podstawowego (LMP) do okreÊlonych regionów po-
chodzenia. Regionalizacja nasienna ma na celu za-
chowanie istniejàcej zmiennoÊci genetycznej oraz
ochron´ produkcyjnych mo˝liwoÊci podstawowych
gatunków drzew leÊnych. 

Za∏o˝ono, ˝e przenoszenie leÊnego materia∏u roz-
mno˝eniowego (LMR) w ramach regionów charaktery-
zujàcych si´ stosunkowo wyrównanymi warunkami sie-
dliskowymi nie powinno mieç istotnego wp∏ywu na pro-
dukcyjnoÊç miejscowych populacji. Wraz z podzia∏em
kraju na regiony pochodzenia LMR okreÊlone zosta∏y
zasady jego przenoszenia (Rozporzàdzenie Ministra

economic benefits due to forests. Of major significance
to them are assessments of possible income and
expenditure associated with the use of different functions
of forest ecosystems in urbanised areas. 

The work also presents selected organisational and
legal issues connected with forest management, as
well as major problems faced by forests and forestry
in urbanised areas (16 selected European cities).
Attention is drawn to the species structure of forests,
to fragmentation, to the dominant function and to the
need for the decision-making process to be analysed
in respect of administration and planning in forests of
this specific category.

The analysis of economic, legal and organisational
aspects of forest management in urbanised areas was
carried out using the examples of forests in Helsinki,
Vienna, Warsaw and Lviv. The forests in question differ
markedly in terms of size and function, as well as
organizational and functional aspects.

12-U-31: Verification of the genetic resources of
selected forest tree species and categories of
seed base in connection with the implementation
of provisions of the Forest Reproductive Materials
Act, with particular account taken of the affinities
of ”basic material” as regards regions of origin.
Performed between  2003 and 2005, Department of
Forest Genetics and Tree Physiology, authors: Jan
Kowalczyk, Dr. Eng. Jan Matras, M.Sc. Eng., Dr
Justyna Nowakowska, Krzysztof Rakowski, Dr. Eng.
and Andrzej Za∏´ski, Dr. Eng.

Work to verify the division of Poland into seed
regions currently in force (by virtue of the Regulation of
the Minister of the Environment of March 9th 2004 on a
list of areas and map of regions of origin of basic
material – Official Journal of Laws 04, No.  67, item
621) reported the suitability of molecular markers in
establishing affinities of basic forest material (LMP)
with respect to defined regions of origin. The division
into seed regions aims to preserve existing genetic
variability and protect the productive capabilities of the
main species of forest tree. 

It was assumed that the transfer of forest reproductive
material (LMR) within the framework of regions
characterised by relatively similar site conditions should
not have a significant influence on the productivity of
local populations. Alongside the division of the country
into regions of origin of LMR there was a determination
of principles for the transfer thereof (Regulation of the
Minister of the Environment of April 19th 2004 on the use
of forest reproductive material beyond its region of origin
– Official Journal of Laws 04, No. 84, item 791). The so-
-called regions of provenance in which particularly
valuable populations are to be found may not be made
subject to inward transfers of forest reproductive
material from seed bases of lower quality. In delimiting
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Ârodowiska z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wyko-
rzystania leÊnego materia∏u rozmno˝eniowego poza re-
gionem jego pochodzenia – Dz. U. 04, Nr 84, poz. 791).
Do tzw. regionów matecznych, w których znajdujà si´
szczególnie cenne populacje, nie mo˝na sprowadzaç
LMR z zewnàtrz, z baz nasiennych gorszej jakoÊci. Przy
wyznaczaniu granic regionów matecznych wzi´to pod
uwag´ m.in. rozmieszenie bazy nasiennej, a w szcze-
gólnoÊci wy∏àczonych drzewostanów nasiennych
(WDN) i drzew doborowych (DD), najcenniejszych ro-
dzimych proweniencji gatunków drzew obj´tych regio-
nalizacjà oraz, co narzucajà przepisy UE, przebieg gra-
nic gmin. Dotychczas nie prowadzono w Polsce badaƒ
weryfikujàcych jednorodnoÊç zasobów genetycznych
w wyznaczonych w powy˝szy sposób regionach. 

Istnieje jednak du˝e prawdopodobieƒstwo, szcze-
gólnie w przypadku gatunków, u których w ostatnim
stuleciu przewa˝a∏o sztuczne odnowienie, ˝e popula-
cje w wyznaczonych wed∏ug powy˝szych regu∏ regio-
nach pochodzenia nie sà genetycznie jednorodne. Je-
Êli zró˝nicowanie wynika z naturalnej zmiennoÊci we-
wnàtrzpopulacyjnej to jest ono akceptowalne. JeÊli jed-
nak jest spowodowane sztucznym wprowadzeniem in-
nego materia∏u, to ta zmiennoÊç powinna zostaç wyeli-
minowana. Dlatego przeprowadzono analizy fenotypo-
we i genetyczne drzewostanów w wybranych regio-
nach pochodzenia sosny zwyczajnej (205 i 601) oraz
d´bu szypu∏kowego (103 i 308). Jako kontrolne wybra-
no drzewostany le˝àce poza tymi regionami w pobli˝u
ich granicy. Analizy fenotypowe obejmowa∏y przyrosty
pierÊnicy i wysokoÊci, ocen´ prostoÊci strza∏y, szero-
koÊç korony, oczyszczenie strza∏y, d∏ugoÊç korony, gru-
boÊç ga∏´zi, kàt wyrastania ga∏´zi oraz wyst´powanie
kwiatów. Analizy genetyczne dotyczy∏y haplotypów mi-
tochondrialnego DNA (u sosny) lub chloroplastowego
DNA (u d´bu). Analizy fenotypowe nie da∏y jedno-
znacznych wyników, natomiast na podstawie rezulta-
tów analiz genetycznych mo˝na uznaç, ˝e granice ba-
danych regionów pochodzenia d´bu zosta∏y wyzna-
czone prawid∏owo, regiony zaÊ sosny mog∏yby zostaç
poszerzone o niektóre przyleg∏e do nich gminy.

19-U-38: Rola lasów i gospodarki leÊnej
w kszta∏towaniu bilansu CO2 w Polsce – studium
pilota˝owe. Okres realizacji: 2002–2005, Zak∏ad Urzà-
dzania i Monitoringu Lasu, Zak∏ad Ekologii Lasu i ¸o-
wiectwa, Zak∏ad Siedliskoznawstwa, Katedra Hodowli
Lasu SGGW, Katedra Systemów Krajobrazowych KUL,
autorzy: dr in˝. Roman Michalak, prof. dr hab. Kazimierz
Rykowski, dr in˝. Marek Jab∏oƒski, dr in˝. Józef Wójcik,
prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki, prof. dr hab. Igor
Kozak 

Ramowa Konwencja o Zmianach Klimatycznych
oraz ustanowiony przez Strony Konwencji Protokó∏
z Kioto wskaza∏y na dzia∏ania gospodarcze zwiàzane
z lasami, jako na narz´dzia sprzyjajàce redukcji kon-

the regions, account was taken inter alia of the
distribution of the seed base, above all of plus seed
stands (WDN) and plus trees (DD), the most valuable
native provenances of tree species taken account of in
the division into regions and – in line with obligations
under EU regulations – the courses to the boundaries of
Poland’s gminas (local-authority areas). To date, no work
has been done in Poland to verify the homogeneity of
genetic resources in the regions designated in the
above way. 

However, there is a high probability (especially in
the case of species for which artificial regeneration
prevailed in the last century) that populations in the
regions designated in line with the above rules do not
have genetically uniform origins. If the diversity reflects
natural intra-population variability, then this is
acceptable. However, if it has been brought about by
the artificial introduction of other material, then the
variability in question will need to be eliminated. It was
for this reason that the Department carried out
phenotypic and genetic analyses of stands in selected
regions of origin of Scots pine (205 and 601), as well
as pedunculate oak (103 and 308). The stands
selected as controls lie beyond the regions in
question, if close to their boundaries. 

Phenotypic analyses took in increments in breast-
-height diameter and height, an assessment of the
straightness of trunks and width of crowns, the
cleanness of trunks and length of crowns, the
thickness of branches and angle of branching and the
occurrence of flowers. The genetic analyses were
concerned with haplotypes of mitochondrial DNA (in
pines) or chloroplast DNA (in oaks). 

While phenotypic analyses did not offer unambi-
guous results, the genetic analyses suggest that the
boundaries of the studied regions of origin of oak have
indeed been designated appropriately, while the
regions for pine could be enlarged to include some
gminas adjacent to them.

19-U-38:  The role of forests and forest
management in shaping the CO2 balance in Poland
– a pilot study. Performed between 2002 and 2005,
Department of Forest Surveys and Monitoring,
Department of Forest Ecology and Wildlife Management,
Department of Forest Site Science, Warsaw Agricultural
University Department of Silviculture, Catholic University
of Lublin Department of Landscape Systems, authors:
Roman Michalak, Dr. Eng., Prof. Kazimierz Rykowski,
Marek Jab∏oƒski, Dr. Eng., Józef Wójcik, Dr. Eng., Prof.
Bogdan Brzeziecki and Prof. Igor Kozak 

The UN Framework Convention on Climate Change
and Kyoto Protocol thereto agreed by the Conference
of the Parties points to economic activity in connection
with forests as an instrument favouring reduced
concentrations of CO2 in the atmosphere. In line with
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centracji CO2 w atmosferze. Zgodnie z za∏o˝eniami,
w pracy nawiàzano do prowadzonych równolegle ba-
daƒ nad wielkoobszarowà inwentaryzacjà lasu. Wyniki
pilota˝u inwentaryzacji wielkoobszarowej pos∏u˝y∏y ja-
ko podstawa do obliczenia wielkoÊci w´gla wiàzanego
w biomasie drzewnej. Wielkoobszarowa inwentaryza-
cja lasu zosta∏a te˝ przeanalizowana jako êród∏o infor-
macji dla raportowania w ramach Protoko∏u z Kioto. 

Wykorzystujàc wyniki ze sta∏ych powierzchni ob-
serwacyjnych II rz´du monitoringu lasu przeanalizowa-
no mo˝liwoÊç szacowania zawartoÊci w´gla organicz-
nego w glebach leÊnych. Ocen´ przeprowadzono
uwzgl´dniajàc wp∏yw typu siedliskowego lasu i gatun-
ku panujàcego na zawartoÊç w´gla w glebie. Wyniki
pomiarów zosta∏y przedstawione i przeanalizowane
równie˝ w uk∏adzie dynamicznym – niezb´dnym
z punktu widzenia raportowania dla Protoko∏u.

W projekcie podj´te zosta∏y równie˝ prace nad opraco-
waniem lub adaptacjà istniejàcych modeli, które umo˝li-
wià prognozowanie wzrostu lasów w zmieniajàcych si´
warunkach klimatycznych, w uk∏adzie ró˝nych scenariu-
szy gospodarczych. Drugim warunkiem stawianym przed
modelami by∏o dostarczenie wyników w uk∏adzie pul prze-
widzianych w raportowaniu dla Protoko∏u z Kioto, w celu
ewentualnego wykorzystania modeli dla potrzeb raporto-
wania. W niniejszym projekcie zaj´to si´ dwoma modela-
mi: (1) – CO2FIX – rozwijanym przez Europejski Instytut
LeÊnictwa oraz (2) modelem FORBIG, opartym na ekolo-
gicznym modelu drzewostanu i opracowanym dla po-
trzeb projektu. Wykonane studium pilota˝owe wykaza∏o
przydatnoÊç testowanych modeli do oceny i symulacji
zmian zawartoÊci w´gla w ekosystemach leÊnych. Proble-
mem do rozwiàzania pozostaje wiarygodnoÊç danych
êród∏owych i sposoby parametryzacji modeli.

Jednym z zadaƒ zrealizowanych w temacie jest tak-
˝e opracowanie projektu wniosku o zmian´ limitu mak-
symalnego wiàzania w´gla wynikajàcego z uwzgl´d-
nienia gospodarki leÊnej jako opcjonalnego dzia∏ania
w ramach Artyku∏u 3.4 Protoko∏u z Kioto.

19-U-49: Analiza wp∏ywu sk∏adu chemicznego
igliwia sosny na poziom defoliacji drzewostanów
sosnowych. Okres realizacji: 2005, Zak∏ad Urzàdza-
nia i Monitoringu Lasu, mgr in˝. Jerzy Wawrzoniak,
mgr in˝. Maryna Shabaleva – Instytut LeÊnictwa Bia∏o-
ruskiej Akademii Nauk, Homel, Bia∏oruÊ. 

PoÊród kryteriów oceny stanu zdrowotnego ekosys-
temów leÊnych, jednym z najbardziej miarodajnych
wskaêników zdrowotnoÊci drzewostanów i stopnia ich
uszkodzenia jest poziom defoliacji. Ocena tego para-
metru daje obraz ca∏okszta∏tu czynników majàcych
wp∏yw na drzewostan. Innym wa˝nym wskaênikiem
kondycji roÊlin drzewiastych odzwierciedlajàcym w∏a-
ÊciwoÊci ich sposobu od˝ywiania si´ jest sk∏ad che-
miczny liÊci i igliwia. Negatywne oddzia∏ywanie czynni-
ków Êrodowiska zewn´trznego, w tym antropogenicz-

assumptions, this work makes reference to research
carried out in parallel on large-scale forest inventorying.
The results of a pilot study in this regard served as a
basis for the calculation of amounts of carbon bound
up in woody biomass, while the large-scale inventory
was also analysed as a source of information for
reporting within the Kyoto Protocol framework. 

Results for level-II permanent observation plots for
forest monitoring were assessed in respect of the
estimation of organic carbon content in forest-soils. The
assessment took account of the influence of forest site
type and dominant species on the values obtained for
carbon in soils. The results were also presented and
analysed in their dynamic aspect – something that is
crucial from the point of view of Kyoto Protocol reporting.

The project also took in work to devise (or adapt
existing) models that would make it possible to forecast
forest growth in changing climatic conditions, and as
regards different economic scenarios. A second
condition set before the models was that they should
supply results in relation to the pools anticipated by
Kyoto reporting. To this end, two models were accepted
in the present project: (1) – CO2FIX developed by the
European Forest Institute and (2) FORBIG, which is
based on an ecological model of the stand and was
devised to meet the needs of the present project. The
pilot study carried out pointed to the suitability of the
tested models in assessing and simulating changes in
carbon content in forest ecosystems. A problem
remaining to be resolved concerns the reliability of
source data and means of parametrising the models.

One of the other tasks being performed within this
topic concerns the draft of a motion calling for a
change to the maximal limit of carbon fixation resulting
from forestry activity, as one of the optional activities
provided for under Article 3.4 of the Kyoto Protocol.

19-U-49: An analysis of the influence of the
chemical composition of needles on the level of
defoliation in Scots pine stands. Performed in 2005,
Department of Forest Surveys and Monitoring, authors:
Jerzy Wawrzoniak, M. Eng. and Maryna Shabaleva, M.
Eng. – Institute of Forestry of the Belarussian Academy
of Sciences in Gomel, Belarus. 

Among the criteria used to assess the state of health
of forest ecosystems, one of the most readily measured
indicators of the health of stands and degree of
damage to them is the level of defoliation. The
assessment of this parameter gives a picture of 
the overall impacts of factors capable of influencing 
the stand. Another important indicator of the condition
of woody plants, reflecting properties of their means of
obtaining nutrition, concerns the chemical composition
of leaves and needles. Negative impacts of factors in
the external environment (including as regards
anthropogenic and climatic influences) lead to
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nych i klimatycznych, prowadzàce do zwi´kszenia po-
ziomu defoliacji drzewostanów sosnowych, wp∏ywa na
stan fizjologiczny roÊlin, co z kolei prowadzi do zaburze-
nia równowagi pobieranych przez nie pierwiastków che-
micznych. W zwiàzku z tym mi´dzy wskaênikami pozio-
mu defoliacji i chemicznymi parametrami igliwia, w spo-
sób oczywisty istniejà wyraêne wzajemne zwiàzki.

Celem badaƒ by∏o:
u zbadanie wskaêników defoliacji drzewostanów

sosnowych w Polsce w latach 1997 i 2001;
u zbadanie sk∏adu chemicznego igliwia sosny pospo-

litej, zebranego na terenie Polski w latach 1997 oraz 2001; 
u zestawienie wskaêników defoliacji drzewostanów

sosnowych ze sk∏adem chemicznym igliwia i ukazanie
ewentualnych wzajemnych zwiàzków i zale˝noÊci tych
parametrów.

W wyniku przeprowadzonych prac nad poziomem
defoliacji igliwia w drzewostanach sosnowych w zesta-
wieniu ze sk∏adem chemicznym igliwia stwierdzono, ˝e
sk∏ad chemiczny igliwia sosny charakteryzowa∏ si´ wy˝-
szà zawartoÊcià makro- i mikropierwiastków w po∏udnio-
wych regionach Polski, w porównaniu z pó∏nocnymi. 

W roku 1997 otrzymano statystycznie istotny (wiary-
godny) wspó∏czynnik korelacji mi´dzy poziomem de-
foliacji i zawartoÊcià S w igliwiu (r = 0,34, r2 = 0,07),
w roku 2001 równie˝ istnia∏a dodatnia korelacja mi´-
dzy poziomem defoliacji a zawartoÊcià siarki (r = 0,20,
r2 = 0,04). Mimo obni˝enia depozytu S w ciàgu ubie-
g∏ych lat, jej negatywne oddzia∏ywanie na stan zdro-
wotny drzewostanów nadal jest zauwa˝alne. W roku
2001 równie˝ otrzymano istotne wspó∏czynniki korela-
cji mi´dzy poziomem defoliacji a zawartoÊcià kadmu
(r = 0,34, r2 = 0,11), potasu (r = 0,28, r2 = 0,08), cyn-
ku (r = 0,25, r2 = 0,06), glinu (r = 0,24, r2 = 0,06), fos-
foru (r = 0,22, r2 = 0,05) i azotu (r = 0,20, r2 = 0,06);
w roku 1997 odnotowano dodatnià korelacj´ mi´dzy
poziomem defoliacji a stosunkiem S/N (r = 0,23, r2 =
0,05), Ca/Mg (r = 0,22, r2 = 0,05), N/Mg (r = 0,20, r2 =
0,04). W 2001 roku odnotowano tylko istotnà korelacj´
mi´dzy wskaênikiem defoliacji a stosunkiem K/Mg (r =
0,23, r2 = 0,06).

Stwierdzono dodatnie korelacje mi´dzy Êrednià
miesi´cznà iloÊcià opadów w ciàgu roku i w ciàgu
okresu wegetacyjnego a zawartoÊcià N, P, K, Ca, S,
jak równie˝ Fe, Cd i Zn w igliwiu; jednoczeÊnie nie wy-
jaÊniono istotnych zale˝noÊci badanych wskaêników
od temperatury.

Mi´dzy st´˝eniami wi´kszoÊci badanych pierwiast-
ków w igliwiu istnieje dodatnia wzajemna korelacja, wi-
doczna najbardziej w parach: P-N (r = 0,70, r2 = 0,49);
Cu-P (r = 0,67, r2 = 0,45); Cd-P (r = 0,67, r2 = 0,45);
Ca-S (r = 0,67, r2 = 0,45); N-S (r = 0,66, r2 = 0,43),
zwiàzana z synergicznymi wspó∏zale˝noÊciami tych
pierwiastków. Istotna ujemna korelacja, zwiàzana z an-
tagonizmem pierwiastków, okreÊlona zosta∏a tylko dla
pary K-Mg (r = 0,15, r2 = 0,02).

enhanced defoliation of pine stands, an effect on
physiological state and ultimately a disturbance of the
balance to the chemical elements they take in. In
connection with this, the indicators of level of defoliation
and chemical parameters of needles are obviously
characterised by distinct mutual relationships.

The aims of the research were:
u to study indices of pine-stand defoliation in

Poland in the years 1997 and 2001;
u to study the chemical composition of Scots pine

needles collected within Poland in 1997 and 2001; 
u to set indices of defoliation in pine stands against

the chemical composition of needles, and hence 
point to possible mutual linkages and dependent
relationships between these parameters.

The setting of the chemical composition of needles
against analysis of defoliation in pine stands revealed
from the outset that pines in southern Poland have
higher contents of macro- and microelements than
those in the north. 

The 1997 data provided a statistically significant
(reliable) coefficient for the correlation between level of
defoliation and the sulphur content in needles (r =
0.34, r2 = 0.07), while a positive correlation between
level of defoliation and sulphur content was also
reported in 2001 (r = 0.20, r2 = 0.04). Clearly, then, the
reduction in deposition of sulphur of recent years has
not been sufficient to end the tangible impact of
sulphurous compounds upon stand health. In turn, the
2001 data also revealed significant correlation
coefficients for the relationship between defoliation and
cadmium content (r = 0.34, r2 = 0.11), potassium (r =
0.28, r2 = 0.08), zinc (r = 0.25, r2 = 0.06), aluminium (r
= 0.24, r2 = 0.06), phosphorus (r = 0.22, r2 = 0.05) and
nitrogen (r = 0.20, r2 = 0.06). In 1997, there was also a
direct correlation between the level of defoliation and
the S/N ratio (r = 0.23, r2 = 0.05), Ca/Mg ratio (r =
0.22, r2 = 0.05) and N/Mg ratio (r = 0.20, r2 = 0.04). In
2001, the only such ratio to be correlated significantly
with defoliation was K/Mg (r = 0.23, r2 = 0.06).

Direct correlations were also reported between the
mean monthly precipitation totals through the year and
through the growing season and the contents of N, P, K,
Ca and S, as well as Fe, Cd and Zn in needles. However,
there are no significant relationships detectable between
the indices studied and temperature.

Where correlations between contents of the different
elements in needles were concerned, the closest
relationships were those visible in the pairings P-N (r =
0.70, r2 = 0.49); Cu-P (r = 0.67, r2 = 0.45); Cd-P (r =
0.67, r2 = 0.45); Ca-S (r = 0.67, r2 = 0.45); N-S (r =
0.66, r2 = 0.43), associated with synergetic inter-
relationships between the elements. The only
significant inverse correlation to be recorded – in
connection with antagonism between elements – was
for K-Mg (r = 0.15, r2 = 0.02).
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20-U-18: Wp∏yw restytucji lasu na zasoby wod-
ne w Górach Izerskich na przyk∏adzie zlewni po-
toku Ciekoƒ. Okres realizacji: 2005, Zak∏ad Siedlisko-
znawstwa, autorzy: prof. dr hab. Edward Pierzgalski,
mgr in˝. Micha∏ Wróbel.

Kl´ska ekologiczna w Sudetach w latach 80-tych
ubieg∏ego stulecia spowodowa∏a du˝e wylesienia
w zlewniach potoków górskich. Nast´pstwem tego by-
∏y zak∏ócenia re˝imu wodnego polegajàce na zwi´k-
szeniu wielkoÊci i dynamiki odp∏ywów oraz bardziej
gwa∏townym przebiegu wezbraƒ. Odnowienia lasu
wp∏ywajà na obieg wody w zlewni i mogà te negatyw-
ne zmiany ograniczaç. 

Celem pracy by∏o okreÊlenie wp∏ywu odbudowy la-
su na zmiany odp∏ywu wody ze zlewni potoku Ciekoƒ
(Góry Izerskie), w której wylesienie i nast´pnie zalesie-
nie obj´∏o oko∏o 40% powierzchni zlewni. Zakres prac
terenowych obejmowa∏ pomiary dendrometryczne
(pomiary wysokoÊci i Êrednicy drzew oraz przyrostu
gruboÊci drzew). Wykonano je na trzech powierzch-
niach, na których wybrano po 30 drzew do badaƒ
szczegó∏owych. Na podstawie wywiertów pomierzono
szerokoÊci s∏ojów rocznych i sporzàdzono krzywe
przyrostowe. Na tle zmian przyrostów drzew, a tak˝e
informacji o stanie drzewostanów w roku 1975 oraz
w roku 2000, wykonano analiz´ wyników pomiarów hy-
drologicznych prowadzonych w tej zlewni przez Insty-
tut Badawczy LeÊnictwa od 1992 roku. Badania rocz-
nych przyrostów gruboÊci Êwierków w zlewni potoku
Ciekoƒ wykaza∏y nag∏y spadek ich wielkoÊci w latach
70-tych i 80-tych ubieg∏ego stulecia. Najwi´kszy spa-
dek przyrostów rocznych wystàpi∏ w górnej cz´Êci
zlewni na siedlisku boru górskiego, gdzie Êwierk od-
znacza si´ wi´kszà wra˝liwoÊcià na dzia∏anie nieko-
rzystnych czynników. W dolnej cz´Êci zlewni spadek
rocznego przyrostu gruboÊci Êwierków jest bardziej
roz∏o˝ony w d∏u˝szym okresie czasu. Ârednie wielko-
Êci rocznego przyrostu Êwierka na badanych po-
wierzchniach w zlewni potoku Ciekoƒ wahajà si´
w granicach 1,4–1,6 mm.

Na podstawie obliczeƒ statystycznych wykazano,
˝e wielkoÊç opadów atmosferycznych nie wywiera∏a
w badanej zlewni istotnego wp∏ywu na zmiennoÊç
przyrostu rocznego Êwierka, natomiast stwierdzono
zale˝noÊç mi´dzy temperaturà powietrza i wielkoÊcia-
mi odp∏ywów a przyrostami rocznymi. Wskutek usu-
ni´cia drzew na ok. 40% powierzchni zlewni Ciekoƒ
nastàpi∏o zwi´kszenie odp∏ywów, zw∏aszcza odp∏ywów
maksymalnych. Obecnie obserwuje si´ popraw´ wa-
runków rozwoju drzewostanów, czego rezultatem,
oprócz zwi´kszonych przyrostów gruboÊci drzew jest
zwi´kszanie zdolnoÊci retencyjnych zlewni. Dowodem
tego jest zmniejszenie si´ wartoÊci wspó∏czynnika od-
p∏ywu o 8–10 % w pi´cioleciu 1998–2002. ZnajomoÊç
zale˝noÊci mi´dzy rozwojem drzewostanów, a obie-
giem wody w zlewni w okresie odbudowujàcego si´ la-

20-U-18: The influence of forest reinstatement
on water resources in the Izerskie Mountains, as
exemplified by the Ciekoƒ Brook basin. Performed
in 2005, Department of Forest Site Science, authors:
Prof. Edward Pierzgalski, Micha∏ Wróbel M.Sc. Eng.

The environmental disaster in the Sudety Mountains in
the 1980s brought about major deforestation in the
drainage basins of mountain brooks. A consequence
was the disturbance of the water regime through an
increase in the sizes of and dynamics to outflow, as well
as a more dramatic course to pulses of high water. Forest
renewal influences water cycling in a basin and may be
expected to work to limit such negative changes. 

The aim of the work presented here was thus 
to determine the aforesaid influence of forest
reinstatement on flows of water in the Ciekoƒ Brook
(Izerskie Mountains), in which deforestation and
subsequent reforestation affected as much as 40% 
of the basin as a whole. The fieldwork took in
dendrometric measurements (heights and breast-
-height diameters of trees plus increments in girth).
These were made on three plots, each supporting 30
trees selected for further, more detailed, research.
Windthrown trees were used to measure the width of
annual growth rings and curves for incremental growth
were drawn. On the basis of changes in tree
increments, plus information on the state of stands in
both 1975 and 2000, it was possible to analyse results
for hydrological measurements carried out in the basin
in question by the FRI from 1992 on. Studies of annual
increments in the girths of spruces in the Ciekoƒ basin
point to a sudden decline in magnitudes in the 1970s
and 1980s. The largest of these characterised the
upper part of the basin in a montane coniferous forest
site, in which spruce is seen to be more sensitive to the
action of unfavourable factors. In the lower part of the
basin, the decline in girth increments in spruce is
spread out over a longer time period. The mean annual
increment for spruces on the plots studied within the
Ciekoƒ basin varies between 1.4 and 1.6 mm.

Statistical calculations make it clear that amounts of
atmospheric precipitation in the basin studied do not
exert a significant influence on the variability to annual
increments noted in spruces, though a relationship
was detected between air temperature and sizes of
outflow on the one hand and increments on the other.
The impact of the removal of trees over almost 40% of
the Ciekoƒ basin was to increase flows, especially
maxima. Conditions for the development of stands are
now seen to be improving, the results being greater
girth increments once again, as well as a high retentive
capacity within the basin. The values for the flow
coefficient declined by 8–10% over the five-year period
1998–2002. Familiarity with the relationship between
the development of stands and the cycling of water in
the basin during the time that forest became re-
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su mo˝e byç wykorzystana m.in. w przedsi´wzi´ciach
dotyczàcych ochrony przed powodzià oraz przy pro-
jektowaniu infrastruktury wodnej i komunikacyjnej.

5) zrealizowane na zlecenie zleceniodawców kra-
jowych

2-U-35: Ró˝norodnoÊç biologiczna jako wskaê-
nik zmian ekosystemów leÊnych w zrównowa˝o-
nym zagospodarowaniu lasu w zasi´gu oddzia∏y-
wania elektrowni „Kozienice”. Okres realizacji:
2005, Zak∏ad Ekologii Lasu i ¸owiectwa, Zak∏ad Fito-
patologii LeÊnej, Zak∏ad Lasów Naturalnych, autorzy:
dr Ma∏gorzata Falencka-Jab∏oƒska, prof. dr hab. Jerzy
Gutowski, dr in˝. Monika Ma∏ecka, dr in˝. Lech Buch-
holz, mgr in˝. Ma∏gorzata Ossowska, mgr Daniel
Kubisz.

Ocen´ ró˝norodnoÊci biologicznej w ramach kryte-
rium florystycznego oparto o zmiennoÊç przestrzennej
struktury krajobrazu leÊnego w NadleÊnictwie Garwolin,
obejmujàc oddzia∏y, w których po∏o˝one sà sta∏e po-
wierzchnie badawcze s∏u˝àce ocenie zmian Êrodowiska
przyrodniczego w zasi´gu oddzia∏ywania emisji elek-
trowni „Kozienice”. W analizach wykorzystano mapy
przeglàdowe z lat: 1973, 1990, 2000 oraz operaty urzà-
dzeniowe. W opracowaniu uwzgl´dniono kategori´ po-
krycia terenu, gatunek dominujàcy w drzewostanie,
wiek drzewostanu oraz siedlisko wg stanu na 2001 r. 

JednoczeÊnie przeanalizowano w 2005 r. w porówna-
niu z 2001 r. dynamik´ liczebnoÊci oraz struktur´ gatun-
kowà siewek i nalotu w trzech klasach wielkoÊci: poni˝ej
5 cm, 5–15 cm i powy˝ej 15 cm. Na wszystkich analizo-
wanych powierzchniach w samoodnowieniu odnotowa-
no obecnoÊç nast´pujàcych gatunków: Pinus sylvestris,
Quercus robur, Betula verrucosa, Sorbus aucuparia i Ju-
niperus communis. Prze˝ywalnoÊç siewek i nalotu by∏a
najwy˝sza w klasie powy˝ej 15 cm. Ogó∏em Pinus sylve-
stris charakteryzowa∏a si´ prze˝ywalnoÊcià w granicach
41–78%, a Juniperus communis – 71–85%

W ramach kryterium faunistycznego oceniono sk∏ad
gatunkowy i liczebnoÊç chrzàszczy saproksylicznych
i odnotowano obecnoÊç 4 gatunków z Czerwonej Listy
tj. Coccobius schreberi L., Stenogostatus rufus Deg.,
Ergates fabor L., Bruchus brachialis Faeh. oraz nast´-
pujàcych gatunków chronionych: Carabus violaceus
F., Carabus arvensis Herbst, Carabus coriaceus L., Ca-
rabus nemoralis O’F Mull.

W ramach kryterium fitopatologicznego stwier-
dzono wyst´powanie grzybów saprotroficznych
a w szczególnoÊci po˝àdanej w drzewostanie Phle-
biopsis gigantea na powierzchni w NadleÊnictwie So-
bieszyn, natomiast na drugiej powierzchni w tej strefie
oddzia∏ywania emisji elektrowni „Kozienice” odnoto-
wano wyst´powanie na pniakach owocników korze-
niowca wieloletniego – Heterobasidion annosum. Jed-
noczeÊnie wszystkie drzewostany analizowanych bo-

-established may be put to further used, i.a. as efforts
are made to protect sites against flooding, and as
hydrological and transport infrastructure is designed.

5) commissioned by other domestic parties

2-U-35: Biological diversity as an indicator of
ecosystem change in a sustainably-managed
forest impacted upon by the Kozienice Power
Plant. Performed in 2005, Department of Forest Ecology
and Wildlife Management, Department of Forest
Phytopathology, Department of Natural Forest, authors:
Dr Ma∏gorzata Falencka-Jab∏oƒska, Prof. Jerzy Gutowski,
Monika Ma∏ecka, Dr. Eng., Lech Buchholz, Dr. Eng.,
Ma∏gorzata Ossowska, M.Sc. Eng., Daniel Kubisz, M.Sc.

An evaluation of biological diversity within the
framework of a floristic criterion based on the
variability to the spatial structure of the forest
landscape in Garwolin FD took in divisions containing
permanent study plots. These plots served in
assessing change in the natural environment within
the zone of impact of emissions from the Kozienice
power plant. The analyses made use of review maps
from 1973, 1990 and 2000, as well as forest survey
reports, the work taking account of land-cover
categories, dominant species in stands, stand age
and site, all as of 2001. 

At the same time, an analysis also compared 2005
and 2001 data when it came to the population dynamics
and structure of assemblages of planted or self-sown
seed in the three size classes below 5 cm, 5–15 cm and
above 15 cm. All the plots analysed reported self-sown
specimens of Pinus sylvestris, Quercus robur, Betula
verrucosa, Sorbus aucuparia and Juniperus communis.
The survivorship of planted and self-sown seedlings was
highest in the class of 15+ cm. Overall, Pinus sylvestris
had survival rates in the range 41–78%, Juniperus
communis ones of 71–85%

Where the faunistic criterion was concerned, the
assessment centred on species composition and
abundance within the assemblage of saproxylic
beetles. Four species from the Polish Red List (i.e.
Coccobius schreberi L., Stenogostatus rufus Deg.,
Ergates fabor L. and Bruchus brachialis Faeh.) were
noted, as well as protected species in the form of
Carabus violaceus F., C. arvensis Herbst, C. coriaceus
L. and C. nemoralis O’F Mull.

The phytopathological criterion in turn concerned the
presence of saprotrophic fungi, and in particular the
desirable species Phlebiopsis gigantea, within
Sobieszyn Forest District. In turn, the second area within
the zone of impact of emissions from the Kozienice Plant
was found to support fruiting bodies of Heterobasidion
annosum on trunks. At the same time, all the stands of
coniferous forest analysed showed the lowest values for
the index of ecological maturity (DE), attesting to the
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rów charakteryzowa∏y si´ najmniejszymi wartoÊciami
wskaênika dojrza∏oÊci ekologicznej (DE), co Êwiadczy
o niewielkim udziale grzybów klasy Basidiomycetes
w procesie obiegu materii w tych ekosystemach.

5-U–33: Ustalenie potencjalnego typu siedlisko-
wego oraz zasad przy zalesianiu nieu˝ytków oraz
gruntów porolnych. Okres realizacji: 2004–2005, Za-
k∏ad Gospodarki LeÊnej Rejonów Przemys∏owych, au-
torzy: prof. dr hab. Józef Zwoliƒski, dr in˝. Zbigniew
HawryÊ, dr Gra˝yna Olszowska, mgr in˝. Irena Matusz-
czyk, mgr Zygmunt Kwapis, dr Danuta Syrek.

Badania prowadzono w Beskidzie Âlàskim i ˚ywiec-
kim na kilkunastu powierzchniach obejmujàcych grun-
ty porolne oraz drzewostany Êwierkowe. Celem pracy
by∏o: 

u opracowanie metody oceny jakoÊci gleb pozwa-
lajàcej na okreÊlenie potencjalnego typu siedliskowe-
go lasu dla gruntów nieu˝ytkowanych rolniczo, na
podstawie wyników badaƒ warunków glebowych, 

u ocena aktywnoÊci biologicznej gleb w Êwierczy-
nach ró˝niàcych si´ stopniem degradacji drzewosta-
nów oraz sk∏adem gatunkowym drzew.

Stwierdzone wyraêne zró˝nicowanie gleb marginal-
nych pod wzgl´dem w∏aÊciwoÊci chemicznych i ak-
tywnoÊci biologicznej wskazuje na potrzeb´ dostoso-
wania ich leÊnego zagospodarowania do konkretnych
warunków lokalnych, tj. kondycji gleb, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem ich zasobnoÊci w sk∏adniki pokarmo-
we. Do oceny zasobnoÊci gleb zaproponowano
wskaênik WZ obliczany na podstawie kilku parame-
trów chemicznych gleby. Jest on pomocny przy usta-
laniu potencjalnego typu siedliskowego lasu oraz sk∏a-
du gatunkowego drzew – optymalnego do zalesieƒ
gruntów marginalnych. Wyst´pujàce na terenie Beski-
du Âlàskiego i ˚ywieckiego silnie zdegradowane drze-
wostany Êwierkowe charakteryzujà si´ niskà aktywno-
Êcià biologicznà gleb oraz s∏abym zaopatrzeniem
w sk∏adniki pokarmowe. Do poprawy ich kondycji ko-
nieczne jest wykonanie przebudowy sk∏adu gatunko-
wego. W pracy podano zalecenia odnoÊnie zalesieƒ
gruntów porolnych wraz z zestawami gatunków drzew
– zale˝nych od ustalonego potencjalnego typu siedli-
skowego lasu oraz ramowe sk∏ady gatunkowe do od-
nowienia zdegradowanych lasów na terenie Beskidu
Âlàskiego i ˚ywieckiego.

6) zrealizowane na zlecenie zleceniodawców za-
granicznych

530-971: Zbiór i ekologia parazytoidów brudni-
cy nieparki w Polsce. Okres realizacji: 2002–2005,
Zak∏ad Ochrony Lasu, autorzy: dr in˝. Lidia Sukovata,
dr hab. Andrzej Kolk. 

Celem badaƒ prowadzonych w Biebrzaƒskim Parku
Narodowym by∏o: 

limited role fungi from the class Basidiomycetes are
playing in the cycling of matter in local ecosystems.

5-U–33: The establishment of potential habitat
types and principles as regards the afforestation
of wasteland and former farmland. Performed
between 2004 and 2005, Department of Forestry
Management in Industrial Regions, authors: Prof.
Józef  Zwoliƒski,  Zbigniew HawryÊ, Dr. Eng., Dr. Gra˝yna
Olszowska, Irena Matuszczyk, M.Sc. Eng., Zygmunt
Kwapis, M. Sc., Dr. Danuta Syrek.

Studies were carried out on more than 10 plots in
the Beskid Âlàski and ˚ywiecki mountain ranges,
encompassing former farmland, as well as stands with
spruce. The aims of the work were: 

u the devising of methods by which to assess soil
quality with a view to determining potential forest-
-site types for land no longer used in agriculture, on
the basis of the results of research on soil conditions,

u the assessment of the biological activity of soils in
spruce forests differing in the degree of degradation of
stands, as well as the tree species composition.

The reported clear differentiation of marginal soils
from the point of view of their chemical properties 
and biological activity points to the need for their forest
management to be adjusted to particular local
conditions, i.e. the condition of soils, and particularly
their resources of nutritional components. The
assessment of the latter could make use of the
proposed WZ index calculated on the basis of several
chemical parameters of soils. This is helpful when it
comes to determining potential forest site types, as well
as the species composition of tree stands optimal in the
afforestation of marginal land. The highly-degraded
stands present in the area of the Beskid Âlàski and
˚ywiecki ranges are characterised by the presence of
soils of low biological activity, as well as limited supplies
of nutritional components. A restructuring of the 
species composition is needed if their condition is to
be improved. This work makes recommendations as
regards the afforestation of former farmland, as well as
listing species of tree in relation to the established
potential forest-site types, as well as the framework
species composition for regeneration of degraded
forests in the area of the Beskid Âlàski and ˚ywiecki
ranges.

6) commissioned by foreign parties

530-971: The assemblage and ecology of
parasitoids of the gypsy moth in Poland.
Performed between 2002 and 2005, Department of
Forest Protection, authors: Lidia Sukovata, Dr. Eng.
and Dr Assoc. Prof. Andrzej Kolk. 

The aim of the research carried out in Biebrza
National Park was: 
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u okreÊlenie sk∏adu gatunkowego parazytoidów
brudnicy nieparki, 

u porównanie spaso˝ytowania gàsienic brudnicy
nieparki wyst´pujàcych na ró˝nych roÊlinach ˝ywiciel-
skich (dàb, brzoza, wierzba szara, olsza czarna, lesz-
czyna), 

u porównanie spaso˝ytowania gàsienic w popula-
cjach brudnicy nieparki o wysokiej i niskiej liczebnoÊci. 

W kolejnych latach badaƒ rola ró˝nych czynników
powodujàcych Êmierç gàsienic brudnicy nieparki zale-
˝a∏a od fazy gradacji owada. W fazie kulminacji grada-
cji najwi´ksze znaczenie mia∏y parazytoidy, natomiast
w fazie post-kulminacyjnej najwi´kszà rol´ odgrywa∏
wirus poliedrozy nuklearnej, który powodowa∏ za∏ama-
nie si´ gradacji. Znaczenie parazytoidów w tym okre-
sie by∏o mniejsze, poniewa˝ wiele gàsienic zamiera∏o
z powodu infekcji wirusowej, zanim parazytoidy zdà˝y-
∏y w nich zakoƒczyç rozwój. 

W latach 2003–2005 gàsienice i poczwarki brudnicy
nieparki by∏y pora˝ane przez: Brachymeria intermedia
i 1 gatunek (nieoznaczony) z rodziny Chalcididae; Co-
tesia melanoscelus, Glyptapanteles liparidis i G. por-
thetriae z rodziny Braconidae; Phobocampe spp., Hy-
posoter sp., Meteorus sp., Casinaria tenuiventris z ro-
dziny Ichneumonidae, Aphantorhaphopsis samaren-
sis, Compsilura concinnata, Actia pilipennis, Paraseti-
gena silvestris, Blepharipa pratensis, B. schineri, Drino
sp. i Palexorista inconspicua z rodziny Tachinidae, oraz
owady z rodziny Sarcophagidae. 

Na powierzchni doÊwiadczalnej, gdzie naturalna
populacja nieparki od lat znajduje si´ w fazie latencji,
dominujàcymi gatunkami parazytoidów by∏y: C. con-
cinnata (maksymalny stopieƒ spaso˝ytowania wyniós∏
31,8% w 2003 roku), A. samarensis (43,2% w 2004 r.
i 9,6% w 2005 r.) lub C. melanoscelus (36% w 2005 r.).
Na powierzchniach, gdzie w okresie 2003–2005 po-
pulacje nieparki by∏y w fazie kulminacji gradacji lub
retrogradacji, dominowa∏y muchówki P. silvestris (do
68%) i Blepharipa spp. (do 39%). Wyniki badaƒ nad
preferencjami wa˝niejszych gatunków parazytoidów
wskazujà, ˝e w wi´kszoÊci przypadków Blepharipa
spp. najcz´Êciej pora˝a∏a gàsienice ˝erujàce na ol-
szy. Parasetigena silvestris mia∏a podobne preferen-
cje, a ponadto cz´sto pora˝a∏a tak˝e gàsienice ˝eru-
jàce na d´bie i leszczynie. Preferencje tych oraz in-
nych gatunków parazytoidów nie by∏y jednak sta∏e
i wyraêne, co wskazuje na z∏o˝ony charakter ich za-
chowania.

u to determine the species composition of
assemblages of parasitoids of the gypsy moth, 

u to compare parasitisation of caterpillars of the
gypsy moth occurring on different host plants (oak,
birch, grey willow, black alder and hazel), 

u to compare the parasitisation of caterpillars in
populations of the gypsy moth of high or low
abundance. 

In consecutive years of study, the role of different
factors causing the deaths of gypsy moth larvae
depended on the phase of the pest outbreak. In the
culmination phase to the outbreak it was parasitoids that
were of the greatest importance, while nuclear
polyhedrose virus played a more major role in the post-
-culmination phase, ultimately halting the outbreak
altogether. Parasitoids were of lesser significance in this
period, because many larvae died of the viral infection
before the former were able to bring an end to larval
development. 

In the years 2003–2005, larvae and pupae of gypsy
moths were parasitised by: Brachymeria intermedia and
1 species (unidentified) of the family Chalcididae; by
Cotesia melanoscelus, Glyptapanteles liparidis and G.
porthetriae of the family Braconidae; by Phobocampe
spp., Hyposoter sp., Meteorus sp. and Casinaria tenui-
ventris of the family Ichneumonidae, by Aphantor-
haphopsis samarensis, Compsilura concinnata, Actia
pilipennis, Parasetigena silvestris, Blepharipa pratensis,
B. schineri, Drino sp. and  Palexorista inconspicua of 
the family Tachinidae, and by insects of the family
Sarcophagidae. 

In the experimental areas where the natural
populations of the moth had long been in the phase of
latency, the dominant species of parasitoid were: C.
concinnata (a maximum level of parasitisation of 31.8%
in 2003), A. samarensis (43.2% in 2004 and 9.6% in
2005) and C. melanoscelus (36% in 2005). In contrast, in
the areas that had experienced the culmination phase of
the pest outbreak, or the onset of retrogradation, in the
years 2003–2005, the dominant species were the flies P.
silvestris (up to 68%) and Blepharipa spp. (up to 39%).
Results of work on the preferences of the more
important species of parasitoid show that, in most
cases, Blepharipa spp. infected caterpillars feeding on
alder. Parasetigena silvestris had similar preferences,
though it also often parasitised larvae feeding on oak
and hazel. However, the preferences of these and other
species of parasitoid were not constant, thus pointing to
the complex nature of their behaviour.
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Sarvašova Z., Kaliszewski A.: The policy process on
climate change. Journal of Forest Science, 2005, 3:
108–114.

Sienkiewicz J., Niemtur S.: Country report – Poland.
[W:] COST Action E27. Protected forest areas in Eu-
rope – Analysis and harmonization (PROFOR). Re-
ports of signatory states, BFW, Vienna, 2005:
273–286.

Soko∏owski A. W., Czerepko J.: Zmiany roÊlinnoÊci na
siedliskach hydrogenicznych – Vegetation changes
on the hydrogenic habitats. LeÊne Prace Badaw-
cze, 2005, 4: 77–85.

Suwa∏a M.: Systemy i metody pozyskiwania drewna.
[W:] U˝ytkowanie lasu a trwa∏y i zrównowa˝ony roz-
wój leÊnictwa, Katedra U˝ytkowania Lasu, Akade-
mia Rolnicza w Poznaniu, 2005: 28–37.

Szczygie∏ K., Jagielska A.: Zachowanie zasobów ge-
nowych drzew leÊnych na terenie Czech poprzez
mikrorozmna˝anie i niskie temperatury – Genetic 
resources conservation by microreproduction and
cold preservation of forest tree species. LeÊne Pra-
ce Badawcze, 2005, 4: 138–140.



89

Szczygie∏ K.: Mikrorozmna˝anie modrzewia europej-
skiego (Larix decidua Mill.) metodà somatycznej
embriogenezy – Micropropagation of European
larch (Larix decidua Mill.) via somatic embryogene-
sis. LeÊne Prace Badawcze, 2005, 4: 47–76.

Szczygie∏ K.: Somatyczna embriogeneza – alternatyw-
ny sposób uzyskania wyselekcjonowanego mate-
ria∏u sadzeniowego gatunków drzew iglastych – So-
matic embryogenesis – an alternative way to produ-
ce improved planting stock of coniferous tree spe-
cies. LeÊne Prace Badawcze, 2005, 3: 71–92.

Szyp–Borowska I.: Mapowanie loci cech iloÊciowych
jako nowe narz´dzie w hodowli selekcyjnej drzew
leÊnych – Mapping quantitative trait loci as a new
tool in forest tree breeding. LeÊne Prace Badawcze,
2005, 1: 99–107.

Tarwacki G.: Biegaczowate (Carabidae) w drzewosta-
nach sosnowych opryskanych insektycydami acylo-
mocznikowymi – Carabidae in pine stands treated
with acylurea insect growth regulators. LeÊne Prace
Badawcze, 2005, 1: 53–63.

Wilczyƒski S., Niemtur S., Wertz B.: Przyrosty radial-
ne Êwierka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.)
w górskich parkach narodowych. Problemy Zago-
spodarowania Ziem Górskich, 2005, 51: 103–113.

Zajàc S., Go∏os P., Laskowska K., Adamczyk W.,
Czemko B., Jod∏owski K., Kalinowski M., Lis W.,

Body∏ M.: Marzec. Puszcza Kampinoska, 2005, 1: 9.
Body∏ M.: Monitoring jakoÊci nasion sosny. Las Polski,

2005, 1 (spec.): 10–11.
Borkowski J., Pude∏ko M.: Daniele w dzieƒ i w nocy.

¸owiec Polski, 2005, 3: 20–21.
Borowski Z.: Zwierz´ta wÊród nas. [W:] Kalendarz rol-

ników 2006, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolni-
ków, W∏oc∏awek 2005, 157–161.

CieÊla A.: Konwencja leÊna – nieskoƒczona historia?
LeÊne AktualnoÊci z Unii Europejskiej, 2005: 4.

Czerepko J.: Stan prac nad siecià Natura 2000 zwià-
zanych z Dyrektywà Siedliskowà. LeÊne AktualnoÊci
z Unii Europejskiej, 2005: 2.

Falencka–Jab∏oƒska M. (red.): Olimpiada Wiedzy Eko-
logicznej – sukcesy drugiego dziesi´ciolecia, czyli
od Zwierzyƒca do Tucholi… Ma∏gorzata Falencka–
–Jab∏oƒska, Warszawa, 2005: 1–112.

Falencka–Jab∏oƒska M.: Dwie dekady istnienia Olim-
piady Wiedzy Ekologicznej. Przyroda Polska. Biule-
tyn Ekologiczny, 2005, 8: 1–5.

Falencka–Jab∏oƒska M.: Ekologia i eko…nonsensy.
Ekopartner, 2005, 11: II–III.

Falencka–Jab∏oƒska M.: Fina∏ centralny XX Jubile-

Staniszewski P., Zastocki D., Janeczko E.: Poland.
Acta Silvatica & Lignaria Hungarica, spec. ed.: COST
E30. ”Economic integration of urban consumers” de-
mand and rural forestry production. Forest sector en-
trepreneurship in Europe: Country studies., 2005:
509–554.

Zajàc S.: Narodowy Program LeÊny jako element stra-
tegii Unii Europejskiej. [W:] Aktualizacja wiedzy le-
Ênej, Wydawnictwo Âwiat, 2005: 59–69.

Zajàczkowski K.: Regionalizacja potrzeb zadrzewie-
niowych w Polsce – Regionalization of agricultural
landscape needs for shelterbelts and woodlots in
Poland. Rozprawy i Monografie IBL, 2005, 4: 1–112.

Zwoliƒski J.: Oznaczanie udzia∏u grzybów i bakterii
w biomasie drobnoustrojów gleb leÊnych – Estima-
tion of fungal and bacterial contributions to micro-
bial biomass in forest soils. LeÊne Prace Badawcze,
2005, 4: 7–18.

˚ó∏ciak A.: Opieƒki. Centrum Informacyjne Lasów Paƒ-
stwowych, Warszawa, 2005: 1–111.

˚ó∏ciak A.: Wst´pne wyniki inokulacji pniaków Êwierko-
wych preparatem biologicznym z ˝ylakiem olbrzy-
mim (Phlebiopsis gigantea) – Initial results of Nor-
way spruce stump inoculation with Phlebiopsis gi-
gantea biological preparation. LeÊne Prace Badaw-
cze, 2005, 4: 29–40.

uszowej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Aura. Do-
datek Ekologiczny, 2005, 8 (131): 1–2, 10–12.

Falencka–Jab∏oƒska M.: Jest takie miejsce na Ziemi.
Phytocoenosis. Seminarium Geobotanicum, 2005,
11: 9–11.

Falencka–Jab∏oƒska M.: Las a ochrona Êrodowiska –
uk∏ad symbiozy. Aura, 2005, 2: 24–25.

Falencka–Jab∏oƒska M.: Ochrona Êrodowiska a spra-
wa polska. Ekopartner, 2005, 12: II–III.
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2004/2005”, Kostelec nad Černy∂mi lesy, 5.04.2005:
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wykorzystanie w selekcji drzew oraz w nasiennictwie
i szkó∏karstwie leÊnym – Programme for forest gene-
tic diversity conservation. [W:] Ochrona leÊnych za-
sobów genowych i hodowla selekcyjna drzew le-
Ênych w Polsce – stan i perspektywy – Conservation
of forest tree genetic resources in Poland – state and
perspectives. Mi´dzynarodowa Konferencja Nauko-
wo–Techniczna, Malinówka, 7–10.06.2005. Wydaw-
nictwo Âwiat, Warszawa, 2005: 5–15.

Nájera T., Kaliszewski A., Riera P.: An efficiency and
distributional cost–benefit analysis of an afforesta-
tion programme in Poland. [Konf. ”Evaluating Fore-
stry Incentive and Assistance Programmes in Euro-
pe – Challenges to Improve Policy Effectiveness”,
Warsaw, 10–12.10.2004] EFI Proceedings, 2005,
54: 113–123.

Niemtur S., Ma∏ek S., Pierzgalski E., Staszewski T.:
Nutrient cycling in artificial mountain spruce stands
as a background for conversion and sites degrada-
tion in the Silesian Beskid. [W:] Protection of soil
and water resources in forestry areas. [Konf., Kra-
ków, 8–12.09.2004], Forest Research Institute, War-
saw, 2005: 93–102.
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Niemtur S., Wawrzoniak J., Wójcik J.: Damage of arti-
ficial spruce stands in Poland by air pollution and
other factors during 1997–2004. [W:] Mat. konf.
„Amid Rain 2005”, Prague, 12–17.06.2005: 310,
abstract.

Nowakowska J., Bastien C., Musch B.: Genetic varia-
bility of Polish Scots pine (Pinus sylvestris L.) prove-
nances assessed with microsatellite markers. [W:]
Analysis of microsatellite sequences in Scots pine.
Proceedings of Workshop WP 5.4 Forest Tree Gene-
tics, S´kocin, 24–27.08.2004. Forest Research Insti-
tute, Warsaw, 2005: 79–88, abstract+presentation.

Nowakowska J.: Microsatellite sequences in Scots pi-
ne as a new tool in forest–tree genetics. [W:] Analy-
sis of microsatellite sequences in Scots pine. Pro-
ceedings of Workshop WP 5.4 Forest Tree Gene-
tics, S´kocin, 24–27.08.2004. Forest Research Insti-
tute, Warsaw, 2005: 9–24.

Oszako T., Koz∏owska A., Vojtka D.: Possibilities for
using molecular biology techniques in the detection
and identification of forest pathogens of the genus
Phytophthora. [W:] Analysis of microsatellite sequ-
ences in Scots pine. Proceedings of Workshop WP
5.4 Forest Tree Genetics, S´kocin, 24–27.08.2004.
Forest Research Institute, Warsaw, 2005: 125–134,
abstract+presentation.

Oszako T., Koz∏owska A., Vojtka D.: Possibilities for
using techniques from molecular biology in the de-
tection and identification of forest tree pathogens.
[W:] Proceedings of the 11th International Conferen-
ce on Root and Butt Rots. ”Root and Butt Rots of
Forest Trees”, Poznaƒ, Bia∏owie˝a, 16–22.08.2004.
The August Cieszkowski Agricultural University, Po-
znaƒ, 2005: 155–161.

Oszako T., Olejarski I., Szewczyk W.: Initiation of pro-
cesses of transformation from post–agricultural to
forest soil as a way to limit damage caused by He-
terobasidion annosum. [W:] Proceedings of the 11th

International Conference on Root and Butt Rots.
”Root and Butt Rots of Forest Trees”, Poznaƒ, Bia-
∏owie˝a, 16–22.08.2004. The August Cieszkowski
Agricultural University, Poznaƒ, 2005: 449–459.

Oszako T., Orlikowski L. B., Szkuta G.: Phytophthora
cinnamomi and P. citrophthora in Polish forest
stands. [W:] Proceedings of the 11th International
Conference on Root and Butt Rots. ”Root and Butt
Rots of Forest Trees”, Poznaƒ, Bia∏owie˝a,
16–22.08.2004. The August Cieszkowski Agricultu-
ral University, Poznaƒ, 2005: 399, abstract.

Pierzgalski E., Ciepielowski A., Tyszka J., WiÊniew-
ski S.: The rules of water management in forests.
[W:] Protection of soil and water resources in fore-
stry areas. [Konf., Kraków, 8–12.09.2004], Forest
Research Institute, Warsaw, 2005: 163–181.

Pierzgalski E., Kucharska K., Tyszka J., Wróbel M.: In-
fluence of forest restoration process on water out-

flow from forest catchments in West Sudetes. [W:]
Protection of soil and water resources in forestry
areas. [Konf., Kraków, 8–12.09.2004], Forest Rese-
arch Institute, Warsaw, 2005: 75–84.

Pierzgalski E.: Regulacja stosunków wodnych w la-
sach. [W:] Mat. konf. „Renaturalizacja leÊnych ob-
szarów wodno–b∏otnych oraz projektowanie i wyko-
rzystanie ma∏ej retencji wodnej w nadleÊnictwach”,
Janów Lubelski, 5–6.10.2005; 15–17.11.2005: 1–15.

Pierzgalski E.: Zagro˝enia powodziowe lasów. [W:]
Gospodarka leÊna na obszarach kl´skowych. [Se-
sja nauk., Szklarska Por´ba, 1–3.09.2005]. PTL,
2005: 18–27.

Pratt J., Niemi M., Sierota Z.: Registration of biocon-
trol products based on Phlebiopsis gigantea: the
need for a monograph on this fungus. [W:] Pro-
ceedings of the 11th International Conference on
Root and Butt Rots. ”Root and Butt Rots of Forest
Trees”, Poznaƒ, Bia∏owie˝a, 16–22.08.2004. The
August Cieszkowski Agricultural University, Poznaƒ,
2005: 462, abstract.

Rychlik L., Ruczyƒski I., Borowski Z., Friedrich T.:
Space use and competitive interactions in shrews
coexisting in wet habitats, revealed by radio–tele-
metry. [W:] Abstracts IX International Mammalogical
Congress, Sapporo, Japan, 31.07–5.08.2005: 70,
abstract.

Rykowski K.: Spór o lasy Êwiata. [W:] Mat. konf. „Pol-
skie lasy i leÊnictwo w Europie”, Uniwersytet Jagiel-
loƒski, Kraków, 29.11.2004, 2005: 35–52.

Sierota Z., Kolk A.: Cechy charakterystyczne gospodar-
ki leÊnej na obszarach wyst´powania epifitoz i grada-
cji. [W:] Gospodarka leÊna na obszarach kl´sko-
wych. [Sesja nauk., Szklarska Por´ba, 1–3.09.2005].
PTL, 2005: 40–50.

Sierota Z., Oszako T.: The PROFOREST Centre of
Excellence – Protection of forest resources in Cen-
tral Europe. [W:] Analysis of microsatellite sequen-
ces in Scots pine. Proceedings of Workshop WP 5.4
Forest Tree Genetics, S´kocin, 24–27.08.2004. Fo-
rest Research Institute, Warsaw, 2005: 27–33, abs-
tract +presentation.

Sukovata L., Fuester R.: Effects of gypsy moth popu-
lation density and host tree species on parasitism.
[W:] Mat. konf. ”16th U.S. Departament of Agricul-
ture Interagency Research Forum on Gypsy Moth 
and Other Invasive Species”, Annapolis, USA,
18–21.01.2005: 79, abstract.

Sukovata L., Kolk A.: Assessing the threat to Scots 
pine stands due to nun moth, Lymantria monacha,
at different developmental stages. [W:] Mat. konf.
”Forest insect epidemics: population dynamics, 
dispersal, and ecosystem impacts", Prince George,
Kanada, 11–14.07.2005: 23–24, abstract.

Suwa∏a M.: Aspekty ekonomiczny i ekologiczny po-
zyskiwania drewna w drzewostanach sosnowych
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w r´bni gniazdowej. [W:] Mat. konf. „Kompleksowe
rozwiàzania techniczne i technologiczne w u˝ytko-
waniu r´bnym”, Tuchola, 29.06.2005. Targi Byd-
goskie SAWO Sp. z o.o., Bydgoszcz, 2005: 9–21.

Suwa∏a M.: Wybrane problemy ekonomiczne i ekolo-
giczne pozyskiwania drewna w drzewostanach za-
gospodarowanych r´bnià cz´Êciowà. [W:] Mat.
konf. „Procesy produkcyjne w leÊnictwie – technika,
technologia, organizacja”, Warszawa, 21.06.2005.
Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2005: 51–62.

Szo∏tyk G.: Changes of soil properties in forest habi-
tats. [W:] Protection of soil and water resources in
forestry areas. [Konf., Kraków, 8–12.09.2004], Fo-
rest Research Institute, Warsaw, 2005: 49–56.

Witkowska J.: Determinants and consequences of an
increased share of softwood logs in raw material
turnover in the saw wood sector. XIX Konferencja
Naukowa Wydzia∏u Technologii Drewna SGGW, Ro-
gów, 8–9.11.2005. Annals of Warsaw Agricultural
University. Forestry and Wood Technology, 2005,
57: 326–330.

Wojda T.: Juvenile–mature correlations for early selec-
tion: a review. [W:] Mat. V International Conference
of Young Scientists „The Forest of Eurasia – The
Urals”, Czebarkul, Rosja, 26–30.09.2005: 93–96.

Zajàc S.: Informacja o pracach nad Narodowym Pro-
gramem LeÊnym. [W:] Mat. konf. „Polityka LeÊna
Paƒstwa i Narodowy Program LeÊny”, Jedlnia k. Ra-
domia, 18.05.2005. Centrum Informacyjne Lasów
Paƒstwowych, Warszawa, 2005: 9–21.

Zajàczkowski J.: Problemy hodowlanego zagospoda-
rowania lasu w warunkach zagro˝enia przez wiatr.
[W:] Gospodarka leÊna na obszarach kl´skowych.

Grodzki W.: Recenzja ksià˝ki: Bark and Wood Boring
Insects in Living Trees in Europe, a Synthesis. 
F. Lieutier, K. R. Day, A. Battisti, J.–C. Grégoire, H. F.
Evans. Kluver Academic Publishers, Boston/Do-
rdrecht/London, 2004. LeÊne Prace Badawcze,
2005, 4: 154–157.

Kocel J.: Recenzja rozprawy doktorskiej mgr in˝. An-
ny Ankudo–Jankowskiej pt.: „Problemy analizy
wskaênikowej dzia∏alnoÊci gospodarczej nadle-
Ênictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Paƒstwowych
w Poznaniu” – dla Wydzia∏u LeÊnego AR w Po-
znaniu.

Lech P.: Recenzja ksià˝ki: Opieƒki, Anna ˚ó∏ciak, CILP,
Warszawa, 2005. LeÊne Prace Badawcze, 2005, 3:
136–137.

Malinowski H.: Ocena ca∏okszta∏tu dzia∏alnoÊci dr hab.
Marii Wawrzyniak w zwiàzku z post´powaniem

[Sesja nauk., Szklarska Por´ba, 1–3.09.2005]. PTL,
2005: 5–17.

Za∏´ski A.: System regionalizacji leÊnego materia∏u
rozmno˝eniowego (LMR) elementem ochrony zaso-
bów genowych – The role of the system of regiona-
lization of Forest Reproductive Material in the pro-
gram of forest gene resource conservation. [W:]
Ochrona leÊnych zasobów genowych i hodowla se-
lekcyjna drzew leÊnych w Polsce – stan i perspekty-
wy – Conservation of forest tree genetic resources
in Poland – state and perspectives. Mi´dzynarodo-
wa Konferencja Naukowo–Techniczna, Malinówka,
7–10.06.2005. Wydawnictwo Âwiat, Warszawa,
2005: 38–44.

˚ó∏ciak A.: Identification of Armillaria species in Nor-
way spruce stands in Poland. [W:] Proceedings of
the 11th International Conference on Root and Butt
Rots. ”Root and Butt Rots of Forest Trees”, Poznaƒ,
Bia∏owie˝a, 16–22.08.2004. The August Cieszkow-
ski Agricultural University, Poznaƒ, 2005: 47–51.

˚ó∏ciak A.: Intensity of wood decay caused by Lenti-
nus edodes and Pleurotus ostreatus. [W:] Pro-
ceedings of the 11th International Conference on
Root and Butt Rots. ”Root and Butt Rots of Forest
Trees”, Poznaƒ, Bia∏owie˝a, 16–22.08.2004. The
August Cieszkowski Agricultural University, Poznaƒ,
2005: 420–422.

˚ó∏ciak A.: Stump inoculation with Lentinus edodes.
[W:] Proceedings of the 11th International Conferen-
ce on Root and Butt Rots. ”Root and Butt Rots of
Forest Trees”, Poznaƒ, Bia∏owie˝a, 16–22.08.2004.
The August Cieszkowski Agricultural University, Po-
znaƒ, 2005: 423–427.

2.2.2. Recenzje i opinie 
Reviews and opinions

o nadanie tytu∏u profesora nauk rolniczych – dla
Wydzia∏u Rolniczego ATR w Bydgoszczy.

Malinowski H.: Recenzja rozprawy doktorskiej mgr
in˝. Alicji Sowiƒskiej pt.: „Mo˝liwoÊci wykorzysta-
nia feromonów i kairomonów przyp∏aszczka gra-
natka Phaenops cyanea (Fabricius), (Coleoptera:
Buprestidae) do prognozowania i ograniczania li-
czebnoÊci jego populacji” – dla Rady Naukowej
IBL.

Paluch R.: Recenzja ksià˝ki: „Lasy Puszczy Bia∏owie-
skiej” – nowa monografia naukowa. Omówienie
dzie∏a prof. dr. hab. A. W. Soko∏owskiego. Centrum
Informacyjne Lasów Paƒstwowych, Warszawa,
2004. Sylwan, 2005, 9: 66–68.

Rakowski K: Recenzja ksià˝ki: Practical Applications
of Chlorophyll Fluorescence in Plant Biology. J. R.
DeEll, P. M. A. Toivonen, Kluwer Academic Publi-
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Instytucja wspó∏pracujàca Tematyka wspó∏pracy Jednostka organizacyjna IBL

1 2 3

Akademia Rolnicza Badania porównawcze populacyjnej Zak∏ad Genetyki
im. H. Ko∏∏àtaja, Kraków. i rodowej zmiennoÊci cech hodowlanych i Fizjologii Drzew LeÊnych
Katedra Nasiennictwa, wybranych pochodzeƒ d´bu, buka, 
Szkó∏karstwa i Selekcji Drzew leÊnych, sosny i modrzewia

Katedra Fitopatologii LeÊnej Grzyby symbiotyczne kornika drukarza Zak∏ad Ochrony Lasu

3. WSPÓ¸PRACA NAUKOWA 
Scientific cooperation

3.1. Wspó∏praca z krajowymi instytucjami naukowymi
Cooperation with domestic scientific institutions

shers, Boston/Dordrecht/London, 2003. LeÊne Prace
Badawcze, 2005, 2: 185–186.

Sierota Z.: Ocena dorobku naukowego dr hab. Marii
Rudawskiej w zwiàzku z post´powaniem o nadanie
tytu∏u profesora – dla Wydzia∏u Biologii i Nauk o Zie-
mi Uniwersytetu MK w Toruniu.

Sierota Z.: Ocena dorobku naukowego i rozprawy ha-
bilitacyjnej dr. Piotra Krupy pt.: „Ektomikoryzy i ich
znaczenie dla drzew rosnàcych na terenach zanie-
czyszczonych metalami ci´˝kimi” – dla Wydzia∏u
Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu MK w Toruniu.

Sierota Z.: Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Agniesz-
ki Ciesielskiej pt.: „W∏aÊciwoÊci fizjologiczne grzybów
saprofitycznych korzeni sosny zwyczajnej (Pinus sy-
lvestris L.)” – dla Uniwersytetu MK w Toruniu.

Szczygie∏ R.: Kwiatkowski M.: Recenzja opracowania
pt.: „Propozycja wspomagania kontroli i monitorin-
gu zagro˝enia po˝arowego w pobli˝u brzegów je-
zior na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich” – dla
Katedry Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Uniwersy-
tetu Warmiƒsko–Mazurskiego w Olsztynie.

Tyszka J.: Recenzja opracowania pt.: „Ocena kszta∏to-
wania si´ zawartoÊci jonów siarczanowych w wo-
dach leÊnej zlewni potoku Czarniawki po kl´sce
ekologicznej w Sudetach Zachodnich” – dla Wy-
dzia∏u Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajàc S.: Recenzja rozprawy doktorskiej mgr in˝. Ma∏-
gorzaty Baran pt.: „Ekonomiczne aspekty ochrony
upraw i m∏odników przed szkodami wyrzàdzanymi
przez jeleniowate” – dla Wydzia∏u LeÊnego AR
w Poznaniu.

Zajàc S.: Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. in˝.
Krzysztofa Lysika pt.: „Wp∏yw warunków przyrodni-

czych i wybranych czynników ekonomicznych na
sytuacj´ finansowà nadleÊnictw w rdLP Katowice,
Kraków i Krosno” – dla Wydzia∏u LeÊnego AR
w Krakowie.

Zajàc S.: Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. in˝.
Miko∏aja Ziemblickiego pt.: „Analiza mo˝liwoÊci po-
zyskiwania dodatkowych przychodów w Lasach
Paƒstwowych na przyk∏adzie Regionalnej Dyrekcji
Lasów Paƒstwowych w Toruniu” – dla Wydzia∏u Le-
Ênego AR w Poznaniu.

Zajàczkowski J.: Ocena dorobku naukowego, dydak-
tyczno–wychowawczego i organizacyjnego dr. hab.
Stefana Tarasiuka w zwiàzku z post´powaniem
o nadanie tytu∏u profesora – dla Wydzia∏u LeÊnego
SGGW.

Zajàczkowski J.: Recenzja rozprawy doktorskiej mgr.
in˝. Z. Ko∏odzieja pt.: „Efekty stosowania trzebie˝y
selekcyjnej w drzewostanach z udzia∏em jod∏y
i Êwierka na przyk∏adzie powierzchni doÊwiadczal-
nych w LZD w Krynicy” – dla Wydzia∏u LeÊnego AR
w Krakowie.

Ponadto pracownicy Instytutu wykonali 23 recenzje
wydawnicze oraz 20 recenzji projektów badawczych,
w tym:
recenzje wydawnicze: Borkowski J. – 1, Borowski Z. –
1, Dobrowolska D. – 5, Grodzki W. – 4, Gutowski J. M.
– 2, Kolk A. – 1, Malinowski H. – 1, Niemtur S. – 2, 
Rachwald A. – 1, Sierota Z. – 4, Wójcik J. – 1;
recenzje projektów badawczych: G∏owacka B. – 1, 
Kolk A. – 4, Kossak S. – 3, Niemtur S. – 6, Sierota Z. – 6.

Inne recenzje: Gutowski J. M. – 1.
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1 2 3

Katedra Ekologii Lasu Doskonalenie rewitalizacji siedlisk i przebudowy Zak∏ad Gospodarki LeÊnej
drzewostanów górskich w RDLP Katowice Rejonów Przemys∏owych
z uwzgl´dnieniem poprawy stosunków
wodnych i selekcji genetycznej drzew

Akademia Rolnicza Badania porównawcze populacyjnej Zak∏ad Genetyki 
im. A. Cieszkowskiego, Poznaƒ i rodowej zmiennoÊci cech hodowlanych i Fizjologii Drzew LeÊnych
Katedra Hodowli Lasu wybranych pochodzeƒ buka, d´bu

oraz modrzewia, sosny i Êwierka

Szko∏a G∏ówna Gospodarstwa Badania porównawcze populacyjnej Zak∏ad Genetyki
Wiejskiego, Warszawa. i rodowej zmiennoÊci cech hodowlanych i Fizjologii Drzew LeÊnych
Katedra Hodowli Lasu, wybranych pochodzeƒ sosny,

Êwierka, modrzewia i buka

Katedra Urzàdzania Lasu, Plantacyjna uprawa szybko
Geomatyki i Ekonomiki LeÊnictwa, rosnàcych drzew leÊnych

Katedra Ochrony Lasu i Ekologii Zmiany iloÊciowo-jakoÊciowe Zak∏ad Ochrony Lasu
w zgrupowaniach entomofauny epigeicznej 
powsta∏e po zabiegach ratowania lasu 
przed szkodliwymi owadami liÊcio˝ernymi 
sosny z wykorzystaniem Êrodków ochrony 
roÊlin z grupy inhibitorów syntezy chityny

Uniwersytet Warszawski, Analiza danych dotyczàcych iloÊciowych Zak∏ad Ochrony Lasu
Instytut Geofizyki, i jakoÊciowych charakterystyk drzewostanów
Zak∏ad Fizyki Litosfery i ich wp∏yw na nasilenie wyst´powania
Zak∏ad Fizyki Atmosfery foliofagów sosny

Instytut Mikrobiologii, Mikroflora gleb drzewostanów sosnowych
Zak∏ad Mikrobiologii Ârodowisk obj´tych gradacjami owadów liÊcio˝ernych

Uniwersytet Gdaƒski, Wirusy patogeniczne dla owadów leÊnych Zak∏ad Ochrony Lasu
Instytut Biotechnologii, 
Katedra Wirusologii Molekularnej

Uniwersytet w Bia∏ymstoku, Badanie sk∏adu niektórych metabolitów Zak∏ad Ochrony Lasu
Instytut Chemii wtórnych, wydzielonych z drzew  

znajdujàcych si´ w ogniskach gradacyjnych 
liÊcio˝ernych szkodników sosny

Instytut Przemys∏u Organicznego, Ocena skutecznoÊci dzia∏ania form Zak∏ad Ochrony Lasu
Warszawa u˝ytkowych zawierajàcych feromon p∏ciowy

szrotówka kasztanowcowiaczka.
Oznaczanie pozosta∏oÊci imidachloprydu 
w liÊciach i drewnie kasztanowca zwyczajnego

Uniwersytet im. Miko∏aja Kopernika Systematyka i biologia wybranych Zak∏ad Ochrony Lasu
w Toruniu, Instytut Biologii grup motyli
i Ochrony Ârodowiska, 
Zak∏ad Ekologii Zwierzàt 

Polska Akademia Nauk, Identyfikacja zwiàzków zapachowych Zak∏ad Ochrony Lasu
Instytut Chemii Fizycznej wydzielanych przez samice i samce
i Instytut Chemii Organicznej, przyp∏aszcza graniatka
Zak∏ad DoÊwiadczalny „Chemipan” Wspólna realizacja projektu celowego 

pt. „Opracowanie i wdro˝enie do praktyki 
nowej technologii ochrony ekosystemów 
leÊnych przed brudnicà mniszkà opartej na 
wykorzystaniu feromonu p∏ciowego”

Biblioteka Narodowa, Warszawa Aktualizacja „Centralnego Katalogu Zak∏ad Informacji Naukowej
Zagranicznych Wydawnictw Ciàg∏ych 
w Bibliotekach Polskich (ARKA)”
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Kraj Instytucja Tematyka wspó∏pracy Jednostka
wspó∏pracujàca organizacyjna IBL

1 2 3 4

Bia∏oruÊ Paƒstwowy Uniwersytet Pomoc dla sektora prywatnego z zakresu Zak∏ad Ekonomiki
Technologiczny, Miƒsk prac leÊnych, w ramach projektu PROFOREST i Polityki LeÊnej

Zak∏ad U˝ytkowania Lasu

Czechy Instytut Badawczy Ochrona zasobów genetycznych drzew leÊnych Zak∏ad Genetyki
LeÊnictwa i Gospodarki przez mikrorozmna˝anie i zamra˝anie, i Fizjologii Drzew LeÊnych
¸owieckiej, Jiloviště– w ramach projektu PROFOREST
Strnady; Instytut Badaƒ 
Krajobrazu i RoÊlin 
Ozdobnych, Prˆhonice

Estonia Instytut LeÊnictwa Ochrona upraw leÊnych przed szkodliwymi Zak∏ad Ochrony Lasu
i In˝ynierii Terenów owadami, w ramach projektu PROFOREST
Wiejskich w Akademii Zak∏ad Gospodarki LeÊnej
Rolniczej, Tartu Regionów Górskich

Finlandia Fiƒski Instytut Badawczy Opracowywanie mi´dzynarodowego raportu Samodzielna Pracownia 
LeÊnictwa, Centrum o sytuacji po˝arowej w lasach w paƒstwach Ochrony
Badawcze, Vantaa basenu Morza Ba∏tyckiego Przeciwpo˝arowej Lasu

Francja Zak∏ad Selekcji Populacyjna zmiennoÊç oraz identyfikacja Zak∏ad Genetyki
i Hodowli Drzew LeÊnych, wybranych pochodzeƒ sosny zwyczajnej i Fizjologii Drzew LeÊnych
INRA, Orlean; i Êwierka pospolitego na podstawie analiz DNA
Laboratorium Genetyki 
i Selekcji, INRA, Badania porównawcze populacyjnej i rodowej
Bordeaux zmiennoÊci cech hodowlanych wybranych

pochodzeƒ sosny zwyczajnej, modrzewia
europejskiego, Êwierka pospolitego oraz d´bu
szypu∏kowego

3.2. Wspó∏praca mi´dzynarodowa 
International cooperation

W roku 2005 Instytut prowadzi∏ wspó∏prac´ dwustronnà i wielostronnà z 20 krajami oraz uczestniczy∏ w realizacji
10 mi´dzynarodowych programów badawczych.

3.2.1. Wspó∏praca dwustronna 
Bilateral cooperation

Instytucja wspó∏pracujàca Tematyka wspó∏pracy Jednostka organizacyjna IBL

1 2 3

OÊrodek Przetwarzania Informacji Zasilanie zintegrowanej bazy „Nauka polska” Zak∏ad Informacji Naukowej
nadzorowany przez Ministerstwo opisami prac naukowo-badawczych
Edukacji i Nauki, Warszawa i badawczo-rozwojowych, rozpraw doktorskich 

i habilitacyjnych oraz ekspertyz naukowych 
wykonywanych w Instytucie w ramach 
systemu SYNABA

Polski Komitet Normalizacyjny, Terminologia, kompozycja, identyfikacja
Warszawa i opis dokumentów, kodowania, konwersji 

pism, j´zyków informacyjno-wyszukiwawczych,
przechowywania i konserwacji dokumentów 
oraz zastosowania komputerów

u
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1 2 3 4

Zespó∏ Ochrony Przygotowanie wniosku mi´dzynarodowego, Samodzielna Pracownia
Przeciwpo˝arowej projektu badawczego FIRE PARADOX Ochrony 
Lasu, INRA Przeciwpo˝arowej Lasu

Hiszpania Instytut Biologii Zastosowanie techniki mikromacierzy DNA Zak∏ad Genetyki
Molekularnej i Tkankowej w badaniu ekspresji genów u gatunków i Fizjologii Drzew LeÊnych
RoÊlin, Uniwersytetu drzewiastych, w ramach projektu PROFOREST
Politechnicznego
w Walencji

Izrael Departament LeÊnictwa Badania nad ekologià gazeli i szakala Zak∏ad Ekologii Lasu
Narodowego Funduszu i ¸owiectwa
˚ydowskiego, Zefat 
Galillie oraz Uniwersytet im.
Ben Guriona, Be’er Shera

Kanada Kanadyjska S∏u˝ba Testowanie ró˝nych pu∏apek i Êrodków Zak∏ad Lasów Naturalnych
LeÊna wabiàcych (w Kanadzie, Szwajcarii i w Polsce 

([Puszcza Bia∏owieska]) na zawleczonà z Europy 
do Kanady kózk´, b´dàcà powa˝nym 
szkodnikiem Êwierków

Litwa Litewski Instytut Badawczy Zagro˝enie ekosystemów leÊnych przez Zak∏ad Ochrony Lasu
LeÊnictwa, Kowno szkodliwe owady

¸otwa ¸otewski Instytut Badawczy Dzia∏ania promujàce ochron´ ró˝norodnoÊci Zak∏ad Genetyki
LeÊnictwa „Silava”, Ryga genetycznej, w ramach projektu PROFOREST i Fizjologii Drzew LeÊnych

Niemcy Instytut Chemii im. Monitorowanie zagro˝enia po˝arowego lasu Samodzielna Pracownia
Maxa Plancka Uniwersytetu w Polsce Ochrony
we Freiburgu Przeciwpo˝arowej Lasu

Rumunia Universytet Transylwaƒski, Wzrost i rozwój buka Zak∏ad Ekologii Lasu
Brasov i ¸owiectwa

Szwecja Szwedzki Uniwersytet Znaczenie martwego drewna w lesie dla Zak∏ad Ochrony Lasu
Rolniczy, Umea owadów saproksylicznych

Ukraina Ukraiƒski Paƒstwowy Opracowanie programu wspólnych badaƒ Zak∏ad Genetyki 
Uniwersytet LeÊno– genetycznych nad polimorfizmem DNA i Fizjologii Drzew LeÊnych
–Techniczny, Lwów sosny zwyczajnej i buka zwyczajnego

USA Departament Rolnictwa Badania w ramach projektu „Zbiór Zak∏ad Ochrony Lasu
Stanów Zjednoczonych, parazytoidów brudnicy nieparki w Polsce" 
Agencja Badaƒ
Rolniczych, Waszyngton 

Uniwersytet w Georgii, G∏ówne szkodniki owadzie i organizmy
Instytut Ekologii, kwarantannowe w Polsce i USA
Laboratorium Coweeta, 
Athens

Wielka Uniwersytet w Aberdeen, Badania nad ekologià nietoperzy Zak∏ad Ekologii Lasu
Brytania Szkocja w ekosystemach leÊnych i ¸owiectwa

Nietoperze jako wskaêniki stanu ekosystemów 
leÊnych, w ramach projektu PROFOREST
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Kraj, Instytucja Tematyka wspó∏pracy Jednostka
organizacja wspó∏pracujàca organizacyjna IBL

mi´dzynarodowa

1 2 3 4

Szwajcaria Uniwersytet Nauk Diagnostyka chorób drzew leÊnych Zak∏ad Fitopatologii
Stosowanych w Lullier ze szczególnym uwzgl´dnieniem patogenów LeÊnej

rodzaju fytoftora, w ramach projektu
Wielka Brytania Uniwersytet PROFOREST

w Aberdeen, Szkocja

Norwegia Norweska Grupa Udzia∏ w przygotowaniu wspólnych Zak∏ad Ekonomiki
LeÊna polsko–norweskich projektów w ramach i Polityki LeÊnej,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego Zak∏ad Ochrony Lasu,
i mechanizmu finansowego Europejskiego Zak∏ad Fitopatologii LeÊnej,
Obszaru Gospodarczego Zak∏ad Genetyki 

i Fizjologii Drzew LeÊnych,
Zak∏ad Hodowli Lasu,
Zak∏ad Urzàdzania 
i Monitoringu Lasu,
Zak∏ad Siedliskoznawstwa

Szwecja Szwedzki Uniwersytet Bezpieczne metody ochrony lasu przed Zak∏ad Ochrony Lasu
Rolniczy, Umea szkodliwymi owadami, w ramach projektu 

PROFOREST
Szwajcaria firma CABI 

Bioscience Interational

Czechy Instytut Badawczy Problemy ochrony lasu w krajach oÊciennych
LeÊnictwa i Gospodarki 
¸owieckiej, Jiloviste-
-Strnady

S∏owacja Instytut Badawczy 
LeÊnictwa, Zwoleƒ

Francja Zespó∏ Ochrony Monitorowanie skutków po˝arów lasu, Samodzielna Pracownia 
Przeciwpo˝arowej w ramach projektu PROFOREST Ochrony
Lasu, INRA Przeciwpo˝arowej Lasu

Niemcy firma Vattenfall Mining 
Aktion Gesellschaft, 
Cottbus

Ukraina Instytut Naukowo-
-Badawczy Ochrony 
Przeciwpo˝arowej, Kijów

Finlandia Uniwersytet w Oulu Ekofizjologia molekularna drzew leÊnych, Zak∏ad Genetyki
w ramach projektu PROFOREST i Fizjologii Drzew LeÊnych

Hiszpania Instytut Biologii 
Molekularnej i Tkankowej
RoÊlin, Uniwersytetu 
Politechnicznego
w Walencji

Niemcy Uniwersytet Technologiczny,
Darmstadt; Instytut 
Botaniki Stosowanej, 
Uniwersytetu 
Duisburg–Essen

3.2.2. Wspó∏praca wielostronna 
Multilateral cooperation
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1 2 3 4

S∏owacja S∏owacka Akademia Wykorzystanie atraktantów i antyatraktantów Zak∏ad Gospodarki LeÊnej 
Nauk, Zwoleƒ korników Êwierkowych w ochronie lasu Regionów Górskich

w ramach projektu PROFOREST
Szwecja Szwedzki Uniwersytet 

Rolniczy, Alnarp 

Austria Federalne Centrum Szkolenie w zakresie wykorzystania baz
Badawcze i Szkoleniowe danych i Systemów Informacji Geograficznej
Lasów, Zagro˝eƒ w ochronie lasu w ramach projektu
Naturalnych i Krajobrazu PROFOREST
(BFW), Wiedeƒ

S∏owacja S∏owacka Akademia 
Nauk, Zwoleƒ

Czechy Instytut Badawczy Tworzenie baz danych i map numerycznych
LeÊnictwa i Gospodarki wybranych zagro˝eƒ biotycznych w lasach
¸owieckiej, Jiloviste– Europy Ârodkowej w ramach projektu 
–Strnady PROFOREST

Estonia Estoƒski Universytet 
Rolniczy, Tartu 

Litwa Litewskie LeÊne 
Biuro Fitosanitarne 

S∏owacja Instytut Badawczy 
LeÊnictwa i S∏owacka 
Akademia Nauk, 
Zwoleƒ

Ukraina Ukraiƒski Instytut 
Badawczy 
LeÊnictwa i Melioracji 
LeÊnej, Charków 

Nazwa Instytucje Tematyka wspó∏pracy Jednostka 
wspó∏pracujàce organizacyjna IBL

1 2 3 4

COST E–30 Przedstawiciele instytucji Ekonomiczna integracja popytu Zak∏ad Ekonomiki
(Economic naukowych z 20 konsumentów miejskich i produkcji  i Polityki LeÊnej
integration  krajów europejskich leÊnictwa na obszarach wiejskich
of urban Zak∏ad U˝ytkowania
consumers` Lasu
demand and rural 
forestry production) 

COST E–25 Przedstawiciele instytucji Europejska sieç do d∏ugoterminowych badaƒ Zak∏ad Ekologii Lasu
Paie (European naukowych z 26 ekosystemów leÊnych i krajobrazu – wymiana i ¸owiectwa
network for krajów europejskich informacji, konsultacje, spotkania robocze,
a long–term forest opracowanie bazy danych
ecosystems and 
landscape 
research 
programme)

3.2.3.Uczestnictwo w mi´dzynarodowych programach badawczych 
Participation in international research programmes
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1 2 3 4

COST E–27 Przedstawiciele instytucji Chronione obszary leÊne w Europie – wymiana Zak∏ad Gospodarki 
(PROFOR–Protected naukowych z 26 krajów informacji, konsultacje, spotkania robocze LeÊnej Regionów
Forest Areas) europejskich Górskich

COST E–42 Przedstawiciele instytucji Wzrost gatunków szlachetnych drzew Zak∏ad Ekologii Lasu
(Growing Valuable naukowych z 15 krajów liÊciastych – wymiana informacji, konsultacje, i ¸owiectwa
Broadleaved europejskich spotkania robocze
Tree Species)

COST 862 Przedstawiciele instytucji Toksyny bakteryjne w zwalczaniu owadów Zak∏ad Ochrony Lasu
(Bacterial Toxines naukowych z 16 krajów
for insects Control)

CONFOREST 13 instytucji naukowych Przebudowa litych drzewostanów Zak∏ad Gospodarki 
Regionalne z 11 krajów europejskich Êwierkowych ustanowionych na siedliskach LeÊnej Regionów
Centrum EFI naturalnie zdominowanych przez gatunki Górskich
(The question of liÊciaste
conversation of 
pure secondary 
Norway spruce 
forests on sites 
naturally dominated 
by broadleaves)

EUFORGEN Instytucje z 35 krajów Program dotyczàcy zachowania Zak∏ad Genetyki
(European Forest europejskich zrównowa˝onego u˝ytkowania i Fizjologii Drzew
Genetic Resources zasobów genowych LeÊnych
Programme)

EUFIRELAB Sieç laboratoriów z 40 Badania procesów spalania materia∏ów Samodzielna 
(Laboratory for europejskich instytucji, leÊnych, modelowanie po˝aru lasu, Pracownia
Wildland Fires zajmujàcych si´ badaniami prognozowanie zagro˝enia po˝arowego, Ochrony
Sciences and i technologiami w zakresie gaszenie po˝arów leÊnych Przeciwpo˝arowej
Technologies in po˝arów lasu Lasu
the Euro– (sieç badawcza)
-Mediterranean Region)

Forest Focus Unia Europejska, Udzia∏ w tworzeniu zdecentralizowanego Samodzielna
Bruksela; ISPRA, W∏ochy banku danych o po˝arach lasów. Pracownia Ochrony 

Sporzàdzanie okresowych raportów Przeciwpo˝arowej
o powsta∏ych po˝arach. Lasu
Realizacja narodowego programu ochrony 
przeciwpo˝arowej w ramach rozporzàdzenia 
unijnego Forest Focus

Konwencja Federalne Centrum Badaƒ Monitoring lasu. Ocena stanu Zak∏ad Urzàdzania
o transgranicznym LeÊnictwa i Produktów lasu w Europie i Monitoringu Lasu 
przemieszczaniu si´ LeÊnych, Instytut 
zanieczyszczeƒ Âwiatowego LeÊnictwa
powietrza na dalekie – koordynator programu
odleg∏oÊci ICP–
Forests (Convention 
on Long–Range 
Transboundary
Air Pollution)

Program Leonardo Przedstawiciele 11 instytucji Ocena i wdro˝enie materia∏ów Zak∏ad
da Vinci naukowych z 5 krajów szkoleniowych w zakresie Siedliskoznawstwa
(Teaching and europejskich gospodarowania wodà
Learning in Virtual 
Learning 
Environments 
for Water 
Management)
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3.2.4. Sta˝e m∏odych pracowników naukowych z zagranicy odbywane w IBL 
Internships spent at the FRI by young scientific employees from abroad

Osoba przyje˝d˝ajàca, Instytucja wysy∏ajàca Zak∏ad
okres pobytu, tematyka organizujàcy

1 2 3

1 Franziska Nevoigt, 05.09–31.12.2005 r. Wy˝sza Szko∏a Techniczna, IBL
Zrównowa˝ona gospodarka leÊna. Eberswalde,  Niemcy
Program Leonardo da Vinci

2 Sergij Bojko, 01.08.–31.10.2005 r. Ukraiƒski Instytut Badawczy Zak∏ad Siedliskoznawstwa
Wp∏yw restytucji lasu na zasoby wodne LeÊnictwa i Melioracji LeÊnej, 
w Górach Izerskich na przyk∏adzie zlewni Charków, Ukraina
potoku Ciekoƒ

3 Oksana Pawliszczuk, 01.08.–31.10.2005 r., Ukraiƒski Paƒstwowy Uniwersytet Zak∏ad Ekonomiki
Ekonomiczna analiza problemów i metod LeÊno–Techniczny, Lwów, Ukraina i Polityki LeÊnej
gospodarowania w lasach po∏o˝onych 
w zasi´gu oddzia∏ywania obszarów 
zurbanizowanych

4 Maryna Shabaleva, 01.08.–31.10. 2005 r. Instytut LeÊnictwa Bia∏oruskiej Zak∏ad Urzàdzania
Analiza wp∏ywu sk∏adu chemicznego Akademii Nauk, Homel, Bia∏oruÊ i Monitoringu Lasu
igliwia sosny na poziom defoliacji 
drzewostanów sosnowych

5 Peter Balaž, 10–28.01.2005 r. Szkolenie S∏owacka Akademia Nauk, Zak∏ad Gospodarki LeÊnej
w zakresie wykorzystania GIS i baz Zwoleƒ, S∏owacja Regionów Górskich
danych w ochronie lasu PROFOREST 
CE WP 2.2

3.2.5. Sta˝e i stypendia zagraniczne pracowników IBL
Foreign internships and grants for FRI employees

Osoba wyje˝d˝ajàca, Zak∏ad wysy∏ajàcy Instytucja
okres pobytu, tematyka organizujàca

1 2 3

1 Jakub Borkowski, 28.02.–25.03.2005 r., Zak∏ad Ekologii Lasu i ¸owiectwa Izraelska S∏u˝ba LeÊna,
05.07.– 10.08.2005 r. Wspó∏udzia∏ Zefat Galillie
w badaniach nad ekologià gazeli 
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WP1.4: Ekofizjologia molekularna drzew leÊnych
– wizyta prof. dr. Ramona Serrano i dr. Consuelo

Montesinos z Hiszpanii, S´kocin, maj 2005,
– wizyta prof. dr. Ulricha Luttge i prof. Hardy Pfanz

z Niemiec, S´kocin, czerwiec/lipiec 2005,
– wyjazd dr. in˝. Krzysztofa Rakowskiego do Finlan-

dii, Oulu, sierpieƒ/wrzesieƒ 2005.
WP2.2: Wykorzystanie baz danych i GIS w ochronie lasu

– wizyta in˝. Petera BalaÏa ze S∏owacji, Kraków, sty-
czeƒ 2005.
WP2.4: Ochrona ró˝norodnoÊci genetycznej sosny
zwyczajnej

– wizyta Arnisa Gailis, Dace Auzenbaha, ˙risa Jan-
sons, Mârtiòo Zeps, Guntisa Matjuoonoks z ¸otwy, S´-
kocin, listopad 2005.
WP2.5: Ochrona zasobów genetycznych drzew leÊnych

– wyjazd dr in˝. Krystyny Szczygie∏ i mgr Anny Jagiel-
skiej do Czech, Jiloviště – Strnady, wrzesieƒ, 2005.
WP2.7: Nietoperze jako wskaêniki stanu ekosystemów
leÊnych

– wizyta dr Jessamy Battersby z Wielkiej Brytanii, S´-
kocin, luty 2005,

– wizyta Laury Bambini z Wielkiej Brytanii, S´kocin, li-
piec/sierpieƒ 2005,

– wyjazd dr. in˝. Aleksandra Rachwalda do Irlandii,
Donegal, sierpieƒ 2005, do Szkocji, Aberdeen, listopad
2005. 

Kraj Liczba Kraj Liczba
wyjazdów wyjazdów

Albania 1 Kanada 2

Austria 3 Korea P∏d. 1

Bia∏oruÊ 3 Litwa 1

Belgia 3 Niemcy 7

Cypr 2 Rosja 6

Czechy 9 Rumunia 4

Estonia 2 S∏owacja 9

Finlandia 3 S∏owenia 1

Francja 4 Szwajcaria 2

Grecja 2 Szwecja 6

Hiszpania 1 USA 1

Irlandia 1 W´gry 3

Islandia 4 Wielka Brytania 2

Izrael 2 W∏ochy 9

Razem 94

3.2.6. Wizyty goÊci zagranicznych w IBL
Visits by foreign guests to the FRI

Kraj Liczba osób Kraj Liczba osób

Austria 1 Norwegia 17

Belgia 1 Rosja 1

Bia∏oruÊ 7 S∏owacja 12

Czechy 4 Szwajcaria 4

Finlandia 1 Szwecja 1

Hiszpania 4 Ukraina 9

Japonia 1 USA 3

Litwa 13 W´gry 1

¸otwa 6 Wielka Brytania 4

Meksyk 1 W∏ochy 1

Niemcy 10 Razem 102

3.2.7. Wyjazdy zagraniczne pracowników IBL
Foreign trips taken by FRI personnel

Realizacja zadaƒ projektu PROFOREST obejmowa∏a
nawiàzywanie kontaktów, prowadzenie i stymulowanie
integracji specjalistów z zakresu nauk leÊnych z paƒstw
Unii Europejskiej, Europy Wschodniej i Centralnej. Pro-
jekt realizowano w 9 pakietach integracyjnych (tzw.
Workpackages WP). W 2005 roku zrealizowano nast´-
pujàce zadania:

WP1.1: Ekologiczne metody kontroli szkodników lasu 
– wizyta dr. Marca Kenisa ze Szwajcarii, S´kocin,

kwiecieƒ 2005,
– wyjazd dr. in˝. Jacka Hilszczaƒskiego i dr. in˝. To-

masza Jab∏oƒskiego do Szwecji, Uppsala, paêdziernik
2005,

– wyjazd dr. in˝. Tomka Oszako do Szwajcarii, paê-
dziernik 2005, do Szkocji, listopad 2005,

– wizyta dr. Lassaada Belbahri ze Szwajcarii, S´ko-
cin, listopad/grudzieƒ 2005,
WP1.2: Wykorzystanie baz danych i GIS w ochronie lasu

– wyjazd dr. in˝. Marcina Jachyma do Austrii, paê-
dziernik 2005.
WP1.3: Monitoring skutków po˝arów leÊnych

– wyjazd dr Barbary Ubysz i dr. Ryszarda Szczyg∏a
do Francji, Awinion, wrzesieƒ 2005,

– wizyta Oleksandra I. Shkorup i Volodymyra 
O. Chepovsky z Ukrainy oraz dr. Karla Preußnera z Nie-
miec, S´kocin, paêdziernik 2005.

3.3. Inne rodzaje wspó∏pracy naukowej – Centrum Doskona∏oÊci PROFOREST
Other types of scientific cooperation – the PROFOREST Centre of Excellence
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WP3.3: Wp∏yw zabiegów gospodarczych na ró˝norod-
noÊç biologicznà lasów

– wyjazd prof. dr. hab. Stanis∏awa Niemtura do S∏o-
wenii, Brdo, kwiecieƒ 2005,

– wizyta Jurate Lynikiene z Litwy, S´kocin, wrze-
sieƒ/paêdziernik 2005.
WP4.1: Ochrona upraw leÊnych przed szkodliwymi
owadami

– wyjazd dr Iwony Skrzecz do Estonii, Tartu, lipiec
2005. 
WP4.3: Ochrona ró˝norodnoÊci genetycznej populacji
drzew leÊnych

– wyjazd dr. Jana Kowlaczyka i mgr. Jana Matrasa do
Francji, Orleans, styczeƒ 2005,

– wyjazd dr Justyny Nowakowskiej do Hiszpanii, Wa-
lencja, paêdziernik 2005.
WP4.5: Pomoc dla sektora prywatnego z zakresu prac
leÊnych

– wyjazd dr. hab. Janusza Kocela i dr. Krzysztofa Jo-
d∏owskiego na Bia∏oruÊ, grudzieƒ 2005. 
WP5.1/WP5.2: Po∏àczone mi´dzynarodowe warsztaty
dotyczàce integrowanej ochrony lasu przed szkodnika-
mi, Bystre ko∏o Baligrodu, 17 uczestników, w tym 
6 z zagranicy, wrzesieƒ 2005.

u Mi´dzynarodowe spotkania naukowe
1. Konferencja mi´dzynarodowa ”Conservation of fo-

rest tree genetic resources in Poland – state and per-
spectives” („Ochrona leÊnych zasobów genowych i ho-
dowla selekcyjna drzew leÊnych w Polsce – stan i per-
spektywy”), 7–10.06.2005 r., Malinówka, Zak∏ad Gene-
tyki i Fizjologii Drzew LeÊnych.

2. Konferencja mi´dzynarodowa ”Possible limitation
of dieback phenomena in broadleaved stands through
silvicultural and protective measures” („Mo˝liwoÊci ogra-
niczania zjawiska zamierania drzewostanów liÊciastych
metodami hodowlano–ochronnymi”, 14–15.11.2005 r.
Puszczykowo, Zak∏ad Fitopatologii LeÊnej.

3. Mi´dzynarodowa szko∏a letnia: ”Assessing of soil
and water conditions in forests” (,,Ocena warunków gle-
bowych i wodnych w lasach”) 29.08.2005 r., S´kocin,
9.09.2005 r., Bia∏owie˝a, Zak∏ad Siedliskoznawstwa.

4. Warsztaty mi´dzynarodowe: ”Existing methods of
stand susceptibility evaluation and field data collecting on
forest pest sample plots” („Metody oceny podatnoÊci
drzewostanów na ataki szkodników”) i ”Biological control,
host tree and integrated management of insect pests in

WP6.3: Mi´dzynarodowa konferencja: „Mo˝liwoÊci
ograniczania zjawisk zamierania drzewostanów liÊcia-
stych metodami hodowlano-ochronnymi", 135 uczestni-
ków, w tym 21 z zagranicy, Puszczykowo, listopad 2005.
WP7.1: Wykorzystanie baz danych i GIS w ochronie lasu

– wyjazd dr. Wojciecha Grodzkiego do Szwecji, Up-
psala, styczeƒ 2005, Czech, Kostelec, luty 2005, na
S∏owacj´, Zwoleƒ, kwiecieƒ 2005, do Tatrzaƒskiej ¸om-
nicy, maj 2005, do Estonii, Tartu, lipiec 2005, do Szwe-
cji, Uppsala, listopad 2005,

– wyjazd dr. Marcina Jachyma  do Austrii, Wiedeƒ,
czerwiec, 2005.
WP7.2: Wykorzystanie atraktantów i antyatraktantów
w ochronie lasu

– wizyta dr. Rastislava Jakuša ze S∏owacji, Kraków,
luty 2005,

– wyjazd dr. Wojciecha Grodzkiego na S∏owacj´,
Baƒska Szczawnica, kwiecieƒ 2005.
WP8.3: Szko∏a letnia: „Ocena warunków wodnych i gle-
bowych w lasach”, 23 uczestników, w tym 12 z zagrani-
cy, S´kocin/Bia∏owie˝a, sierpieƒ/wrzesieƒ 2005.
WP9: Trzecia sesja Rady Naukowej, Kraków, luty 2005.

3.4. Spotkania naukowe (sympozja, konferencje, seminaria, szkolenia)
Scientific meetings (symposia, conferences, seminars and training sessions)

3.4.1. Wykaz spotkaƒ naukowych 
List of scientific meetings

forest ecosystems, using environment–friendly methods”
(„Biologiczna oraz integrowana ochrona ekosystemów le-
Ênych przy pomocy metod przyjaznych Êrodowisku”),
19–22.09.2005 r. Bystre k/Baligrodu, Zak∏ad Ochrony La-
su, Zak∏ad Gospodarki LeÊnej Regionów Górskich.

u Krajowe spotkania naukowe
1. Seminarium „Badawcze i prawne problemy gospo-

darowania wodà w lasach”, Warszawa, 21.01.2005 r., Za-
k∏ad Siedliskoznawstwa.

2. Konferencja „Dzia∏ania gospodarki leÊnej, a ochrona
ró˝norodnoÊci biologicznej”, „Nowe oraz ma∏o poznane
owady szkodliwe wyst´pujàce w lasach”, 26–29.09. 2005 r.
Waplewo, PTL, rdLP Olsztyn, Zak∏ad Ochrony Lasu IBL.

u Seminaria zak∏adowe z udzia∏em goÊci zagranicznych
1. ”Actual problems of forest research in RFN and the

EU” („Aktualne problemy badaƒ leÊnych w RFN i UE”) –
prof. dr hab. Gerhard Oesten – prorektor Uniwersytetu we
Freiburgu, dyrektor Instytutu Ekonomiki LeÊnictwa, cz∏o-
nek Kuratorium Instytutu Badawczego LeÊnictwa w Bade-
nii–Wirtembergii, Niemcy. S´kocin, 7.02.2005 r.
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2. ”Nature Conservation in UK – the work of the
JNCC (Joint Nature Conservation Council)” („Ochrona
przyrody w Wielkiej Brytanii – dzia∏alnoÊç JNCC”) (Po∏à-
czonej Rady Ochrony Przyrody) – dr Jessamy Batters-
by, Anglia. S´kocin, 23.02.2005 r.

3. ”Implication of armillaria and powdery mildew in-
fections for oak decline” („Udzia∏ opieniek i màczniaka
d´bu w zjawisku obumierania d´bu”) – dr Benoit Mar-
cais, INRA, Nancy, Francja. S´kocin, 28.02.2005 r.

4. ”Classical biological control against exotic and na-
tive forest pests. Prospects and constraints” („Klasycz-
ne biologiczne zwalczanie obcych i krajowych gatun-
ków szkodników lasu. Perspektywy i ograniczenia”) –
Marc Kenis – CABI Bioscience International, Szwajca-
ria. S´kocin, 7.04.2005 r.

5. ”Genes important for ecological phenotypes in tree
I: Global studies of gene expression with microarrays”
(„Geny wa˝ne dla ekologicznych fenotypów u drzew I:
„Ca∏oÊciowe studium dotyczàce ekspresji genu przy po-
mocy mikromacierzy”) – prof. Ramon Serrano – Instytut
Biologii Molekularnej i Tkankowej RoÊlin, Walencja,
Hiszpania. S´kocin, 12.05.2005 r.

6. ”Genes important for ecological phenotypes in tre-
es II: Global studies of gene function by expression in
yeast mutants” („Geny wa˝ne dla ekologicznych feno-
typów u drzew II: „Ca∏oÊciowe studium dotyczàce funk-
cji genów przez ich ekspresje w dro˝d˝ach”) – prof.
Consuelo Montesinos – Instytut Biologii Molekularnej
i Tkankowej RoÊlin, Walencja, Hiszpania. S´kocin,
13.05.2005 r.

7. ”The influences of infrequent disturbances in the
ecology of subalpine forests in the Southern Rocky Mo-
untains” (Wp∏yw rzadko wyst´pujàcych anomalii w eko-
logii lasów regla górnego Po∏udniowych Gór Skalistych
– dr Dominik Kulakowski – Uniwersytet w Colorado, Bo-
ulder, USA. S´kocin, 23.05.2005 r.

8. ”Using forest inventory data to analyse susceptibi-
lity to oak decline in the Missouri Ozarks” („Wykorzysta-
nie danych z inwentaryzacji lasu do analizy podatnoÊci
d´bów na zamieranie na wy˝ynie Ozark, Missouri”) – dr
Keith Moser – pracownik USDA Forest Service St. Paul
w stanie Minnesota, profesor Uniwersytetów w Missouri
i Minnesocie. S´kocin, 6.06.2005 r.

9. ”Twig and stem photosynthesis of woody plants.
Do trees really need leaves?” („Fotosynteza ga∏àzek
i pnia u roÊlin drzewiastych. Czy drzewa naprawd´ po-
trzebujà liÊci?”) – prof. dr Hardy Pfanz – Instytut Botani-
ki Stosowanej Uniwersytetu Duisburg–Essen, Niemcy.
S´kocin, 24.06.2005 r.

10. ”Forestry in Japan” („LeÊnictwo w Japonii”) –
prof. Ikuo Ota – Uniwersytet w Ehne, Japonia. S´kocin,
8.07.2005 r.

11. ”Forest fires in Ukraine and its consequences”
(„Sytuacja po˝arowa w lasach na Ukrainie i skutki po˝a-
rów” – Aleksander I. Shkorup – zast´pca dyrektora
Ukraiƒskiego Instytutu Naukowo-Badawczego Ochrony

Przeciwpo˝arowej, Vladimir O.Čepovski – naczelnik
Centrum Naukowo-Badawczego ds. Gaszenia i Ratow-
nictwa, Ukraina, S´kocin, 18.10.2005 r.

12. ”Forest fire protection in ¸u˝yce in particular con-
dition of brown coal mining” („Ochrona przeciwpo˝aro-
wa lasu na ¸u˝ycach, w szczególnych warunkach ko-
palni w´gla brunatnego”) – dr Karl Praußner – przedsta-
wiciel Vattenfall Europa Mining Aktion Gesellschaft
w Cottbus, Niemcy. S´kocin, 18.10.2005 r. 

13. ”Forestgovernance and culture: Adapting com-
munity forestry lessons to the new situation in Central
and Eastern Europe” (Zarzàdzanie lasami na poziomie
lokalnym: mo˝liwoÊci korzystania z doÊwiadczeƒ funk-
cjonowania lasów wspólnotowych w nowych uwarun-
kowaniach krajów centralnej i wschodniej Europy”) –
dr Anna Lawrence – Centrum Uniwersytetu w Oksfor-
dzie dla Ârodowiska, Wielka Brytania. Warszawa,
27.10.2005 r.

14. ”Forest tree breeding in Latvia” („Hodowla drzew
leÊnych na ¸otwie”) – Instytut Badawczy LeÊnictwa „Si-
lava”, ¸otwa. S´kocin, 14.11.2005 r.

15. ”Diagnostic of Phytophthora species using Real Ti-
me PCR and microarrays” („Diagnozowanie gatunków
Phytophthora przy wykorzystaniu techniki Real Time PCR
oraz mikromacierzy”) – dr Lassaad Belbahri – Laborato-
rium Genetyki Stosowanej Uniwersytetu Nauk Stosowa-
nych w Lullier, Szwajcaria. S´kocin, 28.11.2005 r.

16. ”Phytophthora disease, the transgenic solution”
(„Modyfikacja genetyczna rozwiàzaniem problemu cho-
rób wywo∏anych przez patogeny z rodzaju Phytophtho-
ra”) – dr Lassaad Belbahri – Laboratorium Genetyki
Stosowanej Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Lullier,
Szwajcaria. S´kocin, 8.12.2005 r.

17. ”Forest research and major problems of forest
management” („Badania leÊne i wa˝niejsze problemy
gospodarki leÊnej w Europie”) – prof. dr Gerhard
Oesten – prorektor Uniwersytetu we Freiburgu, dyrektor
Instytutu Ekonomiki LeÊnictwa, cz∏onek Kuratorium In-
stytutu Badawczego LeÊnictwa w Badenii–Wirtember-
gii, Niemcy, S´kocin, 16.12.2005 r.

u Inne seminaria zak∏adowe
1. „Aktualne mo˝liwoÊci i perspektywy wykorzystania

technik geoinformatycznych w gospodarce leÊnej” – dr
in˝. Grzegorz Zajàczkowski, Zak∏ad Urzàdzania i Moni-
toringu Lasu, IEL S´kocin, 27.01.2005 r.

2. „Mo˝liwoÊci zastosowania markerów DNA w bada-
niach leÊnych z dziedzin genetyki, entomologii, fitopatolo-
gii i zoologii” – dr Justyna Nowakowska, Zak∏ad Genetyki
i Fizjologii Drzew LeÊnych, S´kocin, 17.02.2005 r.

3. „IntensywnoÊç obradzania i jakoÊç nasion sosny po-
spolitej na sta∏ych powierzchniach obserwacyjnych moni-
toringu lasu” – mgr in˝. Marek Body∏, Zak∏ad Genetyki i Fi-
zjologii Drzew LeÊnych, S´kocin, 3.03.2005 r.

4. „Niedrzewne produkty i us∏ugi leÊne w wybranych
krajach europejskich (Akcja Cost E–30)” – mgr in˝. Mi-
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cha∏ Kalinowski, Zak∏ad U˝ytkowania Lasu, S´kocin,
31.03.2005 r.

5. „Ekonomiczne aspekty gospodarki leÊnej na tere-
nach zurbanizowanych” – mgr in˝. Katarzyna Laskow-
ska, Zak∏ad Ekonomiki i Polityki LeÊnej, S´kocin,
7.04.2005 r.

6. „Wykorzystanie SILP i GIS w ocenie i prognozo-
waniu zagro˝eƒ drzewostanów górskich przez szkodli-
we owady” – dr in˝. Marcin Jachym, Zak∏ad Gospodar-
ki LeÊnej Regionów Górskich, S´kocin, 14.04.2005 r.

7. „Prawne formy zrzeszeƒ w∏aÊcicieli lasów niepaƒ-
stwowych i innych podmiotów” – mgr Marek Gesz-
prych, Zak∏ad Ekonomiki i Polityki LeÊnej, Warszawa,
21.04.2005 r.

8. „Biometryczne reakcje siewek sosny zwyczajnej (Pi-
nus sylvestris L.) na inokulacje opieƒkà ciemnà (Armillaria
ostoyae (Romagn.) Herink) w warunkach wzrostu koncen-
tracji atmosferycznego CO2” – dr in˝. Pawe∏ Lech, Zak∏ad
Fitopatologii LeÊnej, S´kocin, 20.10.2005 r.

9. „Wp∏yw mikoryzacji na stan sadzonek sosny wysa-
dzonych na gruncie porolnym” – dr in˝. Dorota Hilszczaƒ-
ska, Zak∏ad Fitopatologii LeÊnej, S´kocin, 24.11.2005 r.

1. Zaj´cia praktyczne dla studentów X Sesji Zaocznych
Studiów Doktoranckich „Badania i techniki laboratoryjne –
zastosowanie markerów DNA w analizach zmiennoÊci ge-
netycznej sosny zwyczajnej”. 12.01.2005 r. S´kocin. Za-
k∏ad Genetyki i Fizjologii Drzew LeÊnych.

2. Szkolenia dla leÊniczych PGL LP nadzorujàcych
lasy prywatne. 30.05.–02.06.2005 r., Jedlnia Letnisko.
Zak∏ad Ekonomiki i Polityki LeÊnej.

3. Szkolenie pracowników Biura Urzàdzania i Geode-
zji LeÊnej w zakresie oceny poziomu uszkodzenia drze-

10. „Przestrzenne zró˝nicowanie od∏owów kornika
drukarza do pu∏apek feromonowych w warunkach gór-
skich” – dr in˝. Wojciech Grodzki, Zak∏ad Gospodarki
LeÊnej Regionów Górskich, S´kocin, 1.12.2005 r.

11. „Opieƒkowa zgnilizna korzeni w drzewostanach
iglastych – identyfikacja sprawców” – dr in˝. Anna ˚ó∏-
ciak, Zak∏ad Fitopatologii LeÊnej, S´kocin,  8.12.2005 r.

12. „Modelowanie zmian wilgotnoÊci Êció∏ki” – in˝.
Miros∏aw Kwiatkowski, Samodzielna Pracownia Ochro-
ny Przeciwpo˝arowej Lasu, S´kocin, 8.12.2005 r. 

u Inne spotkania
1. Narada z zakresu ochrony przeciwpo˝arowej lasu

przedstawicieli DGLP, KG PSP, Ministerstwa Ârodowiska
oraz inspektorów ds. ochrony przeciwpo˝arowej lasu
z RDLP, 7–8.04.2005 r., RDLP Zielona Góra, Samodziel-
na Pracownia Ochrony Przeciwpo˝arowej Lasu.

Ponadto w Izbie Edukacji LeÊnej odby∏y si´ wyk∏ady
z zakresu statystyki matematycznej prowadzone przez
dr Joann´ Ukalskà z Katedry Biometrii Wydzia∏u Rolnic-
twa i Biologii SGGW.

3.4.2. Wykaz szkoleƒ
List of training sessions and courses

Belbahri L., Oszako T.: Research on the alder decli-
ne phenomenon in Poland. Konferencja mi´dzynarodo-
wa ”Possible limitation of dieback phenomena in bro-
adleaved stands through silvicultural and protective
measures”, Puszczykowo, 14–15.11.2005.

Celmer–Warda K., Bystrowski C., Tarwacki G.: Spe-
cies composition of Cameraria ohridella Deschka & Dimiç
(Lepidoptera, Gracillariidae) parasitoids from Poland (po-
ster). XXXV Annual Meeting. Europen Society for New Me-
thods in Agricultural Research. New alternatives for agricul-
tural resources. Work Group 6: Plant crop protection and
biotechnology. Amiens, France, 29.08–2.09.2005.

wostanów na podstawie szacowania defoliacji i odbar-
wienia aparatu asymilacyjnego. 26.08.2005 r., S´kocin.
Zak∏ad Urzàdzania i Monitoringu Lasu.

4. Szkolenie pracowników nadleÊnictw „Zasady eks-
ploatacji automatycznych stacji meteorologicznych”,
9–10.11.2005 r., NadleÊnictwo Le˝ajsk i Janów Lubel-
ski, 20.10.2005 r., NadleÊnictwo Wielbark, 14.12.2005 r.,
NadleÊnictwo Cewice. Samodzielna Pracownia Ochrony
Przeciwpo˝arowej Lasu. 

3.4.3. Referaty wyg∏oszone na mi´dzynarodowych spotkaniach naukowych (niepublikowane) 
Papers given at international scientific meetings (unpublished)

Czerepko J.: Habitat diversity and spontaneous suc-
cession of forest wetlands in Bia∏owie˝a primeval forest.
W3M Conference Wetlands: Monitoring, Modelling and
Management., Wierzba, 22–25.09.2005.

Dmyterko E., Bruchwald A.: Assessment criteria of
deciduous tree species damage. Konferencja mi´dzy-
narodowa ”Possible limitation of dieback phenomena in
broadleaved stands through silvicultural and protective
measures”, Puszczykowo, 14–15.11.2005.

Gil W., ¸ukaszewicz J., Paluch R., Zachara T.: Regio-
nal and spatial aspects of ash dieback in Poland. Kon-
ferencja mi´dzynarodowa „Possible limitation of die-
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back phenomena in broadleaved stands through silvi-
cultural and protective measures”, Puszczykowo,
14–15.11.2005.

Gil W., ¸ukaszewicz J.: Silvicultural methods of incre-
asing of sustainability of afforestations on post–agricul-
tural lands in Poland. Konferencja ”Effects of afforesta-
tion on ecosystems, landscape and rural develop-
ment”, Reykolt, Islandia, 18–22.06.2005.

Grodzki W.: Storm damage management in the selec-
ted mountain regions in Poland, in context of the protec-
tion of Norway spruce forests against bark beetle outbre-
aks. Workshop „Policy options in storm damage mana-
gement”, Zvolen, S∏owacja, 18–21.04.2005.

Hilszczaƒski J.: Stand susceptibility and Ips typogra-
phus, what we can do? Po∏àczone warsztaty WP
5.1 oraz WP 5.2 PROFOREST „Existing methods of
stand susceptibility evaluation and field data collecting
on forest pest sample plots”, „Biological control, host
tree and integrated management of insect pests in fo-
rest ecosystems, using environment–friendly methods”,
Bystre k. Baligrodu, 19–22.09.2005.

Jab∏oƒski M.: Forestry in Poland. International Sum-
mer School „Assessing of soil and water conditions in
forests”, S´kocin–Bia∏owie˝a, 29.08– 9.09.2005.

Kolk A., Grodzki W.: Zagro˝enie lasów górskich
w Polsce w roku 2004 i prognoza na rok 2005. Semina-
rium „Škodlivi činitele v lesich Česka 2004/2005”, Ko-
stelec nad černy∂mi lesy, Czechy, 5.04.2005.

Kolk A.: Wyst´powanie i zwalczanie szkodliwych
owadów leÊnych w Polsce w 2004 roku oraz prognoza
na rok 2005. Sympozjum mi´dzynarodowe „Aktualne
problemy v ochrane lesa 2005”, Banska Štiavnica,
28–29.04.2005.

Kowalczyk J.: Scots pine (Pinus sylvestris L.) bre-
eding in Poland. Konferencja mi´dzynarodowa ”Me-
eting of Nordic Tree Breeders and Forst Geneticists
2005”, Syktyvkar, Rosja, 12–16.09.2005.

Matras J.: Country regulation on forest reproductive
materials marketing. Warsztaty mi´dzynarodowe ”The
Workshop about cooperation possibilities in implemen-
ting the Council Directive 1999/105/EC on the marke-
ting of forest reproductive material”, Liptovsky̌ Hrádok,
S∏owacja, 23–27.05.2005.

Matras J.: New program for the forest gene conse-
rvation and breeding in Poland. Konferencja mi´dzyna-
rodowa ”Meeting of Nordic Tree Breeders and Forst
Geneticists 2005”, Syktyvkar, Rosja, 12–16.09.2005.

Matras J.: Program of forest gene conservation and
breeding in Poland. Sympozjum „Ochrona zasobów
genowych”, Seul, Korea Po∏udniowa, 23.09–
–1.10.2005.

Matras J.: Za∏o˝enia do programu ochrony leÊnych
zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leÊnych
na lata 2010–2035. Konferencja mi´dzynarodowa ”Con-
servation of forest tree genetic resources in Poland – sta-
te and perspectives”, Malinówka, 7–10.06.2005.

Niemtur S.: Forest areas in Polish mountains. Internatio-
nal Summer Scholl ”Assessing of soil and water condi-
tions in forests”, S´kocin – Bia∏owie˝a, 29.08–9.09.2005.

Nowakowska J.: The possibility of use the molecular
markers in forest genetics. Instituto de Biología Molecu-
lary Celular de Plantas, Universidad Politécnica de Va-
lencia, Laboratorio de Genómica, Valencia, Hiszpania,
14.10.2005.

Orlikowski L., Oszako T.: Is it Phytophthora spp. or
abiotic factors causing beech dieback in Poland? Kon-
ferencja mi´dzynarodowa „Possible limitation of die-
back phenomena in broadleaved stands through silvi-
cultural and protective measures”, Puszczykowo,
14–15.11.2005.

Orlikowski L., Trzewik A., Oszako T.: Water as a so-
urce of Phytophthora spp. infections. Konferencja mi´-
dzynarodowa „Possible limitation of dieback phenome-
na in broadleaved stands through silvicultural and pro-
tective measures”, Puszczykowo, 14–15.11.2005.

Oszako T., Woodward S.: Oak decline in Europe –
a historical perspective. Konferencja mi´dzynarodowa
”Possible limitation of dieback phenomena in broadle-
aved stands through silvicultural and protective measu-
res”, Puszczykowo, 14–15.11.2005.

Oszako T.: Forest nurseries as a source of Phytoph-
thora alni – a recent cause of alder decline in Poland.
IUFRO Working Party 7.03.04, Uherske Hradiste, Cze-
chy, 9–14.09.2005.

Pierzgalski E.: Forest and water – case studies. Inter-
national Summer School ”Assessing of soil and water
conditions in forests”, S´kocin–Bia∏owie˝a, 29.08–
9.09.2005.

Sierota Z.: Kierunki badaƒ leÊnych w Instytucie Ba-
dawczym LeÊnictwa w Warszawie. Konferencja mi´dzy-
narodowa „Nauka o lesie: historia, stan obecny i per-
spektywy rozwoju”, Homel, Bia∏oruÊ, 19–21.10.2005.

Sierpiƒski A., Hilszczaƒski J.: Agrilus spp. –. the
main cause of oak stand decline in Poland. Konfe-
rencja mi´dzynarodowa ”Possible limitation of dieback
phenomena in broadleaved stands through 
silvicultural and protective measures”, Puszczykowo,
14–15.11.2005.

Sierpiƒska A.: Possibilities of the use of Bacillus thu-
ringiensis in the control of forest pests in Poland. Spo-
tkanie uczestników COST Action 862: Bacterial toxins in
insect control, Nitra, S∏owacja, 14–18.09.2005.

Âciƒski M., Borowski Z.: Influence of oak and horn-
beam mast fruiting on reproduction and foraging of the
fat dormouse Glis glis in north–eastern Poland. 6th In-
ternational Conference on Dormice (Gliridae), Siedlce,
20–24.09.2005.

Âciƒski M., Borowski Z.: Notes on ecology of the fo-
rest dormouse Dryomys nitedula in an oak–hornbeam
forest, north–eastern Poland: live–trapping and ra-
dio–tracking study. 6th International Conference on Do-
rmice (Gliridae), Siedlce, 20–24.09.2005.
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Wawrzoniak J.: Monitoring lasów w Polsce. Interna-
tional Summer School ”Assessing of soil and water
conditions in forests”, S´kocin–Bia∏owie˝a, 29.08–
9.09.2005.

Ambro˝y S.: Charakterystyka siedlisk i zbiorowisk ro-
Êlinnych w jedlinach o z∏o˝onej strukturze na terenach
rdLP Krosno i Katowice. Konferencja pt.: „Idea gospo-
darstwa przer´bowego na przyk∏adzie wybranych drze-
wostanów jod∏owych w Regionalnej Dyrekcji Lasów
Paƒstwowych w Krakowie”, Kamianna, 9–10.06.2005.

Bystrowski C., Tarwacki G.: Dynamika pojawu przed-
stawicieli rodzaju Strobilomyia Michalsen na plantacji
modrzewia europejskiego w NadleÊnictwie Le˝ajsk, Le-
Ênictwie Marynin. Konferencja nt.: „Dzia∏ania gospodarki
leÊnej a ochrona ró˝norodnoÊci biologicznej” i „Nowe
oraz ma∏o poznane owady szkodliwe wyst´pujàce w la-
sach”, Waplewo, 26–29.09.2005.

Bystrowski C., Tarwacki G.: Morfologia i biologia
przedstawicieli rodzaju Pineus Shimer 1869 w Polsce
(Homoptera, Adelgidae). Konferencja nt.: „Dzia∏ania
gospodarki leÊnej a ochrona ró˝norodnoÊci biologicz-
nej” i „Nowe oraz ma∏o poznane owady szkodliwe wy-
st´pujàce w lasach”, Waplewo, 26–29.09.2005.

Bystrowski C.: 10-letnie badania faunistyczne nad
muchówkami z rodziny Tachinidae w Kotlinie Biebrzaƒ-
skiej. Sympozjum Sekcji Dipterologicznej PTE, Z∏oty
Potok, 6–8.05.2005.

Bystrowski C.: Porównanie morfologii wybranych
przedstawicieli rodzaju Pineus Shimer, 1869 (Homopte-
ra, Adelgidae). Ogólnopolska konferencja afidologicz-
na pt.: „Mszyce i inne pluskwiaki równoskrzyd∏e 2005”,
Sieraków Wielkopolski, 20–22.09.2005.

Dobrowolski M.: Insektycydy i antyfidanty roÊlinne
w ochronie lasu a ró˝norodnoÊç biologiczna. Konferen-
cja nt.: „Dzia∏ania gospodarki leÊnej a ochrona ró˝no-
rodnoÊci biologicznej” i „Nowe oraz ma∏o poznane
owady szkodliwe wyst´pujàce w lasach”, Waplewo,
26–29.09.2005.

Gil W., Zachara T.: Wzrost i produkcyjnoÊç wybra-
nych drzewostanów dwugatunkowych. Konferencja pt.:
„Mo˝liwoÊci doskonalenia struktury i budowy drzewo-
stanów poprzez kszta∏towanie sk∏adów gatunkowych
i form zmieszania”, Szymbark, 17–18.10.2005.

Grodzki W., Jachym M.: Geograficzne systemy infor-
macyjne (GIS) w badaniach entomologicznych
i w ochronie lasu. Konferencja naukowa z okazji jubile-
uszu 80-lecia prof. dr. hab. Jacka Michalskiego pt.:
„Owady leÊne, ich rola i znaczenie”, Poznaƒ, Puszczy-
kowo, 30–31.05.2005.

Grodzki W., Loch J., Armatys P.: Problem wyst´po-

Wójcik J.: Classification of forest soils. International
Summer School ”Assessing of soil and water conditions
in forests”, S´kocin–Bia∏owie˝a, 29.08– 9.09.2005.

3.4.4. Referaty wyg∏oszone na krajowych spotkaniach naukowych (niepublikowane)
Papers given at domestic scientific meetings (unpublished)

wania kornika drukarza w uszkodzonych przez wiatr
drzewostanach masywu Kud∏onia w Gorczaƒskim Par-
ku Narodowym. Konferencja z okazji 25-lecia Gorczaƒ-
skiego Parku Narodowego pt.: „WartoÊci, problemy, ro-
la spo∏eczna i przysz∏oÊç parków narodowych w Pol-
sce”, Por´ba Wielka, 15–17.09.2005.

Grodzki W., Starzyk J. R., Kosibowicz M.: Wiatro-
∏omy i owady kambiofagiczne a problemy ochrony
drzewostanów Êwierkowych w Tatrzaƒskim Parku Naro-
dowym i innych obszarach chronionych w Karpatach. III
Ogólnopolska Konferencja „Przyroda Tatrzaƒskiego
Parku Narodowego a cz∏owiek” TATRY 2005: „Tatrzaƒ-
ski Park Narodowy na tle innych górskich terenów chro-
nionych”, Zakopane, 13–15.10.2005.

Grodzki W., Starzyk J. R.: Rola owadów kambiofa-
gicznych w górskich drzewostanach Êwierkowych obj´-
tych statusem ochronnym. Sympozjum pt.: „D∏ugoter-
minowe zmiany w przyrodzie terenów chronionych
w Polsce: zakres zmian, ich tempo i mechanizmy”, Kra-
ków, KroÊcienko, 13–15.05.2005.

Grodzki W.: Owady kambiofagiczne w górskich drze-
wostanach Êwierkowych dotkni´tych szkodami od wia-
tru. Konferencja pt.: „Ochrona lasu na powierzchniach
dotkni´tych kl´skà huraganu”, MyÊlenice, Nowy Targ,
21.05.2005.

Gutowski J. M.: Chrzàszcze saproksyliczne borów
sosnowych w Borach Tucholskich. VI Konferencja „Bo-
ry Tucholskie – Ochrona biosfery”, Charzykowy,
26–29.09.2005.

Hilszczaƒski J.: Ochrona bioró˝norodnoÊci owadów
saproksylicznych w lasach szwedzkich. Konferencja nt.:
„Dzia∏ania gospodarki leÊnej a ochrona ró˝norodnoÊci
biologicznej” i „Nowe oraz ma∏o poznane owady szko-
dliwe wyst´pujàce w lasach”, Waplewo, 26–29.09.2005.

Jab∏oƒski T.: Ekonomiczna ocena efektywnoÊci zabie-
gów zwalczania brudnicy mniszki w drzewostanach sosno-
wych. Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 80-lecia
prof. dr. hab. Jacka Michalskiego pt.: „Owady leÊne, ich ro-
la i znaczenie”, Poznaƒ, Puszczykowo, 30–31.05.2005.

Kolk A.: Rola i znaczenie gradacji foliofagów sosny
w ekosystemach leÊnych. Konferencja naukowa z oka-
zji jubileuszu 80-lecia prof. dr. hab. Jacka Michalskiego
pt.: „Owady leÊne, ich rola i znaczenie”, Poznaƒ, Pusz-
czykowo, 30–31.05.2005.

Kossak S.: Psychika + technika: nowa metoda chro-
nienia zwierzàt przed Êmiercià na torach kolejowych.
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Seminarium Ochrony Ârodowiska, Wydzia∏ Biologii UW,
Warszawa, 1.04.2005.

Lech P., Sierota Z.: Ocena stanu zdrowotnego lasu
na podstawie wskaêników monitoringu fitopatologicz-
nego (poster). XII Walne Zgromadzenie i Sympozjum
Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego pt.: „Aktual-
ne problemy w fitopatologii”, Lublin, 20–22.09.2005.

¸ukaszewicz J.: Zmianowanie gatunków i ugory zie-
lone w p∏odozmianach szkó∏ek leÊnych. Konferencja
Oddzia∏u Ciechanowsko–Ostro∏´ckiego PTL, Lidzbark,
17.11.2005.

Malinowski H.: Ró˝norodnoÊç biologiczna a ochrona
lasu przed szkodliwymi owadami. Konferencja 
nt.: „Dzia∏ania gospodarki leÊnej a ochrona ró˝norod-
noÊci biologicznej” i „Nowe oraz ma∏o poznane owady
szkodliwe wyst´pujàce w lasach”, Waplewo, 26–
–29.09.2005.

Ma∏ecka M.: Melampsora pinitorqua (Braun) Rostr.,
sprawca skr´taka sosny – wyst´powanie i szkodliwoÊç.
XII Walne Zgromadzenie i Sympozjum Polskiego Towa-
rzystwa Fitopatologicznego pt.: „Aktualne problemy w fi-
topatologii”, Lublin, 20–22.09.2005.

Niemtur S.: Wyst´powanie i charakterystyka drzewo-
stanów jod∏owych w rdLP Katowice i Krosno. Konferen-
cja pt.: „Idea gospodarstwa przer´bowego na przyk∏a-
dzie wybranych drzewostanów jod∏owych w Regional-
nej Dyrekcji Lasów Paƒstwowych w Krakowie”, Kamian-
na, 9–10.06.2005.

Oszako T.: Prognoza wyst´powania choroby olszy
w Polsce i jej przewidywane konsekwencje. XII Walne
Zgromadzenie i Sympozjum Polskiego Towarzystwa Fi-
topatologicznego pt.: „Aktualne problemy w fitopatolo-
gii”, Lublin, 20–22.09.2005.

Oszako T.: Zamieranie olszy w Polsce. 45 Konferen-
cja Instytutu Ochrony RoÊlin, Poznaƒ, 3–4.02.2005.

Paluch R.: Gospodarka leÊna w obszarach nadmier-
nie uwilgotnionych. Konferencja pt.: „Renaturalizacja le-
Ênych obszarów wodno–b∏otnych oraz projektowanie
i wykorzystywanie ma∏ej retencji wodnej w nadleÊnic-
twach”, Janów Lubelski, 5–6.10.2005; 15–17.11.2005.

Paluch R.: Kierunki i charakter zmian roÊlinnoÊci
w Bia∏owieskim PN i w wybranych rezerwatach Puszczy
Bia∏owieskiej. Sympozjum pt.: „D∏ugoterminowe zmiany
w przyrodzie terenów chronionych w Polsce: zakres

zmian, ich tempo i mechanizmy”, Kraków, KroÊcienko,
13–15.05.2005.

Sierpiƒski A., Hilszczaƒski J.: Opi´tki – ma∏o poznane
szkodniki drzewostanów d´bowych. Konferencja nt.:
„Dzia∏ania gospodarki leÊnej a ochrona ró˝norodnoÊci
biologicznej” i „Nowe oraz ma∏o poznane owady szkodli-
we wyst´pujàce w lasach”, Waplewo, 26–29.09.2005.

Starzyk J. R., Grodzki W., Kosibowicz M., Michalce-
wicz J., Rossa R.: Zgrupowania i zespo∏y owadów kam-
biofagicznych w Êwierkowych lasach gospodarczych
i obj´tych ochronà w Gorcach. Konferencja z okazji 
25-lecia Gorczaƒskiego Parku Narodowego pt.: „Warto-
Êci, problemy, rola spo∏eczna i przysz∏oÊç parków naro-
dowych w Polsce”, Por´ba Wielka, 15–17.09.2005.

Stocka T.: Zamieranie wierzcho∏ków p´dów sosny
w szkó∏kach leÊnych. XII Walne Zgromadzenie i Sympo-
zjum Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego pt.: „Ak-
tualne problemy w fitopatologii”, Lublin, 20–22.09.2005.

Sukovata L., Kolk A., CieÊlak M.: Nowa, bezpiecz-
na dla Êrodowiska, metoda ograniczania liczebnoÊci
populacji brudnicy mniszki. Konferencja nt.: „Dzia∏ania
gospodarki leÊnej a ochrona ró˝norodnoÊci biologicz-
nej” i „Nowe oraz ma∏o poznane owady szkodliwe wy-
st´pujàce w lasach”, Waplewo, 26–29.09.2005.

Szo∏tyk G.: Rewitalizacja gleb w szkó∏kach leÊnych.
Konferencja Oddzia∏u Ciechanowsko–Ostro∏´ckiego
PTL, Lidzbark, 17.11.2005.

Zajàczkowski G.: Mo˝liwoÊci wykorzystania wybra-
nych geodanych do oceny stanu lasu. Konferencja in-
auguracyjna projektu: „Ocena wartoÊci biologicznej la-
sów”, Warszawa, 30.06.2005.

Zajàczkowski J.: Ci´cia piel´gnacyjne w kszta∏towaniu
hodowlanej jakoÊci drzewostanów o z∏o˝onym sk∏adzie
gatunkowym. Konferencja pt.: „Mo˝liwoÊci doskonale-
nia struktury i budowy drzewostanów poprzez kszta∏to-
wanie sk∏adów gatunkowych i form zmieszania”, Szym-
bark, 17–18.10.2005.

Zawada J.: Kierunki post´powania gospodarczego
w jod∏owych drzewostanach o strukturze z∏o˝onej wyni-
kajàce z oceny hodowlanej jedlin wybranych na terenach
rdLP Krosno i Katowice. Konferencja pt.: „Idea gospo-
darstwa przer´bowego na przyk∏adzie wybranych drze-
wostanów jod∏owych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Paƒ-
stwowych w Krakowie”, Kamianna, 9–10.06.2005.

W 2005 r. na Zaocznych Studiach Doktoranckich
w IBL wszystkie zaj´cia zosta∏y przeprowadzone zgod-
nie z harmonogramem, plan przedmiotowy zrealizowa-
ny zosta∏ w ca∏oÊci i wszyscy doktoranci uzyskali wyma-
gane zaliczenia.

Rada Naukowa otworzy∏a przewody doktorskie dla
kolejnych 10 uczestników I edycji studiów.

W paêdzierniku 2005 r. Instytut otworzy∏ II edycj´ 
4-letnich Zaocznych Studiów Doktoranckich na lata
2005–2009, na którà przyj´to 17 s∏uchaczy.

4. ZAOCZNE STUDIA DOKTORANCKIE
Extramural doctoral studies
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W 2005 r. postanowieniem Prezydenta Rzeczpospo-
litej Polski tytu∏ profesora nauk leÊnych otrzyma∏ doc. dr
hab. Jerzy M. Gutowski.

Uchwa∏à Rady Naukowej IBL stopieƒ doktora nauk
leÊnych otrzyma∏a mgr in˝. Alicja Sowiƒska za prac´
pt.: „Mo˝liwoÊci wykorzystania feromonów i kairomo-
nów przyp∏aszczka granatka Phaenops cyanea (Fabri-
cus.) (Coleoptera: Buprestidae) do prognozowania
i ograniczania liczebnoÊci jego populacji”, obronionà
w dniu 13.10.2005 r.

Uchwa∏à Rady Wydzia∏u LeÊnego Szko∏y G∏ównej
Gospodarstwa Wiejskiego, stopieƒ doktora nauk le-
Ênych otrzyma∏ mgr in˝. Wojciech Gil za prac´ pt.:

5. ROZWÓJ NAUKOWY KADRY INSTYTUTU ORAZ DZIA¸ALNOÂå
EDUKACYJNA
Scientific development of institute personnel and educational activity

5.1. Tytu∏y i stopnie naukowe uzyskane w 2005 r. 
Scientific titles and degrees obtained in 2005

„Wp∏yw drobnoskalowego zró˝nicowania pod∏o˝a gle-
bowego i zag´szczenia drzew w drzewostanach sosno-
wych II klasy wieku na ich struktur´ przestrzennà”,
obronionà w dniu 18.02.2005 r. 

Ponadto 6 osób otworzy∏o przewody doktorskie przed
Radà Naukowà IBL, 8 osób ucz´szcza∏o na Zaoczne Stu-
dia Doktoranckie w tym: 6 osób w IBL i 1 na Wydziale In-
˝ynierii i Kszta∏towania Ârodowiska SGGW, 1 osoba na
uzupe∏niajàce studia magisterskie na Wydziale Zarzàdza-
nia Uniwersytetu Warszawskiego, 1 osoba na uzupe∏nia-
jàce studia magisterskie na Wydziale Ekonomicznym Po-
litechniki Radomskiej oraz 1 osoba ukoƒczy∏a studia na
Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW. 

5.2. Referaty wyg∏oszone na innych spotkaniach, wyk∏ady, odczyty, pogadanki itp.
Papers given at other meetings, lectures, talks, etc.

Czerepko J.: Problematyka ochrony lasów prywat-
nych – Natura 2000. Szkolenie dla leÊniczych PGL LP
nadzorujàcych lasy prywatne pt.: „Prawne i gospodar-
cze aspekty nadzoru lasów prywatnych”, Jedlnia–Letni-
sko, 30.05–2.06.2005.

Falencka–Jab∏oƒska M.: Ró˝norodnoÊç biologiczna
a lasy. Ochrona przyrody w Polsce. Izba Edukacji Le-
Ênej IBL, 20 godz. 2005.

Gil W.: Metody zagospodarowania lasów drobnej
w∏asnoÊci. Przebudowa drzewostanów w lasach nad-
zorowanych. Szkolenie dla leÊniczych PGL LP nadzoru-
jàcych lasy prywatne pt.: „Prawne i gospodarcze
aspekty nadzoru lasów prywatnych”, Jedlnia–Letnisko,
30.05–2.06.2005.

Gil W.: Wykorzystanie „Zasad hodowli lasu” w go-
spodarowaniu w lasach prywatnych. Szkolenie dla le-
Êniczych PGL LP nadzorujàcych lasy prywatne pt.:
„Prawne i gospodarcze aspekty nadzoru lasów prywat-
nych”, Jedlnia–Letnisko, 30.05–2.06.2005.

G∏az J.: Sporzàdzanie uproszczonych planów urzàdze-
nia lasu. Szkolenie dla leÊniczych PGL LP nadzorujàcych
lasy prywatne pt.: „Prawne i gospodarcze aspekty nadzo-
ru lasów prywatnych”, Jedlnia–Letnisko, 30.05–2.06.2005.

G∏owacka B.: Ochrona lasu przed szkodami powo-
dowanymi przez owady. Krajowa narada z zakresu
ochrony lasu, Jaszowiec, 30.03–1.04.2005.

Go∏´biowski M.: Produkcja drewna. Festiwal Nauki,
S´kocin, 22.09.2005.

Grodzki W.: Stan zagro˝enia lasów górskich i podgór-
skich w roku 2004 i prognoza na rok 2005. Krajowa nara-
da z zakresu ochrony lasu, Jaszowiec, 30.03–1.04.2005.

Gutowski J. M.: Drugie ˝ycie drzewa. Biblioteka Pu-
bliczna w Hajnówce, 26.01.2005.

Gutowski J. M.: Martwe drewno w lasach a ochrona
bioró˝norodnoÊci. Spotkanie specjalistów z zakresu
ochrony lasu z Czech, S∏owacji i Polski, Bia∏owie˝a,
18.10.2005.

Gutowski J. M.: Martwe drewno w Puszczy Bia∏owie-
skiej – jego znaczenia dla funkcjonowania ekosyste-
mów. Szkolenie dla przewodników turystycznych po
Puszczy Bia∏owieskiej. PTTK, Oddzia∏ w Bia∏owie˝y,
22.02.2005.

Gutowski J. M.: Martwe drewno w Puszczy Bia∏owie-
skiej i jego znaczenia dla ochrony ró˝norodnoÊci biolo-
gicznej. Towarzystwo Ochrony Krajobrazu w Hajnówce,
17.02.2005.

Gutowski J. M.: Owady i martwe drewno w ekspozy-
cji Muzeum Bia∏owieskiego Parku Narodowego. Szkole-
nie dla przewodników po Puszczy Bia∏owieskiej. Biuro
turystyczne w Bia∏owie˝y, 9.03.2005.

Gutowski J. M.: Puszcza Bia∏owieska ostojà europej-
skiej fauny owadów. Wydzia∏ LeÊny SGGW, 1.06.2005.
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Gutowski J. M.: Rola i znaczenie martwego drewna
w lesie. Politechnika Bia∏ostocka, Zamiejscowy Wydzia∏
Zarzàdzania Ârodowiskiem w Hajnówce, 4.04.2005.;
Technikum LeÊne w Bia∏owie˝y i Gimnazjum w Bobrow-
nikach, 12.05.2005.

HawryÊ Z.: Przebudowa drzewostanów w rejonach
przemys∏owych na przyk∏adzie Górnego Âlàska. Krajo-
wa konferencja hodowlana, Ustroƒ Jaszowiec,
20.09.2005.

Jod∏owski K.: Pozyskanie drewna w drzewostanach
w wybranych kategoriach ci´ç i r´bniach. Szkolenie dla
leÊniczych PGL LP nadzorujàcych lasy prywatne pt.:
„Prawne i gospodarcze aspekty nadzoru lasów prywat-
nych”, Jedlnia–Letnisko, 30.05–2.06.2005.

Jod∏owski K.: Wykorzystanie drewna ze szczegól-
nym uwzgl´dnieniem przeznaczenia na cele energe-
tyczne (technologia spalania – piece). Szkolenie dla le-
Êniczych PGL LP nadzorujàcych lasy prywatne pt.:
„Prawne i gospodarcze aspekty nadzoru lasów prywat-
nych”, Jedlnia–Letnisko, 30.05–2.06.2005.

Kocel J.: Formy organizacyjno–prawne prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej. Wydzia∏ LeÊny SGGW,
2.03.2005.

Kocel J.: Umowy cywilno–prawne w obrocie gospo-
darczym. Wydzia∏ LeÊny SGGW, 16.03.2005.

Kocel J.: Zasady prowadzenia negocjacji. Wydzia∏
LeÊny SGGW, 9.03.2005.

Kolk A.: Prognoza zagro˝enia lasów przez owady
w 2005 r. Krajowa narada z zakresu ochrony lasu, Ja-
szowiec, 30.03–1.04.2005.

Kossak S.: „Dlaczego w trawie piszczy?” – cykl au-
dycji radiowych. Polskie Radio Bia∏ystok, 2005.

Kossak S.: „Rzecz o ˝ubrze” – cykl audycji radio-
wych. Polskie Radio Bia∏ystok, 2005.

Kossak S.: LiczebnoÊç i struktura populacji zwierzy-
ny ∏ownej w Puszczy Bia∏owieskiej. NadleÊnictwo
Browsk, 11.03.2005.

Kossak S.: O Puszczy Bia∏owieskiej i ludziach. Tra-
dycje i wspó∏czesnoÊç wartoÊci kulturowych regionu
Puszczy Bia∏owieskiej. Wyk∏ad inaugurujàcy Rok „Cz∏o-
wiek i Puszcza”, Bia∏owieski Park Narodowy, 5.03.2005.

Kossak S.: Puszcza Bia∏owieska – skarb depozyto-
wy. Wyk∏ad inauguracyjny seminarium naukowego pt.:
„Dyskurs wokó∏ Puszcz Podlasia: krajoznawstwo czy
regionalizm”, Bia∏owieski Park Narodowy, 5.05.2005.

Kossak S.: Regu∏y zachowaƒ w Êwiecie dzikich zwie-
rzàt i ich egzekwowanie. Stowarzyszenie Radców Praw-
nych w Bia∏ymstoku, 6.02.2005.

Kossak S.: Rola Puszczy Bia∏owieskiej w ochronie
bioró˝norodnoÊci lasów naturalnych. Wydzia∏ LeÊny
SGGW, 1.05.2005.

Kwiatkowski M.: Kryterium zanieczyszczeƒ powietrza
przy ustalaniu kategorii zagro˝enia po˝arowego lasu –
nowa metoda obliczania liczby punktów. Narada z za-
kresu ochrony przeciwpo˝arowej lasu, Zielona Góra,
7–8.04.2005.

Kwiecieƒ R.: Obecne i przysz∏e (2007–2013) zasady
pomocy finansowej Unii Europejskiej dla lasów prywat-
nych. Szkolenie dla leÊniczych PGL LP nadzorujàcych
lasy prywatne pt.: „Prawne i gospodarcze aspekty
nadzoru lasów prywatnych”, Jedlnia–Letnisko, 30.05–
–2.06.2005.

Kwiecieƒ R.: Organizacja leÊnictwa w krajach euro-
pejskich. Studium Podyplomowe Organizacji i Zarzà-
dzania w LeÊnictwie, AR Poznaƒ, 9.04.2005.

Kwiecieƒ R.: Program zalesieƒ – g∏ówne za∏o˝enia,
dotychczasowa realizacja, kierunki modyfikacji wynika-
jàce z rozporzàdzeƒ Unii Europejskiej. Wydzia∏ LeÊny
SGGW, 21.04.2005.

Kwiecieƒ R.: Przyk∏ady nadzoru nad lasami prywat-
nymi oraz pomocy dla ich w∏aÊcicieli w krajach Unii Eu-
ropejskiej. Szkolenie dla leÊniczych PGL LP nadzorujà-
cych lasy prywatne pt.: „Prawne i gospodarcze aspek-
ty nadzoru lasów prywatnych”, Jedlnia–Letnisko,
30.05–2.06.2005.

Kwiecieƒ R.: Strategia i kierunki realizacyjne Krajo-
wego Programu Zwi´kszania LesistoÊci oraz dotych-
czasowe wykonanie zadaƒ. Seminarium nt. realizacji 1.
wybranych dzia∏aƒ Sektorowego Programu Operacyj-
nego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywno-
Êciowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, 2. zalesieƒ
gruntów rolnych w ramach Planu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Jaszowiec, 25–26.10.2005.

Kwiecieƒ R.: Struktura organizacyjna Lasów Paƒstwo-
wych i zasady dzia∏ania. Studium Podyplomowe Organi-
zacji i Zarzàdzania w LeÊnictwie, AR Poznaƒ, 9.04.2005.

Lech P.: Ocena uszkodzenia drzewostanu, drzew
i pniaków w ramach wielkoobszarowej inwentaryzacji
stanu lasu. BULiGL, 29–30.06.2005.

Ma∏ecka M.: Wyst´powanie grzybowych chorób in-
fekcyjnych w szkó∏kach, uprawach i drzewostanach
w 2004 r. Krajowa narada z zakresu ochrony lasu, Ja-
szowiec, 30.03–1.04.2005.

Matras J.: 1. Podzia∏ Polski na regiony pochodzenia
LMP (regionalizacja nasienna). 2. Zasady wykorzystania
LMR poza regionami pochodzenia. 3. Wymagania jako-
Êciowe dla LMR. 4. Szczegó∏owe wymagania, jakie powi-
nien spe∏niaç LMP przy jego rejestracji w Krajowym Reje-
strze. 5. Zasady tworzenia bazy nasiennej kategorii „prze-
testowana” (wymagania wynikajàce z przepisów ustawy
i rozporzàdzeƒ wykonawczych). 6. Program testowania
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21–23.02.2005; RDLP w Bia∏ymstoku, 18.03.2005.
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naturalnego na szkó∏kach leÊnych. Sul´czyno,
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Stocka T.: Uszkodzenia leÊnego materia∏u szkó∏kar-
skiego wywo∏ane imisjami przemys∏owymi, chorobami
patogenicznymi i ˝erem owadów – etap II. Sosnówka,
16–18.05.2005; Karpacz, 13–18.06.2005; Sosnówka,
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Su∏kowska M.: Badania zró˝nicowania genetycznego
drzew leÊnych na podstawie analiz izoenzymatycznych.
Zaoczne Studia Doktoranckie w IBL, 12.01.2005.

Szczygie∏ R.: Certyfikacja wyrobów s∏u˝àcych do
ochrony przeciwpo˝arowej po wejÊciu Polski do Unii
Europejskiej. Narada z zakresu ochrony przeciwpo˝a-
rowej lasu, Zielona Góra, 7–8.04.2005.

Âlusarski S.: Jesienne poszukiwania szkodników pier-
wotnych sosny wykonywane zgodnie z nowà Instrukcjà
ochrony lasu. Szkolenie z zakresu ochrony lasu, Nadle-
Ênictwo Drewnica, 25.10.2005; NadleÊnictwo Jab∏onna,
26.10.2005; NadleÊnictwo Chojnów, 27.10.2005; Nadle-
Ênictwo Celestynów, 28.10.2005.

Âlusarski S.: Ochrona lasów w aspekcie lasów pry-
watnych. Szkolenie dla leÊniczych PGL LP nadzoru-
jàcych lasy prywatne pt.: „Prawne i gospodarcze
aspekty nadzoru lasów prywatnych”, Jedlnia–Letnisko,
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Ubysz B.: Analiza zagro˝enia po˝arowego lasu w se-
zonie palnoÊci 2004 r. Narada z zakresu ochrony prze-
ciwpo˝arowej lasu, Zielona Góra, 7–8.04.2005.
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oraz prognoza zagro˝enia w 2005 roku szkó∏ek, upraw,
m∏odników i dràgowin przez szkodniki owadzie. Krajo-
wa narada z zakresu ochrony lasu, Jaszowiec,
30.03–1.04.2005.

Zachara T.: Przebudowa drzewostanów za∏o˝onych
na gruntach porolnych. Szkolenie dla administracji sa-
morzàdowej pt.: „Wybrane problemy nadzoru nad lasa-
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we na Wydziale LeÊnym AR Poznaƒ, 11.2005.
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Zajàc S.: Strategia leÊna Unii Europejskiej i jej zwiàz-
ki z innymi politykami w kontekÊcie teorii zarzàdzania
Êrodowiskiem. Studia doktoranckie na Wydziale LeÊnym
SGGW, 10.2005, 11.2005; Szkolenie dla kadry kierowni-
czej PGL LP, Jedlnia, 09.2005, 12.2005.

Zajàczkowski G.: Ocena i weryfikacja nowych spo-
sobów pozyskiwania informacji z zakresu inwentaryza-

cji lasu do planu urzàdzania lasu oraz SILP. Wydzia∏
Geofizyki UW, 5.05.2005.
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Spotkanie leÊników z Polski i Finlandii, Warszawa,
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Za∏´ski A.: Badania z zakresu nasiennictwa leÊnego.
Zaoczne Studia Doktoranckie w IBL, 12.01.2005.

W ramach dzia∏alnoÊci edukacyjnej w Izbie Edukacji
LeÊnej przeprowadzono:

u 27 spotkaƒ o charakterze seminaryjnym lub
szkoleniowym o ∏àcznej liczbie 298 osób;

u 132 spotkania z dzieçmi szkó∏ podstawowych
o ∏àcznej liczbie uczestników – 4304 osoby;

u 20 spotkaƒ z m∏odzie˝à gimnazjalnà – 730 osób;
u 3 spotkania z m∏odzie˝à szkó∏ zawodowych i lice-

alnych – 56 osób;

5.3. Izba Edukacji LeÊnej 
The Forest Education Centre

u 2 spotkania ze studentami – 109 osób;
u 10 spotkaƒ w ramach IX Festiwalu Nauki – Warsza-

wa 2005 – ok. 500 osób;
u 3 spotkania warsztatowe z nauczycielami – 

180 osób.
W 2005 r. Izba Edukacji LeÊnej zorganizowa∏a konkurs

plastyczny dla szkó∏ podstawowych gminy Raszyn,
w którym uczestniczy∏o 29 dzieci. Ogó∏em zorganizowa-
no 197 spotkaƒ, w których uczestniczy∏o 6177 osób.

6. BIBLIOTEKA, DZIA¸ALNOÂå WYDAWNICZA, BAZY DANYCH
Library, publishing activity, databases

Biblioteka
Dzia∏alnoÊç biblioteczna polega∏a g∏ównie na

gromadzeniu, opracowywaniu i udost´pnianiu zbiorów
bibliotecznych. Dla biblioteki w Warszawie i dla placó-
wek terenowych Instytutu w∏àczono do zbiorów 323 ty-
tu∏y wydawnictw zwartych w 382 egzemplarzach. By∏y
to najnowsze pozycje ksià˝kowe polskiej literatury na-
ukowej z zakresu leÊnictwa, nauk pokrewnych i ochro-
ny Êrodowiska (240 tytu∏ów w 273 egz.) oraz najbar-
dziej znaczàce, najnowsze tytu∏y wydane zagranicà
(60 tytu∏ów w 65 egz.). Do rejestru przybytków wpisano
382 woluminy wydawnictw zwartych, otrzymanych
w drodze zakupu (191), z darów (151) i z wymiany (40).
Do inwentarza wydawnictw zwartych wpisano 382 wo-
luminy, a do rejestru przechodniego – 17. Sklasyfiko-
wano 382 tytu∏y wydawnictw zwartych w ramach bie˝à-
cych nabytków. Zautomatyzowanà baz´ danych biblio-
graficznych wydawnictw zwartych zasilono 4823,
w tym retro 4500 rekordami (stan bazy „Katalog Biblio-
teki IBL” – 21 362 rekordy).

Dla biblioteki w Warszawie i dla jednostek tereno-
wych zaprenumerowano 196 tytu∏ów czasopism w 227
egzemplarzach, w tym importowanych – 62 tytu∏y w 62
egzemplarzach, polskich – 134 tytu∏ów w 165 egzem-
plarzach. Wymiana mi´dzynarodowa obejmowa∏a 66
tytu∏ów czasopism naukowych z 25 krajów europej-
skich i pozaeuropejskich oraz 5 tytu∏ów z 2 instytucji

mi´dzynarodowych. W ramach wymiany krajowej otrzy-
mano 43 tytu∏y z 43 instytucji naukowych.

W czytelni Instytutu udost´pniono ogó∏em 16 900
jednostek ewidencyjnych: 5200 woluminów wydaw-
nictw zwartych, 9100 woluminów wydawnictw ciàg∏ych
i 2600 woluminów wydawnictw specjalnych. Z innych
bibliotek wypo˝yczono 127 woluminów. Zak∏adom In-
stytutu wypo˝yczono 55 woluminów, innym bibliotekom
– 11, a czytelnikom indywidualnym – 1040; razem 1106
jednostek ewidencyjnych. Czytelni´ odwiedzi∏o 1260
czytelników.

Prowadzono wysy∏k´ w∏asnych wydawnictw Instytutu
do placówek naukowych za granicà i w kraju (wymiana)
oraz do jednostek organizacyjnych Lasów Paƒstwowych.
Wysy∏k´ zagranicznà realizowano do 151 instytucji na-
ukowych z krajów europejskich i pozaeuropejskich oraz
do 3 organizacji mi´dzynarodowych. W 2005 r. wys∏ano:
„LeÊne Prace Badawcze” nr 1, 2, 3, 4/05 – ∏àcznie 2400
egz., „Folia Forestalia Polonica” ser. A Forestry nr 46 – 94
egz. (zagr.), 166 egz. (kraj), „LeÊne aktualnoÊci z Unii Eu-
ropejskiej” – 700 egz. (kraj).

Dzia∏alnoÊç dokumentacyjna koncentrowa∏a si´
g∏ównie na zasilaniu tworzonych we w∏asnym zakresie
zautomatyzowanych baz danych bibliograficznych z dzie-
dziny leÊnictwa i nauk pokrewnych, dzia∏ajàcych w zinte-
growanym systemie bibliotecznym WEBLIS. Sporzàdzo-
no, sklasyfikowano i wprowadzono do pami´ci kompute-
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ra oko∏o 4200 opisów bibliograficznych artyku∏ów za-
mieszczonych w polskich i zagranicznych czasopismach
o tematyce leÊnej, 68 opisów sprawozdaƒ z prac nauko-
wo–badawczych, oko∏o 300 opisów publikacji pracowni-
ków Instytutu. 

Opracowano 16 not dokumentacyjnych SYNABA,
o pracach naukowo–badawczych wykonywanych w In-
stytucie.

Kontynuowano prace wdro˝eniowe zintegrowanego
systemu bibliotecznego WEBLIS.

Dzia∏alnoÊç wydawnicza
W ramach dzia∏alnoÊci wydawniczej w 2005 r. opra-

cowano w formie elektronicznej:
12 numerów miesi´cznika „NowoÊci PiÊmiennictwa

LeÊnego”.
Opracowano i przygotowano do druku:
– 4 numery „LeÊnych Prac Badawczych”,
– „Ârodki ochrony roÊlin do stosowania w leÊnictwie

w roku 2005 i w 2006”,
– ”Protection of soil and water resources in forestry

areas”,
– ”GIS and databases in the forest protection in Cen-

tral Europe”,
– ”Analysis of microsatellite sequences in Scots pine”,
– ”Phytophthora spp. in nurseries and forest stands”,
– „Potrzeby zadrzewieniowe w Polsce”,
– „O zagospodarowaniu lasu w leÊnych komplek-

sach promocyjnych”,
– Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci naukowej IBL za rok

2004.
Rozpocz´to prace przygotowawcze publikacji 
– „Lasy i leÊnictwo w krajach Unii Europejskiej”.
Ponadto Instytut by∏ wspó∏wydawcà z Polskà Akade-

mià Nauk czasopisma
– „Folia Forestalia Polonica” nr 46.

Bazy danych
Bazy krajowe
Sà to bazy ogólnodost´pne za poÊrednictwem Inter-

netu ze strony g∏ównej Instytutu:
www.ibles.waw.pl
u PiÊmiennictwo LeÊne – baza ta zapoczàtkowana

w 1989 roku (za poÊrednictwem Internetu dost´pna od
1998 r.) jest tworzona na podstawie czasopism polskich
i zagranicznych o tematyce leÊnej gromadzonych w Bi-
bliotece IBL. Co miesiàc na stronie internetowej Instytu-
tu zamieszczany jest kolejny numer miesi´cznika „No-
woÊci PiÊmiennictwa LeÊnego”. Aktualnie baza obej-
muje 85 230 rekordów, na ka˝dy rekord sk∏adajà si´ na-
st´pujàce elementy: nazwisko i inicja∏ imienia autora ar-
tyku∏u, oryginalny tytu∏ artyku∏u, t∏umaczenie tytu∏u, tytu∏
w j´zyku angielskim (jeÊli jest zamieszczony), j´zyk pu-
blikacji, tytu∏ czasopisma, dane bibliograficzne: rok wy-
dania, nr czasopisma, iloÊç stron, ilustracje i pozycje bi-
bliografii, s∏owa kluczowe (tworzone w Zak∏adzie Infor-

macji Naukowej IBL), symbole klasyfikacji wed∏ug LKO
(LeÊnej Klasyfikacji Oksfordzkiej).

Elementami wyszukiwawczymi sà: nazwisko autora,
ka˝dy wyraz z tytu∏u i t∏umaczenia, tytu∏ czasopisma i rok
wydania, s∏owa kluczowe i klasyfikacja. Ca∏à baz´ da-
nych mo˝na te˝ przeszukiwaç „on–line”. Za pomocà for-
mularza zamówieƒ odbitek mo˝na ze strony WWW wy-
s∏aç do Biblioteki IBL zamówienie na kserokopi´ wybra-
nych artyku∏ów (Zak∏ad Informacji Naukowej).

u Katalog Biblioteki IBL – na koniec 2005 r. baza
obejmowa∏a 21 362 rekordy. Baza zawiera opisy biblio-
graficzne wydawnictw zwartych (ksià˝ek) znajdujàcych
si´ w zasobach Biblioteki Instytutu. Na ka˝dy rekord
sk∏adajà si´ nast´pujàce elementy: tytu∏ w∏aÊciwy oraz
dodatki do tytu∏u, oznaczenie odpowiedzialnoÊci: autor,
redaktor, instytucja sprawcza; drugie oznaczenie odpo-
wiedzialnoÊci: t∏umacz, ilustrator, wydanie, adres wy-
dawniczy: miejsce, wydawca, rok, format, obj´toÊç, ilu-
stracje, dokumenty towarzyszàce: np. atlasy, dane do-
tyczàce serii, tytu∏, podseria. 

Elementami wyszukiwawczymi sà: autor/instytucja,
ka˝dy wyraz z tytu∏u, s∏owa kluczowe (tworzone w Zak∏a-
dzie Informacji Naukowej IBL), symbole klasyfikacji we-
d∏ug LKO i UKD (Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesi´tnej),
sygnatura, opis serii. Ca∏à baz´ danych mo˝na te˝ prze-
szukiwaç „on–line” (Zak∏ad Informacji Naukowej).

u Prace Naukowo–Badawcze – baza dost´pna za
poÊrednictwem Internetu od 2005 r. obejmuje aktualnie
1192 rekordy. Zawiera wykaz prac naukowo–badaw-
czych i badawczo–rozwojowych, rozpraw doktorskich
oraz ekspertyz naukowych wykonanych w Instytucie. Na
ka˝dy rekord sk∏adajà si´ nast´pujàce elementy: sygna-
tura i symbol dokumentu, nazwisko i inicja∏ imienia auto-
ra, tytu∏ pracy, wydawca, rok wydania, data rozpocz´cia
i data zakoƒczenia pracy, zak∏ad wykonujàcy, zlecenio-
dawca, opis zewn´trzny: iloÊç stron, ilustracje, pozy-
cje bibliografii, s∏owa kluczowe, klasyfikacja LKO.

Elementami wyszukiwawczymi sà: nazwisko autora,
ka˝dy wyraz z tytu∏u pracy, rok wydania pracy, s∏owa
kluczowe i klasyfikacja. Ca∏à baz´ danych mo˝na te˝
przeszukiwaç „on–line” (Zak∏ad Informacji Naukowej).

u Publikacje pracowników IBL – baza dost´pna
za poÊrednictwem Internetu od 1999 r. obejmuje aktu-
alnie 3 492 rekordy. Zawiera wykaz wszystkich prac pu-
blikowanych przez pracowników IBL w czasopismach
i wydawnictwach zwartych. Na ka˝dy rekord sk∏adajà
si´ nast´pujàce elementy: klasyfikacja, s∏owa kluczo-
we, nazwisko i inicja∏ imienia autora, opis bibliograficz-
ny czasopisma lub wydawnictwa zwartego, w którym
publikacja si´ ukaza∏a.

Elementami wyszukiwawczymi sà: nazwisko autora,
ka˝dy wyraz z tytu∏u pracy, symbole klasyfikacji, s∏owa klu-
czowe, rok wydania publikacji. Ca∏à baz´ danych mo˝na
te˝ przeszukiwaç „on–line” (Zak∏ad Informacji Naukowej).

u Aktualna prognoza zagro˝enia po˝arowego la-
su – okreÊlanie stopni zagro˝enia po˝arowego lasu wy-
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konywane jest wed∏ug metody IBL przez jednostki orga-
nizacyjne Lasów Paƒstwowych w 34 strefach progno-
stycznych – w sezonie zagro˝enia po˝arowego lasu.
Dane sà aktualizowane codziennie przez Samodzielnà
Pracowni´ Ochrony Przeciwpo˝arowej Lasu IBL. Dane
meteorologiczne, zawierajàce wartoÊci obserwacji z go-
dzin 900 i 1300 (godziny prognozowania zagro˝enia po-
˝arowego lasu) prowadzone od 1985 r. sà uzupe∏niane
na bie˝àco. Baza ma na celu u∏atwienie gromadzenia
i przechowywania danych oraz pozwala na wykonywa-
nie podstawowych analiz statystycznych niezb´dnych
do charakteryzowania sytuacji dotyczàcej zagro˝enia
po˝arowego zarówno w okreÊlonych rejonach kraju jak
i w granicach administracyjnych regionalnych dyrekcji
Lasów Paƒstwowych (Samodzielna Pracownia Ochrony
Przeciwpo˝arowej Lasu).

u Monitoring lasu w Polsce – baza zawiera wyniki
obserwacji, pomiarów i analiz pozyskanych w ramach
realizacji programu monitoringu lasu na sta∏ych po-
wierzchniach obserwacyjnych (Zak∏ad Urzàdzania i Mo-
nitoringu Lasu).

u Baza powierzchni badawczych IBL – zawiera in-
formacje o za∏o˝onych powierzchniach próbnych do ce-
lów badawczych nades∏ane przez zak∏ady IBL, które
mo˝na przeglàdaç wg nadleÊnictw i zak∏adów nauko-
wych IBL. Dane dotyczà lokalizacji (RDLP, nadleÊnictwo,
oddzia∏/pododdzia∏), roku za∏o˝enia powierzchni oraz ter-
minu zakoƒczenia badaƒ (Zak∏ad Informacji Naukowej).

u Rejestr plantacji i plantacyjnych upraw na-
siennych w Lasach Paƒstwowych – zawiera informa-
cje o za∏o˝onych w Lasach Paƒstwowych plantacjach
i plantacyjnych uprawach nasiennych (Zak∏ad Genetyki
i Fizjologii Drzew LeÊnych).

Bazy danych o zasi´gu lokalnym 
w Zak∏adach IBL

u Baza danych o obradzaniu najwa˝niejszych ga-
tunków drzew w Polsce (od 1947 r.) oraz jakoÊci nasion
pozyskiwanych w Lasach Paƒstwowych (od 1976 r.) –
zawiera dane o odsetku obradzania i wielkoÊci pozy-
skania nasion 6 gatunków drzew w Polsce w uk∏adzie
regionalnym (od 1996 r. w formie elektronicznej) oraz
charakterystyk´ jakoÊci nasion pozyskiwanych w La-
sach Paƒstwowych (od 1987 r. w formie elektronicznej)
(Zak∏ad Genetyki i Fizjologii Drzew LeÊnych).

u Chrzàszcze (Coleoptera) Puszczy Bia∏owieskiej –
zawiera na bie˝àco uzupe∏niany (na podstawie publika-
cji i oryginalnych danych) wykaz wszystkich gatunków
chrzàszczy polskiej i bia∏oruskiej cz´Êci Puszczy Bia∏o-
wieskiej (oko∏o 3200 gatunków). Integralnà cz´Êcià ba-
zy jest spis publikacji dotyczàcych Coleoptera tego te-
renu (Zak∏ad Lasów Naturalnych).

u Krajowa sieç informacji o bioró˝norodnoÊci (KSIB) –
od 2005 r. ZLN jest cz∏onkem KSIB, a przez to w∏àczy∏ si´
do GBIF – Êwiatowego systemu informacji o bioró˝no-

rodnoÊci. Dane dotyczàce rozmieszczenia chrzàszczy,
grzybów i roÊlin b´dà udost´pniane sukcesywnie na
podstawie zbiorów i informacji ZLN oraz osób wspó∏pra-
cujàcych z Zak∏adem (Zak∏ad Lasów Naturalnych).

u Monitoring biologiczny w Puszczy Bia∏owieskiej – co-
roczne analizy sk∏adu chemicznego bioindykatorów ro-
Êlinnych (2-letnie ig∏y sosny zwyczajnej, liÊcie Vaccinium
vitis–idaea, mchy Pleurozium schreberi i Sphagnum recu-
rvum) od 1994 r. (Zak∏ad Lasów Naturalnych).

u Monitoring fitopatologiczny – dane o wyst´powa-
niu patogenów korzeni i uszkodzeniach drzew, zdro-
wotnoÊç d´bów i buków na sta∏ych powierzchniach ob-
serwacyjnych, izolacje Phytophthora w szkó∏kach i drze-
wostanach leÊnych (Zak∏ad Fitopatologii LeÊnej).

u Monitoring zanieczyszczeƒ powietrza w Puszczy
Bia∏owieskiej – pomiary zanieczyszczeƒ gazowych SO2
i NOx oraz kwasowoÊci i sk∏adu chemicznego opadów
atmosferycznych na obszarze Puszczy od 1986 r. (Za-
k∏ad Lasów Naturalnych).

u Monitoring zwierzyny – inwentaryzacja tropów i ob-
serwacji (Zak∏ad Lasów Naturalnych).

u Rejestr wy∏àczonych drzewostanów nasiennych
w Lasach Paƒstwowych – zawiera pe∏ny rejestr wy∏àczo-
nych drzewostanów nasiennych uznanych dotychczas
w ramach Projektu Hodowli Selekcyjnej Drzew w Lasach
Paƒstwowych (Zak∏ad Genetyki i Fizjologii Drzew Le-
Ênych).

u Rejestr drzew doborowych w Lasach Paƒstwowych
– zawiera pe∏ny rejestr uznanych dotychczas drzew do-
borowych (Zak∏ad Genetyki i Fizjologii Drzew LeÊnych).

u Rejestr drzewostanów zachowawczych – zawiera
informacje o zakwalifikowanych drzewostanach zacho-
wawczych (Zak∏ad Genetyki i Fizjologii Drzew LeÊnych).

u Wybrane zagro˝enia biotyczne w lasach Europy Ârod-
kowej – dane dotyczàce wydzielania si´ posuszu iglastego
w jednostkach terytorialnych (leÊnych lub administracyj-
nych) w 7 krajach Europy Ârodkowej w latach 2002–2005
(Zak∏ad Gospodarki LeÊnej Rejonów Górskich).

u Wyst´powanie nalotów w lasach PGL LP – po-
wierzchnia i lokalizacja nalotów g∏ównych gatunków la-
sotwórczych w lasach PGL LP (Zak∏ad Urzàdzania i Mo-
nitoringu Lasu).

u Wyst´powanie owadów liÊcio˝ernych w Puszczy
Noteckiej w latach 1946–2004 – zawiera dane dotyczà-
ce wyst´powania szkodliwych owadów liÊcio˝ernych
sosny w Puszczy Noteckiej na poziomie wydzieleƒ (Za-
k∏ad Ochrony Lasu).

u Wyst´powanie Êwierka w lasach PGL LP – po-
wierzchnia i lokalizacja drzewostanów z udzia∏em Êwierka
w lasach PGL LP (Zak∏ad Urzàdzania i Monitoringu Lasu).

u Zbiór entomologiczny – oko∏o 20 000 okazów owa-
dów (wi´kszoÊç spreparowana na sucho), w tym oko∏o
800 gatunków Cerambycidae i oko∏o 500 gatunków Bu-
prestidae (Coleoptera) z ca∏ego Êwiata (Zak∏ad Lasów
Naturalnych).



Polska Akademia Nauk
Komisja Ochrony Ârodowiska i Utylizacji Odpadów

Oddzia∏u w Katowicach – HawryÊ Zbigniew (cz∏onek),
Komitet Melioracji i In˝ynierii Ârodowiska Rolniczego

– Pierzgalski Edward (przewodniczàcy),
Komitet Nauk LeÊnych – Klocek Andrzej (cz∏onek),

Rykowski Kazimierz (cz∏onek), Sierota Zbigniew (sekre-
tarz – kadencja 2003–2006),

Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich – Niemtur
Stanis∏aw (cz∏onek).
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nowych „Europejski Program LeÊnych Zasobów Geno-
wych” – Kowalczyk Jan (koordynator programu „Cenne
gatunki liÊciaste”), Matras Jan (koordynator krajowy),
Zachara Tadeusz (przedstawiciel Polski w Sieci Gospo-
darki LeÊnej),

Po∏àczony Komitet FAO/ECE/ILO ds. zarzàdzania,
technologii i szkolenia w leÊnictwie – Jod∏owski Krzysz-
tof (cz∏onek),

Âwiatowa Ocena Zasobów LeÊnych FAO – Michalak
Roman (cz∏onek Grupy Doradczej FAO, korespondent
krajowy),

Ukraiƒska Akademia Nauk LeÊnych – Klocek Andrzej
(cz∏onek honorowy),

Zespó∏ Ekspertów z Zakresu Po˝arów Lasu – Po∏à-
czonego Komitetu FAO/ECE /ILO ds. Technologii Le-
Ênej, Zarzàdzania i Szkolenia oraz Sekcji Drzewnej ONZ
– Ubysz Barbara (cz∏onek, reprezentant Polski),

Zespó∏ FAO–EKG ds. prognoz rozwoju lasów europej-
skich – Michalak Roman (cz∏onek, korespondent krajowy),

Zespó∏ Specjalistów FAO/UNCE ds. Wspierania i Po-
mocy w Trwa∏ym Rozwoju Sektora LeÊnego w Europie
Ârodkowej i Wschodniej oraz WNP – Kaliszewski Adam
(cz∏onek),

Zespó∏ specjalistów FAO/UNECE ds. monitoringu le-
Ênych zasobów w zrównowa˝onej gospodarce leÊnej
w regionie Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów
Zjednoczonych – Michalak Roman (cz∏onek, korespon-
dent krajowy), Zajàczkowski Grzegorz (cz∏onek, kore-
spondent krajowy).

Agenda Ba∏tycka 21, Sektor LeÊny – Zachara Tade-
usz (delegat Ministerstwa Ârodowiska),

Europejskie Centrum Ochrony Przyrody – Lech Pa-
we∏ (cz∏onek Rady),

Fundacja Ochrony Bioró˝norodnoÊci Karpat
Wschodnich – Niemtur Stanis∏aw (cz∏onek zarzàdu),

Grupa Robocza ds. gospodarki leÊnej w zlewniach
górskich Europejskiej Komisji LeÊnej przy Mi´dzynarodo-
wej Organizacji ˚ywnoÊci i Rolnictwa Narodów Zjedno-
czonych – Pierzgalski Edward (wiceprzewodniczàcy),

Instytut Badaƒ LeÊnych i Gospodarki ¸owieckiej – Sie-
rota Zbigniew (cz∏onek mi´dzynarodowej Rady Naukowej)

Komisja Europejska, Dyrektoriat ds. Ochrony Ârodo-
wiska, Wydzia∏ 3 – Wawrzoniak Jerzy (ekspert),

Komisja Europejska, Dyrektoriat ds. Badaƒ – Oszako
Tomasz (ekspert w dziedzinie fitopatologii leÊnej),

Konwencja Narodów Zjednoczonych o Ró˝norodno-
Êci Biologicznej, Panel powszechnego dost´pu do za-
sobów genowych – Matras Jan (ekspert),

Polski Komitet Narodowy Mi´dzynarodowego Sto-
warzyszenia Torfowego – ¸ukaszewicz Jan (przewodni-
czàcy Komisji VII),

Mi´dzynarodowa Unia LeÊnych Organizacji Badaw-
czych (IUFRO) – Grodzki Wojciech (zast´pca koordy-
natora grupy 7.03.10),

Mi´dzynarodowy Program Monitoringu Wp∏ywu Za-
nieczyszczeƒ Powietrza na Lasy (ICP–Forest) – Waw-
rzoniak Jerzy (przedstawiciel krajowy),

Mi´dzynarodowy Instytut RoÊlinnych Zasobów Ge-

7. DZIA¸ALNOÂå W GREMIACH NAUKOWYCH I DORADCZYCH
Activity at scientific and advisory fora

7.1. Zagraniczne rady naukowe i programowe, towarzystwa, zespo∏y i grupy robocze 
Foreign scientific and programme councils, societies, teams and working groups

Inne krajowe naukowe organizacje, towarzystwa,
rady, komisje, zespo∏y

Fundacja „Edukacja i Technika Ratownictwa” –
Szczygie∏ Ryszard (cz∏onek),

G∏ówny Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej –
Falencka–Jab∏oƒska Ma∏gorzata (przewodniczàca),

Grupa Robocza ds. certyfikacji gospodarki leÊnej
PEFC – Michalak Roman (cz∏onek),

Klub Honorowych Cz∏onków Bractwa LeÊnego –
Klocek Andrzej (cz∏onek),

Kolegium Lasów Paƒstwowych – Klocek Andrzej
(cz∏onek),

7.2. Gremia krajowe 
Domestic fora
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Komisja ds. Planu Ochrony dla Obszaru Natura 2000
Puszcza Bia∏owieska – Kossak Simona (zast´pca prze-
wodniczàcego),

Komisja Techniczno–Ratownicza Zarzàdu G∏ównego
Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych Rzeczpospolitej Polskiej
– Szczygie∏ Ryszard (zast´pca przewodniczàcego),

Krajowa Komisja Nasiennictwa LeÊnego – Matras
Jan (cz∏onek),

PKN – Komitet Techniczny nr 16 ds. Ciàgników, Maszyn
Rolniczych i LeÊnych – Jod∏owski Krzysztof (cz∏onek),

PKN – Komitet Techniczny nr 181 ds. Gospodarki LeÊnej
– Suwa∏a Marian (przewodniczàcy), Witkowska Joanna
(zast´pca przewodniczàcego), Za∏´ski Andrzej (cz∏onek),

Liga Ochrony Przyrody – Okr´g Sto∏eczny – Tyszka
Jan (przewodniczàcy Sàdu Kole˝eƒskiego),

Liga Walki z Ha∏asem – Piszcz Barbara (cz∏onek),
Lokalna Komisja Etyczna ds. DoÊwiadczeƒ na Zwie-

rz´tach – Kossak Simona (cz∏onek),
Naukowy Komitet Doradczy (Scientific Advisory

Committee) – Ubysz Barbara (ekspert w zakresie po˝a-
rów, w ramach Departamentu LeÊnictwa MÂ),

NSZZ „SolidarnoÊç” – Piszcz Barbara (przewodni-
czàca Komisji Zak∏adowej),

Paƒstwowa Rada Ochrony Ârodowiska – Klocek 
Andrzej (cz∏onek),

Polskie Towarzystwo Akustyczne – Piszcz Barbara
(cz∏onek),

Polskie Towarzystwo Botaniczne – Korczyk Adolf F.
(cz∏onek),

Polskie Towarzystwo Ekologiczne – Kossak Simona
(cz∏onek),

Polskie Towarzystwo Entomologiczne – Gutowski
Jerzy M. (cz∏onek), Hilszczaƒski Jacek (cz∏onek),
Tarwacki Grzegorz (cz∏onek),

Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, Sekcja Cho-
rób Drzew LeÊnych – Oszako Tomasz (sekretarz), 
Sierota Zbigniew (przewodniczàcy),

Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, Oddzia∏ w War-
szawie – Hilszczaƒska Dorota (cz∏onek), Ma∏ecka 
Monika (cz∏onek),

Polskie Towarzystwo LeÊne – Dmyterko El˝bieta
(cz∏onek Komisji Rewizyjnej Oddzia∏u w Warszawie),
Duda Barbara (sekretarz Komisji Rewizyjnej w Zarzà-
dzie G∏ównym), Gil Wojciech (skarbnik Zarzàdu G∏ów-
nego), G∏az Jan (zast´pca przewodniczàcego Zarzàdu
G∏ównego), Gozdalik Maria (cz∏onek Zarzàdu G∏ówne-
go, przewodniczàca Komisji Wydawniczej), HawryÊ
Zbigniew (cz∏onek zarzàdu Oddzia∏u w Katowicach),
Klocek Andrzej (zast´pca przewodniczàcego Zarzàdu
G∏ównego), Kolk Andrzej (przewodniczàcy Komisji
Ochrony Zasobów LeÊnych), Kwiecieƒ Ryszard (cz∏o-
nek Zarzàdu G∏ównego), ¸ukaszewicz Jan (sekretarz
Zarzàdu G∏ównego), Niemtur Stanis∏aw (cz∏onek zarzà-
du Oddzia∏u w Krakowie), Olejarski Ireneusz (przewod-
niczàcy zarzàdu Oddzia∏u w Warszawie), Zachara Tade-
usz (sekretarz Zarzàdu Oddzia∏u w Warszawie),

Polskie Towarzystwo Taksonomiczne – Gutowski 
Jerzy M. (cz∏onek),

Polskie Towarzystwo Torfowe – Krajewski Szymon
(cz∏onek),

Polski Komitet ds. Ergonomii i Ochrony Pracy
FSNT–NOT – Jasnos Piotr (przewodniczàcy),

Polski Zwiàzek ¸owiecki – Jackowski Marcin (cz∏onek),
Kocel Janusz (prezes Ko∏a „WADERA”), Zajàczkowski
Piotr (cz∏onek),

Rada Miasta Pruszkowa – Geszprych Marek (radny),
Rada Programowa Forum LeÊnego na Mi´dzynarodo-

wych Targach Poznaƒskich – Suwa∏a Marian (cz∏onek),
P06 L Sekcja Nauk LeÊnych i Drzewnych w Minister-

stwie Nauki i Informatyzacji – Sierota Zbigniew (cz∏onek),
Projekt 5 FP EC–QoL „PROFOREST” – Sierota 

Zbigniew (koordynator),
Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji – Kolk

Andrzej (prezes),
Stowarzyszenie In˝ynierów i Techników LeÊnictwa

i Drzewnictwa – Smyka∏a Jerzy (przewodniczàcy Rady
ds. Rzeczoznawstwa),

Âlàskie Towarzystwo Entomologiczne – Hilszczaƒski
Jacek (cz∏onek),

Towarzystwo Fizjograficzne – Gutowski Jerzy M.
(cz∏onek),

Towarzystwo Ochrony Puszczy Bia∏owieskiej – 
Gutowski Jerzy M. (skarbnik),

Wojewódzka Rada Ochrony Przyrody – Kossak 
Simona (cz∏onek),

Zespó∏ Doradczy ds. Badawczych z Zakresu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej na Terenach Górniczych
przy Ministrze Ârodowiska – Zwoliƒski Józef (cz∏onek),

Zespó∏ Konsultacyjny ds. Wdra˝ania Sieci Natura 2000,
Fundacja IUCN–Poland – Kossak Simona (ekspert),

Zespó∏ ds. nowelizacji Instrukcji ochrony przeciwpo-
˝arowej obszarów leÊnych – Ubysz Barbara (cz∏onek),

Zwiàzek LeÊników Polskich – Boczoƒ Andrzej –
(przewodniczàcy w IBL, Cz∏onek Rady Krajowej).

Rady naukowe placówek naukowych i parków
narodowych

Rada Naukowa Bia∏owieskiego Parku Narodowego –
Kossak Simona (przewodniczàca), Malzahn El˝bieta
(cz∏onek),

Rada Naukowa Roztoczaƒskiego Parku Narodowe-
go – G∏az Jan (cz∏onek),

Rada Naukowa Tatrzaƒskiego Parku Narodowego –
Grodzki Wojciech (cz∏onek),

Rada Naukowa Wigierskiego Parku Narodowego –
Kolk Andrzej (cz∏onek), Paluch Rafa∏ (cz∏onek),

Rada Naukowa LeÊnego Banku Genów w Kostrzycy
– Matras Jan (sekretarz),

Rada Naukowa LeÊnego Arboretum w Sycowie –
Matras Jan (cz∏onek),

Rada Naukowa Muzeum i Instytutu Zoologii PAN –
Gutowski Jerzy M. (cz∏onek),



Kolk Andrzej – nagroda III stopnia za znaczàcy udzia∏
w opracowaniu „Instrukcji ochrony lasu”,

Kowalczyk Jan, Matras Jan, Nowakowska Justyna, Za-
∏´ski Andrzej – nagroda II stopnia za prac´ pt.: „Opraco-
wanie szczegó∏owych wymagaƒ wynikajàcych z Dyrekty-
wy Rady 1999/105/WE z dnia 22 grudnia 1999 r. w odnie-
sieniu do leÊnego materia∏u podstawowego i produkowa-
nego z niego leÊnego materia∏u rozmno˝eniowego”,

Pawluczuk Adam – nagroda III stopnia za ca∏okszta∏t
wieloletniej wzorowej pracy w IBL,

Rozmarynowski Seweryn – nagroda III stopnia za ca-
∏okszta∏t wieloletniej wzorowej pracy w IBL,

Sowiƒska Alicja – nagroda II stopnia za realizacj´
i wyró˝niajàcà si´ obron´ pracy doktorskiej pt.: „Mo˝li-
woÊci wykorzystania feromonów i kairomonów przy-
p∏aszcza graniatka Phaenops cyanea (Fabricjus) (Cole-
optera: Buprestoidae) do prognozowania i ogranicza-
nia liczebnoÊci jego populacji”,

Âlàzek Marek – nagroda III stopnia za szczególne za-
anga˝owanie w organizacj´ szkolenia dla leÊników tu-
reckich oraz dwóch konferencji naukowych,

Wójcik Józef, Pierzgalski Edward – nagroda II stop-
nia za osobiste zaanga˝owanie i wk∏ad w zorganizowa-
nie 5 presti˝owych mi´dzynarodowych i krajowych spo-
tkaƒ naukowych,

Za∏´ski Andrzej, Matras Jan, Zajàczkowska Barbara,
Zajàczkowski Grzegorz, Kantorowicz W∏adys∏aw – na-
groda II stopnia za prac´ pt.: „Zmodyfikowanie aktual-
nych zasad regionalizacji nasiennej w dostosowaniu do
ustawy o leÊnym materiale rozmno˝eniowym”.
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Nagrody Dyrektora Generalnego Lasów 
Paƒstwowych

Kowalczyk Jan, Matras Jan, Nowakowska Justyna,
Za∏´ski Andrzej – nagroda im. Adama Loreta za opraco-
wanie szczegó∏owych wymagaƒ wynikajàcych z Dyrekty-
wy Rady 1999/105/WE z dnia 22 grudnia 1999 r. w odnie-
sieniu do leÊnego materia∏u podstawowego i produko-
wanego z niego leÊnego materia∏u rozmno˝eniowego.

Nagrody Dyrektora Instytutu Badawczego 
LeÊnictwa

Bielecka–Fördös Ewa – nagroda II stopnia za ca∏o-
kszta∏t wieloletniej pracy naukowej w IBL,

Boczoƒ Andrzej – nagroda III stopnia za monografi´ pt.:
„Zu˝ycie wody przez d´by w siedlisku lasu wilgotnego”,

Borkowski Jakub – nagroda III stopnia za opubliko-
wanie trzech oryginalnych prac naukowych,

Gil Wojciech – nagroda II stopnia za realizacj´ i wyró˝-
niajàcà si´ obron´ pracy doktorskiej pt.: „Wp∏yw drobno-
skalowego zró˝nicowania pod∏o˝a glebowego i zag´sz-
czenia drzew w drzewostanach sosnowych II klasy wieku
na ich struktur´ przestrzennà” oraz nagroda II stopnia za
wyró˝niajàce si´ liczne publikacje naukowe,

Jab∏oƒski Marek – nagroda II stopnia za realizacj´
i wyró˝niajàcà si´ obron´ pracy doktorskiej pt.: „Dok∏ad-
noÊç szacowania mià˝szoÊci drzewostanów sosnowych
w statystycznej metodzie inwentaryzacji lasu” oraz na-
groda III stopnia za znaczàcy udzia∏ w opracowaniu
ostatecznej wersji projektu „Instrukcji wykonywania wiel-
koobszarowej inwentaryzacji stanu lasu”,

Rada Spo∏eczno–Naukowa LKP „Lasy Beskidu Âlà-
skiego” – HawryÊ Zbigniew (cz∏onek),

Rada Spo∏eczno–Naukowa LKP „Lasy Mazurskie” –
Kolk Andrzej (cz∏onek),

Rada Spo∏eczno–Naukowa LKP „Lasy Oliwsko–Dar˝-
∏ubskie” – Zajàczkowski Jan (cz∏onek),

Rada Spo∏eczno–Naukowa LKP „Lasy Puszczy Bia∏o-
wieskiej” – Kossak Simona (cz∏onek), Malzahn El˝bieta
(cz∏onek).

Komitety redakcyjne i rady programowe 
czasopism naukowych

Electronic Journal of Polish Agricultural Universities –
Zajàczkowski Jan (cz∏onek),

Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry – G∏owacka
Barbara, Zajàczkowski Jan (cz∏onkowie),

Forest Policy and Economics (Elsevier) – Klocek
Andrzej (cz∏onek rady redakcyjnej),

8. NAGRODY I WYRÓ˚NIENIA 
Awards and distinctions

LeÊne Prace Badawcze – Kossak Simona (redaktor
naczelny), Dobrowolska Dorota, G∏az Jan, Hilszczaƒski
Jacek, Lech Pawe∏, Rakowski Krzysztof, Suwa∏a Marian,
Zachara Tadeusz (redaktorzy dzia∏owi), Arkuszewska
Antonina (sekretarz), Zajàczkowski Jan (cz∏onek rady
programowej),

Magazyn HiFi – Rachwald Aleksander (redaktor na-
czelny),

Natura Silesiae Superioris – HawryÊ Zbigniew (cz∏o-
nek komitetu redakcyjnego),

Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody – Kossak Simona
(redaktor naczelny), Gutowski Jerzy M., Malzahn El˝bieta
(cz∏onkowie komitetu redakcyjnego),

Post´py Techniki w LeÊnictwie – Suwa∏a Marian (re-
daktor dzia∏u),

Sylwan – Zajàczkowski Jan (cz∏onek).


