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WPROWADZENIE

Dzia∏alnoÊç naukowa Instytutu Badawczego LeÊnictwa podczas 78 lat jego istnienia mia∏a na
celu zarówno lepsze poznanie, zrozumienie i opisanie lasu jako istotnej cz´Êci otaczajàcego nas
Êrodowiska przyrodniczego przez „wydobywanie” z niego wcià˝ nowych informacji, jak i wyjaÊnie-
nie i sformu∏owanie zale˝noÊci przyczynowo-skutkowych mi´dzy w∏aÊciwoÊciami funkcjonalnymi
lasu i zmianami jego struktury na skutek gospodarczej aktywnoÊci cz∏owieka a uzyskanymi efek-
tami. Ta dwoistoÊç poznawczych i utylitarnych celów badaƒ leÊnych dominuje w dzia∏alnoÊci ka˝-
dego zak∏adu naukowego Instytutu. Prowadzi ona do wzbogacenia naszej wiedzy o lesie i jego
zwiàzkach z przyrodniczym, spo∏ecznym i gospodarczym otoczeniem oraz umo˝liwia opracowa-
nie coraz bardziej skutecznych i efektywnych metod, zasad i zaleceƒ post´powania praktycznego
w gospodarce leÊnej.

W roku 2007 Instytut kontynuowa∏ lub podjà∏ si´ rozwiàzania nowych problemów badaw-
czych, mi´dzy innymi takich jak:
• regulacje prawne i finansowe w zakresie leÊnictwa w ramach polityki Unii Europejskiej;
• przeglàd oraz analiza globalnych i krajowych zasad trwa∏ej i zrównowa˝onej, wielofunkcyjnej

gospodarki leÊnej;
• zmiennoÊç wewnàtrzgatunkowa i ekotypowa drzew leÊnych oraz jej genetyczne uwarunko-

wania;
• monitorowanie stanu Êrodowiska leÊnego i jego zagro˝eƒ; 
• wp∏yw zmian klimatycznych na ekosystemy leÊne: poch∏anianie CO2 oraz zmiany struktury

i funkcji lasów;
• zarzàdzanie ochronà przyrody w lasach Polski i w wybranych krajach Unii Europejskiej;
• mo˝liwoÊci przeciwdzia∏ania zamieraniu d´bów metodami hodowli lasu;
• procesy hydrologiczne i erozyjne w leÊnych obszarach górskich.

W roku sprawozdawczym pracownicy Instytutu realizowali 142 tematy badawcze i rozwojowe.
Zakoƒczono 47 tematów, z których sprawozdania koƒcowe wraz z wytycznymi lub zaleceniami
dla praktyki przekazano poszczególnym zleceniodawcom: Dyrekcji Generalnej Lasów Paƒstwo-
wych – 17, Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego – 9, Ministerstwu Ârodowiska – 4 (z tego
wszystkie finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej), in-
nym zleceniodawcom krajowym – 16, zleceniodawcom zagranicznym – 1. Ponadto wykonano
ok. 50 ekspertyz i opinii, w tym 36 opracowaƒ na doraêne zlecenia. Dotyczy∏y one przede wszyst-
kim ma∏o rozpoznanych zagro˝eƒ lasu.

Wiele tematów badawczych zrealizowano dzi´ki wspó∏pracy z licznymi krajowymi oÊrodkami
naukowymi, zw∏aszcza z Wydzia∏ami LeÊnymi wy˝szych uczelni, Instytutem Dendrologii PAN, In-
stytutem Chemii Fizycznej i Organicznej PAN i inne. W ramach wspó∏pracy naukowej z zagranicà,
na podstawie umów dwustronnych, prowadzono wspólne badania z instytutami leÊnymi z 14 kra-
jów. Pracownicy Instytutu uczestniczyli równie˝ w 15 mi´dzynarodowych programach badaw-
czych, takich jak COST, 6. Program Ramowy UE, FOREST FOCUS i inne. W celu realizacji
wspólnych badaƒ w Instytucie goÊci∏o 39 osób z oÊrodków zagranicznych, a 64 pracowników In-
stytutu przebywa∏o zagranicà.

W 2007 r. zanotowano dalszy, znaczàcy rozwój naukowy kadry Instytutu. Postanowieniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nadano tytu∏ profesora nauk leÊnych 3 osobom, a na pod-
stawie uchwa∏ Rady Naukowej IBL stopieƒ doktora habilitowanego uzyska∏y równie˝ 3 osoby.
Kontynuowano Niestacjonarne Studia Doktoranckie, na których 8 uczestników II edycji (w tym
2 pracowników IBL) otworzy∏o przewody doktorskie, a 2 uczestników I edycji uzyska∏o stopieƒ
doktora nauk leÊnych nadany przez Rad´ Naukowà IBL.
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Realizacji zadaƒ badawczych towarzyszy∏o organizowanie lub wspó∏organizowanie konfe-
rencji i seminariów naukowych, w tym: mi´dzynarodowej konferencji IUFRO „Rola Êwierka
w ochronie drzewostanów leÊnych Europy”, krajowej konferencji „Kierunki dzia∏aƒ, strategie i pro-
gramy hodowlano-ochronne zmierzajàce do ograniczenia szkód w drzewostanach pokl´skowych
i w ogniskach gradacyjnych owadów”, seminarium naukowego „Mo˝liwoÊci zastosowania pomia-
rów fluorescencji chlorofilu do oceny stanu zdrowotnego drzew” oraz seminarium naukowego
„Mo˝liwoÊci zastosowania filtrów biologicznych w ochronie roÊlin”.

Na mi´dzynarodowych spotkaniach naukowych pracownicy Instytutu wyg∏osili 29 referatów,
na krajowych spotkaniach naukowych – 31 oraz na seminariach, szkoleniach i innych spotkaniach
– 82. W Instytucie odby∏y si´ tak˝e 3 seminaria naukowe z udzia∏em zaproszonych wyk∏adowców,
podczas których zosta∏a omówiona problematyka dotyczàca: praw autorskich i praw pokrewnych,
wspó∏czesnych problemów zmian klimatu, mo˝liwoÊci finansowania badaƒ naukowych przez Mi-
nisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego oraz kierunków rozwoju w nauce polskiej.

Na podkreÊlenie zas∏uguje równie˝ dzia∏alnoÊç wydawnicza IBL, w ramach której opubliko-
wano 9 prac z serii „Rozprawy i monografie”, 4 numery kwartalnika „LeÊne Prace Badawcze”,
5 numerów „Notatnika Naukowego” oraz wydano drukiem materia∏y z mi´dzynarodowej konfe-
rencji zorganizowanej w 2006 r. pt. „Quo vadis, Forestry?”. Natomiast w ramach dzia∏alnoÊci edu-
kacyjnej prowadzonej przez Izb´ Edukacji LeÊnej zorganizowano 123 spotkania, w których
uczestniczy∏o blisko 4,5 tys. dzieci, m∏odzie˝y, studentów i nauczycieli.

W 2007 r. dokonano rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej i kubaturowej, re-
montów i zakupów inwestycyjnych. Na inwestycje budowlane w S´kocinie Starym wydatkowa-
no 2 68,4 tys. z∏, na remonty – 284,4 tys. z∏ oraz na aparatur´ 2 380,5 tys. z∏, w tym wykorzystano
dotacj´ w wysokoÊci 757,3 tys. z∏ z Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej na zakup sprz´tu diagnostycznego do analizy ekspresji genów, a tak˝e na wyposa˝enie
6 sta∏ych powierzchni obserwacyjnych II rz´du monitoringu lasu. Pozwoli∏o to na dostosowanie
nowej siedziby IBL w S´kocinie Starym do wymagaƒ nowoczesnego oÊrodka badaƒ leÊnych i za-
koƒczenie terytorialnego podzia∏u Instytutu na cz´Êç „warszawskà” i „s´kociƒskà”.

Dalszy post´p w rozwoju naukowym i materialnym Instytutu jest wynikiem wysi∏ku wszystkich
jego Pracowników oraz niezwykle cennej, stale poszerzajàcej si´ wspó∏pracy podejmowanej
z wieloma oÊrodkami naukowymi, dydaktycznymi i reprezentujàcymi szeroko rozumianà admini-
stracj´ paƒstwowà oraz praktyk´ gospodarczà. Sk∏adamy Im w tym miejscu serdeczne podzi´ko-
wania.

Goràce podzi´kowania kierujemy zw∏aszcza do wszystkich Zleceniodawców tematów ba-
dawczych realizowanych w naszym Instytucie, przede wszystkim do Dyrekcji Generalnej Lasów
Paƒstwowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego, Ministerstwa Ârodowiska, Narodowe-
go Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, G∏ównego Inspektoratu Ochrony Ârodo-
wiska, oraz do pozosta∏ych Zleceniodawców krajowych i zagranicznych.

Zainteresowanych dzia∏alnoÊcià naszego Instytutu, realizowanymi badaniami oraz uzyskiwa-
nymi wynikami zach´camy do prenumeraty kwartalnika naukowego „LeÊne Prace Badawcze”
oraz zapraszamy do serwisu internetowego www.ibles.pl.

Prof. dr hab. Andrzej Klocek
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1.  STRUKTURA INSTYTUTU – STAN NA DZIE¡ 31.12.2007 R.

1.1.  Dyrekcja

Dyrektor – prof. dr hab. Andrzej Klocek, A.Klocek@ibles.waw.pl
Zast´pca Dyrektora ds. naukowo-badawczych – prof. dr hab. Zbigniew Sierota, 

Z.Sierota@ibles.waw.pl
Zast´pca Dyrektora ds. administracyjno-gospodarczych – mgr in˝. Jan Smardzewski

1.2.  Rada Naukowa

Przewodniczàcy: prof. dr hab. Tomasz Borecki
Zast´pcy Przewodniczàcego: prof. dr hab. Stanis∏aw Niemtur, prof. dr hab. Edward Pierzgalski
Sekretarz: dr in˝. Maria Gozdalik

I. Cz∏onkowie honorowi:
dr hab. Stefan Arbatowski – prof. IBL, prof. dr hab. Feliks Bia∏kiewicz, prof. dr hab. Zenon Capecki,
dr hab. Witold Chmielewski, dr hab. Stanis∏aw Dunikowski, prof. dr hab. Tytus Karlikowski, 
dr hab. Jadwiga Kermen, prof. dr hab. Czes∏awa Koz∏owska, prof. dr hab. Aleksander Soko∏owski,
prof. dr hab. Eleonora Szukiel, dr hab. Edmund Âliwa.

II. Cz∏onkowie Rady Naukowej:
prof. dr hab. W∏adys∏aw Barzdajn, prof. dr hab. W∏adys∏aw Cha∏upka, 
prof. dr hab. Józef Chojnicki, mgr in˝. Zofia Chrempiƒska, dr in˝. Janusz Czerepko, 
dr hab. El˝bieta Dmyterko, prof. dr hab. Barbara G∏owacka, prof. dr hab. Jerzy M. Gutowski, 
prof. dr hab. Andrzej Klocek, dr hab. Janusz Kocel, prof. dr hab. Andrzej Kolk, 
dr hab. Adolf Korczyk, prof. dr hab. Wojciech Krzaklewski, prof. dr hab. Henryk Malinowski, 
prof. dr hab. Ma∏gorzata Maƒka, mgr in˝. Jan Matras, mgr in˝. Andrzej Matysiak, 
prof. dr hab. Ryszard MiÊ, prof. dr hab. Stanis∏aw Orze∏, prof. dr hab. Henryk Ró˝aƒski, 
prof. dr hab. Kazimierz Rykowski, prof. dr hab. Zbigniew Sierota, prof. dr hab. Jerzy Starzyk, 
prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk, prof. dr hab. Jan Szyszko, prof. dr hab. Stanis∏aw Zajàc, 
prof. dr hab. Jan Zajàczkowski, dr hab. Kazimierz Zajàczkowski, prof. dr hab. Józef Zwoliƒski,
prof. dr hab. Henryk ̊ ybura.

1.3.  Stan zatrudnienia

Liczba zatrudnionych w Instytucie w dniu 31 grudnia 2007 r. wynosi∏a 219 osób, w tym 208
osób zatrudnionych na pe∏nym etacie i 11 osób w niepe∏nym wymiarze czasu pracy.

Struktura zatrudnienia (stan na 31.12.2007 r.)

7

• profesorowie 14
• docenci 5
• adiunkci 62
• asystenci 22
• kustosze i dokumentaliÊci 

dyplomowani 2

• pracownicy badawczo-techniczni 2
• pracownicy in˝ynieryjno-techniczni 63
• pracownicy administracyjno-

-ekonomiczni 41
• pracownicy obs∏ugi i robotnicy 8
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1.4.  Schemat organizacyjny Instytutu Badawczego LeÊnictwa 
stan na 31.12.2007 r.



Kierownik – Rykowski Kazimierz, prof. dr
hab. in˝., ekologia lasu, ró˝norodnoÊç bio-
logiczna, ochrona ekosystemów, 
karyk@ibles.waw.pl

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

leÊnych, 
J.Borkowski@ibles.waw.pl

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

Dobrowolska Dorota, dr in˝., odnowienia na-
turalne, przebudowa drzewostanów, 
D.Dobrowolska@ibles.waw.pl

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

Farfa∏ Dorota, dr in˝., ˝ywotnoÊç korzeni, mi-
kotrofizm, 
D.Farfal@ibles.waw.pl

Gryz Jakub, mgr in˝., ekologia zwierzàt leÊ-
nych, 
J.Gryz@ibles.waw.pl

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

Rachwald Aleksander, dr, zoologia leÊna, nie-
toperze, 
A.Rachwald@ibles.waw.pl

Rywka Piotr, mgr in˝., modelowanie rozwoju
po˝arów lasu, spalanie materia∏ów roÊlin-
nych, 
P.Rywka@ibles.waw.pl

Pracownicy in˝ynieryjno-techniczni
Cheçko Ewa, mgr in˝., 

E.Checko@ibles.waw.pl
Âmierzyƒska Lidia, 

L.Smierzynska@ibles.waw.pl
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1.5.  Wykaz zak∏adów naukowo-badawczych
ZAK¸AD EKOLOGII LASU I ¸OWIECTWA

ZAK¸AD EKONOMIKI I POLITYKI LEÂNEJ

Kierownik – Zajàc Stanis∏aw, prof. dr hab.
in˝., ekonomika leÊnictwa, organizacja
i zarzàdzanie, polityka leÊna, 
stan.zajac@ibles.waw.pl

Pracownicy naukowi
Go∏os Piotr, dr in˝., ekonomika leÊnictwa, 

P.Golos@ibles.waw.pl
Kaliszewski vel Kieliszewski Adam, mgr in˝.,

ekonomika leÊnictwa, polityka leÊna, 
A.Kaliszewski@ibles.waw.pl

Kocel Janusz, dr hab. in˝., ekonomika leÊnic-
twa, finanse i rachunkowoÊç, 
J.Kocel@ibles.waw.pl

Kwiecieƒ Ryszard, dr in˝., ekonomika leÊnic-
twa, organizacja i zarzàdzanie, polityka
leÊna,

Laskowska Katarzyna, mgr in˝., ekonomika
leÊnictwa, 
K.Laskowska@ibles.waw.pl

Sikora Adam, mgr in˝., ekonomika leÊnictwa,
polityka leÊna, 
A.Sikora@ibles.waw.pl

Pracownicy in˝ynieryjno-techniczni
Lotz Danuta, mgr, 

D.Lotz@ibles.waw.pl
Grzywacz Piotr, mgr, 

P.Grzywacz@ibles.waw.pl



Kierownik – Sierota Zbigniew, prof. dr hab.
in˝., choroby lasu, biologiczne metody
ograniczania chorób korzeni, 
Z.Sierota@ibles.waw.pl

Pracownicy naukowi
Duda Barbara, dr in˝., biologiczne i chemicz-

ne metody ochrony lasu, 
B.Duda@ibles.waw.pl

Hilszczaƒska Dorota, dr in˝., mikoryza sosny
zwyczajnej, ryzosfera, 
D.Hilszczanska@ibles.waw.pl

Lech Pawe∏, dr in˝., monitoring fitopatologicz-
ny, 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 drzewosta-
nów liÊciastych, kwarantanna, 
T.Oszako@ibles.waw.pl. 
Oddelegowany jako ekspert narodowy do
Dyrekcji Generalnej ds. Badaƒ Nauko-
wych Komisji Europejskiej w Brukseli.

˚ó∏ciak Anna, dr in˝., opieƒkowa zgnilizna ko-
rzeni, 
A.Zolciak@ibles.waw.pl

Pracownicy in˝ynieryjno-techniczni
Gàszczyk Katarzyna, mgr in˝., 

K.Gaszczyk@ibles.waw.pl
Lissy Ma∏gorzata, M.Lissy@ibles.waw.pl
Smykliƒska Danuta, 

D.Smyklinska@ibles.waw.pl
Stocka Teresa, mgr, 

T.Stocka@ibles.waw.pl
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ZAK¸AD FITOPATOLOGII LEÂNEJ

ZAK¸AD GENETYKI I FIZJOLOGII DRZEW LEÂNYCH

Kierownik – Zajàczkowski Kazimierz, dr hab.
in˝., zadrzewienia, plantacje drzew gatun-
ków szybko rosnàcych, 
K.Zajaczkowski@ibles.waw.pl

Pracownicy naukowi
Body∏ Marek, mgr in˝., nasiennictwo leÊne,

plantacyjna uprawa drzew leÊnych, 
M.Bodyl@ibles.waw.pl

Jagielska Anna, mgr, analizy DNA, fizjologia
drzew leÊnych, 
A.Jagielska@ibles.waw.pl

Klisz Marcin, mgr in˝., w∏aÊciwoÊci drewna ga-
tunków drzew leÊnych, 
M.Klisz@ibles.waw.pl

Kowalczyk Jan, dr in˝., zmiennoÊç prowenien-
cyjna i rodowa drzew leÊnych, plantacje
nasienne, 
J.Kowalczyk@ibles.waw.pl

Markiewicz Piotr, mgr in˝., plantacje nasienne, 
M.Markiewicz@ibles.waw.pl

Nowakowska Justyna, dr, analizy DNA i fizjo-
logia drzew leÊnych, 
J.Nowakowska@ibles.waw.pl

Szczygie∏ Krystyna, dr, kultury tkankowe, 
K.Szczygiel@ibles.waw.pl

Su∏kowska Ma∏gorzata, dr, zmiennoÊç prowe-
niencyjna buka, analizy izoenzymatycz-
ne, 
M.Sulkowska@ibles.waw.pl

Szyp-Borowska Iwona, dr, biologia molekular-
na, genetyka populacyjna, 
I.Szyp@ibles.waw.pl

Wojda Tomasz, mgr in˝., plantacje o skróco-
nym cyklu, zmiennoÊç proweniencyjna
brzozy, 
T.Wojda@ibles.waw.pl

Witowska Olesia, dr, fizjologia roÊlin, 
O.Witowska@ibles.waw.pl

Za∏´ski Andrzej, dr in˝., nasiennictwo leÊne,
rentgenografia nasion, drzewa szybko ro-
snàce, 
A.Zaleski@ibles.waw.pl

Pracownicy badawczo-techniczni
Matras Jan, mgr in˝., genetyka leÊna, 

J.Matras@ibles.waw.pl

Pracownicy in˝ynieryjno-techniczni
AniÊko Ewa, mgr in˝., 

E.Anisko@ibles.waw.pl
Bieniek Jolanta



Garbieƒ-Pienià˝kiewicz Danuta, 
D.Garbien-Pieniazkiewicz@ibles.waw.pl

Jagodziƒska Joanna, mgr in˝., 
J.Jagodzinska@ibles.waw.pl

Kantorowicz W∏adys∏aw, mgr in˝., 
W.Kantorowicz@ibles.waw.pl

Lipiƒska Hanna, 
H.Lipinska@ibles.waw.pl

Przyborowski Jerzy, 
J.Przyborowski@ibles.waw.pl

Przybylski Pawe∏, mgr in˝. 
P.Przybylski@ibles.waw.pl
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ZAK¸AD HODOWLI LASU

Kierownik – Zajàczkowski Jan, prof. dr hab.
in˝., przyrodniczo-spo∏eczne uwarunko-
wania regeneracji i piel´gnowania lasu, 
J.Zajaczkowski@ibles.waw.pl

Pracownicy naukowi
Gil Wojciech, dr in˝., zak∏adanie, piel´gnowa-

nie 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, 
S.Krajewski@ibles.waw.pl

¸ukaszewicz Jan, dr in˝., szkó∏karstwo, mikro-
klimat odnowieƒ i zalesieƒ, 
J.Lukaszewicz@ibles.waw.pl

Niemczyk Marzena, dr in˝., szkó∏karstwo,
M.Niemczyk@ibles.waw.pl

ZAK¸AD GOSPODARKI LEÂNEJ REGIONÓW GÓRSKICH

Kierownik – Niemtur Stanis∏aw, prof. dr hab.
in˝., ekologia lasów górskich, ochrona
Êrodowiska, 
S.Niemtur@ibles.waw.pl

Pracownicy naukowi
Ambro˝y S∏awomir, dr in˝., hodowla lasów

górskich, fitosocjologia, 
S.Ambrozy@ibles.waw.pl

Grodzki Wojciech, dr in˝., ochrona lasów gór-
skich, dynamika populacji owadów, 
W.Grodzki@ibles.waw.pl

Chomicz El˝bieta, mgr in˝., 
E.Chomicz@ibles.waw.pl

Jachym Marcin, dr in˝., ochrona lasów gór-
skich, monitoring foliofagów,
M.Jachym@ibles.waw.pl

Kosibowicz Mieczys∏aw, dr in˝., ochrona la-
sów górskich, entomologia stosowana,
M.Kosibowicz@ibles.waw.pl

Pracownicy in˝ynieryjno-techniczni
Kapsa Mariusz, in˝.,

M.Kapsa@ibles.waw.pl
Zawadzka Ma∏gorzata,

M.Zawadzka@ibles.waw.pl

ZAK¸AD GOSPODARKI LEÂNEJ REJONÓW PRZEMYS¸OWYCH

Kierownik (p.o.) – Zwoliƒski Józef, prof. dr
hab., mikrobiologia gleb leÊnych, ska˝e-
nia przemys∏owe gleb, 
J.Zwolinski@ibles.waw.pl

Pracownicy naukowi
Olszowska Gra˝yna, dr, biochemia gleb leÊ-

nych, enzymatyka gleb, 
G.Olszowska@ibles.waw.pl

Pracownicy badawczo-techniczni
Kwapis Zygmunt, mgr, 

Z.Kwapis@ibles.waw.pl

Pracownicy in˝ynieryjno-techniczni
Matuszczyk Irena, mgr in˝.,

I.Matuszczyk@ibles.waw.pl
Michalak Anna, 

A.Michalak@ibles.waw.pl



Zachara Tadeusz, dr in˝., ci´cia piel´gna-
cyjne, mechaniczna stabilnoÊç drzewo-
stanów, 
T.Zachara@ibles.waw.pl

Zajàczkowski Piotr, mgr in˝., szkó∏karstwo,
kontenerowa produkcja sadzonek, 
P.Zajaczkowski@ibles.waw.pl

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

G.Jakubowski@ibles.waw.pl
Kopryk Witold, mgr in˝., 

W.Kopryk@ibles.waw.pl
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ZAK¸AD LASÓW NATURALNYCH

Kierownik (p.o.) – Gutowski Jerzy, prof. dr
hab. in˝., entomologia leÊna, ochrona
przyrody, 
jgutowsk@las.ibl.bialowieza.pl

Pracownicy naukowi
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, 

kborows@las.ibl.bialowieza.pl
Niedzielska Urszula, mgr, 

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

ksucko@las.ibl.bialowieza.pl

Pracownicy obs∏ugi
Kudlewska El˝bieta
Kudlewski Adam

ZAK¸AD INFORMACJI NAUKOWEJ

Kierownik – Gozdalik Maria, dr in˝., nasien-
nictwo leÊne, edukacja leÊna, informacja
naukowa,
M.Gozdalik@ibles.waw.pl

Pracownicy naukowi
Szewczykiewicz Joanna, mgr in˝., informacja

naukowa i dokumentacyjna, 
J.Szewczykiewicz@ibles.waw.pl

Tylman Anna, mgr in˝., informacja naukowa
i dokumentacyjna, 
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,

L.Kruczek@ibles.waw.pl
Lewandowska Ewa, mgr, 

E.Lewandowska@ibles.waw.pl
Sawicki Artur, mgr in˝., 

A.Sawicki@ibles.waw.pl
Stasiak Magda, mgr in˝.,

M.Stasiak@ibles.waw.pl
Szujecka Gra˝yna, mgr in˝., 

G.Szujecka@ibles.waw.pl



Kierownik – Kolk Andrzej, prof. dr hab. in˝.,
entomologia stosowana, dynamika popu-
lacji owadów leÊnych, feromony, 
A.Kolk@ibles.waw.pl

Pracownicy naukowi
Bystrowski Cezary, dr in˝., parazytoidy z ro-

dziny ràczycowatych, dynamika populacji
owadów leÊnych,
C.Bystrowski@ibles.waw.pl

Dobrowolski Marek, dr in˝., insektycydy bota-
niczne, modelowanie populacji, monitoring, 
M.Dobrowolski@ibles.waw.pl

G∏owacka Barbara, prof. dr hab., stosowanie
insektycydów, choroby owadów leÊnych, 
B.Glowacka@ibles.waw.pl

Hilszczaƒski Jacek, dr in˝., entomologia sto-
sowana, szkodniki wtórne, parazytoidy, 
J.Hilszczanski@ibles.waw.pl

Jab∏oƒski Tomasz, dr in˝., systemy wspoma-
gania decyzji, wykonywanie zabiegów
przeciwko szkodliwym owadom, optymali-
zacja, efektywnoÊç ekonomiczna, 
T.Jablonski@ibles.waw.pl

Malinowski Henryk, prof. dr hab. in˝., entomo-
logia stosowana, odpornoÊç owadów na
insektycydy,
H.Malinowski@ibles.waw.pl

Sierpiƒska Alicja, dr, mikrosporidia, Bacillus
thuringiensis, 
A.Sierpinska@ibles.waw.pl

Skrzecz Iwona, dr, szeliniak sosnowiec, biolo-
giczna ochrona lasu,
I. Skrzecz @ibles.waw.pl

Sowiƒska Alicja, dr in˝., przyp∏aszczek grana-
tek, atraktanty owadów, 
A.Sowinska@ibles.waw.pl

Soukovata Lidia, dr in˝., dynamika populacji
foliofagów, atraktanty owadów, 
L.Sukovata@ibles.waw.pl

Âlusarski S∏awomir, mgr in˝., boreczniki, dy-
namika populacji owadów, prognozowa-
nie, 
S.Slusarski@ibles.waw.pl

Tarwacki Grzegorz, dr in˝., entomologia leÊ-
na, biegaczowate, 
G.Tarwacki@ibles.waw.pl

Woreta Danuta, dr in˝., szkodniki korzeni, pro-
gnozowanie wyst´powania owadów, 
D.Woreta@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
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ZAK¸AD OCHRONY LASU

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, siedli-
skoznawstwo, 
A.Ciesla@ibles.waw.pl

Czerepko Janusz, dr in˝., typologia leÊna, sie-
dliskoznawstwo, 
J.Czerepko@ibles.waw.pl

Galus Ma∏gorzata, mgr,
M.Galus.@ibles.waw.pl

Janek Magdalena, dr in˝., gospodarka wodna,
M.Janek@ibles.waw.pl

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

Pierzgalski Edward prof. dr hab. in˝., meliora-
cje wodne, in˝ynieria Êrodowiska, 
E.Pierzgalski@ibles.waw.pl

Szo∏tyk Gra˝yna, dr, gleboznawstwo leÊne (re-
witalizacja siedlisk i szkó∏ek leÊnych), 
G.Szoltyk@ibles.waw.pl



Tyszka Jan, dr in˝., hydrologia leÊna, meliora-
cje wodne, 
J.Tyszka@ibles.waw.pl

Wróbel Micha∏, mgr in˝.,
M.Wrobel@ibles.waw.pl

Pracownicy in˝ynieryjno-techniczni
Babij Iwonna, mgr in˝.,

I.Babij@ibles.waw.pl
CieÊla Zuzanna, mgr in˝., 

Z.Ciesla@ibles.waw.pl
Dowejko Joanna, mgr, 

J.Dowejko@ibles.waw.pl
Dró˝d˝ Halina, mgr in˝., 

H.Drozdz@ibles.waw.pl
Kowalska Anna, mgr in˝., 

A.Kowalska@ibles.waw.pl

Kowalska Gra˝yna, 
G.Kowalska@ibles.waw.pl

Kowalczewska Magdalena,
M.Kowalczewska@ibles.waw.pl

Misiewicz Gra˝yna, in˝., 
G.Misiewicz@ibles.waw.pl

Przepiórkowska Hanna, 
H.Przepiorkowska@ibles.waw.pl

Siwek Andrzej
Soko∏owski Karol, mgr in˝., 

K.Sokolowski@ibles.waw.pl
Stolarek Andrzej, 

A.Stolarek@ibles.waw.pl
WiÊniewska Wanda, 

W.Wisniewska@ibles.waw.pl
Zarzyƒska Aleksandra, mgr in˝., 

A.Zarzynska@ibles.waw.pl
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ZAK¸AD URZÑDZANIA I MONITORINGU LASU

Kierownik (p.o.) – G∏az Jan, dr in˝., planowa-
nie urzàdzeniowe, ocena stanu lasu, 
J.Glaz@ibles.waw.pl

Pracownicy naukowi
Dmyterko El˝bieta, dr hab., metody oceny

uszkodzenia drzew i drzewostanów, 
E.Dmyterko@ibles.waw.pl

Dudziƒska Ma∏gorzata, dr in˝., produkcyj-
noÊç, dendrometria, modele wzrostu, 
M.Dudzinska@ibles.waw.pl

Jab∏oƒski Marek, dr in˝., metody inwentaryza-
cji zasobów leÊnych,
M.Jablonski@ibles.waw.pl

Korzybski Damian, mgr in˝.,
D.Korzybski@ibles.waw.pl

Michalak Roman, dr in˝., planowanie urzàdze-
niowe, ocena zasobów leÊnych, 
M.Michalak@ibles.waw.pl

Poznaƒski Ryszard, prof. dr hab. in˝., urzà-
dzanie lasu, 
R.Poznanski@ibles.waw.pl

Zajàczkowski Grzegorz, dr in˝., planowanie
urzàdzeniowe, technologia GIS, telede-
tekcja, 
G.Zajaczkowski@ibles.waw.pl

Pracownicy in˝ynieryjno-techniczni 
Cichowska Joanna, 

J.Cichowska@ibles.waw.pl
Hildebrand Robert, mgr, systemy informacji

przestrzennej, kartografia, monitoring, 
R.Hildebrand@ibles.waw.pl

Kluziƒski Leszek, mgr in˝.,
L.Kluzinski@ibles.waw.pl

Mionskowski Marcin, mgr in˝.,
M.Mionskowski@ibles.waw.pl

Ma∏achowska Jadwiga, mgr, 
J.Malachowska@ibles.waw.pl

Pluciak Mieczys∏aw, mgr,
M.Pluciak@ibles.waw.pl

Wawrzoniak Jerzy, mgr in˝., 
J.Wawrzoniak@ibles.waw.pl

Zaperty Ewa, mgr, planowanie przestrzenne
w leÊnictwie, 
E.Zaperty@ibles.waw.pl



Kierownik (p.o.) – Jod∏owski Krzysztof, dr
in˝., technologia i technika pozyskiwania
drewna, 
K.Jodlowski@ibles.waw.pl

Pracownicy naukowi
Go∏´biowski Marcin, mgr in˝., technologia

i technika pozyskiwania drewna,
M.Golebiowski@ibles.waw.pl

Kalinowski Micha∏, dr in˝., pozyskiwanie roÊlin
u˝ytkowych runa leÊnego, 
M.Kalinowski@ibles.waw.pl

Suwa∏a Marian, prof. dr hab. in˝., technologia
i technika pozyskiwania drewna,
M.Suwala@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
Piszcz Barbara, mgr, 

B.Piszcz@ibles.waw.pl
Rzecznik Zdzis∏aw
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G∏ówny Ksi´gowy – Piotrowska Hanna, mgr,
H.Piotrowska@ibles.waw.pl

Baraniak Lucyna,
L.Baraniak@ibles.waw.pl

Jarosiewicz Agnieszka, mgr, 
A.Jarosiewicz@ibles.waw.pl

Marciszewska Wanda, 
W.Marciszewska@ibles.waw.pl

Milewska Alicja
Misiak Teresa

Niewiadomska Hanna, 
Prus Ma∏gorzata,

M.Prus@ibles.waw.pl
Szczepaƒska Krystyna, 

K.Szczepanska@ibles.waw.pl
Zagórska Renata, mgr, 

R.Zagorska@ibles.waw.pl
Za∏uska Jolanta, mgr, 

J.Zaluska@ibles.waw.pl

SAMODZIELNA PRACOWNIA OCHRONY PRZECIWPO˚AROWEJ LASU

Kierownik – Ubysz Barbara, dr in˝., progno-
zowanie zagro˝enia po˝arowego lasu,
diagnostyka drzewostanów 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, orga-
nizacja ochrony przeciwpo˝arowej lasu,
technika i taktyka gaszenia po˝arów leÊ-
nych, 
R.Szczygiel@ibles.waw.pl

Pracownicy in˝ynieryjno-techniczni
Klimczyk Alina, 

A.Klimczyk@ibles.waw.pl
Kwiatkowski Miros∏aw, mgr in˝.,

M.Kwiatkowski@ibles.waw.pl

1.6.  Wykaz dzia∏ów i sekcji

DZIA¸ FINANSOWO-KSI¢GOWY



DZIA¸ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Kierownik – Fonder Jadwiga, mgr in˝., 
J.Fonder@ibles.waw.pl

Borysowska Katarzyna, 
K.Borysowska@ibles.waw.pl

Brzozowska Ma∏gorzata, mgr,
M.Brzozowska@ibles.waw.pl

Jeszka Andrzej
Kie∏ek Gra˝yna
Markiewicz Anna, mgr in˝., 

A.Markiewicz@ibles.waw.pl
Osiƒski Micha∏,

M.Osinski@ibles.waw.pl

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

Poncyliusz-Dudek Ewa, lek. stom.
Samsonowicz Agnieszka, mgr in˝., 

A.Samsonowicz@ibles.waw.pl
Tarnowska-Kuç Gra˝yna, in˝., 

G.Tarnowska-Kuc@ibles.waw.pl
Traczyk Agnieszka, in˝. 

A.Traczyk@ibles.waw.pl
Trejgell-Gorzecka Maria, lek. med.
Wohlfarth Gra˝yna
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SEKRETARIAT

1.7.  Samodzielne stanowiska

Pe∏nomocnik ds. Ochrony Informacji Nie-
jawnych – Henicz Ryszard, mgr in˝., 
R.Henicz@ibles.waw.pl

Radca Prawny – Zawadzka-Kowalska Agata,
mgr

Stanowisko ds. BHP – Ga∏àzka Gra˝yna, 
G.Galazka@ibles.waw.pl

Stanowisko ds. ObronnoÊci – Glina Zbi-
gniew, p∏k. dypl. rez.

Sekcja Administracyjna 

Kierownik (p.o.) – Królicki Ryszard, in˝.
Gniady El˝bieta, 

E.Gniady@ibles.waw.pl
Grochala Grzegorz
Kotomski Dariusz
Pienià˝kiewicz Marianna
Sybilski Marek, in˝.
Zientara Leszek
Wieteska Jan

Sekcja Inwestycji i Aparatury

Kierownik – Polaƒski Janusz, dr in˝.
Krzysztoszek Jolanta, 

J.Krzysztoszek@ibles.waw.pl
Piwowarski Pawe∏, mgr, 

P.Piwowarski@ibles.waw.pl

Sitnik Ireneusz,
I.Sitnik@ibles.waw.pl

Sadurek Piotr

Stanowisko ds. Zamówieƒ Publicznych 

Duda Wojciech, mgr in˝., 
W.Duda@ibles.waw.pl

Sekcja Obs∏ugi i Zaopatrzenia

Kierownik – Glina S∏awomir, mgr in˝., 
S.Glina@ibles.waw.pl

Strupczewski Eugeniusz
Krakowiak Lech
Sieradzan Micha∏
Âlàzek Marek,

M.Slazek@ibles.waw.pl



a) realizowane w ramach dzia∏alnoÊci sta-
tutowej:

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 sta-
nu Êrodowiska leÊnego.

240207: Monitoring i ocena zmian liczebnoÊci
ssaków ∏ownych.

240208: Wp∏yw po˝arów pokrywy gleby na
struktur´ drzewostanów sosnowych II i III
klasy wieku: konsekwencje ekologiczne
i hodowlane.

240210: LiczebnoÊç i rozmieszczenie popula-
cji ∏osia (Alces alces) przed i po wprowadze-
niu czasowego zakazu ∏owieckiego u˝ytko-
wania tego gatunku w Polsce.

240212: Waloryzacja przyrodnicza ekosyste-
mów leÊnych z wykorzystaniem kryteriów
ró˝norodnoÊci biologicznej jako element in-
wentaryzacji i statusu ochrony.

240315: Zarzàdzanie ochronà przyrody w la-
sach Polski i w wybranych krajach Unii Eu-
ropejskiej – analiza porównawcza.

240515: AktywnoÊç biologiczna gleb leÊnych
w drzewostanach Êwierkowych i miesza-
nych na siedliskach BMG, LMG i LG na te-
renie Beskidu Âlàskiego.

240520: Testy mikrobiologiczne i biochemicz-
ne w diagnostyce gleb leÊnych.

240813: Konkurencja i kooperacja mi´dzy
drzewami oraz zwiàzek tych zjawisk z od-
pornoÊcià drzewostanów sosnowych na
szkody abiotyczne.

241012: Wp∏yw procesów technologicznych
pozyskiwania drewna na wydajnoÊç pracy,
koszt jednostkowy, uszkodzenia drzew i gle-
by w drzewostanach z przewa˝ajàcym udzia-
∏em sosny, w wybranych r´bniach z∏o˝onych.

241013: Sektor niedrzewnych produktów
i us∏ug leÊnych w krajach europejskich.

241209: ZmiennoÊç genetyczna populacji d´-
bu szypu∏kowego okreÊlana na podstawie
analizy DNA oraz jej przydatnoÊç do iden-
tyfikacji oraz oceny populacji.

241215: Identyfikacja mieszaƒców modrze-
wia europejskiego (Larix decidua Mill.) i ja-
poƒskiego (Larix kaempferi Sorg.) na pod-
stawie markerów genetycznych. Struktura
genetyczna drzewostanów i powiàzania fi-
logenetyczne.

241310: Zastosowanie repelentów, deteren-
tów oraz insektycydów pochodzenia roÊlin-
nego w ochronie lasu przed owadami liÊ-
cio˝ernymi.

241318: Mo˝liwoÊci wykorzystania owadobój-
czych bakterii i grzybów do ograniczania li-
czebnoÊci populacji roÊliniarek.

241614: Rola przedplonowych drzewostanów
sosnowych w procesie kszta∏towania fito-
cenoz na ˝yznych siedliskach górskich
w Karpatach.

241615: Stan i kierunki rozwoju ekosystemów
leÊnych na obszarach pogradacyjnych
w Karpatach.

241915: Relacje mi´dzy So i Bk w mieszanych
drzewostanach bukowo-sosnowych w as-
pekcie produkcyjnoÊci.

241917: Analiza ÊmiertelnoÊci drzew w po-
wiàzaniu z przyrostem mià˝szoÊci w drze-
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2.  DZIA¸ALNOÂå NAUKOWA INSTYTUTU

2.1.  Dzia∏alnoÊç badawcza

2.1.1.  Wykaz tytu∏ów tematów badawczych realizowanych w 2007 r.
(z wyszczególnieniem zleceniodawców)

PRACE NAUKOWO-BADAWCZE I ROZWOJOWE:

1) ZLECONE PRZEZ MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO:



wostanach rosnàcych na sta∏ych po-
wierzchniach doÊwiadczalnych (za∏o˝o-
nych przez prof. Schwappacha i prof. Wie-
demanna) w celu oceny stochastycznych
modeli wzrostu dla wa˝niejszych gatunków
drzew leÊnych.

242009: ZmiennoÊç poboru wody przez sosn´
zwyczajnà (Pinus sylvestris L.) w ró˝nych
warunkach Êrodowiskowych.

242011: Zró˝nicowanie zdolnoÊci produkcyj-
nych siedliska w obr´bie typu siedliskowe-
go lasu.

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

242606: Sk∏ad gatunkowy, struktura i dynami-
ka entomocenoz w naturalnych ekosyste-
mach Puszczy Bia∏owieskiej.

242607: Monitorowanie i ocena zmian liczeb-
noÊci ssaków ∏ownych i chronionych jako
podstawa planowania gospodarki ∏owiec-
kiej i strategii ochrony bioró˝norodnoÊci
LKP Puszcza Bia∏owieska – I i II etap.

242608: Mo˝liwoÊci i zakres wykorzystania
naturalnych procesów sukcesyjnych w ho-
dowli lasu na przyk∏adzie drzewostanów
przejÊciowych w Puszczy Bia∏owieskiej.

251901: Dzia∏alnoÊç w ramach Sieci Nauko-
wej „Systemy geoinformacyjne”.

b) projekty badawcze (granty):

520-940: Mo˝liwoÊci wykorzystania entomo-
patogennych wirusów do ograniczania li-
czebnoÊci boreczników Diprionidae spp.

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

520-942: Phytophthora ramorum jako czynnik
zagra˝ajàcy szkó∏kom, drzewostanom leÊ-
nym i zadrzewieniom.

520-943: Charakterystyka i mapowanie loci
cech iloÊciowych wykorzystywanych w ho-
dowli selekcyjnej sosny zwyczajnej.

520-944: PodatnoÊç drzewostanów d´bo-
wych wschodniej Polski na gradacje pi´dzi-
ka przedzimka w zale˝noÊci od ich struktu-
ry gatunkowej, socjalnej oraz wybranych
czynników oporu Êrodowiska.

520-945: Kompleksowa metoda oceny ryzyka
powstania po˝aru lasu i jego rozprzestrze-
niania si´ wspomagajàca funkcjonowanie
Krajowego Systemu Ratowniczo-GaÊni-
czego.

520-946: Wykorzystanie siewu w naturalizacji
odnawiania lasu i zalesianiu gruntów porol-
nych – celowoÊç, mo˝liwoÊci i zakres sto-
sowania tej metody w Polsce.

520-947: Rola opi´tków w procesie zamiera-
nia drzewostanów d´bowych.

520-948: Ekonomiczne i spo∏eczne aspekty
gospodarki leÊnej w lasach drobnej w∏a-
snoÊci – sieç gospodarstw testowych.

520-949: Efekty i mo˝liwoÊci stosowania hy-
dro˝eli na terenach trudnych do zalesieƒ.

520-950: Wp∏yw podwy˝szonych koncentracji
CO2 w powietrzu na potencja∏ infekcyjny
opieƒki ciemnej oraz podatnoÊç sosny
zwyczajnej i Êwierka pospolitego na infek-
cje.

520-951: Ocena skutków wiatro∏omu i gradacji
kornika drukarza w Tatrzaƒskim Parku Na-
rodowym na podstawie zobrazowaƒ sateli-
tarnych.

c) projekty badawcze zagraniczne finan-
sowane przez Uni´ Europejskà, dofi-
nansowane przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wy˝szego:

COMFOR: Zintegrowane podejÊcie w rozwià-
zywaniu problemów bezpieczeƒstwa i hi-
gieny pracy w dzia∏alnoÊci ma∏ych i Êred-
nich europejskich przedsi´biorstw leÊnych.

EFORWOOD: Narz´dzia oceny wp∏ywu trwa-
∏ego i zrównowa˝onego rozwoju w ∏aƒcu-
chu leÊno-drzewnym.

FIRE PARADOX: Innowacyjna metoda zinte-
growanego kontrolowania po˝arów obsza-
rów niezagospodarowanych, polegajàca
na rozwiàzaniu problemu po˝arów obsza-
rów niezagospodarowanych przez celowe
stosowanie ognia.

FOREST FOCUS: Projekt demonstracyjny
programu Forest Focus Bio Soil w latach
2006–2008.
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2) ZLECONE I FINANSOWANE PRZEZ DYREKCJ¢ GENERALNÑ LASÓW PA¡STWOWYCH:

BLP-246: ZmiennoÊç wewnàtrzgatunkowa
brzozy brodawkowatej, jej zdolnoÊci przy-
rostowe i w∏aÊciwoÊci hodowlane.

BLP-247: Ocena produkcyjnoÊci szybko ros-
nàcych gatunków drzew leÊnych w do-
Êwiadczalnych i gospodarczych uprawach
plantacyjnych w ró˝nych warunkach siedli-
skowych.

BLP-248: Genetyczne uwarunkowania zmien-
noÊci ekotypowej buka zwyczajnego (Fa-
gus silvatica L.).

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

BLP-258: Ocena i zabiegi poprawiajàce stan
od˝ywienia, warunki wzrostu, zdrowotnoÊç
odnowieƒ jod∏owych na terenach pokl´sko-
wych w Sudetach.

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 silvatica L.).

BLP-267: Zasady gospodarowania popula-
cjami jeleniowatych na terenach pokl´sko-
wych (na przyk∏adzie NadleÊnictwa Rudy
Raciborskie).

BLP-275: Strategia post´powania ochronne-
go w szkó∏kach i drzewostanach zagro˝o-
nych przez fytoftoroz´ – nowà chorob´ wie-
lu gatunków drzew leÊnych.

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∏y-
wajàcych na zmniejszenie strat powodo-
wanych przez mróz w szkó∏kach kontene-
rowych.

BLP-280: Wp∏yw sk∏adu gatunkowego i spo-
sobów zagospodarowania drzewostanów
na bilans i jakoÊç wód w ekosystemach leÊ-
nych.

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

BLP-282: Ocena nasion drzew i krzewów leÊ-
nych – monitoring obradzania drzew i jako-
Êci materia∏u siewnego w Lasach Paƒstwo-
wych.

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

BLP-284: Doskonalenie metod inwentaryzacji
lasu w planowaniu urzàdzeniowym z wyko-
rzystaniem technik geoinformatycznych
i SILP.

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

BLP-287: Charakterystyka genetyczna wy-
branych populacji jelenia szlachetnego ja-
ko podstawa przysz∏ych wsiedleƒ tego ga-
tunku.

BLP-288: Wp∏yw danieli pochodzàcych z ho-
dowli zamkni´tej w NadleÊnictwie Brzeziny
na jakoÊç osobniczà i struktur´ genetycznà
populacji tego gatunku w miejscu ich wsie-
dlenia.

BLP-289: Przeprowadzenie eksperymental-
nego wdro˝enia (pilota˝u) modelu wielo-
funkcyjnego leÊnictwa w regionie uprzemy-
s∏owionym.

BLP-290: Badanie opinii publicznej w zakre-
sie preferencji funkcji lasu oraz okreÊlenie
zasad jego zagospodarowania i udost´p-
niania dla spo∏eczeƒstwa w LeÊnym Kom-
pleksie Promocyjnym Lasy Warszawskie.

BLP-291: Analiza skali i efektywnoÊci prywa-
tyzacji us∏ug oraz ocena stanu i funkcjono-
wania prywatnych firm leÊnych.

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

BLP-294: Mo˝liwoÊci og∏awiania sosny zwy-
czajnej, modrzewia europejskiego, lipy
drobnolistnej i innych gatunków na planta-
cjach nasiennych w celu u∏atwienia zbioru
nasion.

BLP-295: Wyst´powanie i konsekwencje go-
spodarcze zgnilizny czerwonej oraz mo˝li-
woÊç jej ograniczania w drzewostanach
Êwierkowych Krainy Karpackiej.

BLP-296: Skala, struktura (gatunek, wiek, sie-
dlisko) i konsekwencje przyrodniczo-go-



spodarcze drzewostanów negatywnych
oraz pilnoÊç i metody ich przebudowy w La-
sach Paƒstwowych.

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

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

BLP-299: Opracowanie metod zagospodaro-
wania i ochrony leÊnych siedlisk hydroge-
nicznych w kontekÊcie zachodzàcych
zmian sukcesyjnych.

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

BLP-301: Opracowanie systemu wskaêników
jakoÊciowych oraz modelowego raportu
oceny lasu na podstawie danych inwenta-
ryzacji wielkoobszarowej.

BLP-302: Ocena przydatnoÊci skaningu lase-
rowego oraz cyfrowych obrazów multi- i hi-
perspektralnych do okreÊlania mià˝szoÊci
drzewostanów.

BLP-303: Aspekty ekonomiczne, ekologiczne
i ergonomiczne pozyskiwania drewna w leÊ-
nych kompleksach promocyjnych.

BLP-304: Populacyjna zmiennoÊç buka po-
spolitego (Fagus silvatica L.) w Polsce
(wzrost i rozwój populacji w okresie m∏od-
nika).

BLP-305: Mo˝liwoÊci przeciwdzia∏ania zamie-
raniu d´bów metodami hodowli lasu i pro-
pozycje post´powania hodowlanego
w drzewostanach w ró˝nym stopniu za-
awansowania procesu zamierania.

BLP-306: Optymalizacja stosowania ró˝nych
zabiegów hodowlanych w drzewostanach
brzozowych w pierwszym pokoleniu na
gruntach porolnych w aspekcie produkcyj-
nym i naturalizacji zalesieƒ.

BLP-307: Wp∏yw terminu sadzenia sadzonek
kontenerowych na jakoÊç odnowieƒ pod-
stawowych gatunków lasotwórczych.

BLP-308: Ocena aktualnego stanu i opraco-
wanie kompleksowych metod zagospoda-
rowania upraw i m∏odników na obszarach
kl´ski ekologicznej w Sudetach i Karpatach
ze szczególnym uwzgl´dnieniem metod

zwi´kszania udzia∏u gatunków domieszko-
wych.

BLP-309: OkreÊlenie struktury genetycznej
populacji sosny zwyczajnej i Êwierka po-
spolitego w wybranych regionach pocho-
dzenia z weryfikacjà granic regionów po
uwzgl´dnieniu zró˝nicowania genetyczne-
go populacji.

BLP-310: OkreÊlenie potrzeb, mo˝liwoÊci i spo-
sobów zwi´kszania retencji wodnej w sied-
liskach leÊnych.

BLP-311: Opi´tki – nowe i ma∏o poznane
szkodniki drzewostanów d´bowych (biolo-
gia, prognozowanie i zwalczanie).

BLP-312: Skuteczne metody zwalczania
Êmietek z rodzaju Strobilomyia sp. i innych
wybranych szkodników szyszek na planta-
cjach nasiennych gatunków iglastych.

BLP-313: Ocena zagro˝enia drzewostanów
d´bowych i bukowych na podstawie wyst´-
powania glebowych organizmów patoge-
nicznych i symbiontów mikoryzowych.

BLP-314: Opracowanie metod hodowlano-
-ochronnych zwi´kszajàcych odpornoÊç
drzewostanów sosnowych Puszczy Notec-
kiej na ̋ ery foliofagów.

BLP-315: Opracowanie metod post´powania
ochronnego w drzewostanach d´bowych
chronicznie uszkadzanych przez mierni-
kowce, zwójki d´bowe i inne gatunki owa-
dów.

BLP-316: Systematyka prawnych rozwiàzaƒ
ochrony przyrody w lasach.

BLP-317: Regulacje prawne i finansowe oraz
dzia∏ania w zakresie leÊnictwa w ramach
polityki Unii Europejskiej.

BLP-318: Opracowanie metod wyceny leÊ-
nych nieruchomoÊci gruntowych Skarbu
Paƒstwa w zarzàdzie Paƒstwowego Go-
spodarstwa LeÊnego Lasy Paƒstwowe.

BLP-319: Os∏ona naukowa realizacji „Progra-
mu zachowania leÊnych zasobów geno-
wych i hodowli selekcyjnej drzew leÊnych
w Polsce na lata 1991–2010”.

BLP-320: Selekcja i wegetatywne rozmna˝a-
nie in vitro wybranych genotypów brzozy
brodawkowatej i czereÊni ptasiej do planta-
cyjnej uprawy.

BLP-321: Oznaczanie sprawców chorób
i szkodników drzew leÊnych – poradnictwo
dla Lasów Paƒstwowych.
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BLP-323: Monitoring lasu – Ocena stanu la-
sów w Polsce.

BLP-324: Badania nowych Êrodków technicz-
nych i technologii przydatnych do stosowa-
nia w ochronie przeciwpo˝arowej lasu.

BLP-325: Wzorcowe modele lasów karpac-
kich, uwarunkowanie ich rozwoju i zasady
prowadzenia.

BLP-326: Wp∏yw rozmiaru Êcinki przeliczenio-
wej na wybrane parametry bezpieczeƒ-
stwa pracy spalinowà pi∏à.

BLP-327: Krótkoterminowa prognoza wyst´-
powania wa˝niejszych szkodników i chorób
infekcyjnych drzew leÊnych w Polsce
w 2007 r.

BLP-328: Klasyfikacja nadleÊnictw w zale˝no-
Êci od efektów gospodarowania zasobami
przyrodniczymi, ludzkimi i ekonomicznymi.

BLP-329: OkreÊlenie uwarunkowaƒ, zakresu
zastosowania oraz skutecznoÊci liofiliza-
tów P. gigantea („Rotstop”, „Rotstop S”,
i „Pg Suspension”) jako zamiennika „Pg
IBL” w biologicznej metodzie ochrony lasu
przed hubà korzeni, w zwiàzku z dyrektywà
Rady 91/414/EWG.

BLP-330: Zmiany klimatyczne a ekosystemy
leÊne: poch∏anianie CO2 oraz zmiany
struktury i funkcji lasów.

BLP-331: Ârodki ochrony roÊlin do stosowa-
nia w leÊnictwie z uwzgl´dnieniem obowià-
zujàcych przepisów.

BLP-332: Krótkoterminowa prognoza wyst´-
powania wa˝niejszych szkodników i chorób
infekcyjnych drzew leÊnych w Polsce w la-
tach 2008–2011.
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4) FINANSOWANE PRZEZ G¸ÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ÂRODOWISKA:

NCR-214: Monitoring i ocena stanu zdrowot-
nego lasów w latach 2006–2008.

3-U-46: Opracowanie metody delimitacji funk-
cji lasu oraz zasad wielofunkcyjnej i zrów-
nowa˝onej gospodarki leÊnej na przyk∏a-
dzie LKP Lasy Warszawskie.

8-U-36: Odnowienie naturalne sosny zwyczaj-
nej jako element strategii ekosystemowego
zagospodarowania lasu.

13-U-28: Laboratoryjna ocena biologicznej
aktywnoÊci ró˝nych izolatów bakulowirusa
LdNPV wobec brudnicy nieparki Lymantria
dispar.

15-U-43: Krajowy system informacji o po˝a-
rach lasu.

15-U-46: Kategoryzacja zagro˝enia po˝aro-
wego lasów Polski.

16-U-21: Mo˝liwoÊci poszerzenia wspó∏pra-
cy mi´dzynarodowej w zakresie ochrony

przyrody w trójstronnym Rezerwacie Bio-
sfery „Karpaty Wschodnie” w oparciu o sieç
Natura 2000.

19-U-54: Monitoring lasów – badania na
SPO II rz´du.

20-U-24: Sta∏e obserwacje procesów hydrolo-
gicznych i erozyjnych w leÊnych obszarach
górskich.

27-U-15: Filtry w zamkni´tym obiegu wody
w szkó∏kach leÊnych jako metoda elimino-
wania z materia∏u sadzeniowego organi-
zmów paso˝ytniczych i kwarantannowych.

27-U-98: Ocena wp∏ywu opadów i temperatu-
ry powietrza na stan zagro˝enia drzewo-
stanów przez choroby infekcyjne.

3) ZLECONE PRZEZ MINISTERSTWO ÂRODOWISKA, FINANSOWANE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ

OCHRONY ÂRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ:



2-U-38: Ró˝norodnoÊç biologiczna jako
wskaênik adaptacji ekosystemów leÊnych
w zrównowa˝onym zagospodarowaniu la-
su w zasi´gu oddzia∏ywania Elektrowni Ko-
zienice S.A.

8-U-37: Ocena zabiegu piel´gnacyjnego do-
konanego na drzewach rosnàcych wokó∏
budynku PKP Informatyka sp z o.o.

10-U-50: Opracowanie zestawienia kosztów
pozyskania pozosta∏oÊci zr´bowych i drew-
na trzebie˝owego w Polsce (etap I) oraz
udzia∏ w opracowaniu wyników analizy eko-
nomicznej dotyczàcej wy˝ej wymienio-
nych.

10-U-56: Opracowanie metodologii badaƒ do-
tyczàcych odpadów z ∏owiectwa i leÊnic-
twa, a tak˝e uzyskanie danych z tego za-
kresu wymaganych przez Rozporzàdzenie
Nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie
statystyk odpadów.

671235: Opracowanie i wdro˝enie do prak-
tyki leÊnej metod identyfikacji i wczesnej
oceny leÊnego materia∏u rozmno˝eniowe-
go w oparciu o markery molekularne.

13-U-27: Ocena skutecznoÊci dzia∏ania insek-
tycydu biologicznego Beauveria brongniar-
thii „BOVECOL” w ochronie szkó∏ek i upraw

leÊnych przed chrabàszczem kasztanow-
cem i chrabàszczem majowym.

13-U-29: Ocena skutecznoÊci dzia∏ania insek-
tycydu MOSPILAN 20 SP w zwalczaniu
brudnicy mniszki Lymantria monacha L.

20-U-25: Prognoza oddzia∏ywania na wody
podziemne i powierzchniowe planowanej
eksploatacji piasku ze z∏o˝a „Bia∏y Bór”
w miejscowoÊci Bia∏y Bór na wody pod-
ziemne i powierzchniowe z uwzgl´dnie-
niem wp∏ywu na tereny leÊne oraz uj´cie
wody Bia∏y Bór – Wola Ociecka.

20-U-27: Ocena wp∏ywu utylizacji Êcieków
ziemniaczanych na wody podziemne i po-
wierzchniowe w rejonie LeÊnej Oczysz-
czalni Âcieków ZPZ „I∏awa” w latach
2006–2007.

672029: Opracowanie technologii wytwarza-
nia i stosowania nawozów wielosk∏adniko-
wych o przed∏u˝onym dzia∏aniu do rewitali-
zacji gleb leÊnych oraz nawo˝enia upraw
i zalesieƒ na gruntach marginalnych.

20-U-31: Potrzeby, kierunki i metody retencjo-
nowania wód na obszarze zarzàdzanym
przez Paƒstwowe Gospodarstwo LeÊne.

27-U-13: Opracowanie metody inokulacji
pniaków liÊciastych i przygotowanie prepa-
ratu biologicznego.
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5) FINANSOWANE PRZEZ INNYCH ZLECENIODAWCÓW KRAJOWYCH:

6) PROJEKTY BADAWCZE ZAGRANICZNE FINANSOWANE PRZEZ UNI¢ EUROPEJSKÑ:

EFORWOOD: Narz´dzia oceny wp∏ywu trwa-
∏ego i zrównowa˝onego rozwoju w ∏aƒcu-
chu leÊno-drzewnym.

FIRE PARADOX: Innowacyjna metoda zinte-
growanego kontrolowania po˝arów obsza-
rów niezagospodarowanych, polegajàca
na rozwiàzaniu problemu po˝arów obsza-
rów niezagospodarowanych przez celowe
stosowanie ognia.

TREEBREEDEX: Sieç hodowli selekcyjnej
drzew leÊnych dla wielofunkcyjnego leÊnic-
twa w Europie.

LEONARDO DA VINCI: Kszta∏cenie na odle-
g∏oÊç w zakresie gospodarki wodnej.

COMFOR: Zintegrowane podejÊcie w rozwià-
zywaniu problemów bezpieczeƒstwa i hi-
gieny pracy w dzia∏alnoÊci ma∏ych i Êred-
nich europejskich przedsi´biorstw leÊnych.

EVOLTREE: Ewolucja drzew jako model bio-
ró˝norodnoÊci ekosystemów làdowych.

FOREST FOCUS 2005: Projekt demonstra-
cyjny programu Forest Focus Bio Soil.

FOREST FOCUS 2006: Monitoring lasu i inter-
akcje Êrodowiskowe we Wspólnocie.



10-U-54: Badania osiàgów silników dwóch pi-
larek spalinowych produkcji chiƒskiej mo-
del HP 35TT i PP 38TT.

10-U-55: Badania osiàgów silnika pilarki
spalinowej produkcji chiƒskiej: model
MAC 42TT.

10-U-57: Badania techniczno-eksploatacyjne
pilarek spalinowych 5020; 4518; 35cc;
PP 40TT produkcji chiƒskiej, z pi∏à ∏aƒcu-
chowà do drewna.

10-U-58: Badania osiàgów silnika pilarek spa-
linowych produkcji chiƒskiej YD KU01-41A,
YD KK05-38A.

20-U-28: Opracowanie ekspertyz glebowo-na-
wo˝eniowych dla szkó∏ek i upraw leÊnych
oraz oceny substratów i prace opiniodaw-
cze z zakresu gleboznawstwa i nawo˝enia
leÊnego.

20-U-32: Analiza laboratoryjna runa leÊnego.
20-U-33: Ekspertyza elaboratu siedliskowego

NadleÊnictwa Parczew.
27-U-14: Ocena jakoÊci preparatu biologicz-

nego z grzybem Phlebiopsis gigantea ce-

lem udzielenia atestu jakoÊciowego na
rok 2007.

27-U-16: Ocena jakoÊci preparatu biologicz-
nego z grzybem Phlebiopsis gigantea ce-
lem udzielenia atestu jakoÊciowego na
rok 2008.

15-U-45: Analiza wyników pomiarów uzys-
kanych w ramach przeprowadzonego mo-
nitoringu kana∏ów radiowych w LP oraz
opracowanie nowego projektu rozdzia∏u
cz´stotliwoÊci sieci radiokomunikacji ru-
chomej làdowej LP.

16-U-20: OkreÊlenie metod ograniczania szkód
powodowanych przez kornika modrze-
wiowca Ips cembrae (Heer) w drzewosta-
nach modrzewiowych po∏udniowej Polski.

19-U-53: Raport o stanie lasów w Polsce
w 2006 r.

Ponadto w 2007 r. Instytut wykona∏ na do-
raêne zlecenie 36 opracowaƒ o charakterze
ekspertyz, opinii i us∏ug.
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2.1.2.   Wykaz zadaƒ o charakterze ekspertyz, us∏ug, poradnictwa itp.

2.1.4.  Omówienie tematów badawczych zakoƒczonych w 2007 r.

PRACE NAUKOWO-BADAWCZE I ROZWOJOWE:

1) ZLECONE PRZEZ MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO

a) realizowane w ramach dzia∏alnoÊci statutowej

240203: Przeglàd i analiza globalnych i krajowych regulacji trwa∏ej i zrównowa˝onej, wielo-
funkcyjnej gospodarki leÊnej. Okres realizacji: 2001–2007; Zak∏ad Ekologii Lasu i ¸owiec-
twa, autor: prof. dr hab. Kazimierz Rykowski.

Opracowanie jest kontynuacjà wczeÊniej-
szych prac z zakresu mi´dzynarodowej polity-
ki leÊnej i jej zwiàzków z polskim leÊnictwem

i politykà leÊnà. Zajmuje si´ zw∏aszcza regula-
cjami i debatà o lasach w okresie po 2000 r.,
szczególnie w zwiàzku z Paneuropejskim

2.1.3.  Wdro˝enia

101301: Wdro˝enie wyników badaƒ nad sku-
tecznoÊcià stosowania insektycydów
w zwalczaniu szrotówka kasztanowco-
wiaczka. Wdro˝enie wyników badaƒ me-

tod neutralizacji zasolenia i regulacji od-
czynu gleb oraz stanu od˝ywienia i po-
trzeb nawo˝eniowych ró˝nych gatunków
drzew na terenie m.st. Warszawy.



Ministerialnym Procesem Ochrony Lasów
w Europie (MCPFE). Zawiera omówienie
dokumentów dotyczàcych leÊnictwa powsta-
∏ych w Johanesburgu (Szczyt Ziemi II, 2002),
w trakcie sesji UNFF oraz w ramch Unii Euro-
pejskiej (Forest Action Plan, Forest Law Enfor-
cement and Governance); prezentuje relacje
i wspó∏prac´ mi´dzy MCPFE a FAO, jak rów-
nie˝ mi´dzy MCPFE a Konwencjà o Ró˝-
norodnoÊci Biologicznej i Procesem Ministe-
rialnym Ochrony Ârodowiska Przyrodniczego

w Europie (PEBLDS). Przedstawiono w nim
te˝ w szerszym kontekÊcie mi´dzynarodo-
wym V Konferencj´ MCPFE „Warszawskà”
oraz przyj´te w trakcie konferencji dokumenty.
Opracowanie zamyka rozdzia∏ „Zakoƒczenie
i stwierdzenia koƒcowe”, który odnosi si´ m.in.
do polskiej polityki leÊnej i postuluje dalsze jej
doskonalenie na tle sytuacji w polityce leÊnej
po V Konferencji MCPFE. Do opracowania
w∏àczono 4 aneksy podsumowujàce cykl prac
z zakresu polityki leÊnej.
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240315: Zarzàdzanie ochronà przyrody w lasach w Polsce i w wybranych krajach Unii Eu-
ropejskiej – analiza porównawcza. Okres realizacji: 2005–2007; Zak∏ad Ekonomiki i Polity-
ki LeÊnej; autor: mgr in˝. Adam Kaliszewski.

Celem pracy by∏a charakterystyka, anali-
za i ocena systemu zarzàdzania ochronà
przyrody w lasach w Polsce na tle rozwiàzaƒ
przyj´tych w wybranych paƒstwach Unii Euro-
pejskiej, z uwzgl´dnieniem organizacji i form
ochrony przyrody w lasach, rozmieszczenia
uprawnieƒ decyzyjnych oraz zakresu kompe-
tencji i odpowiedzialnoÊci poszczególnych
szczebli struktury organizacyjnej. Badaniami
obj´to cztery kraje: Polsk´, Finlandi´, Niemcy
(na przyk∏adzie Brandenburgii) oraz Austri´
(na przyk∏adzie Dolnej Austrii).

W ramach przeprowadzonej analizy po-
równane zosta∏y:
• cele ochrony przyrody w lasach,
• istniejàce formy ochrony przyrody na obsza-

rach leÊnych,
• struktury organizacyjne administracji leÊnej,
• struktury organizacyjne administracji ochro-

ny przyrody w lasach,
• sposoby planowania ochrony przyrody w la-

sach,
• rozwiàzania dotyczàce zarzàdzania lasami

w obr´bie wybranych form ochrony przyro-
dy (parków narodowych, rezerwatów przy-
rody, obszarów ochrony krajobrazu, obsza-
rów Natura 2000), w szczególnoÊci
obejmujàce zagadnienia zwiàzane z two-
rzeniem tych form ochrony przyrody, ich
funkcjonowaniem i sprawowaniem nadzoru
nad realizacjà postanowieƒ ochronnych na
ich obszarze, planowaniem dzia∏aƒ ochron-
nych, ograniczeniami gospodarki leÊnej
oraz stosowanymi instrumentami regulacji

bezpoÊredniej i poÊredniej na obszarach
leÊnych.

W podsumowaniu zawarto wskazania
kierunków racjonalizacji struktur organizacyj-
nych i funkcjonalnych oraz instrumentów za-
rzàdzania ochronà przyrody w polskich la-
sach. Do najwa˝niejszych propozycji nale˝y: 
1) wprowadzenie regionalnych lub krajo-

wych planów ochrony przyrody, umo˝li-
wiajàcych planowanie ochrony przyrody
na poziomie krajobrazowym, ustalajà-
cych kszta∏t spójnej sieci obszarów chro-
nionych oraz ∏àczàcych je korytarzy eko-
logicznych;

2) uwzgl´dnienie w uproszczonych planach
urzàdzenia lasu zagadnieƒ zwiàzanych
zarówno z ochronà przyrody, jak i z ochro-
nà krajobrazu;

3) ograniczenie roli samorzàdów w tworze-
niu, zmianie granic oraz likwidowaniu par-
ków narodowych;

4) odstàpienie od koniecznoÊci uzgodnienia
z w∏aÊciwymi miejscowo radami gmin wy-
branych ustaleƒ zawartych w projektach
planów ochrony dla parków narodowych,
rezerwatów przyrody i parków krajobrazo-
wych i zastàpienie mo˝liwoÊcià opiniowa-
nia tych ustaleƒ;

5) odstàpienie od obligatoryjnoÊci sporzà-
dzania planów ochrony obszarów Natura
2000;

6) odstàpienie od wymogu uzgadniania z mi-
nistrem Êrodowiska projektu planu ochro-
ny dla rezerwatu przyrody oraz uzyskania



przez wojewod´ zgody ministra Êrodowi-
ska na likwidacj´ rezerwatu przyrody;

7) jednoznaczne zdefiniowanie poj´ç „nad-
zorujàcy”, „sprawujàcy nadzór” i „koor-
dynujàcy” w odniesieniu do obszarów
Natura 2000 oraz okreÊlenie konkretnych
zadaƒ poszczególnych organów odpo-
wiedzialnych za funkcjonowanie tej formy
ochrony;

8) uregulowanie kwestii kompetencji i odpo-
wiedzialnoÊci za realizacj´ zadaƒ ochron-
nych w lasach nie nale˝àcych do Skarbu
Paƒstwa, w∏àczonych w obr´b obszarów
Natura 2000;

9) rozwa˝enie celowoÊci utrzymywania ob-
szarów chronionego krajobrazu;

10) okreÊlenie jednolitych zasad rekompen-
sowania obcià˝eƒ ponoszonych przez
w∏aÊcicieli lub zarzàdców lasów oraz utra-
conych dochodów z tytu∏u ograniczeƒ wy-
nikajàcych z realizacji zadaƒ ochronnych
w granicach parków narodowych, rezer-
watów przyrody oraz obszarów Natura
2000. Nale˝y przy tym rozwa˝yç mo˝li-
woÊç wprowadzenia terminowych kon-
traktów na ochron´ przyrody na gruntach
prywatnych.
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241310: Zastosowanie repelentów, deterentów oraz insektycydów pochodzenia roÊlinne-
go w ochronie lasu przed owadami liÊcio˝ernymi. Okres realizacji: 2001–2006; Zak∏ad
Ochrony Lasu, autor: dr in˝. Marek Dobrowolski.

Cz´ste gradacje owadów roÊlino˝ernych
n´kajàce od wielu lat polskie lasy powodujà,
˝e rokrocznie przeprowadza si´ na obszarach
leÊnych masowe akcje ograniczania populacji
owadów za pomocà biologicznych i chemicz-
nych Êrodków owadobójczych. 

Badania mia∏y na celu:
• Szczegó∏owe okreÊlenie deterentnych

i owadobójczych w∏aÊciwoÊci wodnych i al-
koholowych ekstraktów z gatunków roÊlin,
które wykaza∏y takie w∏aÊciwoÊci we wst´p-
nych badaniach przeglàdowych;

• Uzyskanie mo˝liwie najbardziej skoncentro-
wanego i oczyszczonego preparatu zawie-
rajàcego aktywnie dzia∏ajàcy deterent po-
karmowy z jednej z badanych roÊlin oraz
sprawdzenie jego dzia∏ania na larwy wybra-
nych foliofagów sosny pospolitej.

Przeprowadzono testy biologiczne z u˝y-
ciem gàsienic brudnicy mniszki Lymantria mo-
nacha L. i barczatki sosnówki Dendrolimus
pini L., którym podawano jako pokarm igliwie
sosnowe z dodatkiem wyciàgów wodnych i al-
koholowych z 27 gatunków roÊlin. Ponadto
przeprowadzono cz´Êciowy rozdzia∏ i puryfi-
kacj´ frakcji o ró˝nych w∏asnoÊciach chemicz-
nych uzyskanych z ekstraktu z wybranej roÊli-
ny. Wybrano badanie ekstraktów z g∏owienki
pospolitej Prunela vulgaris, jako roÊliny po-
wszechnej w naturze i przez to taniej i ∏atwej
do pozyskania.

Pomierzono mas´ zjadanego pokarmu
przez larwy, przyrost masy cia∏a larw oraz okre-
Êlono ÊmiertelnoÊç po aplikacji ekstraktów. Ob-
liczono bezwzgl´dny wspó∏czynnik deterent-
noÊci (BWD), wskazujàcy na ile zmieni∏o si´
tempo ˝erowania larw traktowanych ekstrak-
tami w porównaniuu do owadów kontrolnych.
OkreÊlono przyswajalnoÊç pokarmu wyra˝onà
iloÊcià jednostek masy pokarmu potrzebnego
na przyrost o jednostk´ masy cia∏a gàsienic
w grupie kontrolnej oraz w grupie traktowanej
badanymi wyciàgami z roÊlin. Te same para-
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metry okreÊlono dla owadów, na których testo-
wano dzia∏anie poszczególnych frakcji otrzy-
manych drogà chromatografii cieczowej na ko-
lumnach otwartych ekstraktu acetonowego
z g∏owienki pospolitej (Prunella vulgaris L.).

W wyniku badaƒ stwierdzono, ̋ e:
• W przypadku wyciàgów wodnych najwi´k-

szy poziom dzia∏ania deterentnego na testo-
wane owady wykaza∏y wyciàgi z nast´pujà-
cych gatunków roÊlin: cynamonowiec
cejloƒski, muszkato∏owiec, mydlnica lekar-
ska, g∏owienka pospolita, pieprz czarny, pie-
przowiec roczny (chili), prawoÊlaz lekarski,
pelargonia i goêdzikowiec korzenny. Najsil-
niej hamowa∏y wzrost larw wyciàgi wodne
z ostry˝u, oregano, mydlnicy, prawoÊlazu,
muszkato∏owca i g∏owienki pospolitej;

• W przypadku wyciàgów alkoholowych naj-
wi´kszy poziom dzia∏ania deterentnego na
testowane owady wykaza∏y wyciàgi z nast´-
pujàcych gatunków roÊlin: dàbrówka roz∏o-
gowa, muszkato∏owiec, mydlnica lekarska,
cynamonowiec cejloƒski, poziewnik szorstki,
g∏owienka pospolita, bodziszek cuchnàcy,
pelargonia i ostry˝ d∏ugi. Najsilniej hamowa-
∏y wzrost larw wyciàgi alkoholowe z czosnku,
imbirowca, cynamonowca, ostry˝u, korzen-
nika, czàbru i dàbrówki;

• Dzia∏anie owadobójcze badanych ekstrak-
tów roÊlinnych na testowane owady by∏o na

ogó∏ s∏abe lub nie obserwowano go wcale.
Prawdopodobnie zosta∏o to spowodowane
zbyt niskim st´˝eniem substancji aktywnych
zawartych w ekstraktach;

• SpoÊród oÊmiu frakcji otrzymanych metodà
chromatografii kolumnowej z acetonowego
wyciàgu z g∏owienki pospolitej jedna spowo-
dowa∏a prawie ca∏kowite zahamowanie ˝e-
rowania gàsienic obu testowanych gatun-
ków owadów.
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241614: Rola przedplonowych drzewostanów sosnowych w procesie kszta∏towania fitoce-
noz na ˝yznych siedliskach górskich w Karpatach. Okres realizacji: 2004–2007, Zak∏ad
Gospodarki LeÊnej Regionów Górskich w Krakowie; autor: dr in˝. S∏awomir Ambro˝y.

SoÊniny na gruntach porolnych w Kar-
patach rosnà g∏ównie na siedliskach lasu
górskiego bàdê lasu mieszanego górskie-
go, w odró˝nieniu od siedlisk borowych
zajmowanych przez ten gatunek na ni˝u.
Specyficzne cechy klimatu górskiego (dzia-
∏anie takich czynników destrukcyjnych jak
szadê, okiÊç i wiatr) stwarzajà w Karpa-
tach warunki egzystencji soÊnin diametral-
nie odmienne od nizinnych. Wprowadzenie
ni˝owych ekotypów sosen sprawia, ˝e sà
one podatne na wp∏yw atmosferycznych
czynników destrukcyjnych, a ich prowadze-
nie obarczone jest wysokim ryzykiem ho-
dowlanym.

Celem podj´tych badaƒ by∏o: 1) poznanie
spontanicznych procesów kszta∏tujàcych fito-
cenozy sosnowe na gruntach porolnych w Kar-
patach, g∏ównie sukcesji i czynników modyfi-
kujàcych jej tempo, 2) okreÊlenie stopnia
zaawansowania wymienionych wy˝ej proce-
sów, ze szczególnym uwzgl´dnieniem mo˝li-
woÊci diagnozowania kierunków sukcesyjnych
zmierzajàcych do ukszta∏towania leÊnych ze-
spo∏ów roÊlinnych, oraz 3) ustalenie zmien-
noÊci geograficznej przemian zachodzàcych
w soÊninach na gruntach porolnych odpowied-
nio dla trzech regionów fizjograficznych w Kar-
patach, których problem dotyczy (Beskid Sà-
decki, Beskid Niski, Bieszczady Zachodnie).
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Wykonano zdj´cia fitosocjologiczne me-
todà Braun–Blanqueta oraz za∏o˝ono sta∏e
powierzchnie badawcze, na których przepro-
wadzono pomiary i obserwacje. Miejscem wy-
konywania zdj´ç by∏y powsta∏e na gruntach
porolnych zbiorowiska z panujàcà sosnà zwy-
czajnà oraz zbiorowiska powsta∏e w wyniku
przekszta∏ceƒ tej kategorii soÊnin. W celach
porównawczych poza soÊninami zdj´cia fito-
socjologiczne wykonywano w sàsiadujàcych
z nimi zbiorowiskach leÊnych o innym sk∏adzie
gatunkowym drzewostanów.

Wspó∏czesne inicjalne stadia rozwojowe
soÊnin na gruntach porolnych majà swój po-
czàtek na stanowiskach zaj´tych przez ze-
spo∏y ∏àkowe nale˝àce do zwiàzku Arrhena-
therion elatioris. ¸àki nieu˝ytkowane rolniczo
opanowywane sà spontanicznie przez sosn´,
tworzàc nietrwa∏e stadium sukcesyjne o cha-
rakterze zbiorowiska roÊlinnego Agrostis
capillaris-Pinus sylvestris. Dalsza sukcesja
przebiega w kierunku zbiorowisk i zespo∏ów
nale˝àcych do klasy Querco-Fagetea, rz´du
Fagetalia sylvaticae.

W drzewostanach sosnowych, w których
w wyniku dzia∏ania czynników destrukcyj-
nych nastàpi∏o znaczne przerzedzenie si´
drzewostanu (poni˝ej 50% zwarcia koron),
procesy sukcesyjne ulegajà przejÊciowe-
mu uwstecznieniu. Objawia si´ to mi´dzy
innymi wycofywaniem si´ wielu gatunków
charakterystycznych klasy Querco-Fagetea.
Powstaje przejÊciowe zbiorowisko Rubus hir-
tus-Pinus sylvestris, którego dalszy rozwój
b´dzie równie˝ zmierza∏ w kierunku zbioro-
wisk i zespo∏ów roÊlinnych nale˝àcych do kla-
sy Querco-Fagetea, rz´du Fagetalia sylvati-
cae, podobnie jak ma to miejsce w zwartych
soÊninach.

Najmniejszà rozmaitoÊç kierunków suk-
cesyjnych soÊnin na gruntach porolnych
stwierdzono w Beskidzie Sàdeckim, gdzie wy-
ró˝niono rozwój tych fitocenoz do niektórych
zespo∏ów i zbiorowisk wyst´pujàcych równie˝
w dwóch pozosta∏ych regionach fizjograficz-
nych, a mianowicie: Tilio-Carpinetum typicum,
reglowej i podgórskiej (o bardzo ograniczo-
nym zasi´gu) formy wysokoÊciowej Dentario
glandulosae-Fagetum typicum, Luzulo luzulo-
idis-Fagetum typicum i zbiorowiska Abies al-
ba-Rubus hirtus, a ponadto – do stwierdzone-

go tylko tutaj zespo∏u Lunario-Aceretum pseu-
doplatani w jego reglowej formie.

Zró˝nicowanie kierunków sukcesji w so-
Êninach na gruntach porolnych w Beskidzie
Niskim, Beskidzie Sàdeckim i Bieszczadach
Zachodnich jest zbli˝one do stwierdzonej
w trakcie badaƒ ró˝norodnoÊci zespo∏ów
i zbiorowisk w sàsiedztwie soÊnin na gruntach
porolnych na terenie wymienionych jednostek
fizjograficznych. Stopieƒ zaawansowania pro-
cesów sukcesyjnych w soÊninach na gruntach
porolnych, wyra˝ony wartoÊcià systematycz-
nà grupy gatunków klasy Querco-Fagetea,
jest generalnie bardzo wysoki.

Do czynników wp∏ywajàcych na tempo
przemian sk∏adu gatunkowego soÊnin na grun-
tach porolnych w Karpatach zaliczyç mo˝-
na przede wszystkim: szkody w drzewosta-
nach wywo∏ane czynnikami atmosferycznymi),
szkody w odnowieniach spowodowane przez
zwierzyn´ p∏owà, warunki Êwietlne wn´trza la-
su i konkurencj´ sosny z gatunkami wkraczajà-
cymi w procesie sukcesji lub wprowadzanymi
w trakcie przebudowy. Na dynamik´ zmian
sk∏adu gatunkowego soÊnin na gruntach porol-
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nych sk∏ada si´ równie˝ celowa dzia∏alnoÊç
cz∏owieka, ukierunkowana na przebudow´ tych
drzewostanów. Dynamika ta wyra˝a si´ spad-
kiem udzia∏u sosny i wzrostem udzia∏u innych
gatunków drzew w drzewostanach na gruntach
porolnych. Zmiany, jakie dokona∏y si´ we wza-
jemnych relacjach sosny z innymi gatunkami
drzew sà znaczne i dotyczà wi´kszoÊci bada-
nych przypadków.

Strategia post´powania hodowlanego po-
winna byç ukierunkowana na odtworzenie

okreÊlonej kierunkami sukcesyjnymi ró˝no-
rodnoÊci biologicznej zbiorowisk leÊnych na
gruntach porolnych. G∏ównym kryterium do-
boru metod szczegó∏owego dzia∏ania ho-
dowlanego powinno byç zró˝nicowanie fitoce-
noz sosnowych na gruntach porolnych na trzy
g∏ówne kategorie (inicjalne stadia rozwojowe,
zwarte soÊniny III klasy wieku, zbiorowiska
wykszta∏cone wskutek rozpadu drzewosta-
nów), a w ich zakresie – charakter i stopieƒ za-
awansowania tendencji odnowieniowych.
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241917: Analiza ÊmiertelnoÊci drzew w powiàzaniu z przyrostem mià˝szoÊci w drzewosta-
nach rosnàcych na sta∏ych powierzchniach doÊwiadczalnych (za∏o˝onych przez prof.
Schwappacha i prof. Wiedemanna) w celu oceny stochastycznych modeli wzrostu dla
wa˝niejszych gatunków drzew leÊnych. Okres realizacji: 2005–2007; Zak∏ad Urzàdzania
i Monitoringu Lasu, Zak∏ad Dendrometrii i Nauki o ProdukcyjnoÊci Lasu, SGGW; autor: dr in˝.
Ma∏gorzata Dudziƒska.

Badania produkcyjnoÊci drzewostanów
na sta∏ych powierzchniach doÊwiadczalnych
(SCH), za∏o˝onych na prze∏omie XIX i XX wie-
ku przez Schwappacha, prowadzone by∏y
przed II Wojnà Âwiatowà przez Instytut Ba-
dawczy LeÊnictwa z Eberswalde. W latach
pi´çdziesiàtych materia∏y dotyczàce sta∏ych
powierzchni doÊwiadczalnych zosta∏y przeka-

zane stronie polskiej i od tego czasu prace ba-
dawcze i inwentaryzacyjne sà nieprzerwanie
kontynuowane.

Instytut posiada dokumentacj´ dotyczàcà
siedemdziesi´ciu powierzchni znajdujàcych
si´ na terenie Ziem Zachodnich w postaci rap-
tularzy oraz fotokopii szkiców i map wykona-
nych przez stron´ niemieckà. Ka˝da po-

Parasolowata korona sosny n´kanej szkodami powodowanymi przez szadê (A); Sosna o znacznie
zredukowanej koronie wskutek konkurencji gatunków liÊciastych (B).
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wierzchnia jest inwentaryzowana co pi´ç lat.
Tworzona obecnie dokumentacja pomiarowa
zapisywana jest w postaci plików sekwencyj-
nych ∏atwych do wykorzystania przez elektro-
nicznà technik´ obliczeniowà.

Na sta∏ych powierzchniach doÊwiadczal-
nych badana jest wielkoÊç i dynamika bie˝àce-
go i przeci´tnego przyrostu mià˝szoÊci, dyna-
mika wydzielania si´ posuszu pod wp∏ywem
naturalnych procesów zachodzàcych w drze-
wostanach lub czynników zewn´trznych od-
dzia∏ywujàcych na drzewostany oraz wp∏yw ro-
dzaju i intensywnoÊci trzebie˝y na iloÊciowe
i jakoÊciowe cechy okreÊlajàce produkcyjnoÊç
drzewostanów. Poznanie reakcji przyrostowych
wynikajàcych z prowadzonych zabiegów ho-
dowlanych ma du˝e znaczenie dla polepszenia
efektywnoÊci produkcji drewna i zapewnienia
trwa∏oÊci lasu na danym terenie. Dotychczas,
na podstawie danych zebranych na sta∏ych po-
wierzchniach doÊwiadczalnych, zosta∏y opra-
cowane oceny wp∏ywu ró˝nego rodzaju trze-
bie˝y na produkcj´ drzewostanów sosnowych
oraz mieszanych sosnowo-Êwierkowych. Opra-
cowano tak˝e nowe tablice zasobnoÊci oraz ta-
blice ci´ç piel´gnacyjnych dla drzewostanów
d´bowych, bukowych i olszowych.

Dalekosi´˝nym celem podj´tych prac jest
zbadanie przydatnoÊci, stosowanych obecnie

w praktyce urzàdzeniowej, modeli wzrostu
i ewentualne zaproponowanie nowych rozwià-
zaƒ opartych na opracowanych stochastycz-
nych modelach wzrostu.

W latach 2005–2007 przeprowadzono in-
wentaryzacj´ na 42 powierzchniach po∏o˝o-
nych w nadleÊnictwach: Kwidzyƒ, Bobolice,
Cz∏uchów, Gryfino, Chojna, Barlinek, Bogda-
niec, Nowa Sól, Wo∏ów, Kamienna Góra, By-
strzyca K∏odzka, Brzeg, Namys∏ów oraz na te-
renie Drawieƒskiego Parku Narodowego. Dla
ka˝dego drzewostanu wyznaczono przeci´t-
nà pierÊnic´, Êrednià wysokoÊç, mià˝szoÊç
grubizny (w przeliczeniu na 1 ha), przyrost
mià˝szoÊci, bonitacj´ i zag´szczenie. Na pod-
stawie otrzymanych wyników, jak i wyników
z lat wczeÊniejszych, przeÊledzono zmiany, ja-
kie zasz∏y w drzewostanach podczas ca∏ego
okresu badawczego, wynoszàcego dla niektó-
rych powierzchni ponad 100 lat.

Na przyk∏adzie drzewostanów d´bowych
(SCH 37, 40–45, 4749, 5157) i bukowych (SCH
33–35, 38–39, 46) przeprowadzono ocen´ mo-
delu wzrostu dla d´bu (Bruchwald, Dudziƒska,
Wirowski 1996) i buka (Bruchwald, Dudziƒska,
Wirowski 1998). Stwierdzono, ̋ e modele wzro-
stu bardzo dobrze charakteryzujà rzeczywisty
przebieg z wiekiem przeci´tnej pierÊnicy, wyso-
koÊci i mià˝szoÊci drzewostanów. 
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Powierzchnia SCH 62: A – w 1935 r. i B – w 2007 r.
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Na podstawie danych z 42 powierzchni
badawczych przeanalizowano proces Êmier-
telnoÊci drzew w powiàzaniu z przyrostem
mià˝szoÊci drzewostanu. Stwierdzono, ˝e
przyrost ma du˝y wp∏yw na procesy ˝yciowe
drzew. Po wytworzeniu przez drzewo przy-
rostu o wartoÊci mniejszej od krytycznej
nast´puje zatrzymanie procesów ˝yciowych
i Êmierç. Ustalenie wartoÊci krytycznej nie jest

jednak sprawà prostà, zmienia si´ ona z wie-
kiem drzew, zale˝y od gatunku drzewa i od
okresu, w którym wyst´puje.

Sta∏e powierzchnie doÊwiadczalne za∏o-
˝one przez prof. Schwappacha i prof. Wiede-
manna sà ewenementem na skal´ Êwiatowà,
gdy˝ nigdzie nie prowadzono badaƒ i nie zbie-
rano materia∏ów z powierzchni przez tak d∏ugi
okres czasu.
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251901: Dzia∏alnoÊç w ramach Sieci Naukowej „Systemy Geoinformacyjne. Okres realiza-
cji: 2007; Zak∏ad Urzàdzania i Monitoringu Lasu; autorzy mgr in˝. Marcin Mionskowski, dr in˝.
Grzegorz Zajàczkowski.

G∏ównym celem tworzonej Sieci Nau-
kowej „Systemy Geoinformacyjne” jest zbu-
dowanie tematycznej infrastruktury geoinfor-
macyjnej wspierajàcej prowadzenie badaƒ
przestrzennych dotyczàcych Êrodowiska przy-
rodniczego i spo∏eczno-gospodarczego, a tak-
˝e rozwój metodyki prowadzenia analiz prze-
strzennych oraz wizualizacji wyników tych
analiz. Dost´p do systemu informacyjnego
umo˝liwi usprawnienie procesów decyzyjnych
zwiàzanych z zagadnieniami przestrzennymi.
Tworzona infrastruktura mo˝e staç si´ cz´Êcià
krajowej infrastruktury danych przestrzennych

i stanowiç jeden z elementów polskiego geo-
portalu budowanego przez GUGiK. W ramach
tworzonej sieci opracowywana jest elektro-
niczna biblioteka geoinformacyjna, która ma
wspieraç rozwój potencja∏u intelektualnego
i innowacyjnego oraz umo˝liwiaç szybki do-
st´p do zasobów wiedzy i piÊmiennictwa.

Wymienione cele realizowane sà przez
opracowywanie procedur, technik i wytycznych
(niezb´dnych do integrowania, udost´pniania
i stosowania danych geoprzestrzennych zgro-
madzonych w jednostkach naukowo-badaw-
czych tworzàcych sieç) oraz opracowywanie
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profilu metadanych i budow´ portalu metada-
nych umo˝liwiajàcego nie tylko zdalne wyszu-
kiwanie danych, ale tak˝e uzyskanie do nich
dost´pu. Rozwiàzania techniczne bazujà na
normach ISO 19115, ISO 19135, ISO 19139
oraz specyfikacjach implementacyjnych OGC
i INSPIRE.

W ramach projektów Tematycznej Infra-
struktury Geoinformacyjnej oraz Elektronicz-
nej Biblioteki Geoinformacyjnej:
• przeanalizowano i sprawdzono praktycznie

za∏o˝enia projektów;

• uzyskano informacje niezb´dne do budowy
bazy metadanych opartej na ww. standar-
dach;

• opisano za pomocà metadanych jeden ze
zbiorów danych przestrzennych, b´dàcy
w posiadaniu Instytutu Badawczego LeÊnic-
twa (trwa opisywanie pozosta∏ych zaso-
bów);

• uzgodniono wst´pnà koncepcj´ przeprowa-
dzenia prac zwiàzanych z tworzeniem Bi-
blioteki.
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b) projekty badawcze (granty):

520-940: Mo˝liwoÊci wykorzystania entomopatogennych wirusów do ograniczania liczeb-
noÊci boreczników Diprionidae spp. Okres realizacji: 2003–2007; Zak∏ad Ochrony Lasu;
zespó∏ autorski: dr hab. Iwona Skrzecz, prof. dr hab. Barbara G∏owacka.

Celem badaƒ by∏a ocena mo˝liwoÊci wy-
korzystania w praktyce ochrony lasu owado-
bójczych wirusów wobec boreczników (Diprio-
nidae spp), ze szczególnym uwzgl´dnieniem
borecznika sosnowca (Diprion pini), boreczni-
ka podobnego (Diprion simile), borecznika
krzewiana (Gilpinia frutetorum) i borecznika
najwi´kszego (Macrodiprion nemoralis). Za-
kres prac obejmowa∏ 3 etapy:
1) poszukiwanie wirusów naturalnie wyst´-

pujàcych w populacjach wymienionych
gatunków boreczników. Na terenach rdLP
w Gdaƒsku, Poznaniu i Toruniu zebrano
larwy boreczników, w których okreÊlono
frekwencj´ wyst´powania wirusów;

2) doÊwiadczenia laboratoryjne, oceniajàce
owadobójczà aktywnoÊç wyizolowanych wi-
rusów. Za∏o˝ono hodowle larw boreczników
na pokarmie traktowanym równymi koncen-
tracjami wyizolowanych wirusów i porówna-
no ÊmiertelnoÊç zainfekowanych boreczni-
ków. Na podstawie uzyskanych wyników
wyznaczono koncentracje patogenów po-
wodujàce ÊmiertelnoÊç 50% badanych owa-
dów (LC50), a tak˝e okreÊlono czas zamiera-
nia 50% larw (LT50) pod wp∏ywem wirusów;

3) próby terenowe, polegajàce na wykonaniu
naziemnych zabiegów zwalczania borecz-
ników przygotowanymi w laboratorium za-
wiesinami wirusów i ocenie ÊmiertelnoÊci
traktowanych larw.

Analizy mikroskopowe tkanek larw zebra-
nych na terenach 3 rdLP wykaza∏y obecnoÊç
wirusów tylko w populacjach borecznika so-
snowca i borecznika krzewiana. Patogeny te
nale˝a∏y do rodzaju Nucleopolyhedrovirus
(wirus poliedrozy jàdrowej) z rodziny Baculovi-
ridae (bakulowirus). Wirusem poliedrozy jà-
drowej zainfekowane by∏o od 3 do 13% larw
borecznika sosnowca i od 5 do 47% larw bo-
recznika krzewiana.

Larwa borecznika sosnowca zamar∏a wskutek
infekcji wirusowej (fot. C. Bystrowski)



W doÊwiadczeniach laboratoryjnych wy-
kazano wysokà aktywnoÊç biologicznà wirusa
poliedrozy jàdrowej borecznika sosnowca, któ-
ry u˝yty w koncentracjach 2,5×103–2,5×107

poliedrów/ml spowodowa∏ Êmierç 28–85% larw.
WartoÊç LC50 wynios∏a 5,7×104 poliedrów/ml,
natomiast LT50 od 5 do 8 dni. Wysokà aktywno-
Êcià biologicznà charakteryzowa∏ si´ równie˝
wirus poliedrozy jàdrowej borecznika krzewia-
na. Bakulowirus zastosowany w koncentra-
cjach 2×103–2×107 poliedrów/ml spowodowa∏
Êmierç 32–100% larw, natomiast wartoÊç LC50
wynios∏a 1,9×105 poliedrów/ml, a wartoÊç LT50
od 9 do 13 dni.

Terenowa próba u˝ycia bakulowirusa
wobec borecznika krzewiana wykaza∏a bli-

sko 40% ÊmiertelnoÊç szkodnika ˝erujàcego
w koronach drzew opryskanych wirusem,
w porównaniu z 11% ÊmiertelnoÊcià gàsienic
w koronach drzew kontrolnych. Analizy mikro-
skopowe wykaza∏y obecnoÊç wirusa w tkan-
kach owadów pochodzàcych z powierzchni
doÊwiadczalnej i kontrolnej. Przyczynà zamie-
rania larw nietraktowanych by∏ wirus natural-
nie wyst´pujàcy w populacji, natomiast zwi´k-
szona ÊmiertelnoÊç borecznika krzewiana na
powierzchni traktowanej by∏a spowodowana
wprowadzeniem do Êrodowiska zwi´kszonej
iloÊci patogena.
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520-941: Wp∏yw wiatro∏omów na populacje owadów kambiofagicznych i zagro˝enie drzewo-
stanów Êwierkowych w Tatrzaƒskim Parku Narodowym. Okres realizacji: 2004–2007; Za-
k∏ad Gospodarki LeÊnej Regionów Górskich, Katedra Entomologii LeÊnej AR w Krakowie, Ta-
trzaƒski Park Narodowy; zespó∏ autorski: dr in˝. Wojciech Grodzki, prof. dr hab. Jerzy R. Starzyk,
dr in˝. Mieczys∏aw Kosibowicz, dr in˝. Jakub Michalcewicz, mgr in˝. Tomasz Màczka.

Badania rozpocz´to w 2003 r. w wybra-
nych drzewostanach Êwierkowych uszkodzo-
nych przez wiatr w roku 2002, we wschod-
niej cz´Êci Tatrzaƒskiego Parku Narodowego
(Obw. Ochr. ¸ysa Polana i Zazadnia). Celem
badaƒ by∏o okreÊlenie wp∏ywu wiatro∏omów
na populacje owadów kambiofagicznych, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem kornika druka-
rza, oraz na wielkoÊç stwarzanego przez nie
zagro˝enia dla istnienia lasu z przewagà
Êwierka. Badania by∏y prowadzone na pozio-
mie drzewostanowym (dynamika wydzielania
si´ drzew, dynamika rozrodu kornika drukarza,
zespo∏y owadów kambiofagicznych) i ekosys-
temowym (przestrzenna analiza zamierania
drzew zasiedlonych przez owady kambiofa-
giczne i rozmieszczenia populacji kornika dru-
karza, z zastosowaniem GIS).

Stwierdzono, ˝e wywroty i z∏omy z koƒca
2002 r. w sposób znaczàcy wp∏yn´∏y na popu-
lacje korników (zw∏aszcza kornika drukarza)
w drzewostanach Êwierkowych wschodniej
cz´Êci Tatrzaƒskiego Parku Narodowego.
W 2003 r. owady te zasiedla∏y g∏ównie wywro-
ty i z∏omy, a w latach 2004 i 2005 (od drugiego

roku po wiatro∏omie) dosz∏o do wzrostu nasi-
lenia wydzielania si´ posuszu Êwierkowego
w drzewostanach, w tym tak˝e w bezpoÊred-
nim otoczeniu nieuprzàtni´tych powierzchni
powiatro∏omowych. Wzrost ten by∏ wynikiem
okresowej, znacznej poprawy warunków l´-
gowych kambiofagów (wywroty i z∏omy Êwier-
kowe) oraz os∏abienia pozosta∏ych przy ˝yciu
drzew. Szkody spowodowane przez wiatr sta-
nowi∏y impuls do wybuchu dynamicznej gra-
dacji kornika drukarza. Wobec zaistnia∏ej
sytuacji w ca∏ym rejonie zachodniej cz´Êci
Karpat, jej dalszy rozwój w latach 2006 i 2007
trudno jednak bezpoÊrednio wiàzaç ze szko-
dami z roku 2002. Wyniki przeprowadzonych
badaƒ na sta∏ych powierzchniach wskazujà
na potrzeb´ usuwania Êwie˝ego materia∏u
l´gowego kornika drukarza zalegajàcego
w wi´kszych iloÊciach wewnàtrz litych drze-
wostanów Êwierkowych w obszarze ochrony
czynnej. Pojedyncze wywroty i z∏omy, rozpro-
szone pod okapem drzewostanów oraz zale-
gajàce w miejscach ch∏odnych i ocienionych,
nie stwarzajà zagro˝enia dla otaczajàcych
Êwierczyn. Nie potwierdzono skutecznoÊci



alternatywnych, przyjaznych Êrodowisku me-
tod czynnej ochrony Êwierczyn przed korni-
kiem drukarzem. Zastosowanie antyferomo-
nów w celach ochronnych wymaga dalszych
badaƒ. Istnienie zwiàzku mi´dzy liczebnoÊcià
populacji kornika drukarza wyra˝onà wielko-
Êcià od∏owów do pu∏apek feromonowych a na-
sileniem wydzielania si´ posuszu, potwierdza
ich przydatnoÊç do oceny stanu i dynamiki li-
czebnoÊci jego populacji w obszarach chro-
nionych.

Âwierczyny dotkni´te szkodami od wiatru
w TPN b´dà nadal obiektami wzmo˝onego
wyst´powania owadów kambiofagicznych,
powodujàcych intensywne wydzielanie si´
Êwierków, a lokalnie – rozpad drzewosta-
nów. Dotyczy to szczególnie kornika drukarza
i rytownika pospolitego, których frekwencja i li-
czebnoÊç w ostatnich latach wzrasta. Struk-
tura p∏ciowa populacji kornika drukarza wska-
zuje na to, ˝e jego tendencja gradacyjna
w najbli˝szym czasie b´dzie si´ utrzymywaç.
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Podstaw´ do opracowania metody da∏y
terenowe badania dotyczàce meteorologicz-
nych warunków powstawania po˝arów lasu
i ich wp∏ywu na kszta∏towanie si´ wilgotnoÊci
Êció∏ki sosnowej (Pinus sylvestris L.). W ich
wyniku ustalono, ˝e w∏aÊciwymi elementami
do oceny zagro˝enia po˝arowego lasu sà:
temperatura powietrza, wilgotnoÊç wzgl´dna
powietrza, zachmurzenie, opad atmosferycz-
ny oraz wilgotnoÊç Êció∏ki, która jest czynni-
kiem decydujàcym o mo˝liwoÊci powstania
po˝aru w lesie. W rezultacie prac stworzono
model regresyjny zmian wilgotnoÊci Êció∏ki
w zale˝noÊci od badanych parametrów me-
teorologicznych. Model ten umo˝liwia pro-
gnozowanie wilgotnoÊci Êció∏ki na dzieƒ
bie˝àcy i na rano w dniu nast´pnym, co zosta-
∏o wykorzystane w opracowanej metodzie,
uwzgl´dniajàcej tak˝e prognozowane warto-
Êci parametrów meteorologicznych. W meto-
dzie oceny ryzyka zagro˝enia po˝arowego
uwzgl´dniono równie˝ prognoz´ rozprze-
strzeniania si´ po˝aru lasu. W zale˝noÊci

od stopnia ryzyka powstania po˝aru (okre-
Êlanego w czterostopniowej skali) zosta∏y
opracowane procedury post´powania dla
administracji leÊnej Lasów Paƒstwowych
i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w zakresie or-
ganizacyjnym, prewencyjnym i operacyjnym
w wypadku powstania po˝aru lasu. W celu
u∏atwienia korzystania z metody opracowano
jà w formie programu komputerowego, który
przetestowano, a nast´pnie wdro˝ono w Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Paƒstwowych i Ko-
mendzie Miejskiej Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej w Zielonej Górze.

Ocena opracowanej metody wykaza∏a
jej zadowalajàcà trafnoÊç. Nowa metoda
umo˝liwia racjonalizacj´ dzia∏aƒ s∏u˝b leÊ-
nych i ratowniczych poprzez adekwatne do
istniejàcego zagro˝enia powstania po˝aru
i jego rozprzestrzeniania si´ dysponowa-
nie si∏ami i Êrodkami. Analiza ekonomiczna
stosowania metody wykaza∏a zmniejszenie
kosztów ponoszonych na ochron´ przeciwpo-
˝arowà lasu.
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520-945: Kompleksowa metoda oceny ryzyka powstania po˝aru lasu i jego rozprzestrze-
niania si´ wspomagajàca funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-GaÊnicze-
go. Lata realizacji: 2005–2007; Samodzielna Pracownia Ochrony Przeciwpo˝arowej Lasu;
zespó∏ autorski: mgr Ryszard Szczygie∏, dr in˝. Barbara Ubysz, dr in˝. Józef Piwnicki, Miro-
s∏aw Kwiatkowski.

2) ZLECONE I FINANSOWANE PRZEZ DYREKCJ¢ GENERALNÑ LASÓW PA¡STWOWYCH

BLP-246: ZmiennoÊç wewnàtrzgatunkowa brzozy brodawkowatej, jej zdolnoÊci przyrosto-
we i w∏aÊciwoÊci hodowlane. Okres realizacji: 2003–2007; Zak∏ad Genetyki i Fizjologii
Drzew LeÊnych; zespó∏ autorski: doc. dr hab. K. Zajàczkowski, dr in˝. A. Za∏´ski, dr in˝. J. Ko-
walczyk, mgr in˝. T. Wojda, mgr in˝. W. Kantorowicz, mgr in˝. M. Body∏.

Praca jest kontynuacjà rozpocz´tych
w 1994 r. d∏ugofalowych badaƒ, których celem
jest poznanie zmiennoÊci pod wzgl´dem cech
przyrostowych i jakoÊciowych polskich prowe-
niencji brzozy brodawkowatej oraz wskazanie
pochodzeƒ i genotypów najbardziej przydat-
nych do zalesiania gruntów porolnych i planta-
cyjnej uprawy. Podsumowano w niej 30-letni
okres wzrostu pochodzeƒ i rodów brzóz ba-
danych na powierzchni z 1978 r. w NadleÊnic-
twie Nidzica, 10-letni – na 6 powierzchniach
porównawczych za∏o˝onych w latach 1998-
–1999 w nadleÊnictwach Kutno, Wichrowo

i Kwidzyn oraz zamieszczono wst´pne infor-
macje o 4 nowych powierzchniach porównaw-
czych za∏o˝onych w latach 2006–2007. Wyni-
ki badaƒ pos∏u˝à do wyznaczenia regionów
pochodzenia leÊnego materia∏u podstawowe-
go brzozy brodawkowatej oraz okreÊlenia do-
puszczalnoÊci i zasad przenoszenia tego ma-
teria∏u do innych regionów.

Na powierzchni proweniencyjno-rodowej
w Nidzicy porównano wzrost 19 proweniencji
brzozy z ró˝nych regionów Polski, po 5 rodów
z ka˝dej proweniencji. Najwi´kszà Êrednià
pierÊnic´ oraz przeci´tnà mià˝szoÊç pojedyn-



czego drzewa w wieku 30 lat uzyska∏y brzozy
pochodzeƒ: „Siedlce”, „Augustów Sztabin”,
„Augustów Balinka”, „Grodziec”, „Bia∏owie-
˝a 500Cd” i „Augustów Bal. 111b”. Najlepsze
pod tym wzgl´dem pochodzenie „Siedlce”
(0,264 m3) mia∏o o ok. 60% wi´kszà mas´ po-
jedynczego drzewa ni˝ najmniej produkcyjne
pochodzenie „¸om˝a” (0,164 m3). Najwy˝szà
jakoÊcià charakteryzujà si´ proweniencje
brzóz z II Krainy Mazursko-Podlaskiej. Majà
one bardziej proste pnie, cieƒsze ga∏´zie, cho-
cia˝ cz´sto osadzone na pniu pod bardziej
ostrym kàtem ni˝ przeci´tnie z innych regio-
nów, oraz cieƒszà kor´. Uszeregowanie po-
chodzeƒ z powierzchni w Nidzicy wed∏ug
Êredniej masy pojedynczego drzewa w powià-
zaniu z najwa˝niejszà cechà jakoÊciowà
– prostoÊcià pnia wskazuje, ˝e najlepsze
zarówno pod wzgl´dem produkcyjnoÊci, jak
i jakoÊci pnia sà pochodzenia z pó∏nocno-
-wschodniej Polski: „Augustów Sztabin”, „Au-
gustów Balinka”, „Bia∏owie˝a 500Cd” i „Au-
gustów Balinka 111b”. Bardzo dobre pod
wzgl´dem przyrostowym brzozy pochodzeƒ
„Siedlce” oraz „Grodziec” ró˝nià si´ od nich
gorszà prostoÊcià pni. Te same co w Nidzicy

rody brzozy brodawkowatej badane by∏y rów-
nie˝ na 5 powierzchniach porównawczych
w Dolnej Saksonii. Opublikowane dane z tych
powierzchni dotyczà wysokoÊci i prostoÊci pni
poszczególnych proweniencji w wieku 21 lat.
Uszeregowanie tych proweniencji wed∏ug
Êredniej wysokoÊci w powiàzaniu z prostoÊcià
pni wykaza∏o, ˝e 6 najlepszych spoÊród nich
to równie˝ brzozy z II Krainy Mazursko-Pod-
laskiej.

Na za∏o˝onych w 1998 r. powierzchniach
proweniencyjnych najlepsze spoÊród 16 ba-
danych na nich pochodzeƒ pod wzgl´dem
pierÊnicy by∏y brzozy z wy∏àczonych drze-
wostanów nasiennych (WDN) w Czarnej Bia-
∏ostockiej, G∏usku, Augustowie i Dobrzyniu-
-Golubiu. W 3 doÊwiadczeniach rodowych,
za∏o˝onych w 1999 r., w których badane sà ro-
dy z WDN w Janowie Lubelskim, Miechowie
i Siedlcach oraz z plantacji nasiennej w Nadl.
Jastrowie wyraênie najlepsze okaza∏y si´ rody
z nasion zebranych w plantacji nasiennej.

Wyniki dotychczasowych badaƒ wskazujà
na istnienie du˝ej wewnàtrzgtunkowej zmien-
noÊci brzozy brodawkowatej w Polsce. Popu-
lacje o dobrych cechach przyrostowych i jako-
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Êciowych mo˝na znaleêç na obszarze ca∏ej
ni˝owej cz´Êci kraju. Daje to mo˝liwoÊç zna-
lezienia w ka˝dym regionie wartoÊciowych
drzewostanów i drzew doborowych, których
potomstwo powinno byç stosowane w danym
regionie jako leÊny materia∏ rozmno˝eniowy.
Regionem o szczególnej koncentracji cennych
pod wzgl´dem cech przyrostowych i jakoÊcio-
wych populacji brzozy brodawkowatej jest
obszar pó∏nocno-wschodniej Polski (II Kraina
Mazursko-Podlaska), przede wszystkim Pusz-
cza Augustowska. Dlatego populacje brzozy
z tego regionu powinny s∏u˝yç jako populacje
wyjÊciowe do selekcji indywidualnej, ukierun-
kowanej przede wszystkim na potrzeby plan-
tacyjnej uprawy tego gatunku. Do pochodzeƒ

o najwi´kszej wartoÊci hodowlanej zaliczyç
mo˝na nast´pujàce: „Augustów Sztabin”,
„Augustów Balinka”, „Augustów Balinka
111b”, „Bia∏owie˝a 500Cd”, „P∏aska”, „Borki”
i „Czarna Bia∏ostocka” (II Kraina Mazursko-
-Podlaska), „G∏usko” (I Kraina Ba∏tycka),
„Golub-Dobrzyƒ” i „Grodziec” (III Kraina Wiel-
kopolsko-Pomorska), „Siedlce” (IV Kraina Ma-
zowiecko-Podlaska) oraz „Janów Lubelski”
(VI Kraina Ma∏opolska).

Nasiona do produkcji sadzonek przezna-
czonych do zak∏adania plantacji brzozowych
powinny pochodziç wy∏àcznie z plantacji na-
siennych lub drzew doborowych, gdy˝ nawet
w WDN znajdujà si´ genotypy o s∏abszych
w∏aÊciwoÊciach przyrostowych.
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BLP-247: ProdukcyjnoÊç szybko rosnàcych gatunków drzew leÊnych w doÊwiadczalnych
i gospodarczych uprawach plantacyjnych. Okres realizacji: 2003–2007; Zak∏ad Genety-
ki i Fizjologii Drzew LeÊnych, Urzàdzania i Monitoringu Lasu IBL, Zak∏ad Ekonomiki i Polity-
ki LeÊnej IBL, Katedra Hodowli Lasu AR w Poznaniu, Katedra Urzàdzania, Geomatyki
i Ekonomiki LeÊnictwa SGGW w Warszawie; zespó∏ autorski: doc. dr hab. K. Zajàczkow-
ski, dr in˝. A. Za∏´ski, mgr in˝. W. Kantorowicz, mgr in˝. M. Body∏, dr in˝. G. Zajàczkowski,
dr in˝. R. Kwiecieƒ, mgr in˝. T. Wojda, D. Garbieƒ-Pienià˝kiewicz.

Opracowanie sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci:
I. ProdukcyjnoÊç szybko rosnàcych gatun-

ków drzew leÊnych w doÊwiadczalnych
i gospodarczych uprawach plantacyjnych.

II. Wyst´powanie czereÊni ptasiej (Cerasus
avium Moench) w Lasach Paƒstwowych.
Celem przeprowadzonych w latach

2003–2007 badaƒ, zrelacjonowanych w cz´-
Êci I, by∏o okreÊlenie mo˝liwoÊci produkcyj-
nych plantacji modrzewia, brzozy i jedlicy
w przyrodniczych warunkach Polski na pod-
stawie danych zebranych w doÊwiadczalnych
i gospodarczych plantacjach leÊnych drzew
szybko rosnàcych. Obiektami badawczymi by-
∏o 21 plantacji doÊwiadczalnych IBL, SGGW
w Warszawie i AR w Poznaniu oraz 80 planta-
cji gospodarczych tych gatunków. 

Stwierdzono, ˝e spoÊród obj´tych bada-
niami leÊnych gatunków drzew szybko rosnà-
cych do plantacyjnej uprawy nadajà si´
przede wszystkim modrzew oraz okreÊlone
pochodzenia jedlicy zielonej. W przyrodni-
czych warunkach Polski gatunki te sà w stanie
osiàgaç w wieku 20–40 lat przeci´tny roczny
przyrost mià˝szoÊci drewna dochodzàcy

w przypadku modrzewia do 14 m3/ha, a jedlicy
do 12 m3/ha. Do uprawy w plantacjach nadaje
si´ równie˝ brzoza brodawkowata, pod wa-
runkiem stosowania jako materia∏u wyjÊcio-
wego sadzonek wyprodukowanych z nasion
pochodzàcych z drzew doborowych lub plan-
tacji nasiennych. Mo˝e wtedy osiàgnàç prze-
ci´tny roczny przyrost mià˝szoÊci do 9,0
m3/ha. Wszystkie wymienione wy˝ej gatunki
wysokà produkcyjnoÊç mogà osiàgaç jedynie
na ̋ yznych siedliskach.

Optymalnym rozmieszczeniem drzew
w jednogatunkowych plantacjach modrze-
wia i jedlicy jest wi´êba 3×3 m, a brzozy
– 2,5×2,0 m.

Przeprowadzone ekspertyzy wykaza∏y, ̋ e
wielkowymiarowe, szerokos∏oiste drewno mo-
drzewi z plantacji cechuje si´ w∏aÊciwoÊciami
mechanicznymi poni˝ej przeci´tnych wartoÊci
charakterystycznych dla tego gatunku, ma bo-
wiem niskà g´stoÊç i w konsekwencji ni˝szà
ni˝ wàskos∏oiste wytrzyma∏oÊç. Zapropono-
wano wi´c dopuszczenie skracania do 40 lat
cyklu produkcyjnego uprawianego w planta-
cjach modrzewia, osiàgajàcego w tym wieku



w g´stych wi´êbach (3×3 m) kulminacj´ prze-
ci´tnego przyrostu rocznego mià˝szoÊci.

Celem badaƒ zrelacjonowanych w II cz´-
Êci pracy by∏o rozpoznanie wyst´powania
i wielkoÊci zasobów drzewnych czereÊni pta-
siej w Lasach Paƒstwowych na podstawie da-
nych z opisów taksacyjnych nadleÊnictw.

Oszacowano, ˝e – wg stanu na dzieƒ
31.12.2002 r. – gatunek ten wyst´powa∏ w ró˝-
nych warstwach i z ró˝nym udzia∏em w 9 141
wy∏àczeniach drzewostanowych o ∏àcznej po-
wierzchni 48 375 ha. CzereÊni´ z udzia∏em
w sk∏adzie gatunkowym drzewostanu g∏ówne-
go wi´kszym ni˝ 10% stwierdzono w 819 wy∏à-
czeniach o powierzchni 3 309 ha. Sumaryczny
zapas mià˝szoÊciowy czereÊni w Lasach Paƒ-
stwowych wynosi∏ 80 721 m3. Najwi´ksze za-

soby leÊne czereÊni ptasiej skoncentrowane
sà na po∏udniu Polski, w granicach jej na-
turalnego zasi´gu wyst´powania. W Polsce
pó∏nocnej i zachodniej czereÊnia wyst´puje
w znacznie mniejszych iloÊciach, w wielu od-
dzielnych skupiskach.

Lasy Paƒstwowe dysponujà doÊç du˝à ba-
zà wyjÊciowà do prowadzenia hodowli selek-
cyjnej w obr´bie omawianego gatunku, gdy˝
powierzchnia drzewostanów z udzia∏em czere-
Êni ptasiej w wieku ponad 50 lat wynosi∏a
1624 ha w koƒcu 2002 r. Aby zapobiec zubo-
˝eniu zasobów genowych rodzimej czereÊni
ptasiej, niezwykle wa˝ne jest jak najszybsze
opracowanie kompleksowego programu jej
ochrony oraz ulepszania genetycznego, zgod-
nego z zaleceniami EUFORGEN-u.
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BLP-248: Genetyczne uwarunkowania zmiennoÊci ekotypowej buka zwyczajnego (Fagus
sylvatica L.). Okres realizacji: 2003–2007; Zak∏ad Genetyki i Fizjologii Drzew LeÊnych; ze-
spó∏ autorski: dr Ma∏gorzata Su∏kowska, mgr in˝. Sylwia Charkot, Jolanta Bieniek, mgr Anna
Jagielska, mgr in˝. Ewa AniÊko, Jerzy Przyborowski, mgr in˝. Pawe∏ Przybylski.

Buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.) zaj-
muje 5% ogólnej powierzchni leÊnej w Pol-
sce. Z uwagi na du˝à ˝ywotnoÊç, ekspansyw-
noÊç i niewra˝liwoÊç na zacienienie, buk jest
jednym z podstawowych gatunków lasotwór-
czych. Gatunek zasiedla obecne tereny Polski
ju˝ od oko∏o 5 000 lat od czasu, kiedy wkroczy∏
powtórnie po okresie zlodowacenia na nasze
ziemie, ale jego biologia w szerokim sensie,
ani potencjalne mo˝liwoÊci zasiedlania no-
wych terenów mimo licznych badaƒ nie sà
jeszcze do koƒca znane.

Ju˝ w poczàtkach XIX wieku rozpocz´to
badania proweniencyjne umo˝liwiajàce ocen´
wzrostu i dostosowania gatunku do danych
warunków siedliskowych. Ostatnie dekady lat
otworzy∏y nowe mo˝liwoÊci badaƒ ró˝norod-
noÊci genetycznej poprzez zastosowanie
technik biologii molekularnej mi´dzy innymi
badaƒ bia∏ek i kwasów nukleinowych. Stwier-
dzenie, ˝e warunki siedliskowe wp∏ywajà na
obraz struktury genetycznej populacji buka
uzasadnia celowoÊç podj´cia badaƒ nad wy-
ró˝nieniem jego ekotypów siedliskowych, wy-
st´pujàcych na obszarze Polski.

Niniejsza praca pokazuje zakres zró˝ni-
cowania cech adaptacyjnych i wzrostowych

mi´dzy badanymi proweniencjami buka w Pol-
sce, w naturalnym zasi´gu wyst´powania
gatunku, zwracajàc równoczeÊnie uwag´ na
du˝e znaczenie zmiennoÊci wewnàtrzprowe-
niencyjnej.

Do badaƒ wytypowano drzewostany wy-
selekcjonowane, obejmujàce nast´pujàcy za-
kres zmiennoÊci siedlisk: ˝yznà buczyn´ po-
morskà (Gryfino i Kartuzy), ˝yznà buczyn´
sudeckà (Zdroje), ˝yznà buczyn´ karpackà
(Lutowiska i ¸osie) oraz kwaÊnà buczyn´
(Miechów, Tomaszów Lubelski i Suched-
niów). Wyznaczono w nich sta∏e jednohekta-
rowe powierzchnie badawcze. Wybrane drze-
wostany stanowià du˝e zwarte kompleksy
drzewostanów buka g∏ównie w regionach po-
chodzenia. Na powierzchniach badawczych
w nadleÊnictwach (Lutowiska, ¸osie, Mie-
chów, Suchedniów i Zdroje, Kartuzy i Gryfino),
na których wystàpi∏ urodzaj buka, zebrano na-
siona i do potrzeb badaƒ wyhodowano sa-
dzonki buka w szkó∏ce kontenerowej NadleÊ-
nictwa Jab∏onna. Na terenie nadleÊnictwa
za∏o˝ono powierzchni´ rodowo-proweniencyj-
nà w celu prowadzenia obserwacji wzrostu
i rozwoju badanych pochodzeƒ buka, mi´dzy
innymi terminu rozpoczynania wegetacji.



Wykonano ocen´ fitosocjologiczno-den-
drometrycznà i siedliskowà wytypowanych do
badaƒ populacji matecznych. Analizowane
pochodzenia buka by∏y zaskakujàco jedno-
rodne pod wzgl´dem warunków siedlisko-
wych, na co wskazujà oszacowane ekologicz-
ne liczby wskaênikowe Zarzyckiego.

Przeprowadzono na podstawie analiz izo-
enzymatycznych i markerów DNA badania
nad charakterem zmiennoÊci genetycznej bu-
ka zwyczajnego populacji matecznych oraz
ich pochodzeƒ potomnych w ramach natural-
nego zasi´gu gatunku i roli czynników Êrodo-
wiskowych. Obliczono podstawowe parame-
try zmiennoÊci genetycznej populacji: procent
loci polimorficznych, Êrednià liczb´ alleli na
locus, heterozygotycznoÊç oraz dystans ge-
netyczny. W celu zilustrowania genetyczne-
go podobieƒstwa mi´dzy populacjami wy-
kreÊlono dendrogram na podstawie cz´stoÊci
wyst´powania analizowanych izoenzymów
i markerów DNA.

Potwierdzi∏y one w znacznym stopniu
wczeÊniejszy poglàd, ˝e zmiennoÊç ta ma
charakter zmiennoÊci ekotypowej. W zwiàzku
z tym przy podejmowaniu decyzji o u˝yciu
LMR nale˝y zwróciç szczególnà uwag´ na

zgodnoÊç warunków siedliskowych zak∏adanej
z niego uprawy i drzewostanu matecznego.

Znaleziono istotny zwiàzek pomi´dzy
zró˝nicowaniem genetycznym badanych po-
chodzeƒ buka zwyczajnego i ich potomstwa
a zawartoÊcià substancji mineralnych i ∏atwo
przyswajalnych jonów przez roÊliny w glebie.
Korelacje znaleziono dla takich pierwiastków
jak bor, potas i molibden. Pierwiastki te sà nie-
zb´dne do prawid∏owego wzrostu i funkcjono-
wania roÊlin. Pochodzenia buka z siedlisk ˝y-
znych i o wy˝szym pH gleby charakteryzowa∏y
si´ zwykle wy˝szym poziomem zmiennoÊci
i zró˝nicowania parametrów genetycznych.

ZmiennoÊç genetyczna potomstwa by∏a
wy˝sza ni˝ drzewostanów matecznych, co
Êwiadczy o losowym systemie krzy˝owania
w populacjach matecznych i swobodnym prze-
p∏ywie genów mi´dzy drzewami rodzicielskimi.

Badane proweniencje mateczne i ich po-
tomstwo ró˝nià si´ pod wzgl´dem Êredniej
liczby alleli na locus, heterozygotycznoÊci
i procentem loci polimorficznych, co znalaz∏o
wyraz w ocenie stopnia ich podobieƒstwa,
okreÊlonego dystansem genetycznym.

Wyniki oceny zmiennoÊci genetycznej na
podstawie analiz izoenzymatycznych oraz

38

Zdroje

¸osie
Lutowiska

Tomaszów

ZwierzyniecSuchedniów

Miechów

Kartuzy

Gryfino

Zdroje

¸osie
Lutowiska

Tomaszów

ZwierzyniecSuchedniów

Miechów

Kartuzy

Gryfino

Zdroje

¸osie
Lutowiska

Tomaszów

ZwierzyniecSuchedniów

Miechów

Kartuzy

Gryfino

Zdroje

¸osie
Lutowiska

Tomaszów

ZwierzyniecSuchedniów

Miechów

Kartuzy

Gryfino

2,0

2,2

2,1

1,9

2,3

1,82

1,91

1,95

2,00

Markery izoenzymatyczne Markery izoenzymatyczne

Markery izoenzymatyczne

Markery DNA

Markery izoenzymatyczne

Markery DNA

66,7%

77,8%

81,82 %

95,45%

90,91%

100,00%

Pokolenie potomne

Pokolenie potomne

2,3

2,4

2,6

2,7

66,7 %

88,9 %

Populacje mateczne

Populacje mateczne

A

C

B

D

Ocena zmiennoÊci genetycznej badanych populacji buka i ich potomstwa na podstawie markerów
izoenzymatycznych i DNA: A, B – Êrednia liczba alleli na locus, C, D – procent loci polimorficznych



DNA wskazujà na ni˝sze wartoÊci szacowa-
nych parametrów genetycznych populacji
z pó∏nocy Polski, w stosunku do populacji po-
∏udniowych. Potwierdza to kierunek migracji
gatunku po okresie zlodowacenia z jednego
refugium, zlokalizowanego w S∏owenii na te-
ren ca∏ej Europy Ârodkowej.

Dotychczasowe wyniki badaƒ nad wzro-
stem poszczególnych proweniencji i rodów
buka przeprowadzonych na powierzchni
w Nadl. Jab∏onna nale˝y traktowaç jednak ja-
ko wst´pne, ze wzgl´du na m∏ody wiek drze-
wek (3 lata).
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BLP-256: PrzydatnoÊç dla leÊnictwa nowych Êrodków ochrony roÊlin bezpiecznych dla
Êrodowiska. Okres realizacji 2003–2007; Zak∏ad Ochrony Lasu; Zak∏ad Fitopatologii LeÊnej,
Zak∏ad Hodowli Lasu, Zak∏ad Ekologii Lasu i ¸owiectwa; zespó∏ autorski: prof. dr hab. Barba-
ra G∏owacka, prof. dr hab. Andrzej Kolk, dr hab. Iwona Skrzecz, dr Alicja Sierpiƒska, dr in˝.
Grzegorz Tarwacki, dr in˝. Alicja Sowiƒska, dr in˝. Lidia Sukovata, mgr in˝. S∏awomir Lipiƒski,
mgr in˝. Andrzej Sierpiƒski, mgr in˝. Robert Wolski, Wojciech Janiszewski, dr in˝. Barbara
Duda, dr in˝. Jan ̧ ukaszewicz, mgr in˝. Szymon Krajewski, mgr in˝. Piotr Zajàczkowski, mgr
in˝. Marcin Jackowski, mgr in˝. Grzegorz Jakubowski, dr in˝. Pawe∏ Nasiadka, mgr in˝. Marek
Pude∏ko.

W latach 2003–2007 przeprowadzono ba-
dania nad przydatnoÊcià dla leÊnictwa no-
wych Êrodków ochrony roÊlin z grupy insekty-
cydów, feromonów, fungicydów, herbicydów
i repelentów. Co roku opracowywano i przeka-
zywano do Dyrekcji Generalnej Lasów Paƒ-
stwowych zaktualizowanà broszur´ „Ârodki
ochrony roÊlin zalecane do stosowania w leÊ-
nictwie”.

W zakresie ochrony lasu przed szkodliwy-
mi owadami prowadzono prace nad wykorzy-
staniem insektycydów w zabezpieczaniu
drewna przed zasiedleniem przez szkodniki
wtórne, w ochronie upraw gatunków iglastych
przed szeliniakiem sosnowcem, w zwalczaniu
p´draków i w ochronie drzewostanów przed
owadami liÊcio˝ernymi przy u˝yciu Êrodków
biologicznych i chemicznych. Cz´Êç uzyska-
nych wyników zostanie wykorzystana w celu
rejestracji nowych Êrodków owadobójczych
dla leÊnictwa.

W ramach prac nad feromonami badano 4
gatunki korników, wyst´pujàcych w drzewo-
stanach Êwierkowych i 3 gatunki – w drzewo-
stanach sosnowych. Poszukiwano równie˝
zwiàzków wabiàcych u chrabàszczy, pi´dzika
przedzimka oraz u przyp∏aszczka granatka
i u ˝erdzianki sosnówki. Z uwagi na wzrost za-
gro˝enia drzewostanów Êwierkowych ze stro-
ny kornika drukarza i gatunków mu towarzy-
szàcych, dokonano oceny porównawczej
preparatów produkcji polskiej (Ipsodor W i Ip-
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Pu∏apka IBL-3 wyposa˝ona w zmodyfikowany
system odprowadzania wody opadowej 
wed∏ug pomys∏u L. åwikliƒskiego. 
Na zdj´ciu zaznaczono: a) korpus pu∏apki;
b) pojemnik z p∏ynem konserwujàcym; 
c) odprowadzenie wody; d) siatka wlotu 
do odprowadzania wody



sodor) i s∏owackiej (IT i Ampu∏ka IT) pod
wzgl´dem efektywnoÊci od∏owów chrzàszczy
do pu∏apek. Uzyskane wyniki Êwiadczà, ˝e
najlepszymi w∏aÊciwoÊciami wabiàcymi wyka-
za∏ si´ Ipsodor W. W przypadku rytownika po-
spolitego z testowanych trzech preparatów:
Chalcodor (produkcji polskiej) oraz PC i PCIT
(produkcji s∏owackiej), najwi´ksze od∏owy
chrzàszczy w przeliczeniu na 1 pu∏apk´ IBL-3
stwierdzono w pu∏apce z preparatem Chalco-
dor. W kolejnym roku badaƒ, wy˝sze od∏owy
od Chalcodoru uzyskano przy uzyciu Chalco-
sanu – preparatu firmy Fytofarm z Bratys∏awy.

Zmodyfikowany system odprowadzania
wody opadowej wg pomys∏u L. åwikliƒskiego,
dostosowany do pu∏apki IBL-3, jest nowym
rozwiàzaniem, które umo˝liwi szersze wyko-
rzystanie pu∏apek feromonowych do monito-
ringu korników, zw∏aszcza po zastosowaniu
p∏ynu konserwujàcego owady. Pu∏apki tego ty-
pu mogà byç kontrolowane tylko jeden raz
podczas sezonu wegetacyjnego.

Przeprowadzone, w ramach wspó∏pracy
z ZD Chemipan, badania nad atraktantem na
pi´dzika przedzimka pozwoli∏y opracowaç

preparat Operoptodor, który umieszczony
w pu∏apce IBL-1 mo˝e byç wykorzystany do
prognozowania wyst´powania i ograniczania
liczebnoÊci populacji szkodnika.

Podj´ta próba wykrycia obecnoÊci niektó-
rych obcych gatunków korników, znajdujàcych
si´ na liÊcie kwarantannowej, przy u˝yciu fero-
monów produkcji amerykaƒskiej wykaza∏a ich
brak na terenie Polski.

W zakresie badaƒ nad zastosowaniem
fungicydów w profilaktyce i zwalczaniu chorób
infekcyjnych w szkó∏kach stwierdzono, ˝e zba-
dane w ostatnich latach i posiadajàce pe∏nà do-
kumentacj´ Êrodki grzybobójcze, takie jak Bio-
chikol 020 PC i Previcur Energy 840 SL, mogà
byç zarejestrowane dla szkó∏ek leÊnych. Produ-
cenci tych Êrodków otrzymali ca∏à szczegó∏owo
opracowanà dokumentacj´ z badaƒ w celu wy-
korzystania w procedurze rejestracyjnej.

Badania terenowe nad skutecznoÊcià
ochrony sadzonek sosnowych przed zgryza-
niem wykaza∏y wysokà skutecznoÊç dwu te-
stowanych preparatów: Emol Plus BTX LA
oraz WAM Extra PA, co pozwoli∏o je zareje-
strowaç dla leÊnictwa.
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BLP-258: Ocena i zabiegi poprawiajàce stan od˝ywienia, warunki wzrostu, zdrowotnoÊç
odnowieƒ jod∏owych na terenach pokl´skowych w Sudetach. Okres realizacji: 2003-
–2007; Zak∏ad Siedliskoznawstwa, Zak∏ad Fitopatologii LeÊnej, Zak∏ad Gospodarki LeÊnej
Regionów Przemys∏owych; zespó∏ autorski: dr in˝. Ireneusz Olejarski, dr in˝. Dorota Hilsz-
czaƒska, dr in˝. Tomasz Oszako, dr Gra˝yna Olszowska, dr Gra˝yna Szo∏tyk, prof. dr hab. Jó-
zef Zwoliƒski.

Badania prowadzono na powierzchniach
doÊwiadczalnych za∏o˝onych na terenie nad-
leÊnictw: Szklarska Por´ba, Âwieradów, Mi´-
dzylesie i Bystrzyca K∏odzka. Celem badaƒ
by∏a ocena stanu odnowieƒ jod∏owych sztucz-
nych i naturalnych (w ró˝nych fazach rozwoju)
na terenach pokl´skowych w Sudetach oraz
poprawa stanu ich od˝ywienia i warunków
wzrostu, przez okreÊlenie koniecznych zabie-
gów rewitalizacyjnych poprawiajàcych istnie-
jàcy stan.

Na podstawie analiz chemicznych gleb
i materia∏u roÊlinnego oraz oceny aktywno-
Êci biologicznej gleb, a tak˝e pomiarów przy-
rostów p´dów i wysokoÊci jod∏y w uprawach,
iloÊci igie∏ na p´dzie, symbiozy mikoryzowej

i obserwacji terenowych dokonano oceny
warunków wzrostu stanu zdrowotnego i od-
˝ywienia oraz rozwoju odnowieƒ jod∏y. Prze-
prowadzono zabiegi rewitalizacyjne w celu
poprawy warunków glebowych i stanu od-
˝ywienia odnowieƒ jod∏owych. Do wapno-
wania u˝yto dolomit w dawkach 3t/ha, 4t/ha
i 10t/ha, a do nawo˝enia mineralnego na-
wóz granulowany wielosk∏adnikowy NPKMg
o przed∏u˝onym dzia∏aniu o formule 4-6-12-6
w dawkach 40g/sadzonk´, 60g/sadzonk´
i 100g/m2. W odnowieniach naturalnych jo-
d∏y okreÊlono iloÊciowo wielkoÊç nalotu
i struktur´ wiekowà. OkreÊlono równie˝ li-
czebnoÊç siewek w doÊwiadczeniach z sie-
wami r´cznymi.



Badania wykaza∏y, ˝e:
• Wapnowanie upraw jod∏owych dolomitem

wywar∏o korzystny wp∏yw na gleb´ poprzez
jej odkwaszenie, iloÊciowy wzrost sk∏adni-
ków mineralnych w wierzchnich poziomach
gleby (Ofh, A) oraz wzrost tempa minerali-
zacji substancji organicznej (obni˝enie C: N,
Corg. i w mniejszym stopniu Nog.). Zabieg
wp∏ynà∏ korzystnie na przyrost sadzonek jo-
d∏y, poprawiajàc jednoczeÊnie ich stan od-
˝ywienia przez wzrost iloÊci sk∏adników po-
karmowych w ig∏ach, jak i na zwi´kszenie
ró˝norodnoÊci mikoryz, przy dobrej zdro-
wotnoÊci sadzonek.

• Nawo˝enie mineralne NPKMg granulowa-
nym nawozem wielosk∏adnikowym o prze-
d∏u˝onym dzia∏aniu wywar∏o korzystny
wp∏yw na gleb´, zwi´kszajàc iloÊç sk∏ad-
ników mineralnych w wierzchnich pozio-
mach gleby (Ofh, A) przez wzrost aktyw-
noÊci mikrobiologicznej i intensywniejszy
przebieg procesu mineralizacji. Zabieg
równie˝ wp∏ynà∏ korzystnie na przyrost
sadzonek jod∏y, poprawiajàc w wi´kszym
stopniu ni˝ wapnowanie ich stan od˝ywie-
nia (wzrost iloÊci sk∏adników pokarmowych
w ig∏ach), oraz na znaczne zwi´kszenie ilo-
Êci mikoryz, zachowujàc dobrà zdrowot-
noÊç sadzonek.

• Nawo˝enie mineralne nawozem wielo-
sk∏adnikowym granulowanym NPKMg ∏àcz-
nie z wapnowaniem dolomitem sadzonek
jod∏y na uprawach wywar∏o korzystniejszy
wp∏yw na gleb´ ni˝ samo wapnowanie lub
nawo˝enie mineralne. Nastàpi∏o odkwasze-
nie, wzbogacenie w sk∏adniki mineralne
oraz wzrost aktywnoÊci mikrobiologicznej
wyra˝ony wi´kszoÊcià parametrów mikro-
biologicznych, Êwiadczàc o ukszta∏towaniu
si´ zespo∏u drobnoustrojów odznaczajà-
cych si´ efektywnym metabolizmem. Za-
biegi wp∏yn´∏y korzystnie na przyrost sa-
dzonek jod∏y, poprawiajàc jednoczeÊnie
stan od˝ywienia (wyraêny wzrost iloÊci
sk∏adników pokarmowych w ig∏ach), a tak-
˝e zwi´kszajàc iloÊç mikoryz, przy dobrej
zdrowotnoÊci sadzonek. Wariant ten mo˝-

na uznaç za najkorzystniejszy w uprawach
jod∏owych zak∏adanych w Sudetach.

• Przy odnowieniu naturalnym i siewie r´cz-
nym w warunkach spulchnienia gleby, sto-
sowania wapnowania dolomitem oraz ∏àcz-
nie spulchnienia i wapnowania w stosunku
do kontroli nie poddanej ˝adnym z tych
zabiegów, najkorzystniejszym okaza∏o si´
wapnowanie ze spulchnieniem gleby, a na-
st´pnie samo spulchnienie, gdzie iloÊç
skie∏kowanych i utrzymujàcych si´ siewek
by∏a wyraênie wy˝sza).

• Zró˝nicowana reakcja drobnoustrojów na
nawo˝enie i wapnowanie sugeruje, ˝e za-
biegi te powinny byç stosowane po gruntow-
nym rozpoznaniu warunków glebowych,
a ich efekt oceniony na podstawie analiz
mikrobiologicznych. Stan mikrobiologiczny
gleb po zabiegach rewitalizacyjnych pozwa-
la na prognozowanie kierunku zmian w∏aÊci-
woÊci gleb i rozwoju zak∏adanych upraw.

• Wszystkie zastosowane w uprawach do-
Êwiadczalnych warianty zabiegów rewitali-
zacyjnych (NPKMg, wapnowanie, wapno-
wanie + NPKMg) pozytywnie wp∏yn´∏y na
rozwój aparatu asymilacyjnego, p´dów oraz
pàczków sadzonek jod∏y. Najbardziej efek-
tywnym pod wzgl´dem rozpatrywanych pa-
rametrów morfologicznych by∏ zabieg nawo-
˝enia poprzedzony wapnowaniem.

• Uprawy jod∏owe, zw∏aszcza poddane zabie-
gom nawo˝enia i wapnowania muszà byç
grodzone, aby zapobiegaç zgryzaniu ich
przez zwierzyn´.
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Liczba siewek w wieku od 1 roku do 5 lat
po zabiegach rewitalizacyjnych na powierzchni
doÊwiadczalnej w NadleÊnictwie Mi´dzylesie



Celem badaƒ by∏o opracowanie sposo-
bów zwi´kszania mrozoodpornoÊci sadzonek
kontenerowych poprzez doskonalenie wybra-
nych elementów technologii produkcji szkó∏-
karskiej w szkó∏kach kontenerowych w nad-
leÊnictwach: Ânie˝ka, Rudy Raciborskie,
Jab∏onna i Oleszyce. Szczególnà uwag´
zwrócono na mikroklimat kwater produkcyj-
nych i innych miejsc przechowywania zimowe-
go sadzonek. Poszukiwano sposobów zabez-
pieczania sadzonek kontenerowych przed
szkodami mrozowymi z uwzgl´dnieniem me-
tod nawo˝enia, terminów zakoƒczenia nawo-
˝enia mineralnego oraz ró˝nego rodzaju przy-
kryç kontenerów na okres zimowy.

Z badaƒ wynika, ˝e du˝e pola produkcyj-
ne, na których zimujà sadzonki, charakteryzu-
jà si´ wy˝szymi amplitudami temperatur do-
bowych w porównaniu z polami mniejszymi
i os∏oni´tymi przez drzewostan. Przy braku
pokrywy Ênie˝nej, du˝e amplitudy temperatur
przyczyniajà si´ do rozmarzania i zamarzania
substratu w kontenerach, zw∏aszcza w celach
brze˝nych, co powoduje uszkodzenia syste-
mów korzeniowych sadzonek. Gruba warstwa

Êniegu, mimo znacznych spadków temperatur
powietrza, nawet poni˝ej –31ºC, zabezpiecza-
∏a substrat przed gwa∏townym obni˝eniem
temperatur. W sezonach zimowych bezÊnie˝-
nych obserwowano pozytywny wp∏yw wyk∏a-
dania kontenerów trocinami i warstwà liÊci na
temperatur´ substratu w porównaniu z tempe-
raturà substratu w kontenerach oczyszczo-
nych z liÊci.

Najwi´ksze mo˝liwoÊci zapobie˝enia
szkodom od mrozu wykaza∏y doÊwiadczenia
uwzgl´dniajàce ró˝ne miejsca przechowywa-
nia sadzonek w okresie zimowym. Sadzonki
przechowywane pod okapem drzewostanu
by∏y zdecydowanie mniej nara˝one na dzia∏a-
nie mrozu ni˝ takie same sadzonki pozostajà-
ce na powierzchni otwartej.

Stwierdzono zró˝nicowanie temperatur
substratu w trzech g∏ównych typach kontene-
rów u˝ywanych do produkcji sadzonek (HIKO
V-265, KOSTRZYCA V-370, ROBIN V-300).
Pomiary wykaza∏y najwi´ksze dobowe waha-
nia temperatur w kontenerach z Kostrzycy,
w porównaniu z pozosta∏ymi analizowanymi
typami pojemników. Pomiary kondycji sadzo-
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BLP-279: OkreÊlenie metod produkcji wp∏ywajàcych na zmniejszenie strat powodowanych
przez mróz w szkó∏kach kontenerowych. Okres realizacji: 2004–2007; Zak∏ad Hodowli La-
su; autorzy: dr in˝. Jan ̧ ukaszewicz, mgr in˝. Piotr Zajàczkowski; wspó∏autorzy: mgr in˝. Szy-
mon Krajewski, dr in˝. Marzena Niemczyk, mgr in˝. Marcin Jackowski, mgr in˝. Grzegorz Ja-
kubowski.
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Termin pomiaru

Temperatura substratu. Pole produkcyjne

5 m od Êciany pasa zadrzewieniowego.

Cela wewnàtrz kontenera.

Temperatura substratu. Pole produkcyjne

5 m od Êciany pasa na brzegu kontenera.

Temperatura substratu. Pole produkcyjne

40 m od Êciany pasa zadrzewieniowego.

Cela wewnàtrz kontenera.

Temperatura substratu . Pole produkcyjne

40 m od Êciany pasa zadrzewieniowego.

Cela na brzegu kontenera.

Temperatura pod kontenerem. Pojemniki

ustawione w zag∏´bieniu 50 cm, z os∏onà

bocznà i górnà sosny czarnej.

Temeratura substratu. Pojemniki ustawione

w zag∏´bieniu 50 cm, z os∏onà bocznà

i górnà sosny czarnej. Cela wewnatrz

kontenera.

Temperatury substratu na kwaterze produkcyjnej w ró˝nych odleg∏oÊciach od po∏udniowej Êciany pasa 
zadrzewieniowego i w dole os∏oni´tym (NadleÊnictwo Oleszyce, styczeƒ 2006)



nek po okresie zimy za pomocà konduktome-
tru (pomiar admitancji) nie zawsze odzwier-
ciedla∏y stan zdrowotny sadzonek. Metody flu-
orescencyjne sà dok∏adniejsze w ocenie
stresów fizjologicznych ni˝ pomiary admitancji
elektrycznej, jednak ich wykorzystanie w prak-
tyce jest ograniczone.

W badaniach obserwowano wp∏yw mrozu
na kondycj´ sadzonek pozostajàcych w brze˝-
nych celach kontenerów. Temperatura substra-
tu w celach skrajnych kontenerów zawsze by∏a
ni˝sza ni˝ w celach Êrodkowych ustawionych
grz´d. W okresach bezÊnie˝nych przy znacz-
nych spadkach temperatur ró˝nice te si´ga∏y
kilku stopni. Nie stwierdzono wp∏ywu ró˝nych
dawek i terminów nawo˝enia siarczanem po-
tasu na istotne zmiany w mrozoodpornoÊci
sadzonek buka, d´bu, jod∏y i modrzewia. Ba-
dania wzrostu, rozwoju i mrozoodpornoÊci
sadzonek buka, d´bu i sosny rosnàcych na

11 pod∏o˝ach o ró˝nym sk∏adzie, wskazujà
na mo˝liwoÊç produkcji tych gatunków nie tylko
na jednym u˝ywanym dziÊ w szkó∏kach kon-
tenerowych substracie. Stwierdzono wp∏yw
przesuszenia substratu w okresie zimowym
na zwi´kszonà ÊmiertelnoÊç sadzonek. Termi-
ny zakoƒczenia nawo˝enia mineralnego sa-
dzonek buka zwyczajnego (17 lipca, 31 lipca,
16 sierpnia, 31 sierpnia) wp∏ywa∏y istotnie na
cechy biometryczne sadzonek.

Wyniki obserwacji i pomiarów stanowi∏y
podstaw´ do opracowania zestawu metod
ograniczajàcych szkody od mrozu w procesie
produkcji w szkó∏kach kontenerowych. Poje-
dyncze zabiegi hodowlane i ochronne pod-
wy˝szajà mrozoodpornoÊç sadzonek jedynie
w przedziale od jednego do kilku stopni Cel-
sjusza. Dopiero po∏àczenie szeregu zabiegów
i metod mo˝e spowodowaç znacznie zwi´k-
szenie mrozoodpornoÊci korzeni sadzonek.
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BLP-286: Dostosowanie zasad klasyfikacji i pomiaru surowca drzewnego do systemu
drewna kodowanego. Okres realizacji: 2005–2007; Zak∏ad U˝ytkowania Lasu, autor: dr in˝.
Joanna Witkowska.

W pierwszym etapie prac wykonano oce-
n´ i przydatnoÊç tzw. warunków technicznych
DGLP stosowanych przy klasyfikacji surowca
iglastego wielkowymiarowego, równie˝ k∏odo-
wanego – przeznaczonego dla odbiorców kra-
jowych. Badania przeprowadzono na szeÊciu
powierzchniach badawczych. Zwiàzane by∏y
one z klasyfikacjà i wyrobem k∏odowanego su-
rowca wielkowymiarowego: Êwierkowego, jo-
d∏owego i sosnowego. Wyniki prac wykaza∏y
nieprzydatnoÊç warunków technicznych DGLP
do klasyfikacji drewna k∏odowanego. 

W drugim etapie prac, w wyniku analizy
warunków technicznych dla drewna w k∏odach
przeznaczonego na eksport, konsultacji z pra-
cownikami RDLP Wroc∏aw; specjalistami ds.
gospodarki drewnem z rdLP: Wroc∏aw, Toruƒ,
Poznaƒ i Olsztyn, a tak˝e zapoznania si´ z od-
biorem surowca z kraju na sk∏adnicy przy za-
k∏adach drzewnych Klausner, opracowano
wst´pne warunki techniczne dla drewna igla-
stego: sosnowego oraz jod∏owo/Êwierkowego.
Zweryfikowano je klasyfikujàc surowiec na
oÊmiu powierzchniach badawczych – czterech
dla drewna sosnowego i czterech dla drewna

Êwierkowego – dokonujàc drobnych korekt. Kla-
syfikacj´ przeprowadzono wariantowo, uwzgl´d-
niajàc warunki techniczne DGLP (klasyfikacja
d∏u˝ycowa), normy europejskie (PN-ENV 1927-1
lub 2002 PN-ENV 1927-2 2002) a w przypadku
opracowanych warunków technicznych zró˝ni-
cowane d∏ugoÊci k∏ód (3, 4, 5 i 6 m).

Z przeprowadzonych badaƒ wynikajà na-
st´pujàce wnioski:
• warunki techniczne DGLP s∏u˝àce do od-

bioru drewna w d∏u˝ycach nie sà przydatne
do odbioru drewna w k∏odach;

• w trakcie k∏odowania surowca najwi´ksze
udzia∏y lepszych klas jakoÊci otrzymano dla
k∏ód o dobieranych d∏ugoÊciach (3, 4, 5
i 6 m), w nast´pnej kolejnoÊci dla k∏ód naj-
krótszych, w przypadku sosny 3-metro-
wych, Êwierka – 4-metrowych;

• na wszystkich powierzchniach w drzewo-
stanach sosnowych manipulacja surowca
na k∏ody spowodowa∏a zwi´kszenie si´
mià˝szoÊci ca∏kowitej od 1,7 do 3,3%;

• podzia∏ d∏u˝yc Êwierkowych na k∏ody nie
wp∏ynà∏ znaczàco na mià˝szoÊç. Ró˝nice
wynios∏y od –0,8 do +0,7%;



• z uwagi na to, ˝e norma terminologiczna
(PN-92/D-02002) surowiec wielkowymiaro-
wy okreÊla w sposób niejednoznaczny, co
oznacza mo˝liwoÊç zakwalifikowania cz´Êci
surowca do obu grup jednoczeÊnie, propo-
nuje si´ odstàpienie od podzia∏u surowca

na wielko-, Êrednio- i ma∏owymiarowy a po-
zostanie jedynie przy podziale na grubizn´
i drobnic .́ By∏oby to wskazane równie˝
z uwagi na proponowanà w warunkach tech-
nicznych dla k∏ód Êrednic´ górnà: 12 cm dla
sosny i 10 cm – dla Êwierka i jod∏y.
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1) Drewno klasy D; to drewno nie odpowiadajàce wymaganiom klas: A, B i C, które jednak w 100% nadaje si´ do prze-
tarcia. Plamy zgnilizny muszà byç twarde, bez widocznych p´kni´ç i z∏amaƒ w∏ókien, bez cia∏ obcych (np. od∏amki
metalowe, gwoêdzie itd.).

2) Za zgodà stron w klasie B dopuszczalny 1 s´k zroÊni´ty na mb do 8 cm i niezroÊni´ty do 5 cm.
3) W klasie D dopuszczalne za zgodà stron.

Tabela 1. Propozycja warunków technicznych dla drewna sosnowego w k∏odach

Cecha jakościowa
Proponowane warunki techniczne (dla kłód)

A B C D1)

Minimalna długość (m) 2,7

Minimalna średnica górna 
bk. (cm)

30 12

Sęki otwarte (cm)
niedopusz-

czalne

dopuszczalne 
otwarte zrośnięte 

do 5 cm, 
niezrośnięte 

do 3 cm2)

dopuszczalne

Sęki zarośnięte (guzy) 
(mm)

o wysokości do 1 cm nie bierze 
się pod uwagę, wyższe:

dopuszczalne
niedopusz-

czalne

dopuszczalne 
na ½ obwodu lub 

na ½ długości

Krzywizna jednostronna 
(cm/m)

pozwalająca na wymanipulowanie kłody 2,7 m

1,5 2,0 2,0 5,0

Pęknięcia

z przesychania
dop. o szer. 

do 3mm
dopuszczalne

czołowe do 1/3 śr. czół dopuszczalne

czołowo-boczne niedopuszczalne dopuszczalne

Chodniki owadzie niedopuszczalne

z wyjątkiem kózek, 
drwalnika i trzpien ników 

dop. powierzchniowe 
i płytkie o głębokości 

do 15 mm

dopuszczalne

Zgnilizna
wewnętrzna niedopuszczalna dopuszczalna

zewnętrzna niedopuszczalna dopuszczalna

Wielordzenność niedopuszczalna

Obecność ciał obcych niedopuszczalna3)

Przebarwienia niedopuszczalne dopuszczalne

Skręt włókien cm/m ≤ 3 ≤ 7 bo



Celem pracy by∏o wdro˝enie do praktyki
leÊnej wyników badaƒ z wczeÊniej zrealizowa-
nego tematu pt. „Opracowanie i praktyczne
sprawdzenie koncepcji zrównowa˝onego roz-
woju wielofunkcyjnego leÊnictwa w regionie
uprzemys∏owionym”. W opracowaniu tym w∏à-

czono poniesione koszty i utracone korzyÊci
z tytu∏u realizacji funkcji pozaprodukcyjnych
do rachunku finansowego gospodarstwa leÊ-
nego. Osiàgni´to to za pomocà skwantyfiko-
wania pozaprodukcyjnych u˝ytecznoÊci (po-
zamaterialnych us∏ug) oraz zaproponowania
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BLP 289: Przeprowadzenie eksperymentalnego wdro˝enia (pilota˝u) modelu wielofunkcyj-
nego leÊnictwa w regionie uprzemys∏owionym. Okres realizacji: 2005–2007; Zak∏ad
Urzàdzania i Monitoringu Lasu; autorzy: dr in˝. Jan G∏az, mgr in˝. Damian Korzybski.

1) Drewno klasy D; to drewno nie odpowiadajàce wymaganiom klas: A, B i C, które jednak w 100% nadaje si´ do prze-
tarcia. Plamy zgnilizny muszà byç twarde, bez widocznych p´kni´ç i z∏amaƒ w∏ókien, bez cia∏ obcych (np. od∏amki
metalowe, gwoêdzie itd.) bez zasiedlenia przez kózkowate.

2) Za zgodà stron dopuszczalne do 3 cm w okó∏kach i pojedyncze do 5 cm.

Tabela 2. Propozycja warunków technicznych dla drewna Êwierkowego

Cecha jakościowa
Proponowane warunki techniczne (dla kłód)

A B C D1)

Minimalna długość (m) 2,7

Minimalna średnica górna 
b.k. (cm)

20 10

Sęki 
otwarte 
(cm)

zdrowe
dopuszczalne 

do 2 cm dopuszczalne 
do 22) dopuszczalne

dadpsute 
i zepsute

niedopusz-
czalne

Krzywizna jednostronna 
(cm/m)

pozwalająca na wymanipulowanie kłody 2,7 m

1 cm/m 1 cm/m 2 cm/m 5 cm/m

Pęknięcia

z przesychania
dop. o szer. 

do 3 mm
dopuszczalne

czołowe
dop. do 1/3 

śr. czół
dopuszczalne

czołowo-boczne niedopuszczalne
dop. do 1/10 

śr. czoła

Chodniki owadzie niedopuszczalne

z wyjątkiem kózek, 
drwalnika i trzpienników 

dop. powierzchniowe 
i płytkie o głębokości 

do 15 mm

dopuszczalne

Zgnilizna
wewnętrzna niedopuszczalna dopuszczalna

zewnętrzna niedopuszczalna dopuszczalna

Wielordzenność niedopuszczalna

Obecność ciał obcych niedopuszczalna

Przebarwienia (sinizna) niedopuszczalna dopuszczalna



sposobu ich sprzeda˝y w powiàzaniu z aloka-
cjà funkcji lasu. Wdro˝enie wyników badaƒ do
praktyki leÊnej wymaga∏o ich praktycznego
zweryfikowania na przyk∏adzie nadleÊnictwa
regionu uprzemys∏owionego, realizujàcego
wszystkie podstawowe funkcje lasu. Wprowa-
dzenie zmian celów i metod prowadzenia go-
spodarki leÊnej w regionie uprzemys∏owionym
w PGL LP wymaga uprzedniej nowelizacji
szczegó∏owych zasad i sposobów sporzàdza-
nia planów urzàdzenia lasu. Zosta∏y one za-
proponowane w niniejszym projekcie badaw-
czym.

Eksperymentalne wdro˝enie mia∏o na
celu sprawdzenie trafnoÊci przyj´tych teo-
retycznych rozwiàzaƒ oraz uzupe∏nienie mo-
delu ogólnego o szczegó∏owe zagadnienia
praktyczne. Wdro˝enie obj´∏o szereg zadaƒ,
w tym:
• wybór próbnego nadleÊnictwa,
• okreÊlenie preferencji spo∏ecznych na bada-

nym obszarze,
• opracowanie zmian w zakresie planowania

hodowlanego i urzàdzeniowego, wynikajà-
cych z za∏o˝eƒ modelu wielofunkcyjnego
leÊnictwa w regionie uprzemys∏owionym;

• wspó∏prac´ Instytutu Badawczego LeÊnic-
twa ze s∏u˝bami urzàdzania lasu przy opra-
cowywaniu planu urzàdzenia lasu dla wy-
branego nadleÊnictwa z uwzgl´dnieniem
proponowanych zmian w zakresie planowa-
nia urzàdzeniowego i hodowlanego,

• opracowanie wytycznych dotyczàcych ewi-

dencji kosztów i przychodów w pilota˝owym
nadleÊnictwie;

• okreÊlenie zasad nadzoru przez Instytut Ba-
dawczy LeÊnictwa nad realizacjà zmodyfi-
kowanego planu urzàdzenia lasu w wybra-
nym nadleÊnictwie, niezb´dnego do oceny
wprowadzonych zmian do zasad prowadze-
nia gospodarki leÊnej.

Przy rozwiàzywaniu wymienionych zadaƒ
zaproponowano odpowiednie zmiany lub spo-
soby ich uj´cia w systemie informacyjnym La-
sów Paƒstwowych (SILP). Przyj´to za∏o˝enie,
˝e wdro˝enie nie mo˝e ingerowaç w funkcjo-
nujàcy SILP. Aby spe∏niç ten warunek, zadania
wdro˝eniowe w zakresie ewidencji kosztów
i przychodów zrealizowano za pomocà opro-
gramowania zewn´trznego do SILP, wspó∏pra-
cujàcego z jego bazà danych. Efektem koƒco-
wym realizacji niniejszego tematu jest:
• zbiór zmian i uzupe∏nieƒ do zasad hodowli

lasu i instrukcji urzàdzania lasu, wynikajà-
cych z wdra˝anego modelu wielofunkcyjne-
go leÊnictwa,

• zmodyfikowanie zasady rejestracji kosztów
i przychodów,

• modu∏ zewn´trzny SILP wraz z dokumenta-
cjà analitycznà.

Cz´Êç praktyczna wdro˝enia zosta∏a uj´ta
w opracowaniu „Program pilota˝owy planowa-
nia urzàdzeniowego w NadleÊnictwie Rybnik
opracowany przez Instytut Badawczy LeÊnic-
twa dla celów budowy modelu wielofunkcyjne-
go leÊnictwa w regionie uprzemys∏owionym”.
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BLP-290: Badanie opinii publicznej w zakresie preferencji funkcji lasu oraz okreÊlenie zasad
jego zagospodarowania i udost´pnienia dla spo∏eczeƒstwa w LKP Lasy Warszawskie.
Okres realizacji: 2005–2007; Zak∏ad Ekonomiki i Polityki LeÊnej, Zak∏ad Hodowli Lasu i Zak∏ad
Urzàdzania i Monitoringu Lasu; zespó∏ autorski: prof. dr hab. Stanis∏aw Zajàc, dr in˝. Piotr Go-
∏os, mgr in˝. Katarzyna Laskowska, dr in˝. Wojciech Gil, dr in˝. Grzegorz Zajàczkowski.

Preferencje rekreacyjne osób wypoczy-
wajàcych w lasach sà nadal s∏abo rozpozna-
ne. Dotychczasowe sposoby planowania i pro-
jektowania rozwoju rekreacji i wypoczynku
w Êrodowisku leÊnym odbiegajà od oczekiwaƒ
spo∏ecznych. Cz´sto proponuje si´ tak zwane
„modelowe” rozwiàzania, które przy wielu ró˝-
norodnych i zmiennych charakterystykach la-
sów i ich otoczenia spo∏eczno-gospodarczego
prowadzà do rozwiàzaƒ schematycznych.

Szczególnym przypadkiem obszarów
leÊnych, gdzie pojawiajà si´ cz´ste konflik-
ty „gospodarka leÊna – spo∏eczeƒstwo”, sà
lasy miejskie po∏o˝one w granicach i wokó∏
du˝ych miast. Ich powierzchnia wynosi oko-
∏o 640 tys. ha (obszary te zamieszkuje oko∏o
9 mln osób), na jednego mieszkaƒca przy-
pada 0,07 ha lasu, przy Êredniej powierzchni
dla wszystkich lasów w kraju wynoszàcej
0,23 ha/osob´.



Na podstawie przeglàdu wyników badaƒ
dotyczàcych potrzeb i preferencji wobec re-
kreacyjnego zagospodarowania lasów oraz
badaƒ w lasach otaczajàcych Warszaw´, na-
suwajà si´ nast´pujàce uwagi zwiàzane z pla-
nami oraz praktycznà realizacjà zagospodaro-
wania takich obszarów leÊnych, jak LKP Lasy
Warszawskie:
1. Opracowanie modelowych sposobów za-

gospodarowania lasów na obszarach zur-
banizowanych nie znajduje uzasadnienia
ze wzgl´du na koniecznoÊç przyj´cia pod-
czas tworzenia takich rozwiàzaƒ zbyt wielu
zmiennych elementów, przede wszystkim
opisujàcych uwarunkowania spo∏eczno-
-gospodarcze.

2. Poszukiwanie modelowych rozwiàzaƒ
w tym zakresie mo˝e byç zastàpione przez
opracowanie wykazu zasad, jakie powinny
byç przestrzegane oraz elementów, które
powinny byç uwzgl´dnione przy podejmo-
waniu prac podczas planowania nowych
lub modyfikacji istniejàcych rozwiàzaƒ
w lasach PGL LP po∏o˝onych na obsza-
rach miejskich i zwiàzanych ze Êwiad-
czeniem dóbr i us∏ug w zakresie szeroko
rozumianej rekreacyjnej funkcji lasów i go-
spodarki leÊnej.

3. Zamiast form i modeli prowadzenia gospo-
darki konieczne jest opracowanie ogólnych
zasad i propozycji rozwiàzaƒ w zakresie:
• modyfikacji prawa leÊnego w kierunku

nadania lasom publicznym na terenach
miast i w obszarach zurbanizowanych
szczególnych form ochrony,

• stworzenia mechanizmów umo˝liwiajà-
cych dofinansowanie lasów z funduszy
Êrodowiskowych, jak równie˝ poprzez
udzia∏ administracji samorzàdowej,

• sporzàdzania planów i koncepcji zago-
spodarowania lasów poprzedzanych
ekspertyzami Êrodowiskowymi, których
zadaniem by∏aby waloryzacja przyrodni-
cza, w tym krajobrazowa.

4. Majàc na uwadze wyniki badaƒ spo∏ecz-
nych oraz uwarunkowania przyrodnicze
i gospodarcze w lasach po∏o˝onych w mia-
stach oraz w ich bliskim sàsiedztwie, prace
planistyczne zwiàzane z ich turystycznym
zagospodarowaniem powinny uwzgl´dniaç:
• lokalizacj´ i zasi´g obszaru leÊnego,

• szacunkowe ustalenie zasi´gu „przycià-
gania” turystów,

• ocen´ istniejàcego stanu rekreacyjnego
zagospodarowania lasu,

• plany zagospodarowania przestrzen-
nego obiektu oraz wyposa˝enia w urzà-
dzenia i obiekty rekreacyjne oraz tury-
styczne,

• ocen´ odpornoÊci wybranych ekosyste-
mów leÊnych – ustalenie ch∏onnoÊci na-
turalnej oraz pojemnoÊci zagospodaro-
wanego lasu,

• plany zwiàzane z rozwojem istniejàcej
oraz planowanej infrastruktury komuni-
kacyjnej,

• istniejàce przyzwyczajenia i tradycyjne
miejsca wypoczynku ludnoÊci,

• analiz´ ekonomicznà przygotowanego
sposobu zagospodarowania obszaru
leÊnego,

• potencjalne êród∏a finansowania inwe-
stycji oraz koniecznych remontów zapla-
nowanej infrastruktury technicznej,

• ocen´ praktycznych mo˝liwoÊci w∏àcze-
nia w prace projektowe, a nast´pnie re-
alizacj´ i bie˝àcà obs∏ug´ powsta∏ej in-
frastruktury samorzàdów, 

5. Wyznaczajàc miejsca rekreacji i wypo-
czynku ju˝ na etapie powstawania koncep-
cji zagospodarowania nale˝y zwróciç
szczególnà uwag´ na takie elementy, jak:
mikrobioklimat, zasoby Êrodowiska przy-
rodniczego, cechy zwiàzane z drzewosta-
nem, warunki zdrowotne, walory estetycz-
ne, rzeêba terenu, wystawa terenu, walory
widokowe, dobra kultury narodowej, za-
gospodarowanie rekreacyjne, dost´pnoÊç
komunikacyjna, wskaênik ucià˝liwoÊci
pobytu, prawne ograniczenia sportowe-
go i rekreacyjnego u˝ytkowania obszarów
leÊnych, otoczenie spo∏eczno-gospodar-
cze wyodr´bnionego uk∏adu.
Gospodarka leÊna prowadzona na ob-

szarach intensywnie u˝ytkowanych rekre-
acyjnie powinna uwzgl´dniaç wszelkie zwià-
zane z tym zagro˝enia oraz spo∏eczne za-
potrzebowanie na okreÊlony typ krajobrazu
leÊnego. Pami´tajàc o dwóch wymienionych
uwarunkowaniach, nadrz´dnà zasadà powin-
na byç zawsze trwa∏oÊç i stabilnoÊç ekosyste-
mów leÊnych.
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Oko∏o 30% ankietowanych poda∏o, ̋ e naj-
wa˝niejszà funkcjà lasu jest „ochrona powie-
trza”, ok. 26% respondentów uwa˝a, ˝e las
jest „Êrodowiskiem ˝ycia wielu roÊlin i zwie-
rzàt”, a 13–18% badanych przypisuje najwi´k-
szà rol´ rekreacji leÊnej. Wyniki badaƒ wska-
zujà, ˝e nale˝y podjàç wysi∏ki z organizacja-
mi sportowymi oraz samorzàdem w kierunku
bardzo selektywnego zagospodarowania la-
sów LKP równie˝ pod kàtem mo˝liwoÊci spor-
towych.
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Z udanym pobytem w lesie wià˝e si´ mo˝liwoÊç 
sp´dzenia wolnego czasu w ciszy i spokoju, ch´tnie 
w pobli˝u zbiornika wodnego, blisko miejsca zamieszkania
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Preferencje odnoÊnie do zaproponowanych publicznych funkcji lasu i gospodarki leÊnej na podstawie
wyników badaƒ ankietowych w LKP Lasy Warszawskie (2006) oraz w lasach miejskich w ̧ odzi (2004)

Ankietowani w ró˝nych obiektach leÊnych 
wybierali jako najlepszy do wypoczynku 
wysoki drzewostan, o luênym zwarciu 
z du˝ym dost´pem Êwiat∏a do dna lasu, 
na siedliskach wilgotnych, z bardzo dobrze
rozwini´tà pokrywà runa leÊnego



W pracy przedstawiono wyniki ankiety-
zacji prywatnego sektora us∏ug leÊnych prze-
prowadzonej w 2006 r. oraz ocen´ skali i efek-
tywnoÊci prywatyzacji wykonawstwa zadaƒ
w nadleÊnictwach. Zakresem pracy obj´to
m.in.: charakterystyk´ przedsi´biorców leÊ-
nych oraz ogólnà charakterystyk´ prywatnych
firm leÊnych Êwiadczàcych us∏ugi na rzecz La-
sów Paƒstwowych, informacje dotyczàce roz-
woju firm wieloosobowych i jednoosobowych,
a tak˝e ocen´ stopnia i efektywnoÊci ekono-
micznej prywatyzacji wykonawstwa zadaƒ
nadleÊnictw.

Analiz´ wymienionych zagadnieƒ przepro-
wadzono na podstawie informacji zawartych
w ankiecie “Firma prywatna”, przekazanej pry-
watnym firmom leÊnym za poÊrednictwem
nadleÊnictw. Celem zapewnienia responden-
tom (przedsi´biorcom leÊnym) mo˝liwoÊci nie-
skr´powanej wypowiedzi, wype∏nione ankiety
mo˝na by∏o przesy∏aç bezpoÊrednio do Zak∏a-
du Ekonomiki i Polityki LeÊnej IBL. W 2006 r.
uzyskano ankiety od 1009 wieloosobowych
oraz 242 jednoosobowych prywatnych firm
leÊnych. W celu oceny skali i efektywnoÊci eko-
nomicznej prywatyzacji wykonawstwa zadaƒ
w nadleÊnictwach opracowano program kom-
puterowy umo˝liwiajàcy uzyskanie niezb´d-
nych danych z Hurtowni Danych Lasów Paƒ-
stwowych.

W 2006 r. wi´kszoÊç firm jednoosobo-
wych i wieloosobowych stanowi∏y przedsi´-
biorstwa b´dàce w∏asnoÊcià osób fizycznych.
Na drugim miejscu wÊród wieloosobowych
firm leÊnych znalaz∏y si´ spó∏ki cywilne.
WÊród firm leÊnych dominujà obecnie firmy
zatrudniajàce od 2 do 5 robotników sta∏ych,
a firmy jednoosobowe stanowià oko∏o 27%
wszystkich firm.

SpoÊród wieloosobowych firm leÊnych
najwi´cej przedsi´biorstw mia∏o przychody
wynoszàce ponad 400 tys. z∏. Najwi´cej spo-
Êród jednoosobowych firm leÊnych mia∏o
w analizowanym roku podatkowym roczne
przychody ze sprzeda˝y towarów i us∏ug
w granicach od 76 do 100 tys. z∏.

W 2006 r. ankietowane wieloosobowe
i jednoosobowe firmy prywatne posiada∏y nie-
wiele maszyn typowo leÊnych, a wÊród nich:
ciàgniki zrywkowe typu skider – 490 szt., for-
wardery – 26, procesory – 2, maszyny Êcinko-
we – 5 szt. oraz 42 samochody Êredniotona-
˝owe i 29 wysokotona˝owych do wywozu
drewna.

W roku podatkowym 2005 w strukturze
kosztów firm wieloosobowych odnotowano
istotne ró˝nice mi´dzy udzia∏em poszczegól-
nych grup kosztów w koszcie ca∏kowitym. Naj-
wi´kszà grup´ stanowi∏y p∏ace robotników
z narzutami, które wynios∏y 44,03% ca∏kowi-

BLP-291: Analiza skali i efektywnoÊci prywatyzacji us∏ug oraz ocena stanu i funkcjonowa-
nia prywatnych firm leÊnych. Okres realizacji: 2005–2007; Zak∏ad Ekonomiki i Polityki LeÊ-
nej, Zak∏ad U˝ytkowania Lasu; autor: dr hab. Janusz Kocel, wspó∏autorzy: dr in˝. Krzysztof Jo-
d∏owski, mgr in˝. Grzegorz Grabowski.
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Struktura wielkoÊci zatrudnienia robotników sta∏ych w prywatnych firmach leÊnych Êwiadczàcych us∏ugi 
na rzecz Lasów Paƒstwowych (wg stanu na dzieƒ 28.02.2007 r.)



tych kosztów firm. W analizowanym roku
koszty produkcyjne (p∏ace robotników z narzu-
tami oraz koszty utrzymania i pracy Êrodków
technicznych) stanowi∏y 71,85%, zaÊ koszty
nieprodukcyjne – 28,15%.

WÊród szefów firm wieloosobowych tyl-
ko 68 osób (6,9%) posiada∏o w 2006 r. wykszta∏-
cenie wy˝sze leÊne lub pozaleÊne. Niepokojà-
ce jest równie˝ to, ˝e firmami wieloosobowymi
kieruje 113 osób (11,4%) z wykszta∏ceniem
podstawowym. WÊród w∏aÊcicieli firm jedno-
osobowych dominujà równie˝ osoby, z któ-
rych 55,37% posiada wykszta∏cenie zawodowe
pozaleÊne, a 25,61% – tylko podstawowe. Po-
nadto, wÊród szefów firm wieloosobowych i w∏a-
Êcicieli firm jednoosobowych dominujà przed-
si´biorcy b´dàcy mi´dzy 41 a 50 rokiem ˝ycia.
Podobne wyniki uzyskano w przeprowadzonej
ankietyzacji w 2002 r. Znamiennym jest fakt, ˝e
w 1999 r. wÊród szefów firm wieloosobowych
i w∏aÊcicieli firm jednoosobowych dominowali
przedsi´biorcy mi´dzy 30 a 40 rokiem ˝ycia.
Oznacza to, ˝e prywatny sektor us∏ug leÊnych
jest sektorem prawie zamkni´tym, a przedsi´-
biorcy leÊni „starzejà si´”.

W 2006 r. ponad 60% firm wieloosobo-
wych mia∏o trudnoÊci w znalezieniu wykwalifi-
kowanych pracowników (przede wszystkim
pracowników fizycznych). Najwi´ksze proble-
my odnotowa∏y wieloosobowe firmy leÊne
Êwiadczàce us∏ugi na terenie dyrekcji przygra-
nicznych, tj. rdLP w Zielonej Górze i w Szcze-
cinie, a tak˝e w ¸odzi – dyrekcji, w której poja-
wiajà si´ coraz wi´ksze szanse znalezienia
zatrudnienia w rzemioÊle i przemyÊle. Wi´k-
szoÊç firm wieloosobowych mia∏a zawarte
umowy w 2006 r. na okres jednego roku. Za

korzystne zjawisko nale˝y równie˝ uznaç fakt,
˝e nadleÊnictwa zawar∏y zlecenia na wykona-
nie us∏ug z wieloosobowymi firmami leÊnymi
na 3 i powy˝ej 3 lat.

Przedsi´biorcy kierujàcy firmami wielo-
osobowymi za najwa˝niejszà barier´ ograni-
czajàcà rozwój ich przedsi´biorstw w 2006 r.
uznali niskie stawki oferowane za us∏ugi przez
nadleÊnictwa, a tak˝e zbyt krótkie terminy (do
roku) zawieranych umów na wykonanie us∏ug.
Pomimo tego, ponad po∏owa z nich b´dzie
chcia∏a “zakupiç Êrodki techniczne” oraz za-
mierza “zgromadziç Êrodki na dalszy rozwój”.
WÊród zamierzeƒ na najbli˝szà przysz∏oÊç
ponad po∏owa w∏aÊcicieli firm jednoosobo-
wych wskaza∏a zakup Êrodków technicznych.

Stopieƒ prywatyzacji wykonawstwa sze-
Êciu rodzajów prac leÊnych (wyprzedzajàcego
przygotowania gleby, odnowieƒ i zalesieƒ, po-
prawek i uzupe∏nieƒ, piel´gnowania lasu, Êcinki
i wyrobu sortymentów, zrywki drewna) osiàgnà∏
w latach 2001–2006 ponad 80%. Pracami
o najwy˝szym stopniu prywatyzacji by∏y Êcinka
i wyrób sortymentów oraz zrywka drewna.
Efekt ekonomiczny us∏ug wielu grup czynnoÊci
w analizowanym okresie wykazywa∏ wartoÊci
ujemne. Powodem mog∏a byç m.in.: znaczna
redukcja zatrudnienia robotników nadleÊnictw
i ich anga˝owanie do prac o niewielkim zakre-
sie i stopniu specjalizacji. Odnotowano równie˝
bardzo wysokie wskaêniki efektywnoÊci prywa-
tyzacji us∏ug, na co mia∏ wp∏yw przede wszyst-
kim wysoki koszt zatrudnienia robotników nad-
leÊnictw, zw∏aszcza o d∏ugim sta˝u pracy. Wiele
wartoÊci liczbowych wymaga weryfikacji, tj.
sprawdzenia poprawnoÊci ich zaewidencjono-
wania w nadleÊnictwach (w ich bazach SILP).
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BLP 301: Opracowanie systemu wskaêników jakoÊciowych oraz modelowego raportu oce-
ny stanu lasu na podstawie danych inwentaryzacji wielkoobszarowej. Okres realizacji:
2005–2007; ZUiML; zespó∏ autorski – dr in˝. G∏az Jan, dr in˝. Smyka∏a Jerzy, prof. dr hab. Eu-
geniusz Bernadzki, prof. dr hab. Ryszard MiÊ, prof. dr hab. Stanis∏aw MiÊcicki, prof. dr hab. Ry-
szard Poznaƒski, prof. dr hab. Kazimierz Rykowski, prof. dr hab. Edward St´pieƒ, prof. dr hab.
Jan Zajàczkowski, dr Stanis∏aw Zajàczkowski.

W warunkach przyrodniczych, gospodar-
czych i spo∏ecznych Polski, dla potrzeb moni-
torowania lasu i gospodarki leÊnej, niezb´dny
jest szerszy zakres wskaêników trwa∏ego
i zrównowa˝onego zagospodarowania lasów

i zakres raportów zawierajàcych ich ocen´, co
by∏o celem niniejszej pracy. Przyj´to, ˝e g∏ów-
nym êród∏em danych i informacji b´dà wyniki
wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu.
Przeprowadzona analiza i ocena tej inwenta-



ryzacji wykaza∏a pewne braki danych umo˝li-
wiajàcych zadowalajàcà interpretacj´ oceny
stanu lasu i gospodarki leÊnej. Dla spe∏nienia
tego wymogu dodatkowo w∏àczono do zbioru
wskaêników dane i informacje pochodzàce
z innych êróde∏, np. GUS, DGLP. Wykonane
analizy i oceny oraz dyskusje pozwoli∏y wypra-
cowaç katalog wskaêników oceny stanu lasu
i gospodarki leÊnej w Êcis∏ym zwiàzku z kryte-
riami trwa∏ego i zrównowa˝onego rozwoju.

Efektem koƒcowym tych prac jest katalog
wskaêników oceny stanu lasu (142 wskaêniki)
zestawionych w ró˝nych przekrojach (wskaê-
niki czàstkowe), w którym podano, oprócz
wykazu wskaêników, tak˝e rodzaj êród∏a in-
formacji oraz jednostki miary. W wypadku
wskaêników dotyczàcych wiàzania w´gla
wskazano na potrzeb´ wykonania badaƒ,
które pozwoli∏yby oceniç iloÊç w´gla wiàzane-
go w lasach. Zakres wykorzystywanych êró-
de∏ informacji wskazuje, ˝e niektóre wskaê-
niki mo˝na uwa˝aç za niekompletne, bo
dotyczà tylko wybranych form w∏asnoÊci.

Definicje wi´kszoÊci wskaêników sà po-
dane w zasadach gospodarki leÊnej, instrukcji
wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu,

instrukcji monitoringu lasu i innych êród∏ach
definicji i objaÊnieƒ tych wskaêników. Jednak
cz´Êç wskaêników wymaga∏a dodatkowych
objaÊnieƒ i podania algorytmu okreÊlenia ich
wartoÊci.

Opracowany projekt katalogu wskaêni-
ków oceny stanu lasu jest podstawà dla
konspektu raportów o stanie lasu (oprócz
wczeÊniej wymienionego raportu szczegó-
∏owego) dla krajowych podmiotów decyzyj-
nych i dla spo∏eczeƒstwa. Przy opracowywa-
niu konspektów raportów brano pod uwag´
z jednej strony funkcje, jakie ma spe∏niaç ra-
port i zapotrzebowanie na informacje, z dru-
giej – dost´pne zasoby danych. W treÊci ka˝-
dego z rozdzia∏ów znajdujà si´ na ogó∏ dane
liczbowe, wykresy, mapy, ilustracje oraz ko-
mentarz. W opracowywanych projektach ra-
portu uwzgl´dnia si´ podzia∏ lasów kraju na
regiony (RDLP, województwa) i kategorie w∏a-
snoÊci.

Racjonalne by∏oby zbudowanie systemu
w ramach banku danych o zasobach leÊnych
i stanie lasów – niezb´dnego zarówno do pro-
wadzenia gospodarki leÊnej, jak równie˝ do
prowadzenia nadzoru paƒstwa nad lasami.
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BLP-302: Ocena przydatnoÊci skaningu laserowego oraz cyfrowych obrazów multi- i hiper-
spektralnych do okreÊlania mià˝szoÊci drzewostanów. Okres realizacji 2005–2007; Za-
k∏ad Urzàdzania i Monitoringu Lasu, Akademia Rolnicza w Krakowie; autorzy: dr in˝. Grze-
gorz Zajàczkowski, dr in˝. Piotr W´˝yk.

G∏ównym celem projektu by∏a weryfikacja
przydatnoÊci technologii lotniczego skaningu
laserowego (ALS – LIDAR) wspomaganego
ortofotografià lotniczà do okreÊlania mià˝szo-
Êci drzewostanów dla potrzeb planowania
Êredniookresowego w nadleÊnictwie. Przyj´-
to, ˝e na obecnym etapie rozpoznania zagad-
nienia, nie ma mo˝liwoÊci opracowania nowej
metody inwentaryzacji zapasu, jednak tech-
nologia ALS mo˝e stanowiç podstawowe êró-
d∏o zasilania informacjà istniejàcych modeli
rozwojowych drzewostanów.

Weryfikacj´ przeprowadzono poprzez po-
równanie wyników inwentaryzacji drzewosta-
nów wykonanej dla obiektu badawczego Choj-
na w okresie letnim 2006 r. na podstawie
zdalnie pozyskanych danych (numeryczny
model terenu – DTM, numeryczny model po-

wierzchni terenu – DSM oraz ortofotomapa lot-
nicza zarejestrowana w kana∏ach RGB+NIR)
oraz pomiarów terenowych. Wyniki te odnie-
siono równie˝ do informacji zapisanej w ba-
zach SILP. Podczas prac terenowych zgroma-
dzono dane o gatunkach drzew, wysokoÊci
drzew i drzewostanów, liczbie drzew oraz stop-
niu zwarcia koron. ¸àcznie za∏o˝ono 270 po-
wierzchni ko∏owych o areale od 2 do 5 arów
oraz policzono drzewa w 21 drzewostanach.

Analiza porównawcza przeprowadzona
z wykorzystaniem specjalistycznego oprogra-
mowania wykaza∏a, ˝e informacja o wysoko-
Êci drzewostanów zgromadzona w bazach
SILP jest zani˝ana w odniesieniu do danych
pozyskiwanych w technologii ALS: w drzewo-
stanach liÊciastych przeci´tnie o 1–2 m, zaÊ
w drzewostanach iglastych o ok. 2–3 m. Po-



nadto zauwa˝ono sta∏à tendencj´ zani˝ania
podczas prac urzàdzeniowych stopnia zwar-
cia koron w drzewostanach liÊciastych oraz
zawy˝ania w drzewostanach iglastych. W od-
niesieniu do zag´szczenia drzewostanów
stwierdzono fakt niedoszacowywania liczby
drzew na obrazach cyfrowych w porównaniu
do danych terenowych na poziomie ok. 20%;
najlepsze wyniki uzyskano w przedr´bnych
drzewostanach sosnowych o zwarciu umiar-
kowanym (ró˝nice od –4% do +1%).

Porównanie w∏asnych wyników badaƒ
z osiàgni´ciami innych autorów pozwoli∏o na
postawienie nast´pujàcych wniosków:
• Technologia lotniczego skaningu lasero-

wego zintegrowana z technologià cyfrowej
ortofotografii stanowi obiektywne êród∏o
pozyskania informacji o mià˝szoÊci drze-
wostanów, wysokoÊci drzew, gatunku oraz

stopniu zwarcia koron i zag´szczeniu drzew.
Osiàgana obecnie dok∏adnoÊç zdalnego
okreÊlania mià˝szoÊci drzewostanów wyno-
si przeci´tnie ponad 80%, a w drzewosta-
nach iglastych nawet powy˝ej 90%.

• Dok∏adnoÊç danych wykorzystywanych przy
okreÊlaniu mià˝szoÊci drzewostanów uza-
le˝niona jest od parametrów êróde∏ ich po-
zyskania, tj. g´stoÊci impulsów laserowych
na 1 m2 oraz rodzaju cyfrowych zdj´ç. Zale-
ca si´ stosowanie g´stoÊci od 12 do 20
i wi´cej pkt./m2 oraz wysokorozdzielczych
lotniczych zobrazowaƒ hiperspektralnych
lub RGB wzbogaconych o kana∏ NIR w zapi-
sie 12-bitowym.

• Niezb´dnym wymogiem zastosowania zdal-
nych technologii w Lasach Paƒstwowych
jest weryfikacja przebiegu granic wy∏àczeƒ
drzewostanowych na leÊnych mapach nu-
merycznych.

• Zobrazowania satelitarne, ze wzgl´du na
ograniczone mo˝liwoÊci ich operacyjnego
pozyskania, nie mogà stanowiç rekomendo-
wanego êród∏a zasilania danymi dla przy-
sz∏ych metod inwentaryzacji mià˝szoÊci
drzewostanów. Mogà byç jednak pomocne
przy weryfikowaniu opisów taksacyjnych.

• Nale˝y kontynuowaç badania nad opraco-
waniem nowej metody inwentaryzacji mià˝-
szoÊci drzewostanów bazujàcej na danych
pozyskiwanych z wykorzystaniem technolo-
gii lotniczego skaningu laserowego, która
obni˝y koszty prac urzàdzeniowych przy
jednoczesnym podwy˝szeniu dok∏adnoÊci
pozyskiwanej informacji.
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BLP-317: Regulacje prawne i finansowe oraz dzia∏ania w zakresie leÊnictwa w ramach po-
lityk Unii Europejskiej. Okres realizacji: 2006–2007; Zak∏ad Ekonomiki i Polityki LeÊnej; au-
torzy: prof. dr hab. Stanis∏aw Zajàc, mgr in˝. Adam Sikora, mgr Wojciech Rzewuski.

Celem opracowania by∏a charakterystyka
i ocena europejskich regulacji prawnych oraz
polityk dotyczàcych lasów i leÊnictwa we
Wspólnocie Europejskiej, np. rolnej, Êrodowi-
skowej, handlowej i innych. Istotnym elemen-
tem pracy jest równie˝ analiza instrumentów fi-
nansowych Unii Europejskiej oraz warunków
korzystania ze Êrodków pomocowych przez
gospodark´ leÊnà w Polsce. Ponadto, przed-
miotem pracy jest zidentyfikowanie, scharakte-

ryzowanie oraz ustalenie zakresu kompetencji
instytucji, a tak˝e organów unijnych odpowie-
dzialnych za podejmowanie decyzji dotyczà-
cych lasów i leÊnictwa oraz kszta∏towanie poli-
tyki leÊnej na poziomie UE.

Regulacje prawne oraz polityki Unii Euro-
pejskiej rozpatrywano w ramach pogrupowa-
nych dziedzin aktywnoÊci UE dotyczàcych
leÊnictwa (ochrona lasów, badania leÊne, po-
˝ary lasów i inne) oraz w ramach dwóch okre-

Numeryczne modele powierzchni terenu oraz terenu
dla fragmentu obiektu badawczego Chojna



sów, tj. przed i po przystàpieniu Polski do UE.
Ze wzgl´du na ciàg∏oÊç systemu prawnego
zwrócono uwag´ na uregulowania Unii Euro-
pejskiej przed przystàpieniem Polski do UE,
szczególnà jednak uwag´ poÊwi´cono regu-
lacjom powsta∏ym po wstàpieniu Polski do
UE, tj. w latach 2004–2006 oraz propozycjom
w tym zakresie na lata 2007–2013.

Wa˝nym elementem projektu badawcze-
go by∏o zidentyfikowanie oraz dokonanie oce-
ny instrumentów finansowych Unii Europej-
skiej, najistotniejszych z punktu widzenia
polskiego leÊnictwa, w tym zw∏aszcza omó-
wienie prawnych i ekonomicznych aspektów
oraz sposobów rozdzielania dotacji kierowa-
nych do polskiego leÊnictwa na lata 2007-
–2013. Z praktycznego punktu widzenia
istotne sà zw∏aszcza warunki i mo˝liwoÊci ko-
rzystania ze Êrodków pomocowych w wymie-
nionym okresie, a tak˝e ocena dzia∏aƒ w tym
zakresie w poprzednim okresie funkcjonowa-
nia tych instrumentów w Polsce, tj. w latach
2004–2006. Instrumenty finansowe rozpatry-
wano z uwzgl´dnieniem dzia∏aƒ w ramach:
Êrodowiska, rolnictwa oraz rozwoju regional-
nego.

Wyniki pracy dostarczajà aktualnych in-
formacji z zakresu prawodawstwa, dzia∏aƒ
instytucji unijnych oraz instrumentów finan-
sowych dotyczàcych lasów i gospodarki leÊ-
nej w Unii Europejskiej wed∏ug stanu na ko-

niec paêdziernika 2007 r. Wyniki te zosta∏y
przedstawione w wydawnictwie ksià˝kowym.
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BLP-327: Krótkoterminowa prognoza wyst´powania wa˝niejszych szkodników i chorób in-
fekcyjnych drzew leÊnych w Polsce w 2007 roku. Okres realizacji: 2007; Zak∏ad Ochrony
Lasu, Zak∏ad Fitopatologii LeÊnej, Zak∏ad Gospodarki LeÊnej Rejonów Górskich, Zak∏ad Eko-
logii Lasu i ¸owiectwa; zespó∏ autorski: prof. dr hab. Andrzej Kolk, dr in˝. Danuta Woreta, dr in˝.
Jacek Hilszczaƒski, dr in˝. Tomasz Jab∏oƒski, dr in˝. Grzegorz Tarwacki, mgr in˝. S∏awomir
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.

Opracowanie zawiera informacje na te-
mat nasilenia wyst´powania szkodliwych or-
ganizmów na terenie polskich lasów w 2006 r.
oraz prognoz´ spodziewanych zagro˝eƒ
w 2007 r.

Zagro˝enie drzewostanów przez owady
w 2006 r. uleg∏o zmniejszeniu w porówna-
niu do roku poprzedniego o ok. 50%, na-
tomiast zagro˝enie ze strony patogenów
grzybowych uleg∏o zwi´kszeniu o 7,5%. Nie-

znacznie zmniejszy∏o si´ zagro˝enie odno-
wieƒ lasu ze strony zwierzyny (0,9%).

W 2006 r. zwalczano w Polsce ponad
50 gatunków szkodników leÊnych na ∏àcznej
powierzchni 52 700 ha, czyli o 65 534 ha
mniejszej ni˝ rok wczeÊniej. W drzewosta-
nach sosnowych zabiegi ratownicze przeciw-
ko szkodnikom liÊcio˝ernym wykonano na po-
wierzchni 13 944 ha (m.in. brudnic´ mniszk´
zwalczano na 9 131 ha, barczatk´ sosnówk´

Strona tytu∏owa ksià˝ki prezentujàcej wyniki
opracowania



na 2 619 ha, boreczniki sosnowe na 1 082 ha,
osnuj´ gwiaêdzistà na 1 033 ha). Na po-
wierzchni 16 292 ha zwalczano szkodniki liÊcio-
˝erne drzewostanów liÊciastych, w tym zwójki
d´bowe i miernikowce (11 957 ha) oraz chra-
bàszcze (367 ha). Zabiegi ratownicze przeciw-
ko szkodnikom korzeni drzew i krzewów leÊ-
nych wykonano na ∏àcznej powierzchni 571 ha,
a najgroêniejszy szkodnik upraw – szeliniak
– zwalczany by∏ na powierzchni 18 118 ha.

Dane prognostyczne zebrane w 2006 r.
wskazywa∏y, ˝e w 2007 r. zagro˝enie drzewo-

stanów przez szkodliwe owady ulegnie zwi´k-
szeniu o ok. 30% w porównaniu do roku po-
przedniego i wyniesie ok. 180 000 ha. Za naj-
groêniejsze uznano foliofagi sosny, których
wystàpienie przewidywano na powierzchni
82 900 ha, foliofagi drzewostanów liÊciastych
– 75 000 ha, oraz szkodniki upraw, m∏odników
i dràgowin, których wyst´powanie prognozo-
wano na 20 000 ha.

Powierzchnia wyst´powania patogenów
grzybowych w uprawach i drzewostanach
w 2007 r. wynios∏a 505 080 ha, a razem z po-
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Przewidywana powierzchnia drzewostanów zagro˝onych przez wa˝niejsze szkodniki liÊcio˝erne sosny
w 2007 r.
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wierzchnià, na której wystàpi∏y choroby sie-
wek w szkó∏kach – 505 818 ha. ¸àczna po-
wierzchnia wyst´powania chorób grzybowych
w szkó∏kach uleg∏a nieznacznemu zwi´ksze-
niu (o 141 ha). Natomiast wzros∏a wielkoÊç
powierzchni uszkodzonych w przypadku wi´k-
szoÊci wyst´pujàcych ∏àcznie w uprawach
i drzewostanach chorób, zw∏aszcza w przy-
padku osutek sosny i skr´taka sosny.

W 2006 r. uszkodzenia drzew w odnowie-
niu lasu spowodowane przez zwierzyn´ odno-
towano na ∏àcznej powierzchni 186 246 ha,
z czego 83 636 ha w uprawach, 80 708 ha
w m∏odnikach i 21 902 ha w drzewostanach
starszych klas wieku. Przewa˝a∏y uszkodze-
nia, które nie przekroczy∏y 20% powierzch-
ni odnowieƒ. Odnotowano je na powierzchni
126 458 ha.
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3) ZLECONE PRZEZ MINISTERSTWO ÂRODOWISKA, FINANSOWANE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ

OCHRONY ÂRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

13-U-28: Laboratoryjna ocena biologicznej aktywnoÊci ró˝nych izolatów bakulowirusa
LdNPV wobec brudnicy nieparki (Lymantria dispar) (temat sta˝owy). Okres realizacji:
2007; Zak∏ad Ochrony Lasu, zespó∏ autorski: dr hab. Iwona Skrzecz (IBL), Mariia Patyka (Na-
rodowy Uniwersytet w Kijowie, Ukraina).

SpoÊród mikroorganizmów wywo∏ujàcych
choroby brudnicy nieparki najlepiej poznany
jest bakulowirus LdNPV, wywo∏ujàcy epizo-
ocje oraz za∏amanie si´ gradacji szkodnika.
Ze wzgl´du na wysokà selektywnoÊç, bakulo-
wirus ten stanowi przedmiot zainteresowania
naukowców zajmujàcych si´ biologicznym
ograniczaniem liczebnoÊci owadów. Równie˝
w Instytucie Badawczym LeÊnictwa prowa-
dzone sà badania nad mo˝liwoÊcià wykorzy-
stania tego patogena w biologicznym zwal-
czaniu brudnicy nieparki. W ramach badaƒ
finansowanych przez NFOÂiGW w okresie
czerwca–sierpnia 2007 r. wykonano doÊwiad-
czenie majàce na celu porównanie w warun-
kach laboratoryjnych biologicznej aktywnoÊci
izolatów bakulowirusa brudnicy nieparki
(LdNPV) pochodzàcych z ró˝nych regionów
Polski.

W pierwszym etapie doÊwiadczenia wy-
izolowano wirus LdNPV z tkanek chorych
gàsienic brudnicy nieparki zebranych w Bie-
brzaƒskim Parku Narodowym (Polska pó∏-
nocno-wschodnia) oraz ko∏o miejscowoÊci
P∏oƒsk (Polska centralna) i Prudnik (Polska
po∏udniowa). Nast´pnie dla ka˝dego izolatu
bakulowirusa LdNPV przygotowano 5 ró˝-
nych koncentracji zawierajàcych w 1 ml
2×103, 2×104, 2×105, 2×106 oraz 2×107 poli-
edrów wirusowych. W drugim etapie do-
Êwiadczenia za∏o˝ono hodowl´ zdrowych
gàsienic brudnicy nieparki na liÊciach lipy

drobnolistnej (Tilia cordata) maczanych w za-
wiesinach poszczególnych izolatów baku-
lowirusa LdNPV o wymienionych koncen-
tracjach. W trakcie doÊwiadczenia oceniono
ÊmiertelnoÊç gàsienic i dla ka˝dego izolatu
bakulowirusa LdNPV okreÊlono koncentracj´
wirusa powodujàcà ÊmiertelnoÊç 50% bada-
nych gàsienic (LC50).

Na podstawie uzyskanych wyników stwier-
dzono, ˝e wszystkie izolaty wirusa spowodo-
wa∏y zwi´kszonà ÊmiertelnoÊç zainfekowanych
gàsienic. Najwy˝szà aktywnoÊcià biologicz-
nà charakteryzowa∏ si´ izolat z Biebrzaƒskie-
go Parku Narodowego, o czym Êwiadczy∏a
42-procentowa ÊmiertelnoÊç zainfekowanych
gàsienic oraz najni˝sza wartoÊç LC50 wyno-
szàca 7×104 poliedrów/ml. Mniejszà aktywno-

Laboratoryjna 
hodowla brudnicy
nieparki



Êcià cechowa∏y si´ izolaty wirusa LdNPV po-
chodzàce z gàsienic zebranych ko∏o miejsco-
woÊci Prudnik i P∏oƒsk. Wirus wyizolowany
z gàsienic zebranych ko∏o Prudnika spowo-
dowa∏ ÊmiertelnoÊç 32–86% badanych gàsie-
nic, a wartoÊç LC50 wynios∏a 3,0×106 polie-
drów/ml. Najni˝szà aktywnoÊç biologicznà
wykaza∏ wirus LdNPV wyizolowany z gàsienic
zebranych ko∏o P∏oƒska, poniewa˝ przyczyni∏

si´ do zamarcia 18–82% osobników, a war-
toÊç LC50 dla tego izolatu wynios∏a 6×106 po-
liedrów/ml.

Uzyskane wyniki wskazujà na mo˝liwoÊç
wykorzystania izolatu wirusa LdNPV z Bie-
brzaƒskiego Parku Narodowego w badaniach
terenowych majàcych na celu opracowanie
biologicznej metody ograniczania liczebnoÊci
brudnicy nieparki.
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15-U-43: Krajowy System Informacji o Po˝arach Lasu. Okres realizacji: 2006–2007; Samo-
dzielna Pracownia Ochrony Przeciwpo˝arowej Lasu; autorzy: dr in˝. Józef Piwnicki, dr in˝.
Barbara Ubysz, dr in˝. Ryszard Szczygie∏, mgr in˝. Miros∏aw Kwiatkowski.

G∏ównym celem pracy by∏o stworzenie
ogólnokrajowej bazy danych o po˝arach lasu
i terenów niezagospodarowanych bez wzgl´-
du na form´ ich w∏asnoÊci. Zasadniczymi prze-
s∏ankami do stworzenia bazy by∏y:
• brak pe∏nej i jednolitej bazy o po˝arach lasu

i terenów niezagospodarowanych,
• niezgodnoÊç ze standardami unijnymi,
• brak mo˝liwoÊci systematycznego raporto-

wania o wyst´pujàcych po˝arach.
Podstawowym zadaniem by∏o opracowa-

nie nowego oprogramowania, umo˝liwiajàce-
go po∏àczenie dwóch istniejàcych systemów

gromadzenia danych o po˝arach lasu i tere-
nów niezagospodarowanych wykorzystywa-
nych przez Komend´ G∏ównà Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej (system EWID) i Lasy Paƒ-
stwowe (SILP). Informacje gromadzone w tych
dwóch systemach mia∏y byç uzupe∏niane
(w jednolitym standardzie) danymi o po˝arach
z parków narodowych.

W ramach pracy zosta∏o wykonane i wdro-
˝one oprogramowanie (dost´pne na stronie
internetowej https://bazapozarow.ibles.pl), któ-
re sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci. Cz´Êç pierwsza
dost´pna jest dla wszystkich parków narodo-

Schemat Krajowego Systemu Informacji o Po˝arach Lasu

Miejsce powstania po˝aru lasu
Paƒstwowe Gospodarstwo LeÊne

Lasy Paƒstwowe
Parki Narodowe Lasy prywatne i inne publiczne

Jednostka odpowiedzialna
za sporzàdzenie meldunków
o po˝arach lasu

NadleÊnictwo Park Narodowy Paƒstwowa Stra˝ Po˝arna

Jednostka weryfikujàca
meldunki

Hurtownia Lasów Paƒstwowych
Serwer

Samodzielnej Pracowni Ochrony
Przeciwpo˝arowej Lasu

Komenda G∏ówna
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej

Krajowe Centrum Koordynacji
Ratownictwa i Ochrony LudnoÊci

Jednostka odpowiedzialna za baz´
o po˝arach lasu i zarzàdzanie danymi
na poziomie kraju

Instytut Badawczy LeÊnictwa
Samodzielna Pracownia Ochrony

Przeciwpo˝arowej Lasu

Jednostka odpowiedzialna  za baz´
o po˝arch lasu na poziomie
Unii Europejskiej

Joint Research Centre
Institute for Environment

and Sustainability (Ispra, Italy)

Krajowy System Informacji o Po˝arach Lasu



wych (po wpisaniu odpowiedniej nazwy i ha-
s∏a), natomiast druga tylko dla administratora
systemu, tj. Samodzielnej Pracowni Ochrony
Przeciwpo˝arowej Lasu Instytutu Badawcze-
go LeÊnictwa. W cz´Êci pierwszej znajdujà si´
arkusze ewidencyjne po˝aru, umo˝liwiajàce
rejestrowanie po˝arów zgodnie z Instrukcjà
ochrony przeciwpo˝arowej obszarów leÊnych,
edycj´ wprowadzonych arkuszy, jak równie˝
drukowanie i zapisywanie meldunków na do-
wolnym noÊniku w formacie „pdf”. Cz´Êç dru-
ga jest bardziej rozbudowana i umo˝liwia:
• wprowadzanie pakietów meldunków prze-

sy∏anych przez Komend´ G∏ównà Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej i przetworzonych
za pomocà programu SWD-ST (System
Wspomagania Decyzji),

• wprowadzanie pakietów meldunków pobra-
nych z hurtowni Lasów Paƒstwowych,

• przeglàd meldunków wprowadzonych przez
parki narodowe,

• porównywanie meldunków pochodzàcych
z trzech êróde∏, wy∏àczanie z ewidencji

zbiorczej meldunków identycznych oraz
uzupe∏nienie danych opisowych, dotyczà-
cych powierzchni leÊnych,

• wykonywanie raportów zbiorczych i szcze-
gó∏owych zgodnie z wymaganiami Unii Eu-
ropejskiej.

W wyniku realizacji tematu opracowano
oraz wdro˝ono nowe oprogramowania umo˝li-
wiajàce zarzàdzanie danymi o po˝arach lasu
i terenów niezagospodarowanych, pochodzà-
cymi z trzech ró˝nych êróde∏. Stworzony dzi´ki
temu „Krajowy System Informacji o Po˝arach
Lasu” pozwala na wykonywanie raportów i ze-
stawieƒ zgodnie z wymogami Unii Europej-
skiej. Umo˝liwia on równie˝ przekazywanie
wiarygodnych danych o po˝arach lasu i tere-
nów niezagospodarowanych do G∏ównego
Urz´du Statystycznego (wymaga to ustalenia
rodzaju i zakresu danych oraz formy raportu
i sposobu jego przesy∏ania). Dane z Krajowego
Systemu Informacji o Po˝arach Lasu mogà byç
równie˝ udost´pnione na stronie internetowej,
w okreÊlonym zakresie, do u˝ytku publicznego.
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16-U-21: Mo˝liwoÊci poszerzania wspó∏pracy mi´dzynarodowej w zakresie ochrony przy-
rody w trójstronnym Rezerwacie Biosfery „Karpaty Wschodnie” w oparciu o sieç Natu-
ra 2000. Okres realizacji: 2007; Zak∏ad Gospodarki LeÊnej Regionów Górskich; zespó∏ autor-
ski: dr in˝. Marcin Jachym, doc. Oleksandr Bokotey, prof. dr hab. Stanis∏aw Niemtur.

Celem pracy by∏o przygotowanie listy or-
ganizmów chronionych ze Êwiata flory i fauny,
które mog∏yby staç si´ obiektem wspólnych
obserwacji podczas analizy wybranych proce-
sów przyrodniczych w parkach narodowych
i krajobrazowych (Bieszczadzkim Parku Naro-
dowym w Polsce, Parku Narodowym „Po∏oni-
ny” na S∏owacji i U˝aƒskim Parku Narodowym
oraz Nadsaƒskim Parku Krajobrazowym na
Ukrainie, a tak˝e w polskich Parkach Krajo-
brazowych CiÊniaƒsko-Wetliƒskim i Doliny Sa-
nu) tworzàcych Mi´dzynarodowy Rezerwat
Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Przygotowanie
propozycji obiektów chronionych i wspólnych
obserwacji oparte zosta∏o na za∏o˝eniach wy-
nikajàcych z realizacji programu Natura 2000.

Obecnie w obr´bie Rezerwatu Biosfery
„Karpaty Wschodnie” znajduje si´ 7 Obsza-
rów Specjalnej Ochrony i Specjalnych Obsza-
rów Ochrony (OSO i SOO), które sà jednocze-
Ênie korytarzami ekologicznymi dla fauny

i flory pogranicza polsko – s∏owackiego, a rów-
noczeÊnie otwierajà si´ na tereny po∏o˝one
na Ukrainie. Sà to: Bieszczady PLC180001,
Bukovské vrchy SJCHVU002, Beskýd
SKUEV0229, Ublianka SKUEV0063, Stinská
SKUEV0210, Ulička SKUEV0234 oraz przyle-
gajàce Laborecka Vrchovyna SKCHVU011
i Beskyd SKUEV0387.

Wybrano 40 przedstawicieli Êwiata roÊlin-
nego i zwierz´cego (tab. 1) oraz 10 siedlisk
przyrodniczych, które powinny staç si´ obiek-
tami wspólnego monitoringu (tab. 2).

Do ustalenia zakresu prowadzonych ob-
serwacji proponuje si´ wykorzystaç obecnie
tworzony model danych dla planów ochrony dla
obszarów Natura 2000, który spe∏nia równie˝
wymogi podsystemu monitoringu przyrody
Paƒstwowego Monitoringu Ârodowiska. Obser-
wacje dostarcza∏yby informacji na temat sie-
dlisk przyrodniczych, takich jak: stan zachowa-
nia, zniekszta∏cenie, dynamika, u˝ytkowanie,



58

Tabela 1. Lista gatunków wybranych do celów monitoringowych

Lp. Nazwa gatunkowa PL SL UA Lp. Nazwa gatunkowa PL SL UA

  1 Aegolius funereus * * 21 Ficedula parva * *
  2 Alcedo atthis * * 22 Lanius collurio * *
  3 Aquila pomarina * * * 23 Lucanus cervus * *
  4 Barbastella barbastellus * * 24 Lullula arborea * *
  5 Bison bonasus * * 25 Lutra lutra L * * *
  6 Bombina variegata * * 26 Lycaena dispar * *
  7 Bubo bubo L. * * 27 Lynx lynx * * *
  8 Callimorpha quadripunctaria * * 28 Myotis dasycneme * *
  9 Campanula serrata * * 29 Myotis emarginatus * *
10 Canis lupus * * 30 Myotis myotis * *
11 Caprimulgus europaeus * * 31 Pernis apivorus * *
12 Carabus zawadszkii * * 32 Picus canus * *
13 Castor fi ber * * 33 Rhinolophus hipposideros * * *
14 Ciconia nigra * * * 34 Rosalia alpina * *
15 Cottus gobio * * 35 Strix uralensis * * *
16 Crex crex * * 36 Sylvia nisoria * *
17 Dendrocopos leucotos * * 37 Tozzia carpatica * *
18 Dicranum viridae * * 38 Triturus cristatus * *
19 Dryocopus martius * * 39 Triturus montandoni * * *
20 Eleocharis carniolica * * 40 Ursus arctos L. * * *

Tabela 2. Wykaz siedlisk wybranych do celów monitoringowych

Lp. Kod Rodzaj siedliska przyrodniczego

1 6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate fl orystycznie)

2 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

3 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

4 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

5 8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii

6 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)

7 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)

8 9410 Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część − zbiorowiska górskie)

9 9180*
Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion 

pseudoplatani)

10 91E0
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 
Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)



status ochronny, mozaika – czyli zespó∏ siedlisk
i zagro˝enia, a w przypadku obiektów fauni-
stycznych i florystycznych: wykorzystanie sie-
dliska, jakoÊç (siedlisko w∏aÊciwe/nie), liczeb-
noÊç, trend, dynamika siedliska, zagro˝enia,
zag´szczenie populacji. Zakres ten powinien
byç uzupe∏niony o obserwacje fenologiczne, ta-
kie jak: notowanie dat i opis poczàtku kwitnie-
nia roÊlin, zjawisk z ˝ycia zwierzàt ∏ownych, pta-
ków oraz cennych gatunków innych kr´gowców
oraz bezkr´gowców wraz z danymi klimatycz-
nymi (temperatura powietrza, iloÊç opadów).

Wyznaczenie w terenie porównywalnych
sta∏ych stanowisk dla prowadzenia obserwacji
na terenie Mi´dzynarodowego Rezerwatu
Biosfery „Karpaty Wschodnie” powinno na-
stàpiç dopiero po opublikowaniu wyników za-
koƒczonej inwentaryzacji przyrodniczej prze-
prowadzanej przez PGL LP oraz dok∏adnym
rozpoznaniu wyst´powania chronionych roÊlin
i zwierzàt w Nadsaƒskim Parku Krajobrazo-
wym i U˝aƒskim Parku Narodowym po stronie
ukraiƒskiej.

59

20-U-24: Sta∏e obserwacje procesów hydrologicznych i erozyjnych w leÊnych obszarach
górskich. Okres realizacji: 2006–2007; Zak∏ad Siedliskoznawstwa; zespó∏ autorski: prof. dr
hab. Edward Pierzgalski, prof. dr hab. Stanis∏aw Niemtur, dr in˝. Jan Tyszka, dr in˝. Magdale-
na Janek, mgr in˝. Micha∏ Wróbel, mgr in˝. Krystyna Kucharska, Andrzej Stolarek.

Celem pracy by∏o okreÊlenie wp∏ywu dzia-
∏alnoÊci antropogenicznej i zmian zachodzà-
cych w ekosystemach leÊnych na obieg wody
oraz intensywnoÊç erozji wodnej w zlewniach
górskich, a tak˝e okreÊlenie zasad gospodarki
leÊnej i in˝ynieryjnego urzàdzania zlewni leÊ-
nych ograniczajàcych ekstremalne zjawiska
hydrologiczne i erozyjne.

Zakres pracy obejmowa∏ dwa etapy:
1) wykonanie badaƒ hydrologicznych i erozyj-

nych w zlewniach badawczych IBL w Sude-
tach (potoki: Czerniawka, P∏óczka i Ciekoƒ)
oraz w zlewni potoku Bystra w NadleÊnic-
twie W´gierska Górka (Karpaty), obejmujà-
cych: pomiary opadu i odp∏ywu, analizy
sk∏adu chemicznego wód opadowych i od-
p∏ywowych, ocen´ intensywnoÊci denudacji
chemicznej i glebowej w badanych zlew-
niach potoków górskich.

2) opracowanie i opublikowanie wyników ba-
daƒ hydrologicznych w zlewniach potoków
sudeckich (potoki: Czerniawka, P∏óczka
i Ciekoƒ) z okresu 1993–2005.
Wieloletnie badania hydrologiczne (z okre-

su 1993–2005) w zlewniach potoków Czer-
niawka, P∏óczka i Ciekoƒ  w Sudetach wyka-
za∏y negatywne skutki wylesieƒ w obszarach
górskich, powodujàce zmiany w obiegu wody,
które polegajà na zwi´kszeniu odp∏ywu wody
ze zlewni, skróceniu czasu formowania si´
i trwania wezbraƒ, a tak˝e ich zwi´kszenia,
przez co wzrasta zagro˝enie wystàpienia

powodzi. Usuni´cie pokrywy roÊlinnej oraz
mechaniczne uszkodzenia gleby zwi´ksza-
jà sp∏yw powierzchniowy i tym samym zapo-
czàtkowujà procesy erozyjne. Wzrost odp∏ywu
w ma∏ych zlewniach w wyniku wypadania
drzewostanów na ponad 50% powierzchni zo-
sta∏ oszacowany na 30%, a wezbrania by∏y
ponad dwukrotnie wi´ksze.

Od 1998 r. obserwuje si´ w badanych
zlewniach trend obni˝ania si´ odp∏ywów Êred-
nich i wysokich, bardziej wyraêny w pó∏roczu
letnim. Analogicznych zmian nie odnotowano
w odp∏ywie zimowym, co Êwiadczy o wp∏ywie
odradzajàcego si´ drzewostanu na re˝im
obiegu wody w zlewni po dojÊciu m∏odników
do zwarcia.

Zmiany odp∏ywu ze zlewni Ciekoƒ sà
przyk∏adem zmieniajàcych si´ warunków za-

Widok na zlewni´ potoku Ciekoƒ 
(fot. S. Niemtur)



lesienia. Âwiadczà o tym malejàce tendencje
odp∏ywów Êrednich i wysokich z pó∏rocza let-
niego. Obecnie obserwuje si´ popraw´ wa-
runków rozwoju drzewostanów w tej oraz w in-
nych zlewniach sudeckich, czego objawem
jest stopniowy powrót re˝imu rzecznego do
równowagi hydrologicznej. W badanych zlew-
niach przez ostatnie 6 lat wyst´puje przewaga
odp∏ywu z pó∏rocza zimowego nad letnim,
Êwiadczy to o zmianie re˝imu hydrologiczne-
go na charakterystyczny dla regionów gór-
skich, jakkolwiek nadal utrzymuje si´ zró˝ni-
cowanie wielkoÊci oraz rozk∏adu odp∏ywu
zwiàzane ze stanem ekosystemów leÊnych.

Obserwowane zmiany warunków termicz-
no – wilgotnoÊciowych (wy˝sza temperatura,
zmiany wysokoÊci opadów atmosferycznych,
deficyt opadów w ciep∏ej porze roku) mogà
mieç wp∏yw na zmiany pi´ter klimatycznych,
co pociàga za sobà koniecznoÊç dostosowa-
nia zasad hodowlanych.

Utrzymuje si´ nadal, obserwowana od
koƒca lat dziewi´çdziesiàtych, tendencja
zmniejszania zakwaszenia opadów atmosfe-
rycznych oraz potoków w Sudetach. Jedno-
czeÊnie post´puje w Sudetach redukcja st´-
˝eƒ jonów siarczanowych, azotanowych oraz
chlorkowych w opadach, a tak˝e redukcja
zawartoÊci jonów siarczanowych, azotano-
wych, chlorkowych i amonowych w wodach
potoków.

Badania z ostatnich kilku lat wykaza∏y, ˝e
we wszystkich trzech zlewniach kumulowane
sà jony azotanowe i amonowe, a tak˝e zmniej-
sza si´ wymywanie wapnia, magnezu, pota-
su, glinu, manganu oraz ̋ elaza. Na podstawie
zgromadzonych danych mo˝na wnioskowaç,
˝e w Sudetach poprawi∏y si´ warunki od˝ywia-
nia roÊlin, co w dalszej perspektywie mo˝e po-
zytywnie wp∏ywaç na zdrowotnoÊç drzewosta-
nów i oddzia∏ywaç na proces przywracania
równowagi obiegu wody.
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5) FINANSOWANE PRZEZ INNYCH ZLECENIODAWCÓW KRAJOWYCH

2-U-38: Ró˝norodnoÊç biologiczna jako wskaênik adaptacji ekosystemów leÊnych w zrów-
nowa˝onym zagospodarowaniu lasu w zasi´gu oddzia∏ywania Elektrowni „Kozieni-
ce” S.A. Okres realizacji: 2007; Zak∏ad Ekologii Lasu i ¸owiectwa, Zak∏ad Siedliskoznaw-
stwa, Uniwersytet Bia∏ostocki; autor: dr Ma∏gorzata Falencka-Jab∏oƒska, wspó∏autorzy:
dr in˝. Józef Wójcik, dr Katarzyna Kolanko.

Opracowanie przedstawia wieloletnià ana-
liz´ i ocen´ wp∏ywu kumulacji imisji przemy-
s∏owych na Êrodowisko leÊne. Analiza zmian
dynamiki oraz procesów sukcesji struktury
wewn´trznej wykaza∏a, ˝e zak∏ócenie wywo-

∏ane sta∏à presjà przemys∏u prowadzi do zmia-
ny sk∏adu gatunkowego. Wyrazem tego mo˝e
byç odnotowane na fragmentach analizowa-
nych powierzchni przekszta∏cenie zbiorowisk
leÊnych w ubo˝szà florystycznie postaç – sub-

Ârednie wartoÊci pH wód opadowych (a) i wód w ciekach (b) w latach 1994–2005
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atlantyckiego boru sosnowego Leucobryo-Pi-
netum (W. Mat. 1962) W. Mat.&J. Mat. 1973.
Oceny przeprowadzone w 2007 r. Êwiadczà,
˝e niezale˝nie od strefy zagro˝enia (odleg∏oÊç
od emitorów) liczba gatunków w przeliczeniu
na jednostk´ podstawowà 100 m2 w m∏od-
szych drzewostanach jest wy˝sza (12–20),
a w starszych zdecydowanie ni˝sza (9–14).
Wkraczanie Pterydium aquilinum do zbioro-
wisk w III strefie zagro˝enia mo˝e byç od-
zwierciedleniem wi´kszej wilgotnoÊci gleb.

Inwentaryzacja porostów jako bioindykato-
rów stosowanych w ocenie stopnia zanieczysz-
czenia Êrodowiska wykaza∏a obecnoÊç 37 ga-
tunków na analizowanych powierzchniach.
Przewa˝ajà wÊród nich porosty charakteryzu-
jàce si´ amplitudà ekologicznà oraz du˝à tole-
rancjà na antropopresj´. Na wielu plechach
porostów stwierdzono zmiany nekrotyczne
oraz zniekszta∏cenia morfologiczne. Zjawisko
to odnotowano g∏ównie w I strefie zagro˝enia
oraz w starszym drzewostanie – w III strefie.
WÊród gatunków porostów epifitycznych 9
znajduje si´ na regionalnej Czerwonej liÊcie
porostów zagro˝onych, a 2 na Czerwonej li-
Êcie porostów wymar∏ych. JednoczeÊnie 10
gatunków porostów epifitycznych jest obj´tych
Êcis∏à ochronà, a 1 ochronà cz´Êciowà.

Analizy fizykochemiczne gleb badanych
zbiorowisk leÊnych wykaza∏y, ˝e najbardziej
kwaÊny odczyn mia∏y gleby w II strefie zagro-
˝enia. Jednak na wszystkich powierzchniach
obj´tych kompleksowymi badaniami odczyn
by∏ charakterystyczny dla typowych gleb leÊ-
nych. Podobnie oceniono stosunek C : N, b´-
dàcy wskaênikiem tempa mineralizacji materii
organicznej. Ponadto stwierdzono, ˝e na ˝ad-
nej z badanych powierzchni zawartoÊç metali
ci´˝kich nie przekroczy∏a wartoÊci uzna-
wanych za naturalne na obszarach, gdzie
Êrodowisko jest nieska˝one. Uzyskane wyniki
badaƒ pozwalajà na sformu∏owanie nast´-
pujàcych wniosków:
• ekosystemy leÊne borów Êwie˝ych, rosnàce

od ponad 30 lat w zasi´gu oddzia∏ywania
imisji przemys∏owych, wykazujà zró˝nicowa-
nie zarówno pod wzgl´dem sk∏adu gatunko-
wego, jak i swej struktury wewn´trznej. Wy-
dzielanie posuszu jest widoczne wy∏àcznie
w m∏odszych drzewostanach i stanowi oko-
∏o 1% ogólnej liczby drzew;

• w badanych fitocenozach nie odnotowano
obecnoÊci gatunków roÊlin synantropijnych,
co jest wskaênikiem ich stabilnoÊci;

• kondycja plech porostów epifitycznych oce-
niana na podstawie bioindykatora Hypo-
gymnia physodes jest obni˝ona, najwi´ksze
zmiany morfologiczne oraz nekrozy odnoto-
wano w I strefie zagro˝enia, znajdujàcej si´
najdalej od emitorów;

• do skutecznego przeciwdzia∏ania niekorzyst-
nym procesom i zjawiskom zachodzàcym
cyklicznie w ekosystemach leÊnych ko-
nieczne jest monitorowanie kierunku i tem-
pa zmian florystycznych i siedliskowych;

• wyniki wykonanych badaƒ sà przydatne
w praktyce leÊnej do skutecznego przeciw-
dzia∏ania antropopresji.

Dzi´ki wieloletniej wspó∏pracy z Dzia∏em
Ochrony Ârodowiska Elektrowni „Kozienice”,
na powierzchniach badawczych od 15 lat nie-
odp∏atnie wykonywane sà cykle pomiarowe
pionowego gradientu koncentracji SO2 i NOx
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Wp∏yw odleg∏oÊci od emitora na Êredni odczyn
gleby.
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na trzech wysokoÊciach: w koronach drzew,
na 3 m, oraz w warstwie runa na 0,3 m, z wy-
korzystaniem samochodu-laboratorium Elek-

trowni. Te wyniki sà z kolei wskazówkà w inter-
pretacji wyników kompleksowych, wieloletnich
badaƒ przyrodniczych.

62

8-U-37: Ocena zabiegu piel´gnacyjnego dokonanego na drzewach rosnàcych wokó∏ bu-
dynku PKP Informatyka sp. z. o.o., przy Al. Jerozolimskich 140 w Warszawie. Okres re-
alizacji: 2007; Zak∏ad Hodowli Lasu; autorzy: dr in˝. Wojciech Gil, mgr in˝. Piotr Zajàczkowski.

Przedmiotem ekspertyzy by∏a ocena wp∏y-
wu zabiegu polegajàcego na skróceniu koron
drzew na stan zdrowotny i kondycj´ ˝yciowà
drzew. Przeprowadzono lustracj´ i pomiary
drzew rosnàcych na terenie przylegajàcym do
budynku spó∏ki PKP Informatyka, przy Al. Je-
rozolimskich 140. Pomiarami obj´to 63 drzewa
ró˝nych gatunków, które wed∏ug oceny auto-
rów i wskazaƒ przedstawiciela PKP zosta∏y
poddane ci´ciom jesienià 2006 r.

W trakcie prac terenowych pomierzono
podstawowe parametry dendrometryczne
drzew, tj. obwód na wysokoÊci 130 cm nad po-
wierzchnià gruntu (podany w cm i przeliczo-
ny na Êrednic´ drzewa) i wysokoÊç. Zinwen-
taryzowano uszkodzenia pni oraz oceniono

stan zdrowotny drzew. W celu oceny ˝ywotno-
Êci poszczególnych egzemplarzy zastosowa-
no procentowà ocen´ pokrycia pni i ga∏´zi
drzew ulistnionymi p´dami. W celu oszaco-
wania wieku najliczniej reprezentowanego na
powierzchni rodzaju – topoli (Populus sp.)
pobrano próbk´ drewna Êwidrem Presslera
z drzewa o przeci´tnej gruboÊci. Wykonano
dokumentacj´ fotograficznà. Pozycj´ poszcze-
gólnych egzemplarzy naniesiono na schema-
tycznà map´ terenu.

WÊród drzew poddanych ocenie by∏y
g∏ównie mieszaƒce nale˝àce do sekcji topól
czarnych, a w mniejszej liczbie wierzby bia∏e,
klony jawory, klony zwyczajne, klony srebrzy-
ste oraz jeden egzemplarz lipy. Wszystkie te

Wierzba bia∏a zamar∏a po wykonanym ci´ciu 
piel´gnacyjnym

Topole poddane zbyt intensywnym ci´ciom 
piel´gnacyjnym



gatunki dobrze znoszà znaczàce ci´cia oraz
cz´Êciowo odbudowujà korony po og∏owieniu.

Celem ocenianych ci´ç technicznych by∏o
„wyci´cie konarów drzew, które zagra˝a∏y bez-
pieczeƒstwu ludzi i pojazdów” na posesji spó∏ki
(rosnàcych przy drodze) oraz „przyci´cie kona-
rów topól rosnàcych przy parkanach” co mia∏o
zwi´kszyç dost´p Êwiat∏a do zak∏adanych
trawników i nowych nasadzeƒ. Wizja terenowa
wykaza∏a, ˝e dokonane ci´cia w wi´kszoÊci
przypadków mia∏y charakter typowo technicz-
ny. Z za∏o˝enia, nie mia∏y one nic wspólnego
z potrzebami drzew poddawanych zabiegowi.

Ocena wp∏ywu zabiegu na stan zdrowot-
ny i kondycj´ ̋ yciowà drzew wykaza∏a, ̋ e spo-
sób przeprowadzenia ci´ç nie by∏ prawid∏owy.
Zbyt drastyczne przyci´cie koron, równoleg∏e

w wi´kszoÊci wypadków do powierzchni grun-
tu powierzchnie ci´ç i brak ich zabezpieczenia
Êrodkami chemicznymi znacznie obni˝y∏o kon-
dycj´ zdrowotnà drzew oraz zmniejszy∏o ich
walory estetyczne. W jednym przypadku do-
prowadzi∏o do zamarcia drzewa. Ci´cie wyko-
nano bez dba∏oÊci o efekt estetyczny, majàc na
celu jedynie wzgl´dy bezpieczeƒstwa i zwi´k-
szenie dop∏ywu Êwiat∏a do powierzchni gruntu.
Cel zabiegu zosta∏ wprawdzie osiàgni´ty, jed-
nak w przypadku wierzb, klonów i lip mo˝na
by∏o zrealizowaç go stosujàc inny schemat za-
biegu piel´gnacyjnego.

Jednoznaczna ocena wp∏ywu zabiegu na
prze˝ycie najbardziej os∏abionych przez ci´cie
egzemplarzy b´dzie mo˝liwa dopiero w kolej-
nych latach.
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10–U–56: Metodyka badaƒ i opracowanie danych wynikowych dotyczàcych odpadów
z ∏owiectwa i leÊnictwa. Okres realizacji: 2007; Zak∏ad U˝ytkowania Lasu; zespó∏ autorski: dr
in˝. Micha∏ Kalinowski, dr in˝. Krzysztof Jod∏owski, Ryszard Gniady, dr in˝. Joanna Witkowska.

Przes∏ankà do podj´cia pracy by∏a ko-
niecznoÊç wype∏nienia przez Polsk´ zapisów
rozporzàdzenia (WE) nr 2150/2002 Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listo-
pada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów
w zakresie ∏owiectwa i leÊnictwa. W zwiàzku
z powy˝szym, G∏ówny Urzàd Statystyczny
zleci∏ Instytutowi opracowanie metodyki i ze-
branie danych wynikowych dotyczàcych odpa-
dów z ∏owiectwa i leÊnictwa.

Przyj´to nast´pujàcy zakres pracy:
• lista odpadów obejmie odpady wytwarzane

w leÊnictwie, zgodnie z kategoriami i rodza-
jami odpadów z listy zawartej w rozporzà-
dzeniu Ministra Ârodowiska z dnia 27 wrze-
Ênia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów,
Dz.U. Nr 112, poz. 1206, z uwzgl´dnieniem
kategorii i rodzajów odpadów zawartych
w rozporzàdzeniu (WE) nr 2150/2002 Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listo-
pada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów,

• zgodnie z wymogami rozporzàdzenia (WE)
nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie
statystyk odpadów, badanie obejmie odpa-
dy wytworzone w leÊnictwie w 2006 r.,

• badanie zostanie przeprowadzone metodà
ankietowà, a kwestionariusze zostanà wy-

pe∏nione w nadleÊnictwach i obejmà odpady
wytwarzane przez nie oraz dzia∏ajàce na ich
terenie zak∏ady us∏ug leÊnych (zul),

• badanie nie obejmie odpadów wytwarza-
nych w ∏owiectwie (z uwagi na brak mo˝liwo-
Êci uzyskania wiarygodnych danych),

• badanie nie obejmie odpadów wytwarza-
nych w lasach prywatnych i innych rodzajów
w∏asnoÊci – poza paƒstwowymi (z uwagi na
brak mo˝liwoÊci uzyskania wiarygodnych
danych).

Kwestionariusz, wraz z objaÊnieniami
oraz cytowanym wy˝ej rozporzàdzeniem Mi-
nistra Ârodowiska zosta∏ dostarczony Dyrek-
cji Generalnej Lasów Paƒstwowych (DGLP).
DGLP przekaza∏a go wszystkim dyrekcjom
regionalnym Lasów Paƒstwowych, które skie-
rowa∏y go do nadleÊnictw z poleceniem wype∏-
nienia oraz przes∏ania do Instytutu Badawcze-
go LeÊnictwa.

Ca∏kowita liczba jednostek (nadleÊnictw)
obj´tych badaniem wynios∏a 428, a liczba na-
des∏anych odpowiedzi wynios∏a 427. WÊród
nades∏anych odpowiedzi 19 nadleÊnictw za-
deklarowa∏o, ˝e nie wytworzy∏o w 2006 r. od-
padów wymienionych w kwestionariuszu,
a 110 nadleÊnictw poinformowa∏o, ̋ e ich dane
nie obejmujà danych z zak∏adów us∏ug leÊ-



nych, uzasadniajàc w ró˝ny sposób, dlaczego
nie mog∏y uzyskaç danych od zul.

W ramach pracy nie by∏o mo˝liwoÊci do-
k∏adnej wersyfikacji wyników, a uzyskane da-
ne, szczególnie z zak∏adów us∏ug leÊnych, bu-
dzà wàtpliwoÊci. Z jednej strony, nadleÊnictwa
nie mia∏y umocowania prawnego do zbierania
danych statystycznych od zak∏adów us∏ug leÊ-
nych, z drugiej strony – nie we wszystkich za-
k∏adach by∏a mo˝liwoÊç i wola wype∏nienia
szczegó∏owego i skomplikowanego kwestio-
nariusza. Generalnie, poniewa˝ badanie zo-
sta∏o przeprowadzone po raz pierwszy, zarów-
no nadleÊnictwa, jak i zak∏ady us∏ug leÊnych
nie by∏y do niego przygotowane.

Stworzenie systemu zbierania danych sta-
tystycznych o odpadach w leÊnictwie wymaga
przeprowadzenia pracy badawczej w obszer-
niejszym zakresie ni˝ omawiana, w tym stwo-
rzenia sieci nadleÊnictw testowych. Szczegól-
nym problemem jest zebranie wiarygodnych
danych o odpadach w sektorze zak∏adów
us∏ug leÊnych, który obejmuje ponad 4,5 tys.
firm. System zbierania odpadów w leÊnictwie
móg∏by obejmowaç szerszy zakres danych ni˝
tylko wynikajàcy z rozporzàdzenia (WE)
nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy z dnia 25 listopada 2002 r. – na przyk∏ad du-
˝e iloÊci odpadów porzucanych w lesie i sprzà-
tanych przez Lasy Paƒstwowe.
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13-U-29: Ocena skutecznoÊci dzia∏ania insektycydu Mospilan 20 SP w zwalczaniu brudni-
cy mniszki Lymantria monacha L. Okres realizacji: 2006–2007; Zak∏ad Ochrony Lasu; ze-
spó∏ autorski: prof. dr hab. Barbara G∏owacka, dr hab. Iwona Skrzecz.

Próby zwalczania gàsienic brudnicy
mniszki w drzewostanach sosnowych prepa-
ratem Mospilan 20 SP wykonano w 2006 r.
w NadleÊnictwie Piotrków (RDLP w ¸odzi)
oraz w 2007 r. w nadleÊnictwach Lipusz (RDLP
w Gdaƒsku) i Rytel (RDLP w Toruniu).

DoÊwiadczenie w NadleÊnictwie Piotrków
obejmowa∏o 5 wariantów: 3 powierzchnie ba-
dawcze opryskane ró˝nymi dawkami prepara-
tu Mospilan 20 SP (0,1 kg, 0,12 kg i 0,15 kg
na ha), powierzchnia opryskana preparatem
Dimilin 480 SC (0,1 l na ha) u˝ytym jako stan-
dard oraz nietraktowana powierzchnia kontro-
lna. Lotnicze zabiegi opryskiwania drzewosta-
nów wykonano przy u˝yciu samolotu AN-2
wyposa˝onego w atomizery AU 5000. Prze-
prowadzona po 4 tygodniach ocena skutecz-
noÊci wykaza∏a, ˝e ÊmiertelnoÊç gàsienic
mniszki skorygowana wzorem Abbotta na po-
wierzchniach traktowanych preparatem Mo-
spilan 20 SP w dawkach 0,1 kg/ha, 0,12 kg/ha
i 0,15 kg/ha wynosi∏a odpowiednio 86,2%,
90,8% i 92,7%. W tym samym doÊwiadczeniu
ÊmiertelnoÊç gàsienic na powierzchni opry-
skanej standardowym preparatem Dimilin 480
SC w dawce 0,1 l/ha wynosi∏a 93,8%, a na po-
wierzchni nietraktowanej – 9,4%.

W nast´pnym roku w nadleÊnictwach Li-
pusz i Rytel wykonano w celach rejestracyj-
nych 5 badaƒ skutecznoÊci Mospilanu 20 SP,

który zosta∏ u˝yty w zwalczaniu brudnicy
mniszki w dawce 0,15 kg/ha. Ka˝de z badaƒ
obejmowa∏o 3 warianty: powierzchnia opry-
skana preparatem Mospilan, powierzchnia
opryskana standardowym preparatem Foray
04 UL w dawce 2,0 l/ha oraz nietraktowana po-
wierzchnia kontrolna. 

Zabiegi opryskiwania drzewostanów wy-
konano przy u˝yciu helikopterawyposa˝onego
w atomizery elektryczne. Ocena skutecznoÊci
przeprowadzona po 4 tygodniach wykaza∏a,
˝e testowany insektycyd Mospilan 20 SP spo-
wodowa∏ 95,8–100% ÊmiertelnoÊç gàsienic
i mo˝e byç zarejestrowany do stosowania
w agrolotniczej ochronie drzewostanów przed
brudnicà mniszkà.

Âmig∏owiec opryskujàcy drzewostan preparatem
Mospilan 20 SP (fot. Z. Godlewski)



W opracowaniu podj´to problem zagro-
˝eƒ, jakie mo˝e wywo∏aç otwarcie nowej
kopalni piasku w miejscowoÊci Bia∏y Bór w po-
wiecie mieleckim. Kopalnia ma byç eksplo-
atowana stopniowo przez kilkanaÊcie lat,
a wydobycie piasku ma si´ odbywaç spod
powierzchni wody, której lustro powstanie
w wyrobisku. Ka˝de wyrobisko o powierzchni
kilkunastu hektarów to silna ingerencja w Êro-
dowisko przyrodnicze oraz w stosunki wodne
danego terenu. 

Zakres badaƒ obejmowa∏:
• badania hydrogeologiczne majàce na celu

wykonanie mapy hydroizohips na obszarze
planowanej eksploatacji z∏o˝a piasku Bia∏y
Bór i terenach przyleg∏ych;

• badania modelowe przep∏ywu wód pod-
ziemnych na obszarze z∏o˝a i terenach
przyleg∏ych z uwzgl´dnieniem eksploatacji
gminnego uj´cia wód podziemnych w miej-
scowoÊci Bia∏y Bór – Wola Ociecka;

• opracowanie prognozy oddzia∏ywania na
wody podziemne i powierzchniowe plano-
wanej eksploatacji piasku ze z∏o˝a „Bia∏y
Bór”, w tym na zasoby i jakoÊç wód uj´cia
w miejscowoÊci Bia∏y Bór – Wola Ociecka;

• okreÊlenie wp∏ywu planowanej eksploatacji
na tereny leÊne;

• ustalenie niezb´dnego zakresu monitorowa-
nia wód podziemnych i powierzchniowych
na terenach przyleg∏ych do z∏o˝a piasku
„Bia∏y Bór” w aspekcie ochrony zasobów i ja-
koÊci wód podziemnych oraz ochrony lasów.

Na podstawie wykonanych badaƒ i analiz
sformu∏owano nast´pujàce wnioski:
• rozpoznanie terenu oraz wyniki modelowa-

nia przep∏ywu wód podziemnych wskazujà,
˝e przep∏yw wód podziemnych w rejonie
z∏o˝a „Bia∏y Bór” i uj´cia wody Bia∏y Bór
– Wola Ociecka b´dzie odbywa∏ si´ z po∏u-
dniowego wschodu na pó∏nocny zachód. Na
terenie uj´cia wody wytworzy∏y si´ lokalne
leje depresji. Kana∏ Bia∏oborski w pobli˝u te-
renu z∏o˝a ma charakter cieku drenujàcego;

• w okresie eksploatacji kruszywa ze z∏o˝a
„Bia∏y Bór” regionalny przep∏yw wód po-
ziemnych nadal b´dzie odbywa∏ si´ z po∏u-
dniowego wschodu na pó∏nocny zachód,
ale obok lokalnych lejów depresji wywo∏a-
nych eksploatacjà studni S-5 i S-6 powsta-
nie nowy lokalny lej depresji, przemieszcza-
jàcy si´ w czasie i przestrzeni;

• okresem odbudowania si´ zwierciad∏a wód
podziemnych w rejonie z∏o˝a i ustalenia
przep∏ywu wód podziemnych b´dzie okres
jednego roku od zakoƒczenia eksploatacji
z∏o˝a;

• w okresie eksploatacji wyrobiska jako stawu,
teren przyleg∏y do planowanego stawu od
strony zachodniej zostanie podtopiony. Wo-
da ze stawu b´dzie wyp∏ywaç biegnàcym
przez teren z∏o˝a rowem melioracyjnym;

• na terenach leÊnych obni˝enie poziomu
wody wskutek eksploatacji piasku, a na-
st´pnie powstania stawu, b´dzie wyst´po-
wa∏o maksymalnie na powierzchni oko∏o
25 ha. Jednak˝e na 95% tej powierzchni
poziom wody obni˝y si´ o 30 cm. Ze wzgl´-
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20-U-25: Prognoza oddzia∏ywania na wody podziemne i powierzchniowe planowanej eks-
ploatacji piasku ze z∏o˝a „Bia∏y Bór” w miejscowoÊci Bia∏y Bór (gmina Przec∏aw, po-
wiat mielecki) na wody podziemne i powierzchniowe z uwzgl´dnieniem wp∏ywu na te-
reny leÊne oraz uj´cie wody Bia∏y Bór – Wola Ociecka. Okres realizacji: 2006–2007;
Zak∏ad Siedliskoznawstwa; zespó∏ autorski: dr in˝. Andrzej Boczoƒ, dr Edward Wienc∏aw, mgr
in˝. Micha∏ Wróbel.

Prognozowane obni˝enie zwierciad∏a wód podziem-
nych w rejonie z∏o˝a: wynik badaƒ modelowych dla
za∏o˝onej sytuacji hydrogeologicznej w ostatnim
dniu eksploatacji (izolinie obni˝enia zwierciad∏a
wód podziemnych w m)



du na charakter drzewostanów i warunki
siedliskowe, obni˝enie takie nie powinno
mieç wp∏ywu na drzewostan. Najwi´ksze
obni˝enie, dochodzàce do 50 cm, b´dzie
obejmowa∏o niewielkie fragmenty drzewo-
stanu (oko∏o 0,3 ha), dlatego nie b´dzie ono
mia∏o znaczenia gospodarczego;

• z∏o˝e „Bia∏y Bór” nie stanowi zagro˝enia dla
jakoÊci i zasobów eksploatacyjnych uj´cia
wody Bia∏y Bór – Wola Ociecka;

• w okresie eksploatacji kruszywa ze z∏o˝a,
prawobrze˝na cz´Êç Kana∏u Bia∏oborskiego
z cieku o charakterze drenujàcym zmieni si´
na ciek o charakterze infiltrujàcym. Po za-
koƒczeniu eksploatacji z∏o˝a i zaadoptowa-
niu wyrobiska na staw, górna prawobrze˝na
cz´Êç kana∏u b´dzie wykazywa∏a charakter
cieku infiltrujàcego, natomiast dolna charak-
ter cieku drenujàcego.
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20-U-31: Potrzeby, kierunki i metody retencjonowania wód na obszarze zarzàdzanym przez
Paƒstwowe Gospodarstwo LeÊne. Okres realizacji: 2007; Zak∏ad Siedliskoznawstwa; ze-
spó∏ autorski: prof. dr hab. Edward Pierzgalski, dr in˝. Andrzej Boczoƒ, dr in˝. Janusz Czerep-
ko, dr in˝. Jan Tyszka, mgr in˝. Stefan WiÊniewski, mgr in˝. Micha∏ Wróbel.

Opracowanie stanowi cz´Êç koncepcji
programowo-przestrzennej projektu pt.:
„Zwi´kszanie mo˝liwoÊci retencyjnych oraz
przeciwdzia∏anie suszy w ekosystemach
leÊnych na terenach nizinnych” zg∏oszone-
go do realizacji w ramach Programu Opera-
cyjnego „Infrastruktura i Êrodowisko” w okre-
sie 2007–2012.

Praca sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci. W pierw-
szej cz´Êci scharakteryzowano pod wzgl´dem
iloÊciowym i jakoÊciowym zasoby i potrzeby
wodne w lasach nizinnych zarzàdzanych przez
Lasy Paƒstwowe, okreÊlono wp∏yw systemów
ma∏ej retencji na bioró˝norodnoÊç ekosyste-
mów leÊnych oraz przedstawiono obecny stan
i potrzeby gospodarki wodnej oraz retencjo-
nowania wód w lasach nizinnych. Potrzeba
ingerencji w warunki wodne siedlisk leÊnych
wynika z udokumentowanych trendów zmniej-
szania si´ zasobów wodnych terenów leÊnych.
Przejawem tego jest wieloletnia tendencja ob-
ni˝ania poziomów wód gruntowych, szczegól-
nie na siedliskach wilgotnych oraz zmniejsza-
jàce si´ odp∏ywy rzeczne. W∏aÊciwa ocena
potrzeb i mo˝liwoÊci zmian stosunków wod-
nych siedlisk wymaga dobrego rozpoznania
parametrów poszczególnych kompleksów leÊ-
nych. Wa˝nymi elementami sà:
• stwierdzenie post´pujàcych zmian zasobów

wodnych,

• objawy zachwianej równowagi ekosyste-
mów leÊnych,

• udokumentowane rezerwy w bilansie wod-
nym.

Druga cz´Êç opracowania zawiera ogól-
nà charakterystyk´ i ocen´ metod zwi´ksza-
nia retencji wodnej na terenach leÊnych wraz
ze szczegó∏owà charakterystykà przyj´tych
w projekcie metod i rozwiàzaƒ szczegó∏o-
wych. Zaplanowane w projekcie przedsi´-
wzi´cia podzielono na trzy grupy dzia∏aƒ:
• renaturyzacj´ obszarów wodno-b∏otnych,
• odbudow´ systemów nawadniajàcych oraz

przebudowa systemów odwadniajàcych,
• budow´ obiektów retencjonowania wody.

W koƒcowej cz´Êci okreÊlono dzia∏ania
majàce na celu usuni´cie lub ograniczenie ne-
gatywnego wp∏ywu na stan Êrodowiska natu-
ralnego. Wskazano na nast´pujàce kierunki
rozwiàzaƒ:
• stosowanie du˝ej iloÊci niewielkich obiektów

hydrotechnicznych,
• wybór budowli technicznych ∏atwych w ob-

s∏udze,
• wykorzystanie do nawodnieƒ istniejàcej sie-

ci rowów melioracyjnych,
• skoordynowanie rozwiàzaƒ projektowych

w ramach zlewniowej gospodarki wodnej.



Celem pracy by∏o przedstawienie sposo-
bu wytworzenia preparatów biologicznych
oraz opracowanie metody inokulacji, czyli
sztucznego zaka˝ania grzybnià wybranych
grzybów rozk∏adajàcych drewno, pniaków li-
Êciastych nast´pujàcych gatunków drzew: ol-
chy, topoli i klonu.

Preparaty biologiczne wytworzono w la-
boratorium ZFL IBL wykorzystujàc metod´

opracowanà przez Rykowskiego i Sierot´
(1977). W preparatach biologicznych u˝yto
izolaty nast´pujàcych gatunków grzybów roz-
k∏adajàcych drewno: boczniaka ostrygowate-
go [Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kumm.],
zimówki aksamitnotrzonowej [Flammulina ve-
lutipes (Curt. ex Fr.) Sing.] oraz korownicy ol-
brzymiej [Phanerochaete gigantea (Fr.: Fr.)
Rattan et al., syn. P. gigantea (Fr.: Fr.) Jülich].
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Leonardo Da Vinci, Pilot projects, WALTER, SK/05/B/F/PP – 177435 570 973: Ocena i wdro-
˝enie materia∏ów szkoleniowych w zakresie gospodarowania wodà. Okres realiza-
cji: 2005–2007; Zak∏ad Siedliskoznawstwa; autorzy: dr in˝. Andrzej Boczoƒ, dr in˝. Magdale-
na Janek, mgr in˝. Micha∏ Wróbel.

27-U-13: Opracowanie metody inokulacji pniaków liÊciastych za pomocà grzybów oraz
przygotowanie preparatów biologicznych. Okres realizacji: 2007; Zak∏ad Fitopatolgii LeÊ-
nej; autor: dr in˝. Anna ̊ ó∏ciak.

W latach 2005–2007 Instytut Badawczy
LeÊnictwa uczestniczy∏ w mi´dzynarodowym
projekcie dotyczàcym nauczania w zakresie
gospodarki wodnej z wykorzystaniem techno-
logii e-learning. Projekt o charakterze pilota-
˝owym by∏ finansowany przez Uni´ Europej-
skà i obejmowa∏ nast´pujàce zadania:
• Stworzenie efektywnej informatycznej infra-

struktury nauczania opartej na ICT (Informa-
tion and Communications Technology) i za-
wierajàcej si´ w Virtual Learning Environment.

• Opracowanie 6 tematycznych modu∏ów na-
uczania i ich ocen´.

• Przeprowadzenie kursów online z wykorzy-
staniem opracowanych modu∏ów, majàce na
celu przetestowanie mo˝liwoÊci, kompatybil-
noÊci i poprawnoÊci stworzonego systemu.

• Przeprowadzenie kursów e-learning dla po-
tencjalnych u˝ytkowników systemu: admini-
stracji paƒstwowej, zarzàdów wodnych, stu-
dentów szkó∏ wy˝szych, itp.

Poszczególne modu∏y nauczania mo˝na
scharakteryzowaç nast´pujàco:

Modu∏ 1 „Hydrologia i zasoby wodne”
obejmuje najwa˝niejsze zagadnienia me-
teorologii, klimatologii, hydrologii, wyst´po-
wanie zjawisk ekstremalnych i podstawowe
koncepcje cyrkulacji wody w naturze w odnie-
sieniu do systemu gleba–roÊlinnoÊç–atmosfe-

ra. Dostarcza informacji pomagajàcych w ro-
zumieniu i stosowaniu wybranych modeli ma-
tematycznych s∏u˝àcych do oceny procesów
odp∏ywu opadów.

Modu∏ 2 „Wykorzystanie i ochrona zaso-
bów wodnych” okreÊla mo˝liwoÊci (sposoby)
monitorowania jakoÊci i iloÊci zasobów wod-
nych, systemu ochrony zasobów wodnych,
oczyszczania zanieczyszczonej wody i popra-
wy jakoÊci wód powierzchniowych, wymogów
i standardów dostarczania wody niezb´dnej
dla ludnoÊci, przemys∏u i rolnictwa oraz oma-
wia przepisy prawne obowiàzujàce w zakresie
ochrony i wykorzystywania zasobów wodnych
oraz zarzàdzania jakoÊcià i iloÊcià zasobów
wodnych.

Modu∏ 3 „Zintegrowana gospodarka wod-
na” przedstawia mo˝liwoÊci wspó∏dzia∏ania
i wykorzystania zasobów wodnych w po∏àcze-
niu z innymi zasobami naturalnymi i dzia∏alno-
Êcià spo∏eczno-ekonomicznà. Modu∏ pokazuje
mo˝liwoÊci opracowania regionalnych progra-
mów zrównowa˝onego rozwoju uwzgl´dniajà-
cych wzajemne powiàzania w planowaniu go-
spodarki wodnej z innymi przestrzennymi
i regionalnymi planami rozwoju.

Modu∏ 4 „Siedliska cieków wodnych i rewi-
talizacja rzek” przedstawia problematyk´ m.in.
z∏o˝onoÊci przyrodniczo-krajobrazowej dolin



rzecznych, koncepcji dotyczàcych zró˝nico-
wania rzeki na trasie jej biegu (krainy rzeczne,
teoria river continuum), waloryzacji dolin
rzecznych w Êwietle wymogów Ramowej Dy-
rektywy Wodnej, metod badania flory i fauny
oraz podstawowych metod rewitalizacji oraz
renaturyzacji rzek.

Modu∏ 5 „Ârodki ochrony przed powodzià
i ograniczenie skutków powodzi” zawiera nie-
zb´dne informacje o przyczynach powodzi,
ich przebiegu, prognozie krytycznych sytuacji
i administracyjnych jednostkach zapobiegania
powodzi. Mówi o metodach zapobiegania sy-
tuacjom powodziowym i organizacji ochrony
przed powodziami. Omawia tak˝e prawne
uwarunkowania ochrony przeciwpowodziowej
w Êwietle przepisów Unii Europejskiej.

Modu∏ 6 „Naturalne i sztuczne ekosyste-
my mokrad∏owe i ich zrównowa˝one wykorzy-
stanie” ma na celu zapoznanie studentów
z rolà mokrade∏ w regulacji obiegu wody
w zlewni rzecznej, z zasadami gospodarcze-
go u˝ytkowania mokrade∏ oraz z mo˝liwoÊcia-
mi wykorzystania mokrade∏ do poprawy jako-
Êci wód w ciekach i zbiornikach wodnych.

W projekcie uczestniczy∏o 11 jednostek
naukowych, edukacyjnych i in˝ynieryjnych re-
prezentujàcych S∏owacj´, Czechy, Niemcy,
W´gry i Polsk´. 

W ramach oceny i wdro˝enia opracowa-
nych modu∏ów nauczania zorganizowano
w Na∏´czowie w dniach 17–19 paêdzierni-
ka 2007 r. spotkanie robocze z potencjalnymi
u˝ytkownikami. Uczestniczyli w nim przed-
stawiciele Lasów Paƒstwowych, Centrum
Koordynacji Projektów Ârodowiskowych,
Biura Urzàdzania Lasu i Geodezji LeÊnej,
Instytutu Badawczego LeÊnictwa i uczelni
wy˝szych: Szko∏y G∏ównej Gospodarstwa
Wiejskiego, Akademii Rolniczej w Pozna-
niu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wro-
c∏awiu, Uniwersytetu Warmiƒsko-Mazurskie-
go w Olsztynie. Na spotkaniu przedstawiono
opracowane modu∏y nauczania i podj´to dys-
kusj´ na temat mo˝liwoÊci zastosowania
przedstawionego systemu nauczania dla po-
trzeb administracji leÊnej.

Oficjalna strona projektu znajduje si´ pod
adresem: 
http://www.fem.uniag.sk/ water_management.
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w Polsce. „Ró˝norodnoÊç biologiczna
owadów Polski – aktualny stan badaƒ
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20–22.09.2007, Polskie Towarzystwo En-
tomologiczne, 2007: 5–6.

Hilszczaƒski J.: Nowe dla wiedzy gatunki owa-
dów odkryte przez pracowników Zak∏adu
Ochrony Lasu IBL. [W:] Quo vadis fore-
stry? Materia∏y Mi´dzynarodowej Kon-
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empferi Sorg.) oraz ich mieszaƒców za
pomocà markerów genetycznych. [W:]
Mat. konf.: III Krajowy Kongres Biotechno-
logii, Poznaƒ, 09–12.09.2007: 230 (abs-
tract).

Klocek A., Grzywacz A.: Problemy nauk leÊ-
nych. [W:] Quo vadis forestry? Materia∏y
Mi´dzynarodowej Konferencji S´kocin
Stary, 29–30.06.2006 r. Instytut Badawczy
LeÊnictwa, S´kocin Stary, 2007: 456–472.

Kolk A., Grodzki W.: G∏ówne problemy ochro-
ny lasu w Polsce w roku 2006 i prognoza
na rok 2007. [W:] Mat. konf.: Škodliví čini-
telé v lesích Česka 2006/2007, Průhoni-
ce, 10.04.2007: 31–37.

Kolk A.: Potrzeba badaƒ nad selekcjà odpor-
noÊciowà drzew leÊnych. [W:] Quo vadis
forestry? Materia∏y Mi´dzynarodowej Kon-
ferencji S´kocin Stary, 29–30.06.2006 r.
Instytut Badawczy LeÊnictwa, S´kocin
Stary, 2007: 551–555.
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„Seed orchard conference”, Umeˆ (Szwe-
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LeÊnego (PMSL) w badaniach Instytutu
Badawczego LeÊnictwa. [W:] Quo vadis
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Markiewicz P.: Problems with seed production
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∏àczonych drzewostanów nasiennych,
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2007: 39–48.

Oszako T., Orlikowski L. B., Trzewik A., Orli-
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w szkó∏kach i drzewostanach leÊnych.
[W:] Mat. konf.: „Mo˝liwoÊci ograniczania
zamierania drzewostanów liÊciastych me-
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na przyczyna obecnego zjawiska zamie-
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45 (abstract).
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Su∏kowska M.: Wild service tree (Sorbus tor-
minalis (L.) Cranz) important, disappe-
ared and endangered species in Poland.
Konferencja mi´dzynarodowa: „Euro-
pean botanic gardens together towards
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Research Institute, Warsaw, 2007: 139-
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re in Poland. [W:] Proceedings of the 4th
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fire risk”, 2007: 66 (abstract).

Tyszka J.: Kszta∏towanie si´ zasobów wod-
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Materia∏y Mi´dzynarodowej Konferencji
S´kocin Stary, 29–30.06.2006 r. Instytut
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Wójcik J.: Zasoby w´gla organicznego w gle-
bach leÊnych i ich zmiany. Problemy me-
todyczne i wiarygodnoÊç danych w aspek-
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leÊnej w kszta∏towaniu bilansu w´gla
w ekosystemach leÊnych w Polsce”, War-
szawa, 18.12.2006 r., 2007: 85–99.
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Warszawa, 2007: 18: 260–261 (abstract).
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cyjnych w zale˝noÊci od celu gospodar-
stwa leÊnego. [W:] Quo vadis forestry?
Materia∏y Mi´dzynarodowej Konferencji
S´kocin Stary, 29–30.06.2006 r. Instytut
Badawczy LeÊnictwa, S´kocin Stary,
2007: 449–454.

Zajàczkowski G., Zaperty E.: Propozycja za-
sad waloryzacji kompleksów leÊnych pod
wzgl´dem mo˝liwoÊci lokalizowania
w nich dróg ko∏owych publicznych rangi
krajowej i wojewódzkiej. Konferencja:
„Wspó∏praca i koordynacja w zakresie
geoinformacji dla zrównowa˝onego roz-
woju w Polsce i Europie”, Warszawa,
06–08.11.2007 r. [W:] Roczniki Geomaty-
ki, 2007, V (7): 91–99.

G∏az J., Czerepko J., Jab∏oƒski T., Zajàczkow-
ski J., Zajàczkowski G.: Kierunki dosko-
nalenia zasad urzàdzania lasu dla reali-
zacji trwale zrównowa˝onej gospodarki
leÊnej. [W:] Mat. konf.: Urzàdzanie lasu
w s∏u˝bie polskiego leÊnictwa, Rogów,
12–13.04.2007: 25–37.
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noÊci lasu. [W:] Quo vadis forestry? Mate-
ria∏y Mi´dzynarodowej Konferencji S´ko-
cin Stary, 29–30.06.2006 r. Instytut Ba-

dawczy LeÊnictwa, S´kocin Stary, 2007:
193–200.
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2.2.2.  Recenzje i opinie

Dmyterko E.: Ocena dorobku naukowego
i rozprawy habilitacyjnej dr. in˝. Micha∏a
Zasady pt.: „Zastosowanie modeli wzro-
stu do prognozowania d∏ugookresowych
zmian zasobów leÊnych na podstawie da-
nych z wielkoobszarowej inwentaryzacji
lasu” – dla Wydzia∏u LeÊnego SGGW.

Gutowski J. M.: Ocena dorobku naukowego
doc. dr. Vadima Tsinkevicha ubiegajàcego
si´ o stypendium z Kasy im. Józefa Mia-
nowskiego – Fundacji Popierania Nauki,
– na proÊb´ zainteresowanego.

Gutowski J. M.: Recenzja rozprawy doktor-
skiej mgr. Daniela Kubisza pt.: „Oedemeri-
dae i Scraptiidae Polski (Coleoptera, Te-
nebrionidae)” – dla Instytutu Systematyki
i Ewolucji Zwierzàt PAN w Krakowie.

Gutowski J. M.: Recenzja rozprawy doktor-
skiej mgr Darii Bajerlein pt.: „Foreza Uro-
podina (Acari: Mesostigmata) na koprofa-
gicznych i koprofilnych chrzàszczach”
– dla Wydzia∏u Biologii Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kocel J.: Recenzja rozprawy doktorskiej mgr.
in˝. Grzegorza Lenarta pt.: „Wp∏yw podat-
ków na sytuacj´ finansowà Paƒstwowego
Gospodarstwa LeÊnego Lasy Paƒstwo-
we” – dla Rady Naukowej IBL.

Malinowski H.: Recenzja rozprawy doktorskiej
mgr. in˝. Huberta Sytykiewicza pt.: „Bio-
chemiczne i anatomiczne aspekty ˝ero-
wania mszycy czeremchowo-zbo˝owej
(Ropalosiphum padi L.) na ˝ywicielu pier-
wotnym” – dla Wydzia∏u Rolniczego Aka-
demii Podlaskiej w Siedlcach.

Malinowski H.: Recenzja rozprawy habilitacyj-
nej dr Iwony Skrzecz pt.: „Bakulowirusy
wybranych gatunków leÊnych owadów li-
Êcio˝ernych i ich aktywnoÊç biologiczna”
– dla Rady Naukowej IBL.

Malinowski H.: Recenzja rozprawy habilitacyj-
nej dr Maryli Szczepanik pt.: „Syntetyczne
zwiàzki z ugrupowaniem laktonowym jako
deterenty pokarmowe stonki ziemniacza-

nej Leptinotarsa decemlineata Say” – dla
Wydzia∏u Biologii i Nauk o Ziemi Uniwer-
sytetu Miko∏aja Kopernika w Toruniu.

Sierota Z.: Recenzja rozprawy doktorskiej
mgr. in˝. Adama Kowalczyka pt.: „Wybra-
ne aspekty fitopatologiczne przechowy-
wania nasion sosny zwyczajnej (Pinus sy-
lvestris L.)” – dla Wydzia∏u LeÊnego AR
w Poznaniu.

Suwa∏a M.: Ocena dorobku naukowego i roz-
prawy habilitacyjnej dr. in˝. Krzysztofa Ja-
b∏oƒskiego pt.: „Optymalizacja sposobów
realizacji procesu technologicznego po-
zyskiwania i zrywki drewna na okreÊlo-
nym obszarze leÊnym” – dla Wydzia∏u
LeÊnego AR w Poznaniu.

Suwa∏a M.: Ocena dorobku naukowego i roz-
prawy habilitacyjnej dr. in˝. Waldema-
ra Gila pt.: „Badania porównawcze
ciàgników rolniczych jako Êrodków zryw-
kowych w wybranych zak∏adach us∏ug
leÊnych” – dla Wydzia∏u LeÊnego AR
w Krakowie.

Zajàc S.: Recenzja rozprawy doktorskiej mgr.
in˝. Krzysztofa Chojnackiego pt.: „Prze-
kszta∏cenia rynku przyjazdowej turystyki
∏owieckiej w Polsce oraz jej charakterysty-
ka jako segmentu pozaprodukcyjnych
funkcji lasu na przyk∏adzie Regionalnej
Dyrekcji Lasów Paƒstwowych w Poznaniu
w latach 1996–2005” – dla Wydzia∏u LeÊ-
nego AR w Poznaniu.

Zajàczkowski J.: Recenzja rozprawy doktor-
skiej mgr in˝. Izabeli Pigan pt.: „Wp∏yw
wybranych sposobów przygotowania gle-
by na wzrost i rozwój upraw sosnowych
w warunkach siedlisk wilgotnych” – dla
Wydzia∏u LeÊnego SGGW.

Zajàczkowski K.: Recenzja opracowania pt.:
„Wykorzystanie mieszaƒców mi´dzyro-
dzajowych otrzymanych przez krzy˝owa-
nie wierzby z topolà (Salix×Populus) do
zwi´kszenia wydajnoÊci biomasy oraz od-
pornoÊci na susz´” – dla Ministerstwa Na-



uki i Szkolnictwa Wy˝szego, Dep. Badaƒ
na Rzecz Gospodarki.

Ponadto pracownicy Instytutu wykonali 26
recenzji wydawniczych oraz 34 recenzje pro-
jektów badawczych, w tym:
• recenzje wydawnicze: Borkowski J. – 3, Bo-

rowski Z. –1, Czerepko J. – 1, Dmyterko E.
– 1, Dobrowolska D. – 3, Gutowski J. M. – 6,

Hilszczaƒski J. – 1, Kowalczyk J. – 1, No-
wakowska J. – 2, Pierzgalski E. – 2, Ra-
chwald W. – 1, Sierota Z. –1, Szo∏tyk G. – 1,
Zajàc S. – 1, Zajàczkowski J. – 1.

• recenzje projektów badawczych: Kolk A.
– 4, Niemtur S. – 17, Pierzgalski E. – 3, Sie-
rota Z. – 3, Suwa∏a M. – 4, Zajàczkowski J.
– 3.

• inne recenzje: Zajàczkowski J. – 2.
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2.2.3.  Opracowania redakcyjne

Evans H. F., Oszako T.: IUFRO Unit 7.03.12
Monograph. Alien Invasive Species and
International Trade. Forest Research
Institute, Warsaw, 2007 – redakcja na-
ukowa.

Gil W., Broda J.: Dzieje najnowsze leÊnictwa
w Polsce 1918–2006. T. I, II – redakcja.

G∏owacka B.: Ârodki ochrony roÊlin zalecane
do stosowania w leÊnictwie w roku 2008,
IBL, Analizy i Raporty nr 9, Instytut Ba-
dawczy LeÊnictwa, S´kocin Stary, 2007
– redakcja.

Oszako T.: Konferencja naukowa. Mo˝liwoÊci
ograniczania zamierania drzewostanów
liÊciastych metodami hodowlano-ochron-
nymi. Puszczykowo, LeÊny OÊrodek
Szkoleniowy, 14–15 listopada 2005 r.
CILP, Warszawa, 2007 – redakcja na-
ukowa.

Sierota Z.: Quo vadis, forestry? Materia∏y Mi´-
dzynarodowej Konferencji, S´kocin Sta-
ry, 29–30 czerwca 2006 r. Instytut Badaw-
czy LeÊnictwa, S´kocin Stary, 2007
– redakcja naukowa.



Wspó∏praca naukowa Instytutu Badaw-
czego LeÊnictwa z innymi oÊrodkami nauko-
wymi w kraju polega∏a przede wszystkim na:
• wspólnej realizacji tematów,

• wymianie doÊwiadczeƒ oraz wzajemnej
konsultacji i informacji,

• prowadzeniu wyk∏adów.
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3.  WSPÓ¸PRACA NAUKOWA

3.1.  Wspó∏praca z krajowymi instytucjami naukowymi

Instytucja
współpracująca

Tematyka współpracy
Jednostka 

organizacyjna IBL

1 2 3

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA 
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE, 
Wydział Leśny

Analiza kształtowania się zagrożenia pożaro-
we go w lasach.

Samodzielna Pracow-
nia Ochrony Przeciw-
pożarowej Lasu

Konsultacja i pomoc we wdrożeniu modelu 
wie lofunkcyjnego leśnictwa w rejonie uprze-
mys łowionym.

Zakład Urządzania 
i Monitoringu Lasu

Plantacyjna uprawa szybko rosnących drzew 
leśnych.

Zakład Genetyki i Fiz-
jologii Drzew Leśnych

Wycena nieruchomości leśnych oraz współ-
czesne problemy gospodarki leśnej.

Zakład Ekonomiki 
i Polityki Leśnej

Analiza czasowo-przestrzenna gradacji głów-
nych foliofagów sosny na terenie Puszczy 
No teckiej.

Zakład Ochrony Lasu

Wspólna realizacja tematu badawczego 
dotyczącego jakościowych wskaźników oceny 
stanu lasu.

Zakład Urządzania 
i Monitoringu Lasu

Konsultacje naukowe dotyczące 
produkcyjności lasu.

Zmiany ilościowo-jakościowe w zgrupowa-
niach entomofauny epigeicznej powstałe po 
za bie gach ratowania lasu przed szkodliwymi 
owa da mi liściożernymi sosny z wykorzysta-
niem środ ków ochrony roślin z grupy inhibito-
rów syn tezy chityny.

Zakład Ochrony Lasu

Badania populacyjnej zmienności buka pospo-
li tego (Fagus sylvatica L.) w Polsce (wzrost 
i rozwój populacji w okresie młodnika).

Zakład Genetyki 
i Fizjologii Drzew 
Leśnych

Realizacja programu testowania potomstwa 
WDN, DD, PN, PUN w ramach Programu 
za chowania leśnych zasobów genowych 
i ho dow li selekcyjnej drzew leśnych na lata 
1991–2010.
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1 2 3

AKADEMIA ROLNICZA 
IM. H. KOŁŁĄ TAJA W KRAKOWIE, 
Wydział Leśny

Konsultacja naukowa o zastosowaniu technik 
geoinformatycznych w leśnictwie.

Zakład Urządzania 
i Monitoringu Lasu

Wspólna realizacja tematu badawczego doty-
czącego jakościowych wskaźników oceny 
sta nu lasu.

Populacyjna zmienność buka pospolitego 
(Fagus sylvatica L.) w Polsce (wzrost i rozwój 
populacji w okresie młodnika).

Zakład Genetyki 
i Fizjologii Drzew 
Leśnych

AKADEMIA ROLNICZA 
IM. A. CIESZKOWSKIEGO 
W POZNANIU, 
Wydział Leśny

Realizacja programu testowania potomstwa 
WDN, DD, PN, PUN w ramach Programu za-
chowania leśnych zasobów genowych i ho dow li 
selekcyjnej drzew leśnych na lata 1991–2010.

Wycena zasobów leśnych. Zakład Ekonomiki 
i Polityki Leśnej

Badania pilarek. Zakład Użytkowania 
Lasu

Realizacja programu badawczego dotyczą ce go 
jakościowych wskaźników oceny stanu lasu.

Zakład Urządzania 
i Monitoringu Lasu

AKADEMIA PODLASKA W SIEDLCACH,
Wydział Rolniczy

Konsultacje w zakresie biochemicznych i ana-
tomicznych aspektów żerowania mszyc.

Zakład Ochrony Lasu

UNIWERSYTET GDAŃSKI, 
Instytut Biotechnologii, 
Katedra Wirusologii Molekularnej

Wirusy patogeniczne dla owadów leśnych.

UNIWERSYTET IM. MIKOŁAJA KOPER-
NIKA W TORUNIU, Wydział Biologii 
i Nauk o Ziemi

Konsultacje dotyczące działania repelentów 
pokarmowych.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZUR SKI 
W OLSZTYNIE, 
Wydział Kształ to wa nia 
Środowiska i Rolnictwa

Konsultacje na temat zwalczania szkodników 
glebowych i mszyc.

UNIWERSYTET WARSZAWSKI Współpraca w Krajowej Sieci Informacji o Bio-
różnorodności (KSIB).

Zakład Lasów Natu-
ralnych

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, 
Instytut Chemii

Badania składu niektórych metabolitów wtór-
nych, wydzielonych z drzew znajdujących 
się w ogniskach gradacyjnych liściożernych 
szkod ników sosny i dębu.

Zakład Ochrony Lasu

POLSKA AKADEMIA NAUK, 
Instytut Chemii Fizycznej i Insty-
tut Chemii Organicznej, Zakład 
Doświadczalny „Chemipan”

Identyfi kacja związków zapachowych wydzie-
lanych przez samce i samice przypłaszczka 
granatka i opiętka dwuplamkowego. Badania 
nad atraktantami (feromonami chrabąszcza 
kasztanowca i chrabąszcza majowego).

Zakład Ochrony Lasu
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1 2 3

POLITECHNIKA ŁÓDZKA, 
Wydział Biotechnologii i Nauk 
o Żywności

Badania zawartości monoterpenów w kwia-
tostanach i igliwiu sosny.

Zakład Ochrony Lasu

INSTYTUT CELULOZOWO-PAPIERNICZY 
W ŁODZI

Ocena przydatności drewna pochodzącego 
z plantacji drzew szybko rosnących do produk-
cji mas włóknistych dla przemysłu celulozo-
wo-papierniczego.

Zakład Genetyki 
i Fizjologii Drzew 
Leśnych

INSTYTUT DENDROLOGII PAN 
W KÓRNIKU,
Zakład Genetyki Populacyjnej

Populacyjna zmienność buka pospolitego 
(Fagus sylvatica L.) w Polsce (wzrost i rozwój 
populacji w okresie młodnika).

Realizacja programu testowania potomstwa 
WDN, DD, PN, PUN w ramach Programu 
za chowania leśnych zasobów genowych 
i ho dow li selekcyjnej drzew leśnych na lata 
1991–2010.

Badania zawartości cukrów, skrobi i związków 
fenolowych w kwiatostanach oraz igliwiu 
sosny.

Zakład Ochrony Lasu

INSTYTUT METEOROLOGII 
I GOSPODARKI WODNEJ

Osłona meteorologiczna oraz przekazywanie 
charakterystyk pogodowych do wykorzysta-
nia w analizach dotyczących monitorowania 
zagrożenia pożarowego lasu.

Samodzielna Pracow-
nia Ochrony Przeciw-
pożarowej Lasu

INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO 
W WARSZAWIE

Ocena skuteczności działania form 
użytkowych zawierających feromon płciowy 
szrotówka kasztanowcowiaczka.

Zakład Ochrony Lasu

INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA 
W POZNANIU

Badania i ocena możliwości wykorzystania 
drewna pochodzącego z plantacji modrzewio-
wych.

Zakład Genetyki 
i Fizjologii Drzew 
Leśnych

INSTYTUT BIOLOGII I OCHRONY 
ŚRODOWISKA W TORUNIU, 
Zakład Ekologii Zwierząt 

Systematyka i biologia wybranych grup mo-
tyli.

Zakład Ochrony Lasu

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI 
I POMIARÓW

Przygotowanie projektu „Monitorowanie i pro-
gnozowanie priorytetowych innowacyjnych 
tech nologii dla zrównoważonego rozwoju 
wo je wództwa mazowieckiego” (Foresight 
Mazovia).

Samodzielna Pracow-
nia Ochrony Przeciw-
pożarowej Lasu

BIBLIOTEKA NARODOWA Aktualizacja  „Centralnego Katalogu Zagranicz-
nych Wydawnictw Ciągłych w Bibliotekach 
Pol skich [ARKA]” i „Centralnego Katalogu 
Ksią żek Zagranicznych”.

Zakład Informacji 
Naukowej

OŚRODEK PRZETWARZANIA 
INFORMACJI

Zasilanie zmodyfi kowanego Krajowego Sys te-
mu Informacji o Pracach Badawczych SYNA BA 
kartami informacyjnymi o pracach n auko wo-
-badawczych wykonywanych w Instytucie.



W roku 2007 Instytut prowadzi∏ wspó∏pra-
c´ dwustronnà i wielostronnà z 14 krajami

oraz uczestniczy∏ w realizacji 14 programów
badawczych.
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3.2.1.  Wspó∏praca dwustronna

3.2.  Wspó∏praca mi´dzynarodowa

1 2 3

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY, 
Normalizacyjna Komisja Prob-
lemowa nr 242 ds. Informacji 
i Dokumentacji

Terminologia, kompozycja, identyfi kacja i opis 
dokumentów, kodowanie, konwersja pism, 
ję zy ki informacyjno-wyszukiwawcze, przecho-
wy wa nie i konserwacja dokumentów oraz za-
sto sowa nie komputerów.

Zakład Informacji 
Naukowej

BIURO URZĄDZANIA LASU I GEODEZJI 
LEŚNEJ W KRAKOWIE

Konsultacje i pomoc we wdrożeniu modelu 
wielofunkcyjnego leśnictwa w rejonie uprze-
mys łowionym.

Zakład Urządzania 
i Monitoringu Lasu

CENTRUM BADAŃ EKOLOGICZNYCH 
PAN W DZIEKANOWIE LEŚNYM

Matematyczny model dynamiki populacji 
strzy goni choinówki do prognozowania ryzyka 
wy stą pienia gradacji w drzewostanach sosno-
wych Polski.

Zakład Ochrony Lasu

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE 
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
W JÓZEFOWIE K/OTWOCKA

Opracowanie środka zwilżającego do gasze-
nia pożarów lasu.

Samodzielna Pracow-
nia Ochrony Przeciw-
pożarowej Lasu

RDLP KATOWICe,
Nadleśnictwo Rybnik

Konsultacje i pomoc we wdrożeniu modelu 
wielofunkcyjnego leśnictwa w rejonie uprze-
my słowionym.

Zak ad Urządzania 
i Monitoringu Lasu

Kraj
Instytucja 

współpracująca
Tematyka współpracy

Jednostka 
organizacyjna IBL

1 2 3 4

Czechy Instytut Badawczy 
Leśnictwa i Łowiectwa, 
Jiloviště – Strnady

Dwustronne spotkania przygraniczne w celu 
wymiany informacji o zagrożeniach i przeka-
zanie prognozy występowania ważniejszych 
szkodników leśnych i chorób infekcyjnych.

Zakład Ochrony 
Lasu

Francja Krajowy Instytut Nauk 
Rolniczych

Współpraca w ramach projektu BioSoil oraz 
udział w programie kontroli jakości laborato-
riów badawczych.

Zakład Siedlisko-
znawstwa

Zakład Selekcji i Hodowli 
Drzew Leśnych, INRA 
Orlean

Populacyjna zmienność oraz identyfi kacja wy-
branych pochodzeń sosny zwyczajnej i świer-
ka pospolitego na podstawie analiz DNA.

Zakład Genetyki 
i Fizjologii Drzew 
Leśnych

Hiszpania Instytut Biologii Moleku-
larnej i Tkankowej Roś-
lin Uniwersytetu Poli-
tech nicznego, Walencja

Konsultacje i wymiana informacji naukowej, 
te matyka: Zastosowanie techniki mikromacie-
rzy DNA w badaniu ekspresji genów u gatun-
ków drzewiastych.
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1 2 3 4

Hiszpania Dyrekcja Generalna 
ds. Solidarności 
z Mło dzie żą Rządu 
Regio nal ne go 
w Galicji, 
Hiszpania

Zaangażowanie społeczeństwa w zapobiega-
nie i zwalczanie pożarów lasu.

Samodzielna Pra-
cownia Ochrony 
Przeciwpożarowej 
Lasu

Holandia Uniwersytet w Wagenin-
gen 

Wspólna tematyka badawcza, konsultacje. Zakład Ekologii 
Lasu i Łowiectwa

Kanada Kanadyjska Służba 
Leśna, 
Nowy Brunszwik

Testowanie różnych pułapek i środków 
wabią cych (w Kanadzie, Szwajcarii 
i w Polsce w Pusz czy Białowieskiej) na 
zawleczoną z Eu ro py do Ka nady kózkę, 
będącą tam po waż nym szkod nikiem 
świerków.

Zakład Lasów 
Naturalnych

Litwa Litewski Instytut 
Badaw czy Leśnictwa, 
Kowno

Wymiana informacji o zagrożeniach ekosys-
temów leśnych przez szkodliwe owady.

Zakład Ochrony 
Lasu

Niemcy Instytut Chemii im. Maxa 
Plancka Uniwer sy te tu 
we Fryburgu 

Monitorowanie zagrożenia pożarowego lasu 
w Polsce.

Samodzielna Pra-
cownia Ochrony 
Przeciwpożarowej 
LasuŚwiatowe Centrum 

Monitoringu Pożarów, 
Fryburg

Monitorowanie zagrożenia pożarowego lasu 
i opracowywanie raportów o kształtowaniu 
się sytuacji pożarowej w Polsce.

Wyższa Szkoła 
Techniczna, 
Eberswalde

Przygotowania wspólnego rozdziału w książ-
ce dotyczącego przestrzennych i czasowych 
zanieczyszczeń powietrza wskutek pożarów 
lasu powstających w Europie Środkowej 
i Wschodniej.

Konsultacje nt. zagospodarowania drzewosta-
nów sosnowych.

Zakład Hodowli 
Lasu

ICP Forests, Federal 
Research Centre for 
Forestry and Forest 
Products, Hamburg

Monitoring lasu. Ocena stanu lasu w Europie 
w sposób metodycznie zharmonizowany. 

Zakład Urządzania 
i Monitoringu Lasu

Uniwersytet 
Techniczny, 
Drezno. Instytut 
Gleboznawstwa 
i Siedliskoznawstwa

Przygotowanie wspólnego projektu badaw-
cze go do konkursu w ramach 7PR dotyczące-
go wpływu zmian klimatycznych na bio róż no-
rodność, stabilność i produktywność lasu.

Zakład Ochrony 
Lasu

Instytut Badawczy 
Geisenheim

Konsultacje w zakresie wyboru zestawu fi l-
tru ją cego oraz przeprowadzenie szkolenia 
w te re nie związanego z instalacją systemu 
fi l tra cji wody pobieranej z jeziorka na szkółce 
w Kiej szach w Nadleśnictwie Koło.

Zakład Fitopatolo-
gii Leśnej
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3.2.2.  Wspó∏praca wielostronna

Kraj, organizacja 
międzynarodowa

Instytucja 
współpracująca

Tematyka współpracy
Jednostka 

organizacyjna IBL

1 2 3 4

Czechy Instytut Badawczy 
Leśnictwa i Łowiectwa, 
Jiloviště-Strnady

Problemy ochrony lasu. Opraco wa-
nie metod postępowania ochron-
ne go w drzewostanach dębowych 
chro nicznie uszkadzanych przez 
mier ni kowce, zwójki dębowe i inne 
gatunki owadów (spotkanie trój-
stron ne polsko-czesko-słowackie).

Zakład Ochrony 
Lasu,
Zakład Gospodarki 
Leśnej Regionów 
Górskich

Słowacja Instytut Badawczy 
Leśnictwa, Zwoleń

1 2 3 4

Norwegia Norweski Instytut 
Badawczy

Przygotowanie wspólnego projektu badaw-
cze go dot. dynamiki populacji brudnicy mnisz-
ki i kornika drukarza w ramach Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu 
Fi nansowego Europejskiego Obszaru Gospo-
dar czego.

Zakład Ochrony 
Lasu

Słowacja Instytut Badawczy 
Leśnictwa, Zwoleń

Dwustronne spotkania przygraniczne w celu 
wymiany informacji o zagrożeniach i przeka-
zanie prognozy występowania ważniejszych 
szkodników leśnych i chorób infekcyjnych.

Szwajcaria Uniwersytet Nauk 
Stosowanych, Lullier

Diagnostyka chorób drzew leśnych ze szcze-
gólnym uwzględnieniem patogenów rodzaju 
Phytophthora.

Zakład Fitopatolo-
gii Leśnej

Szwecja Szwedzki Uniwersytet 
Rolniczy, Umeå

Znaczenie martwego drzewa w lesie dla owa-
dów saproksylicznych.

Zakład Ochrony 
Lasu

Dr inż. Jacek Hilszczański – drugi promotor 
doktoratu Fredrika Stenbacka „Plastyczność 
zgrupowań saproksylicznych chrząszczy 
oraz pasożytniczych błonkówek w warun kach 
zaburzeń powodowanych przez gos po dar kę 
leś ną: wskazania dla strategii ochrony”.

Włochy Instytut Leśnictwa 
i Środowiska (IPLA)

Omówienie zasad współpracy w zakresie 
mikoryzacji sadzonek dębu (Quercus robur). 
Przygotowanie partnerskiego projektu w ra-
mach UE.

Zakład Fitopatolo-
gii Leśnej

Wielka 
Brytania

Uniwersytet w Aberdeen, 
Szkocja

Badania nad ekologią nietoperzy w ekosyste-
mach leśnych – konsultacje, prace nad publi-
ka cją, przygotowanie publikacji do druku.

Zakład Ekologii 
Lasu i Łowiectwa

Pera Innovation Limited, 
Leicestershire, Anglia

Sprzęt nowej generacji do wczesnego wykry-
wania i lokalizacji pożarów lasu.

Samodzielna Pra-
cownia Ochrony 
Przeciwpożarowej 
Lasu

Instytut Technologii 
w Wessex, Anglia

Ocena zagrożenia pożarowego lasu.
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3.2.3.  Uczestnictwo w mi´dzynarodowych programach badawczych

1 2 3 4

Słowacja Dyrekcja Słowackich 
Lasów Państwowych,
Krajowe Centrum Leśne, 
Zwoleń

Udział w szkoleniu pt. „Sposoby 
prowadzenia prognozowania wy-
stę powania ważniejszych szkodni-
ków i chorób infekcyjnych drzew 
leśnych na terenie Polski, Słowacji 
i Ukrainy”.

Zakład Ochrony 
Lasu

Ukraina Państwowy Specjalistycz-
ny Zakład Ochrony Lasu,
Państwowe Specjalistycz-
ne Centrum Ochrony,
Ukraiński Państwowy Uni-
wersytet Leśno-Technicz-
ny, Lwów

Nazwa     
Instytucje 

współpracujące
Tematyka współpracy

Jednostka 
organizacyjna IBL

1 2 3 4

COST E42 Przedstawiciele instytucji 
naukowych z 15 krajów 
europejskich

Wzrost gatunków szlachetnych 
drzew liściastych – wymiana informa-
cji, konsultacje, spotkania robocze

Zakład Ekologii 
Lasu i Łowiectwa

COST E51 Przedstawiciele instytucji 
naukowych z 18 krajów 
europejskich

Integracja innowacji i rozwoju poli tyk 
w sektorze leśnym – wymiana infor-
ma cji, konsultacje, spotkania robocze

Zakład Użytkowa-
nia Lasu

COST E52 Przedstawiciele instytucji 
naukowych z 19 krajów 
europejskich

Ocena zasobów genowych buka w 
aspekcie zrównoważonego rozwoju 
lasów – wymiana informacji, konsul-
tacje, spotkania robocze

Zakład Genetyki 
i Fizjologii Drzew 
Leśnych

COST 862 Przedstawiciele instytucji 
naukowych z 16 krajów

Toksyny bakteryjne w zwalczaniu 
owadów – wymiana informacji, kon-
sultacje, spotkania robocze

Zakład Ochrony 
Lasu 

COST 
FP0701

Centrum Ekologii Stosowanej 
Instytutu Agronomii w Lizbonie

Zagospodarowanie pożarzysk w po-
łudniowej Europie

Samodzielna Pra-
cownia Ochrony 
Przeciwpożarowej 
Lasu

COMFOR Projekt Sektorowy (CRP) 
realizowany w ramach 6. 
Programu Ramowego Badań 
i Rozwoju Technicznego Unii 
Europejskiej. 
W 3-letnim projekcie bierze 
udział 21 jednostek z Europy, 
w tym koordynator – Europej-
ska Sieć Przedsiębiorców 
Leśnych (ENFE)

Zintegrowane podejście w rozwiązy-
waniu problemów bezpieczeństwa 
i higieny pracy w działalności ma-
łych i średnich europejskich przed-
się biorstw leśnych. Opraco wa nie 
mode li edukacyjnych, które umoż-
li wią przedsiębiorstwom wy ko nu ją-
cym prace leśne zaadaptowanie 
ergo nomicznych technik pracy. 
Prace służące optymalizacji wyboru 
ergonomicznych technik pracy pod-
czas wykonywania operacji leśnych

Zakład Użytkowa-
nia Lasu
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1 2 3 4

EFORWOOD Projekt Zintegrowany (IP) 
realizowany w ramach 6. 
PR UE. W 4-letnim projekcie 
bierze udział 38 jednostek 
z całego świata, w tym koor-
dynator – Szwedzki Instytut 
Badawczy Leśnictwa 
Skogforsk

Stworzenie narzędzia wspomagają-
ce go proces decyzyjny w łańcuchu 
leś no-drzewnym (od lasu po prze-
mysł drzewny), uwzględniającego 
ocenę wpływu trwałego i zrównowa-
żonego leśnictwa na sektor drzew-
ny w Europie. Opracowanie cha-
rak te rys tyki i analiza porównaw cza 
istniejących systemów oraz przysz-
łych strategii zagospodarowania 
lasu oraz charakterystyka głównych 
zagrożeń abiotycznych i biotycz nych

Zakład Gospodarki 
Leśnej Regionów 
Górskich

EVOLTREE Sieć Doskonałości (NoE) w 
ra mach 6. PR UE. W 4-let-
nim pro jekcie biorą udział 24 
jednost ki mające status part-
ne ra oraz 18 jednostek ma-
ją cych status strony trzeciej. 
Koordynatorem jest Krajowy 
Instytut Nauk Rolniczych 
(INRA), Francja

Zastosowanie genomiki w połącze-
niu z tradycyjnymi metodami opisu 
zmienności w celu zbadania proce-
sów zachodzących w populacjach. 
Opracowanie sposobów efektywniej-
szej ochrony różnorodności ekosys-
temów lądowych i zapewnienie ich 
trwałości. Zrozumienie dynamiki 
bio róż norodności na poziomie eko-
sys te mu przez zbadanie całego 
spek trum zmien ności gatunkowej 
i ich wza jem nych interakcji

Zakład Genetyki 
i Fizjologii Drzew 
Leśnych

FIRE PARA-
DOX

Projekt Zintegrowany w ra-
mach 6. PR UE. W 4-letnim 
projekcie bierą udział 32 
jednostki z całego świata, 
w tym koordynator – Instytut 
Agronomii, Portugalia

Opis matematyczno-fi zyczny proce-
su spalania w środowisku leśnym 
z prak tycznym wykorzystaniem wy ni-
ków badań w celu minimalizowania 
start popożarowych i celowego sto-
sowania ognia w gospodarce leśnej

Samodzielna Pra-
cownia Ochrony 
Przeciwpożarowej 
Lasu

FOREST 
FOCUS

Komisja Europejska, Bruk-
sela, Ispra, Włochy

Wymiana informacji z zakresu poża-
rów lasu i monitorowania zagro że-
nia pożarowego w krajach UE

Samodzielna Pra-
cownia Ochrony 
Przeciwpożarowej 
Lasu

JRC, Wspólne Centrum Ba-
daw cze Unii Europejskiej. In-
stytut Środowiska i Trwałe go 
Rozwoju, Ispra, Włochy

Współpraca dotycząca stworzenia 
zdecentralizowanego banku danych 
o pożarach lasów i sporządzania 
okresowych raportów o powstałych 
pożarach oraz realizacji narodowe-
go programu ochrony przeciwpoża-
rowej

Komisja Europejska, JRC, 
Ispra, Włochy

Opracowanie założeń metodycz-
nych oraz strategia realizacji pro-
jektu demonstracyjnego BioSoil

Zakład Siedlisko-
znawstwa

Komisja Europejska, Dyrekcja 
Generalna: Środowisko, Bruk-
sela, Belgia

Monitoring lasu. Ocena stanu lasu 
w Europie w sposób metodycznie 
zharmonizowany 

Zakład Urządzania 
i Monitoringu Lasu
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3.2.4.  Sta˝e pracowników naukowych z zagranicy 
odbywane w IBL

1 2 3 4

FOREST 
FOCUS

Komisja Europejska, Dyrekcja 
Generalna: Środowisko, Bruk-
sela, Belgia

Konsultacje dot. badań właściwości 
chemicznych gleb w kontekście oce-
ny ich jakości

Zakład Gospodarki 
Leśnej Rejonów 
Przemysłowych

TREE-
BREEDEX

Działanie Koordynacyjne w ra-
mach 6. PR UE. W 4-letnim 
projekcie bierze udział 28 jed-
nostek z całego świata, w tym 
koordynator – Krajowy Instytut 
Nauk Rolniczych (INRA), 
Francja

Testowanie, porównywanie, a nas tęp-
nie wybór najlepszych i naj od po wied-
niejszych genotypów do roz mna ża-
nia na szeroką skalę gos po dar czą. 
Udostępnianie danych, two rze nie baz 
danych, udział w szko le niach i orga-
ni zacja warsztatów

Zakład Genetyki 
i Fizjologii Drzew 
Leśnych

WALTER Projekt realizowany w ramach 
II fazy schematu Leonardo da 
Vinci. W 2-letnim programie 
bierze udział 11 jednostek 
z Europy, w tym koordynator 
– Słowacki Uniwersytet Rolni-
czy w Nitrze

Ocena i wdrożenie materiałów szko-
le niowych w zakresie gospodaro wa-
nia wodą

Zakład Siedlisko-
znawstwa

ICP – Forests
(LRTAP)

Federalne Centrum Badań 
Leśnictwa i Produktów Leś-
nych, Instytut Światowego Leś-
nictwa – centrum koordynacyj-
ne programu

Monitoring lasu. Ocena stanu lasu 
w Europie w sposób metodycznie 
zharmonizowany 

Zakład Urządzania 
i Monitoringu Lasu 

Udział w programie kontroli jakości 
laboratoriów badawczych

Zakład Siedlisko-
znawstwa

FORTH-
REATS

W realizacji projektu uczest-
niczy 23 partnerów

Detekcja i monitoring nowych cho-
rób i zagrożeń powodowanych przez 
obce gatunki inwazyjne

Zakład Fitopatolo-
gii Leśnej

Osoba przyjeżdżająca, 
okres pobytu, tematyka

Instytucja wysyłająca
Zakład

organizujący

1 2 3

1. Maria Nezhlukto, 2.08–11.10.2007 r.
Inwentaryzacja zasobów leśnych

Moskiewski Państwowy 
Uniwersytet Leśny, 
Puszkino, Rosja

Zakład Urządzania 
i Monitoringu Lasu

2. Tristan Cordier, 2.07–30.10.2007 r. 
Staż naukowy – praca dyplomowa

Uniwersytet Nauk Stoso-
wanych w Lullier, 
Szwajcaria

Zakład Fitopatologii 
Leśnej

3. Oksana Mykhayliv, 1.10.2005 r.–30.09.2009 r.
Ocena wpływu opadów i temperatury powie-
trza na stan zagrożenia drzewostanów przez 
cho ro by infekcyjne. Studia doktoranckie

Ukraiński Państwowy 
Uniwersytet Leśno-Tech-
nicz ny, Charków, Ukraina

Zakład Fitopatologii 
Leśnej



Kraj Liczba osób
Francja 1
Grecja 3
Niemcy 21
Rosja 1
Szwajcaria 2
Szwecja 2

Kraj Liczba osób
Ukraina 2
USA 3
W∏ochy 3
Wielka Brytania 1
Razem 39
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3.2.6.  Wizyty goÊci zagranicznych w IBL

3.2.5.  Sta˝e i stypendia zagraniczne pracowników IBL

1 2 3

4. Sergij Bojko, 1.11.2005–30.09.2009 r.
Odnowienie naturalne sosny zwyczajnej jako 
element strategii ekosystemowego zagospoda-
rowania lasu. Studia doktoranckie

Ukraiński Państwowy 
Uniwersytet Leśno-Tech-
nicz ny, Charków, Ukraina

Zakład Hodowli Lasu

5. Oleksandr Bokotey, 1.10–30.11.2007 r.
Możliwości poszerzania współpracy międzyna-
rodowej w zakresie ochrony przyrody w trój-
stron nym Rezerwacie Biosfery „Karpaty 
Wschod nie” w oparciu o sieć Natura 2000

Użgorodzki Narodowy 
Uniwersytet, Ukraina

Zakład Gospodarki 
Leśnej Regionów 
Górskich

6. Mariia Patyka, 15.06–31.08.2007 r.
Laboratoryjna ocena biologicznej aktywności 
różnych izolatów bakulowirusa LdNPV wobec 
brudnicy nieparki (Lymantria dispar)

Narodowy Uniwersytet 
w Kijowie, Ukraina

Zakład Ochrony Lasu

7. Maxime Havas, 1–23.08.2007 r.
Prace entomologiczne i dendrologiczne.
Praktyka studencka po trzecim roku studiów

Francja, Ecole Superieure 
d’Agriculture d’Angers

Zakład Lasów Natu-
ralnych

8. Abiba Boulahdjel, 5.11.2007 r. – planowany 
pobyt do września 2008 r.
Ekologia lasu (badanie struktury drzewosta-
nów, z uwzględnieniem martwego drewna). 
Pod wyż szenie kwalifi kacji i zdobycie doś wiad-
czeń przydatnych w dalszej karierze. Zebranie 
materiałów do pracy dyplomowej

Wielka Brytania, Writtle 
Agricultural College Higher 
Education Corporation

Zakład Lasów Natu-
ralnych

Osoba wyjeżdżająca, okres pobytu, tematyka Zakład wysyłający Instytucja organizująca
1 2 3

1. Marcin Klisz, 1.10–25.11.2007 r.
Studia porównawcze metodyki ekstrakcji żywic 
po przedzającej rentgenografi czną analizę gęs toś-
ci drewna oraz analiza gęstości drewna mo drze-
wia europejskiego w oparciu o metodę rent ge no-
grafi czną

Zakład Genetyki 
i Fizjo logii Drzew 
Leśnych

Szwedzki Uniwersytet 
Rolniczy SLU w Umeå



Kraj Liczba osób
Austria 2
Belgia 3
Bia∏oruÊ 1
Cypr 1
Czechy 7
Finlandia 4
Francja 2
Hiszpania 5
Indonezja 1
Kanada 1
Litwa 1
¸otwa 2
Niemcy 7

Kraj Liczba osób
Portugalia 2
Rumunia 5
Serbia 1
S∏owacja 8
S∏owenia 1
Szwajcaria 2
Szwecja 5
Ukraina 1
USA 2
W´gry 1
Wielka Brytania 1
W∏ochy 8
Razem 74
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3.2.7.  Wyjazdy zagraniczne pracowników IBL

Krajowe spotkania naukowe

XX Ogólnopolska Konferencja Chiropterolo-
giczna, 09–10.11.2007 r., S´kocin Stary,
Zak∏ad Ekologii Lasu i ¸owiectwa.

Konferencja: „Kierunki dzia∏aƒ, strategie i pro-
gramy hodowlano-ochronne zmierzajàce
do ograniczenia szkód w drzewostanach
pokl´skowych i w ogniskach gradacyj-
nych owadów”, 15–18.10.2007 r., S´kocin
Stary, Zak∏ad Ochrony Lasu.

Konferencja z zakresu ochrony przeciwpo˝a-
rowej lasu przedstawicieli DGLP, KG PSP,
Ministerstwa Ârodowiska oraz inspekto-
rów ds. ochrony przeciwpo˝arowej lasu
z rdLP, 28–30.03.2007 r., G∏ogów (RDLP
we Wroc∏awiu), Samodzielna Pracownia
Ochrony Przeciwpo˝arowej Lasu.

3.3.  Spotkania naukowe (sympozja, 
konferencje, seminaria, szkolenia)

3.3.1.  Wykaz spotkaƒ naukowych

Mi´dzynarodowe spotkania naukowe

Seminarium naukowe: „Mo˝liwoÊci zastoso-
wania pomiarów fluorescencji chlorofilu
do oceny stanu zdrowotnego drzew”,
23.01.2007 r., S´kocin Stary, Zak∏ad Fito-
patologii LeÊnej.

Seminarium naukowe: „Mo˝liwoÊci zastoso-
wania filtrów biologicznych w ochronie ro-
Êlin”, 15.03.2007 r., S´kocin Stary, Zak∏ad
Fitopatologii LeÊnej.

Mi´dzynarodowa Konferencja Âwierkowa
IUFRO: „Norway Spruce in the Conserva-
tion of Forest Ecosystems in Europe”
(„Rola Êwierka w ochronie ekosystemów
leÊnych Europy”), 03–05.09.2007 r., Mali-
nówka, Zak∏ad Genetyki i Fizjologii Drzew
LeÊnych.
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3.3.4.  Wykaz szkoleƒ

Wykorzystanie programu SAS w planowaniu
badaƒ i analizie wyników:
1) szkolenie wprowadzajàce, 22, 25,

29.10.2007 r., 10, 13, 17.12.2007 r.,
2) ANOVA, 19.11.2007 r., S´kocin Sta-

ry, Zak∏ad Ekonomiki i Polityki LeÊ-
nej.

Warsztaty dla studentów IV roku Instytutu
Systemów Ârodowiska Politechniki War-
szawskiej, 18.05.2007 r., S´kocin Stary,
Zak∏ad Urzàdzania i Monitoringu Lasu.

Szkolenie pracowników Biura Urzàdzania
i Geodezji LeÊnej w zakresie oceny pozio-
mu uszkodzenia drzewostanów na podsta-
wie szacowania defoliacji i odbarwienia
aparatu asymilacyjnego, 13–14.06.2007 r.,
Malinówka, Zak∏ad Urzàdzania i Monitorin-
gu Lasu.

Wykorzystanie skaningu naziemnego w leÊ-
nictwie – pokaz skanera FARO,
16.03.2007 r., S´kocin Stary, Zak∏ad Urzà-
dzania i Monitoringu Lasu.

Pokaz zdalnego pozyskiwania zobrazowaƒ
cyfrowych drzewostanu przy wykorzysta-
niu technologii UAV (Unmanned Aerial
Vehicle – bezza∏ogowy pojazd latajàcy),
13.12.2007 r., S´kocin Stary, Zak∏ad Urzà-
dzania i Monitoringu Lasu.

Szkolenie pt. „Jesienne poszukiwania szkod-
ników pierwotnych sosny wykonywane
nowà metodà”, 19.10.2007 r., NadleÊnic-
two Lidzbark, Zak∏ad Ochrony Lasu.

Warsztaty naukowe dla potencjalnych u˝yt-
kowników systemów nauczania opra-
cowanych w ramach projektu: Leonar-
do da Vinci, Pilot Project, WALTER,
SK/05/B/F/PP – 177435 pt: „Teaching
and Learning in Virtual Learning Envi-
ronment for Water Management”, 17-
–19.10.2007 r., Na∏´czów, Zak∏ad Siedli-
skoznawstwa.

Warsztaty kameralne dla realizatorów projektu
BioSoil Forest Biodiversity, 27.02.2007 r.,
S´kocin Stary, Zak∏ad Siedliskoznaw-
stwa.

Warsztaty terenowe dla realizatorów pro-
jektu BioSoil Forest Biodiversity, 15-
–17.05.2007 r., Ostrówek k. Zduƒskiej
Woli NadleÊnictwo Kolumna (RDLP
¸ódê), Zak∏ad Siedliskoznawstwa.

Szkolenie dla pracowników z zakresu obs∏ugi
automatycznej stacji meteorologicznej,
02.03.2007 r., NadleÊnictwo Ostrów Ma-
zowiecka, NadleÊnictwo G∏´boki Bród,
Samodzielna Pracownia Ochrony Prze-
ciwpo˝arowej Lasu.

3.3.3.  Wyk∏ady w IBL wyg∏oszone przez zaproszonych goÊci

Prof. dr hab. Jan B∏eszyƒski: „Prawa autorskie
i prawa pokrewne”, 26.03.2007 r., S´kocin
Stary.

Prof. dr hab. Andrzej Libik: „Mo˝liwoÊci finan-
sowania badaƒ naukowych przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego

oraz kierunki rozwoju w nauce polskiej”,
27.03.2007 r., S´kocin Stary.

Prof. dr hab. Halina Lorenc: „Wspó∏czesne
problemy zmian klimatu”, 19.06.2007 r.,
S´kocin Stary.

3.3.2.  Seminaria IBL

„Zadrzewienia drogowe, przesz∏oÊç i teraê-
niejszoÊç”, 14.06.2007 r., S´kocin Stary,
Zak∏ad Genetyki i Fizjologii Drzew LeÊ-
nych.

„CzereÊnia ptasia w Polsce oraz mo˝liwoÊci
jej plantacyjnej uprawy”, 15.11.2007 r.,
S´kocin Stary, Zak∏ad Genetyki i Fizjologii
Drzew LeÊnych.



Szkolenie dotyczàce organizacji i przepro-
wadzania pomiarów wilgotnoÊci Êció∏ki
leÊnej, okreÊlania stopni zagro˝enia po-
˝arowego lasu oraz obs∏ugi sprz´tu po-
miarowego, 13.03.2007 r., OÊrodek Szko-
lenia Poligonowego Marynarki Wojennej
– Strzepcz NadleÊnictwo Strzebielino, Sa-
modzielna Pracownia Ochrony Przeciw-
po˝arowej Lasu.

Szkolenie w zakresie obs∏ugi punktu progno-
stycznego do okreÊlania zagro˝enia po-
˝arowego lasu, 12–15.03.2007 r., rdLP
w Gdaƒsku, Olsztynie i Toruniu, Samo-
dzielna Pracownia Ochrony Przeciwpo˝a-
rowej Lasu.

Szkolenie pracowników prowadzàcych sprawy
ochrony przeciwpo˝arowej, 28.02.2007 r.,
RDLP w Warszawie, Samodzielna Pra-
cownia Ochrony Przeciwpo˝arowej Lasu.

3.3.5.  Referaty wyg∏oszone na mi´dzynarodowych 
spotkaniach naukowych (niepublikowane)

Ambro˝y S.: Future forest management alter-
natives for the Scots pine in Silesia (Po-
land). Spotkanie robocze EFORWOOD
WP2.1 meeting „Future forest manage-
ment alternatives”, Villanova (Hiszpania),
14–15.02.2007 r.

Belbahri L., Calmin G., Moralejo E., Osza-
ko T., Lefort F., Garcia J. A., Descals E.:
Phytophthora polonica sp. novo isolated
from Polish alder stands in decline
(poster). Konferencja mi´dzynarodo-
wa: The Fourth Meeting of IUFRO
Working Party 7.02.09 Phytophthoras
in Forests & Natural Ecosystems, Mon-
terey (USA), 26–31.09.2007 r.; I Euro-
pejski Kongres IUFRO: „Lasy i leÊnictwo
w rozwoju regionalnym”, Warszawa,
06–08.09.2007 r.

Belbahri L., Calmin G., Wagner S., Moralejo E.,
Woodward S., Oszako T., Lefort F.: Detec-
tion and diagnosis of Phytophthora ramo-
rum with specific hybridization Real Time
PCR probes (poster). Konferencja mi´-
dzynarodowa: The Fourth Meeting of
IUFRO Working Party 7.02.09 Phytoph-
thoras in Forests & Natural Ecosystems,
Monterey (USA), 26–31.09.2007 r.; I Eu-
ropejski Kongres IUFRO: „Lasy i leÊnic-
two w rozwoju regionalnym”, Warszawa,
06–08.09.2007 r.

Borowski Z., Wieczorek M., Kardynia P.: Pro-
blem with interpretation the coexistence
of two ecologically similar carnivorous
species – the least weasel (Mustela niva-
lis) and the stoat (M. erminea). 25th Mu-

stelid Colloquium, Trebon (Czechy), 04-
–07.10.2007 r.

Grodzki W.: Current problems with bark be-
etles in Polish mountains. Spotkanie: „2nd

Meeting of Forest Protection Specialists
and Forest Phytosanitary Specialists”,
Wiedeƒ (Austria), 27–28.11.2007 r.

Grodzki W.: Spatio-temporal patterns of the
Norway spruce decline in the Western
Beskidy Mountains in Poland. Konferen-
cja mi´dzynarodowa: „Druhová diverzi-
ta, populační struktura a vliv živočichů
a hub na funkce lesa v antropogenně
ovlivněných biotopech se zaměřením na
horské smrčiny”, Frýdek-Místek (Cze-
chy), 02.10.2007 r.

Grodzki W.: Windthrows and related bark be-
etle problems in mountain areas under
nature protection. A Polish perspective.
Konferencja: „Under-bark insect and its
impact on forest ecosystems in protected
areas and the possibilities for the use of
structural EU funds for nature and coun-
tryside protection”, Podbanske (S∏owa-
cja), 19–20.03.2007 r.

Hilszczaƒska D.: Biodiversity of ectomycorrhi-
zal fungi and their role in the establish-
ment and performance of tree seedlings
and stands. Spotkanie w celu nawiàzania
wspó∏pracy pomi´dzy naukowcami z IBL
a zespo∏em naukowców niemieckich, S´-
kocin Stary, 26–27.09.2007 r.

Hilszczaƒski J.: Xoridines, parasitoids of
wood-boring beetles. Nordyckie spo-
tkanie nt. gatunków saproksylicznych
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„Saproxylic species in Fennoscandian
forests – gathering ecological know-
ledge for applied use”, Bia∏owie˝a,
01–04.09.2007 r.

Isidorov V., Lech P., Vingradova V., ̊ ó∏ciak A.:
Gas chromatographic – mass spectrome-
tric identification of composition in pine
seedlings inoculated with Armillaria
ostoyae. Konferencja mi´dzynarodowa
IUFRO: „Root and Butt Rot of Forest
Trees”, Berkeley–Medford (USA), 10-
–23.08.2007 r.

Jachym M.: Web-spinning sawflies of the ge-
nus Cephalcia Panzer (Hymenoptera,
Pamphiliidae) in the forest of the Beski-
dy Mountains in Poland. Konferencja
mi´dzynarodowa: „Druhová diverzita, po-
pulační struktura a vliv živočichů a hub
na funkce lesa v antropogenně ovliv-
něných biotopech se zaměřením na
horské smrčiny”, Frýdek-Místek (Cze-
chy), 02.10.2007 r.

Kardynia P., Borowski Z.: Habitat use by sym-
patric mustelids, least weasel (Mustela
nivalis) and stoat (Mustela erminea):
Coexistence or competition? Konferencja:
„Polish – German Meeting of Society of
Mammalogy”, ̧ ódê, 23–26.09.2007 r.

Kolk A., Sukovata L.: Presentation of works
carried out in Department of Forest Pro-
tection. Spotkanie w celu nawiàzania
wspó∏pracy pomi´dzy naukowcami z IBL
a zespo∏em naukowców niemieckich, S´-
kocin Stary, 26–27.09.2007 r.

Lech P., Ma∏ecka M.: Databases on biotic da-
mages (ICP monitoring) and diseases oc-
currence. Spotkanie w celu nawiàzania
wspó∏pracy pomi´dzy naukowcami z IBL
a zespo∏em naukowców niemieckich, S´-
kocin Stary, 26–27.09.2007 r.

Lech P., Sierota Z.: Occurrence of root dise-
ases in Poland in relation to host species,
forest site types, injuries of trees and
crown condition. Konferencja mi´dzyna-
rodowa IUFRO: „Root and Butt Rot of
Forest Trees”, Berkeley–Medford (USA),
10–23.08.2007 r.

Lech P., ˚ó∏ciak A.: Growth of Scots pine se-
edlings and Armillaria ostoyae rhizomor-
phs under elevated air CO2. Konferencja
mi´dzynarodowa IUFRO: „Root and Butt

Rot of Forest Trees”, Berkeley–Medford
(USA), 10–23.08.2007 r.

Lech P.: Effects of climatic change on tree-
-pathogen interaction. Spotkanie w celu
nawiàzania wspó∏pracy pomi´dzy na-
ukowcami z IBL a zespo∏em naukow-
ców niemieckich, S´kocin Stary, 26-
–27.09.2007 r.

Matras J.: Realizacja programu LMR w Polsce.
Konferencja mi´dzynarodowa: „Produkcja
i obrót leÊnym materia∏em roÊlinnym”, Lipto-
vskýHrádok (S∏owacja), 26–28.03.2007 r.

Nowakowska J.: Mitochondrial and nuclear
DNA differentiation of Norway spruce
(Picea abies L. Karst.) populations in
Poland. Konferencja mi´dzynarodowa
IUFRO: „Norway Spruce in the Conserva-
tion of Forest Ecosystems in Europe”, Ma-
linówka, 03–05.09.2007 r.

Oszako T., Belbahri L., Calmin G., Lefort F.:
Real time PCR protocols for environmen-
tal monitoring of Phytophthora alni and its
three subspecies (poster). Konferencja
mi´dzynarodowa: The Fourth Meeting of
IUFRO Working Party 7.02.09 Phytoph-
thoras in Forests & Natural Ecosystems,
Monterey (USA), 26–31.09.2007 r.; I Eu-
ropejski Kongres IUFRO: „Lasy i leÊnic-
two w rozwoju regionalnym”, Warsza-
wa, 06–08.09.2007 r.

Su∏kowska M.: Conservation of gene resour-
ces of beech (Fagus sylvatica L.) in Po-
land. Posiedzenia robocze COST Action
E52 nt.: „Evaluation of Beech Genetic Re-
sources for Sustainable Forestry”, Berlin
(Niemcy), 29.05–02.06.2007 r.; Brasov
(Rumunia) 04–07.10.2007 r.

Su∏kowska M.: Genetic requirements of ecoty-
pe diversity of beech in Poland. Sympo-
zjum: „From genes to gene pool and from
trees to forests”, Zwoleƒ (S∏owacja), 10-
–13.01.2007 r.

Wezyk P., de Kok R., Szombara S., Weiden-
bach M., Zajàczkowski G.: Replacing
Sample Plots Forest Inventory by whole
Stand Measurements based on LIDAR
and Orthophoto (poster). Konferencja
„ForestSat 2007”, Montpellier (Francja),
05.11.2007 r.

Wójcik J.: Carbon content in forest soils.
Expert Workshop „Global Carbon Monito-
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ring System Forest – Biodiversity – me-
asurement and assessment methodolo-
gies”, Tuczno, 18–19.10.2007 r.

Zachara T., Gil W.: Wind damages to Scots pi-
ne and Norway spruce on Polish lowland
– spatial analyses and silvicultural appro-
ach. Konferencja mi´dzynarodowa: „Wind
and Trees” IUFRO 8.01.11, Vancouver
(Kanada), 06.08.2007 r.

Zajàczkowski K.: Farmland afforestations:
new goals and guidelines for Poland. Kon-
gres IUFRO: „Forests and Forestry in the
Context of Rural Development”, Warsza-
wa, 06–07.09.2007 r.

˚ó∏ciak A.: Colonization of Norway spruce
stumps by Phlebiopsis gigantea. Konfe-

rencja mi´dzynarodowa IUFRO: „Root
and Butt Rot of Forest Trees”, Berkeley-
–Medford (USA), 10–23.08.2007 r.

˚ó∏ciak A.: Evaluation of the health status of
Norway spruce provenances growing on
IUFRO 1964/68 observation plots. Konfe-
rencja mi´dzynarodowa IUFRO: „Norway
Spruce in the Conservation of Forest
Ecosystems in Europe”, Malinówka, 03-
–05.09.2007 r.

˚ó∏ciak A.: Identification of root rot pathogens.
Spotkanie w celu nawiàzania wspó∏pracy
pomi´dzy naukowcami z IBL a zespo∏em
naukowców niemieckich, S´kocin Stary,
26–27.09.2007 r.
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3.3.6.  Referaty wyg∏oszone na krajowych spotkaniach naukowych 
(niepublikowane)

Borowski Z., Wieczorek M., Krysiuk K.: Zna-
czenie drapie˝ników i dyspersji w kszta∏-
towaniu sezonowej dynamiki liczebno-
Êci w populacjach drobnych ssaków
– nornik pó∏nocny (Microtus oeconomus)
jako gatunek modelowy. X Ogólnopolska
Konferencja Teriologiczna, Warszawa,
13–14.02.2007 r.

Borowski Z.: Funkcjonowanie populacji ∏asi-
cy i gronostaja – konkurencja czy koeg-
zystencja. XII Wszechnica Biebrzaƒska
„Drobne ssaki Biebrzaƒskiego Parku
Narodowego”, Osowiec – Twierdza,
03.03.2007 r.

Borowski Z.: Komunikacja pomi´dzy drapie˝-
nikiem i ofiarà – konsekwencje behawio-
ralne, ewolucyjne i populacyjne. Ogólno-
polski Kongres Zoologiczny: ZmiennoÊç
– Adaptacja – Ewolucja, Olsztyn, 12-
–16.09.2007 r.

Borowski Z.: Wieloletnia dynamika liczebnoÊci
populacji ssaków, na przyk∏adzie popula-
cji nornika pó∏nocnego (Microtus oecono-
mus). Ogólnopolski Kongres Zoologiczny:
ZmiennoÊç – Adaptacja – Ewolucja, Olsz-
tyn, 12–16.09.2007 r.

Bystrowski C.: Eksploracje przyrodnicze
w Turcji w roku 2005. XXVI Zjazd Sek-
cji Dipterologicznej pt.: „Biologia i sys-

tematyka muchówek”, Przedbórz, 01-
–03.06.2007 r.

Bystrowski C.: Rola parazytoidów w ograni-
czaniu wyst´powania szrotówka kaszta-
nowcowiaczka (Cameraria ohridella).
Konferencja pt.: „Metody ochrony kasz-
tanowców przed szrotówkiem kaszta-
nowcowiaczkiem (Cameraria ohridella).
Metody ochrony roÊlin przed innymi popu-
larnymi chorobami i szkodnikami”, War-
szawa, 19.02.2007 r.

Bystrowski C.: Zmiany liczebnoÊci zimujàcych
stadiów rozwojowych foliofagów sosny
w drzewostanach traktowanych insektycy-
dami w NadleÊnictwie Wymiarki. VIII Sym-
pozjum Ochrony Ekosystemów LeÊnych
– „Zagro˝enia ekosystemów leÊnych
przez cz∏owieka, rozpoznawanie – mo-
nitoring – przeciwdzia∏ania”, Rogów, 15-
–16.11.2007 r.

Grodzki W., Kosibowicz M.: Spostrze˝enia
nad celowoÊcià wystawiania pu∏apek fe-
romonowych na kornika drukarza w sà-
siedztwie wiatro∏omów. Konferencja pt.:
„Kierunki dzia∏aƒ, strategie i programy ho-
dowlano-ochronne zmierzajàce do ogra-
niczenia szkód w drzewostanach pokl´-
skowych i w ogniskach gradacyjnych
owadów”, LeÊna, 15–18.10.2007 r.



Grodzki W., Plata J., Kosibowicz M.,
Kozio∏ M.: Wyrobiony surowiec Êwier-
kowy jako materia∏ l´gowy rytownika
pospolitego Pityogenes chalcographus
(L.). Konferencja pt.: „Kierunki dzia∏aƒ,
strategie i programy hodowlano-ochron-
ne zmierzajàce do ograniczenia szkód
w drzewostanach pokl´skowych i w ogni-
skach gradacyjnych owadów”, LeÊna,
15–18.10.2007 r.

Grodzki W.: Przestrzenne uwarunkowa-
nia rozwoju obecnej gradacji kornika
drukarza w Beskidzie Âlàskim i ˚y-
wieckim. Konferencja pt.: „Problem za-
mierania drzewostanów Êwierkowych
w Beskidzie Âlàskim i ˚ywieckim”, Kra-
ków, 26.10.2007 r.

Hilszczaƒski J.: Czy jesienno-zimowe usuwa-
nie posuszu Êwierkowego wp∏ywa na
owady drapie˝ne zwiàzane ze szkodnika-
mi wtórnymi? Konferencja pt.: „Kierunki
dzia∏aƒ, strategie i programy hodowlano-
-ochronne zmierzajàce do ograniczenia
szkód w drzewostanach pokl´skowych
i w ogniskach gradacyjnych owadów”,
LeÊna, 15–18.10.2007 r.

Jab∏oƒski T.: Kryteria oceny przyrodniczej
i ekonomicznej zabiegów ochronnych
wykonywanych w drzewostanach zagro-
˝onych przez foliofagi – teoria i prakty-
ka. Konferencja pt.: „Kierunki dzia∏aƒ,
strategie i programy hodowlano-ochron-
ne zmierzajàce do ograniczenia szkód
w drzewostanach pokl´skowych i w ogni-
skach gradacyjnych owadów”, LeÊna, 15-
–18.10.2007 r.

Jachym M.: Spostrze˝enia na temat dynamiki
przyrostu Êwierczyn w beskidzkich drze-
wostanach obj´tych masowym wyst´po-
waniem zasnuj. Konferencja pt.: „Kierunki
dzia∏aƒ, strategie i programy hodowlano-
-ochronne zmierzajàce do ograniczenia
szkód w drzewostanach pokl´skowych
i w ogniskach gradacyjnych owadów”,
LeÊna, 15–18.10.2007 r.

Kolk A.: Kierunki dzia∏aƒ, strategie i programy
hodowlano-ochronne w drzewostanach
pokl´skowych i w ogniskach gradacyj-
nych owadów. Konferencja pt.: „Kierunki
dzia∏aƒ, strategie i programy hodowlano-
-ochronne zmierzajàce do ograniczenia

szkód w drzewostanach pokl´skowych
i w ogniskach gradacyjnych owadów”,
LeÊna, 15–18.10.2007 r.

Kolk A.: Zagro˝enia i strategia ochrony przed
szkodnikami wtórnymi w drzewostanach
pokl´skowych. Konferencja naukowo-
-techniczna pt.: „Zagospodarowanie la-
sów warmiƒsko-mazurskich po kl´sce
okiÊci”, Worliny, 26–27.06.2007 r.

Kosibowicz M.: Przeglàd szkodników upraw
i m∏odników terenów pokl´skowych
w Górach Izerskich (od kl´ski do dziÊ).
Konferencja pt.: „Kierunki dzia∏aƒ, stra-
tegie i programy hodowlano-ochronne
zmierzajàce do ograniczenia szkód
w drzewostanach pokl´skowych i w ogni-
skach gradacyjnych owadów”, LeÊna,
15–18.10.2007 r.

Krysiuk K., Borowski Z., Wieczorek M.:
Wp∏yw zag´szczenia populacji na sposób
u˝ytkowania przestrzeni i wielkoÊç area∏u
w naturalnej populacji nornika pó∏nocne-
go (Microtus oeconomus). X Ogólnopol-
ska Konferencja Teriologiczna, Warsza-
wa, 13–14.02.2007 r.

Kwiecieƒ R.: Historia Polskiego Towarzystwa
LeÊnego. Sesja naukowa nt. „100-lecie
Krakowskiego Zjazdu LeÊników z trzech
zaborów”, Zagnaƒsk, 15.06.2007 r.

Niemtur S., Ambro˝y S.: Lasy karpackie: stan
aktualny i próba prognozy. Konferencja
z okazji 50-lecia Komitetu Zagospodaro-
wania Ziem Górskich PAN pt.: „Kierunki
zmian w gospodarowaniu na obszarach
górskich i ich wp∏yw na Êrodowisko”, Kra-
ków, 10.09.2007 r.

Nowakowska J.: Zastosowanie markerów
DNA w szkó∏karstwie i selekcji drzew leÊ-
nych. III Seminarium naukowo-szkolenio-
we pt.: „Aktualne problemy szkó∏karstwa
leÊnego w terenach górskich”, Krynica
Zdrój, 17–19.10.2007 r.

Oszako T., Orlikowski L. B.: Zagro˝enie
polskich drzewostanów przez patogeny
z rodzaju Phytophthora. 47 Sesja Nauko-
wa Instytutu Ochrony RoÊlin, Poznaƒ, 14-
16.02.2007 r.

Sierota Z., ˚ó∏ciak A., Lech P., Ma∏ecka M.:
Udzia∏ grzybowych chorób infekcyjnych
w kszta∏towaniu stanu zdrowotnego
drzewostanów Êwierkowych w Beski-

100



dach. Konferencja naukowa PAU, Kraków,
26.10.2007 r.

Sierpiƒska A.: Wybrane aspekty ekologii chra-
bàszczy – na podstawie oceny stanu po-
pulacji w NadleÊnictwie Piotrków w 2007 r.
Konferencja pt.: „Kierunki dzia∏aƒ, stra-
tegie i programy hodowlano-ochronne
zmierzajàce do ograniczenia szkód
w drzewostanach pokl´skowych i w ogni-
skach gradacyjnych owadów”, LeÊna, 15-
–18.10.2007 r.

Skrzecz I.: Mo˝liwoÊci wykorzystania diflu-
benzuronu w ochronie kasztanowców
przed szrotówkiem kasztanowcowiacz-
kiem (Cameraria ohridella). Konferen-
cja pt.: „Metody ochrony kasztanowców
przed szrotówkiem kasztanowcowiacz-
kiem (Cameraria ohridella). Metody
ochrony roÊlin przed innymi popularnymi
chorobami i szkodnikami”, Warsza-
wa, 19.02.2007 r.

Starzyk J. R., Grodzki W., Kosibowicz M.,
Michalcewicz J., Rossa R.: Stare i mar-
twe drzewa jako miejsce wyst´powania
i rozwoju chrzàszczy ksylobiontycznych.
Konferencja pt.: „Puszcze karpackie i ich
znaczenie dla zachowania ró˝norod-
noÊci biologicznej”, Ustrzyki Dolne, 20-
–22.09.2007 r.

Sukovata L.: Wyniki 10-letnich badaƒ
w Szwajcarii po huraganie Vivian
w 1990 r. Konferencja pt.: „Kierunki dzia-
∏aƒ, strategie i programy hodowlano-

-ochronne zmierzajàce do ograniczenia
szkód w drzewostanach pokl´skowych
i w ogniskach gradacyjnych owadów”,
LeÊna, 15–18.10.2007 r.

Su∏kowska M.: Wykorzystanie markerów
izoenzymatycznych w badaniach zmien-
noÊci genetycznej drzew leÊnych. Sesja
naukowa pt.: „Inne oblicze bia∏ek”, War-
szawa, 25.10.2007 r.

Suwa∏a M.: Organizacja, technologia i techni-
ka pozyskiwania drewna w drzewosta-
nach pokl´skowych. Konferencja nauko-
wo-techniczna pt.: „Zagospodarowanie
lasów warmiƒsko-mazurskich po kl´sce
okiÊci”, Worliny, 26–27.06.2007 r.

Wieczorek M., Borowski Z., Krysiuk K.: Sta-
bilnoÊç i niestabilnoÊç populacji drobnych
ssaków – znaczenie krajobrazu. X Ogól-
nopolska Konferencja Teriologiczna, War-
szawa, 13–14.02.2007 r.

Wojtkowiak R., Piszcz B., Rzecznik Z., Kaw-
czyƒski T., Glazar K.: 1. Drgania pilarki
∏aƒcuchowej z rezonansowym uk∏adem
wydechowym. 2. Ha∏as pilarki ∏aƒcucho-
wej z rezonansowym uk∏adem wydecho-
wym. Konferencja Ergonomiczna, Pusz-
czykowo, 10–11.09.2007 r.

Zajàczkowski J.: Podnoszenie odpornoÊci
drzewostanów na szkody powodowane
przez czynniki abiotyczne. Konferencja
naukowo-techniczna pt.: „Zagospodaro-
wanie lasów warmiƒsko-mazurskich po
kl´sce okiÊci”, Worliny, 26–27.06.2007 r.
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3.3.7.  Referaty wyg∏oszone na innych spotkaniach, 
wyk∏ady, odczyty, pogadanki itp.

AniÊko E.: Wyk∏ad z pokazem zastosowa-
nia metody konduktometrycznej w oce-
nie nasion buka. ORWLP Bedoƒ,
29.06.2007 r.

Body∏ M.: 1. Zasady i metodyka oceny nasion
w Lasach Paƒstwowych. 2. Ocena nasion
w Lasach Paƒstwowych a ISTA. 3. Komu-
nikat o przewidywanym urodzaju nasion
najwa˝niejszych gatunków drzew leÊnych
w Polsce z 2007 r. LBG Kostrzyca,
27.09.2007 r.

Czerepko J.: Cykl 6 szkoleƒ i wyk∏adów oraz
udzia∏ w pracach organu regionalnego ds.

powszechnej inwentaryzacji siedlisk przy-
rodniczych oraz dzikiej flory i fauny na te-
renie RDLP Warszawa, 06–08.2007 r.

Dmyterko E.: Wspó∏czesne problemy nauk
leÊnych: metody oceny stanu uszkodze-
nia lasu. Niestacjonarne Studia Dokto-
ranckie w IBL, 19.10.2007 r.

Dobrowolska D.: Odnowienie naturalne drze-
wostanów. IBL – Izba Edukacji LeÊnej,
S´kocin Stary, 27.03.2007 r.

Falencka-Jab∏oƒska M.: Cykl siedmiu audycji
radiowych nt. „Cz∏owiek w Êrodowisku”.
Radio Niepokalanów, 03–10.2007 r.



Falencka-Jab∏oƒska M.: Cykl wyk∏adów o te-
matyce przyrodniczo-leÊnej i ekologicznej
oraz prowadzenie warsztatów dla
uczniów szkó∏ podstawowych, gimnazjów
i szkó∏ ponadgimnazjalnych – 30 godz.,
Warszawa, 01–06.2007 r.

Falencka-Jab∏oƒska M.: Tajemnice drzew.
IBL – Festiwal Nauki, S´kocin Stary,
27.09.2007 r.

Falencka-Jab∏oƒska M.: Zaj´cia o tematyce
dot. ekologii lasu, ró˝norodnoÊci biolo-
gicznej oraz ochrony przyrody – 12 godz.,
IBL – Izba Edukacji LeÊnej, S´kocin Stary,
01–06.2007 r.

Gil W.: Odnowienie sosny zwyczajnej. Od-
nowienie naturalne i siew. AR Poznaƒ,
26.10.2007 r.

G∏az J.: Wp∏yw uwarunkowaƒ trwa∏ej i zrówno-
wa˝onej gospodarki leÊnej na planowanie
urzàdzeniowe. Studia podyplomowe, AR
Poznaƒ, 16.06.2007 r.

G∏az J.: Wspó∏czesne problemy zarzàdzania
gospodarstwem leÊnym. Model zrównowa-
˝onej gospodarki leÊnej. Niestacjonarne
Studia Doktoranckie w IBL, 18.10.2007 r.

Go∏os P.: 1. Powiàzania mi´dzysektorowe leÊ-
nictwa – wyniki badaƒ z wykorzystaniem
przep∏ywów mi´dzyga∏´ziowych na przy-
k∏adzie nadleÊnictw Puszczy Bia∏owie-
skiej. 16.02.2007 r.; 2. Znaczenie prywat-
nej w∏asnoÊci leÊnej – wyniki badaƒ
w sieci prywatnych gospodarstw leÊ-
nych. 23.05.2007 r. Studia podyplomowe
„Zrównowa˝one u˝ytkowanie obszarów
leÊnych w rozwoju regionalnym”, Wydzia∏
LeÊny SGGW, Warszawa.

Go∏os P.: WartoÊciowanie oraz lasy prywatne.
Studia podyplomowe, Wydzia∏ LeÊny AR
Poznaƒ, 07.12.2007 r.

Go∏os P.: Wspó∏czesne problemy zarzàdzania
gospodarstwem leÊnym – gospodarka
w lasach prywatnych. Niestacjonarne
Studia Doktoranckie w IBL, 19.10.2007 r.

Go∏os P.: Wyniki badaƒ prywatnej w∏asnoÊci
leÊnej na podstawie badaƒ w sieci gospo-
darstw testowych w 2006 r. Studia pody-
plomowe „Nadzór i zagospodarowanie la-
sów prywatnych”, Wydzia∏ LeÊny SGGW,
Warszawa, 28.10.2007 r.

Grodzki W.: Stan zagro˝enia lasów górskich
i podgórskich w roku 2006 i prognoza na

rok 2007. Krajowa narada nt. ochrony la-
su, Orzechowo, 13–16.03.2007 r.

Gutowski J. M.: „Europejska sieç obszarów
chronionych NATURA 2000”. Wyk∏ad dla
przewodników po Puszczy Bia∏owieskiej,
Bia∏owie˝a, 11.12.2007 r.

Gutowski J. M.: Dorobek naukowy i prowadzo-
ne badania w Zak∏adzie Lasów Natural-
nych w Bia∏owie˝y. Prezentacja dla grupy
leÊników i pracowników ochrony przyrody
z Holandii, Bia∏owie˝a, 01.10.2007 r.

Gutowski J. M.: Szkolenie dotyczàce eks-
pozycji w Muzeum Przyrodniczym Bia-
∏owieskiego Parku Narodowego dla
uczestników kursu na przewodników
po Puszczy Bia∏owieskiej, Bia∏owie˝a,
18.11.2007 r.

Gutowski J. M.: Szkolenia terenowe na temat
owadów, martwego drewna i ochrony
przyrody dla uczestników kursu na prze-
wodników po Puszczy Bia∏owieskiej, Bia-
∏owieski Park Narodowy, 1–31.10.2007 r.

Gutowski J. M.: Zak∏ad Lasów Naturalnych
IBL w Bia∏owie˝y – dorobek naukowy
i prowadzone badania. Prezentacja dla
uczestników Zespo∏u Zadaniowego DGLP
ds. LeÊnej Mapy Numerycznej, Bia∏owie-
˝a, 12.09.2007 r.

Jab∏oƒski T.: Jak ka˝dy mo˝e pomóc kaszta-
nowcom na wiosn´ – porady praktyczne.
Konferencja pt.: „Pami´tajmy o … kaszta-
nowcach”, Warszawa, 25.04.2007 r.

Klocek A.: Wspó∏czesne problemy gospodar-
ki leÊnej w Europie. Studium Podyplo-
mowe Urzàdzania Lasu, AR Poznaƒ,
08.12.2007 r.

Kluziƒski L.: Pomiar i analiza depozytu na
SPO II rz´du. Warsztaty dla studentów
ISÂ PW, IBL, S´kocin Stary, 18.05.2007 r.

Kocel J.: Sektor us∏ug w rozwoju regionalnym.
Studia podyplomowe „Zrównowa˝one
u˝ytkowanie obszarów leÊnych w rozwoju
regionalnym”, Wydzia∏ LeÊny SGGW,
Warszawa, 20.04; 21.06.2007 r.

Korczyk A. F.: Wyk∏ady z biologii. Politechnika
Bia∏ostocka, Zamiejscowy Wydzia∏ Zarzà-
dzania Ârodowiskiem w Hajnówce,
07.10–19.12.2007 r.

Korzybski D.: Wdro˝enie modelu lasu wielo-
funkcyjnego w terenie uprzemys∏owio-
nym. Narada naczelników ds. stanu po-
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siadania urzàdzania lasu oraz zasobów,
Malinówka, 19–21.09.2007 r.

Kosibowicz M.: Biologia szrotówka kaszta-
nowcowiaczka i sposoby jego zwalczania.
Konferencja pt.: „Pami´tajmy o … kaszta-
nowcach”, Warszawa, 25.04.2007 r.

Kwiatkowski M.: Projekt nowego podzia∏u kra-
ju na strefy prognostyczne do okreÊlania
zagro˝enia po˝arowego lasu. Konferen-
cja z zakresu ochrony przeciwpo˝arowej
lasu, G∏ogów (RDLP we Wroc∏awiu), 28-
–30.03.2007 r.

Kwiatkowski M.: Przedstawienie mo˝liwoÊci
poprawy funkcjonowania sieci rrl w Lasach
Paƒstwowych. Konferencja z zakresu
ochrony przeciwpo˝arowej lasu, G∏ogów
(RDLP we Wroc∏awiu), 28–30.03.2007 r.

Kwiatkowski M.: Wyniki analiz dotyczàcych
wybranych czynników do kategoryzacji
zagro˝enia po˝arowego lasów Polski.
Seminarium dotyczàce ochrony przeciw-
po˝arowej dla inspektorów rdLP ds.
ochrony przeciwpo˝arowej lasu. RDLP
Kraków, Zakopane–Jaszczurówka, 27-
–29.09.2007 r.

Kwiatkowski M.: Zasady pracy sieci rrl na
cz´stotliwoÊci 48,5–50 MHz. Semina-
rium dotyczàce ochrony przeciwpo˝arowej
dla inspektorów rdLP ds. ochrony przeciw-
po˝arowej lasu. RDLP Kraków, Zakopane-
–Jaszczurówka, 27–29.09.2007 r.

Kwiecieƒ R.: 1. Struktura organizacyjna La-
sów Paƒstwowych i zasady dzia∏ania. 2.
Tendencje zmian w organizacji i syste-
mach zarzàdzania w leÊnictwie krajów eu-
ropejskich. Studium Podyplomowe Orga-
nizacji i Zarzàdzania w LeÊnictwie, AR
Poznaƒ, 03.04.2007 r.

Kwiecieƒ R.: WielkoÊç i organizacja nadleÊnic-
twa w Polsce i Europie. Studium Podyplo-
mowe Urzàdzania Lasu, Wydzia∏ LeÊny
AR Poznaƒ, 07.12.2007 r.

¸ukaszewicz J., Gil W.: Wykorzystanie siewu
sosny w naturalizacji odnawiania lasu
i zalesianiu gruntów porolnych – celo-
woÊç, mo˝liwoÊci i zakres stosowania tej
metody w Polsce. Seminarium dla nadleÊ-
niczych i in˝ynierów nadzoru z RDLP Zie-
lona Góra – Przygotowanie gleby przy
u˝yciu p∏ugów aktywnych. NadleÊnictwa
Zielona Góra i Przytok, 03.04.2007 r.

¸ukaszewicz J.: Metody zapewniajàce stabil-
noÊç produkcji szkó∏karskiej, ze szczegól-
nym uwzgl´dnieniem praktycznych za-
sad stosowania nawo˝enia mineralnego.
Szkolenie dla pracowników prowadzà-
cych zagadnienia gospodarki szkó∏kar-
skiej w nadleÊnictwach RDLP Bia∏ystok,
Arboretum w Kopnej Górze, NadleÊnictwo
SupraÊl, 09.03.2007 r.

¸ukaszewicz J.: Wspó∏czesne problemy nauk
leÊnych: Polski Model Szkó∏karstwa LeÊ-
nego. Niestacjonarne Studia Doktoranc-
kie w IBL, 20.04.2007 r.

Malzahn E.: Wp∏yw zmiennoÊci czynników
abiotycznych i antropogenicznych na Êro-
dowisko przyrodnicze Puszczy Bia∏owie-
skiej. Ko∏o Przewodników PTTK w Bia∏o-
wie˝y, 27.02.2007 r.

Ma∏achowska J.: Ocena stanu zdrowotnego
drzewostanów z wykorzystaniem metody
szacowania defoliacji. Warsztaty dla stu-
dentów ISÂ PW, IBL, S´kocin Stary,
18.05.2007 r.

Matras J.: 1. Ustawa o obrocie LMR prze-
pisy wykonawcze do ustawy, stan na
01.01.2007 r. (zmiany w rozporzàdze-
niach i nowelizacja ustawy). 2. Zarzàdze-
nie nr 7A dyrektora generalnego LP. 3. Za-
∏o˝enia programu zachowania leÊnych
zasobów genowych i hodowli selekcyjnej
drzew leÊnych na lata 2011–2035. 4. Pro-
gram Testowania Potomstwa. 5. Program
ochrony cisa pospolitego w Polsce
– przedstawienie za∏o˝eƒ programu. LBG
Kostrzyca, 21–23.01; 27–28.06; 14–15.11;
05–06.12.2007 r., ORWLP Bedoƒ, 17-
–18.05; 25–26.06; 11–13.12.2007 r.

Matras J.: 1. Ustawa o obrocie LMR – prze-
pisy wykonawcze do ustawy, stan na
01.01.2007 r. (zmiany w rozporzàdze-
niach i nowelizacja ustawy). 2. Zarzàdze-
nie nr 7A dyrektora generalnego LP. 3. Za-
∏o˝enia programu zachowania leÊnych
zasobów genowych i hodowli selekcyjnej
drzew leÊnych na lata 2011–2035. 4. Pro-
gram Testowania Potomstwa. ORWLP
Bedoƒ, 06.03.2007 r.

Matras J.: Realizacja Programu Testowania.
Krajowa konferencja naczelników zago-
spodarowania i hodowli lasu, Ustroƒ–Ja-
szowiec, 28–30.03.2007 r.
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Matras J.: Wykorzystanie zasobów genowych
w selekcji drzew oraz nasiennictwie
i szkó∏karstwie leÊnym, AR Kraków, 17-
–19.10.2007 r.

Niemczyk M.: Metody post´powania hodowla-
nego na terenach leÊnych zagro˝onych
gradacjami chrabàszczy z rodzaju Me-
lolontha. Spotkanie dotyczàce podsumo-
wania akcji ograniczania populacji chra-
bàszczowatych w Lasach Paƒstwowych
w 2007 roku, Spa∏a, 18–19.09.2007 r.

Nowakowska J.: 1. Obecna produkcja roÊlin
GM. 2. Wspó∏istnienie (koegzystencja) ro-
Êlin GM z innymi systemami produkcji. 3.
Ró˝nice mi´dzy GMO a ˝ywnoÊcià ge-
netycznie zmodyfikowanà. 4. Mikroor-
ganizmy genetycznie zmodyfikowane. 5.
Zwierz´ta genetycznie zmodyfikowane.
Szkolenie Ministerstwa Ârodowiska, Cen-
trum Informacji o Ârodowisku i UE Transi-
tion Facility, Toruƒ, 09.07; W∏oc∏awek,
10.07; Kuczno, 12.07; P∏ock, 9–10.10;
Przysiek, 26.10.2007 r.

Nowakowska J.: 1. Zastosowanie markerów
molekularnych w leÊnictwie. 2. Biotechno-
logia roÊlin. Niestacjonarne Studia Dokto-
ranckie w IBL, 08.01.2007 r.

Paluch R.: Mo˝liwoÊci wykorzystania ekspan-
sji d´bu do realizacji celów hodowlanych
w drzewostanach sosnowych. Prezen-
tacja dla grupy leÊników i pracowników
ochrony przyrody z Holandii, Bia∏owie˝a,
01.10.2007 r.

Paluch R.: Zmiany roÊlinnoÊci w wybranych ty-
pach siedlisk w okresie minionych 40 lat.
Mo˝liwoÊci wykorzystania podokapowego
d´bu do realizacji celów hodowlanych
w drzewostanach sosnowych. Prezenta-
cja dla uczestników Zespo∏u Zadaniowe-
go DGLP ds. LeÊnej Mapy Numerycznej,
Bia∏owie˝a, 12.09.2007 r.

Piwnicki J.: Bank danych o po˝arach lasu.
Seminarium dotyczàce ochrony przeciw-
po˝arowej dla inspektorów rdLP ds.
ochrony przeciwpo˝arowej lasu. RDLP
Kraków, Zakopane–Jaszczurówka, 27-
–29.09.2007 r.

Piwnicki J.: Ocena efektywnoÊci zabezpiecze-
nia przeciwpo˝arowego lasów pasami
przeciwpo˝arowymi wzd∏u˝ dróg publicz-
nych. Konferencja z zakresu ochrony

przeciwpo˝arowej lasu, G∏ogów (RDLP
we Wroc∏awiu), 28–30.03.2007 r.

Piwnicki J.: Prognozowanie zagro˝enia po-
˝arowego lasów w UE. Seminarium do-
tyczàce ochrony przeciwpo˝arowej dla
inspektorów rdLP ds. ochrony przeciwpo-
˝arowej lasu. RDLP Kraków, Zakopane
– Jaszczurówka, 27–29.09.2007 r.

Sierota Z.: Rola grzybów w ekosystemie leÊ-
nym. Wyk∏ad inauguracyjny roku akade-
mickiego 2007/2008, SGGW Wydzia∏ LeÊ-
ny, 10.2007 r.

Skrzecz I.: Wspó∏czesne problemy nauk leÊ-
nych: biotechnologia w ochronie lasu.
Niestacjonarne Studia Doktoranckie w IBL,
11.01.2007 r.

Stocka T. Choroby grzybowe w szkó∏kach leÊ-
nych. RDLP Poznaƒ, RDLP Zielona Góra,
ZOL ̧ opuchówko, 11–15.06.2007 r.

Stocka T.: Grzyby na nasionach gatun-
ków lekkonasiennych. ORWLP Bedoƒ,
30.05.2007 r.

Stocka T.: Uwaga na pleÊnie. IBL – Festiwal
Nauki, S´kocin Stary, 27.09.2007 r.

Suwa∏a M.: Uszkodzenia drzew i gleby przy
pozyskiwaniu drewna w drzewostanach
z przewa˝ajàcym udzia∏em sosny oraz ich
skutki. Niestacjonarne Studia Doktoranc-
kie w IBL, 17.04.2007 r.

Suwa∏a M.: Wyk∏ady w ramach przedmiotów: 1.
Biotechniczne podstawy u˝ytkowania lasu.
2. Strategia u˝ytkowania lasów po kl´-
skach ˝ywio∏owych. Studia podyplomowe
„Zrównowa˝one u˝ytkowanie obszarów
leÊnych w rozwoju regionalnym”, Wydzia∏
LeÊny SGGW, Warszawa, 20.04.2007 r.

Szczygie∏ R., Ubysz B.: Kategoryzacja zagro-
˝enia po˝arowego lasów Polski na pozio-
mie podregionów (NTS III). Konferencja
z zakresu ochrony przeciwpo˝arowej la-
su, G∏ogów (RDLP we Wroc∏awiu), 28-
–30.03.2007 r.

Szczygie∏ R., Ubysz B.: Kategoryzacja zagro-
˝enia po˝arowego lasów Polski. Ogólne
informacje i zasady kategoryzacji. Prze-
glàd zasad kategoryzacji zagro˝enia po-
˝arowego lasów w UE. Seminarium doty-
czàce ochrony przeciwpo˝arowej dla
inspektorów rdLP ds. ochrony przeciwpo-
˝arowej lasu. RDLP Kraków, Zakopane-
–Jaszczurówka, 27–29.09.2007 r.
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Szczygie∏ R., Ubysz B.: Nowe rozwiàzania
dotyczàce sprz´tu i Êrodków przydatnych
w ochronie przeciwpo˝arowej lasu. Ârod-
ki ochrony indywidualnej. Konferencja
z zakresu ochrony przeciwpo˝arowej la-
su, G∏ogów (RDLP we Wroc∏awiu), 28-
–30.03.2007 r.

Szczygie∏ R., Ubysz B.: Nowelizacja Instrukcji
ochrony przeciwpo˝arowej obszarów leÊ-
nych – dokàd zmierzamy? Seminarium
dotyczàce ochrony przeciwpo˝arowej dla
inspektorów rdLP ds. ochrony przeciwpo-
˝arowej lasu. RDLP Kraków, Zakopane-
–Jaszczurówka, 27–29.09.2007 r.

Szczygie∏ R., Ubysz B.: Technologia gaszenia
po˝arów pokrywy gleby. Seminarium do-
tyczàce ochrony przeciwpo˝arowej dla in-
spektorów rdLP ds. ochrony przeciwpo˝a-
rowej lasu. RDLP Kraków, Zakopane
– Jaszczurówka, 27–29.09.2007 r.

Âlusarski S.: Biologia, ekologia oraz sposo-
by zwalczania szrotówka kasztanowco-
wiaczka. Eko-Piknik – Ochrona kaszta-
nowców, Warszawa. 05.06.2007 r.

Ubysz B.: Analiza zagro˝enia po˝arowego
lasu w sezonie palnoÊci 2006 roku. Kon-
ferencja z zakresu ochrony przeciwpo˝a-
rowej lasu, G∏ogów (RDLP we Wroc∏a-
wiu), 28–30.03.2007 r.

Ubysz B.: Kategoryzacja zagro˝enia po˝a-
rowego lasów Polski (w aspekcie pozy-
skiwania Êrodków finansowych z UE).
Konferencja z zakresu ochrony przeciw-
po˝arowej lasu pracowników ds. ochro-
ny przeciwpo˝arowej, RDLP w Warsza-
wie, 27.02.2007 r.; Konferencja w sprawie
wdro˝enia postanowieƒ Rozporzàdzenia
Ministra Ârodowiska w sprawie szcze-
gó∏owych zasad zabezpieczania przeciw-
po˝arowego lasów, Pogorzelica, 22-
–23.03.2007 r.

Ubysz B.: Ocena efektywnoÊci zabezpiecze-
nia przeciwpo˝arowego lasów pasami
przeciwpo˝arowymi wzd∏u˝ dróg publicz-
nych. Konferencja w sprawie wdro˝enia
postanowieƒ Rozporzàdzenia Ministra
Ârodowiska w sprawie szczegó∏owych za-
sad zabezpieczania przeciwpo˝arowego
lasów, Pogorzelica, 22–23.03.2007 r.

Ubysz B.: Projekt nowego podzia∏u Polski na
strefy prognostyczne do ustalania stop-

nia zagro˝enia po˝arowego lasu. Kon-
ferencja z zakresu ochrony przeciwpo-
˝arowej lasu pracowników ds. ochrony
przeciwpo˝arowej, RDLP w Warszawie,
27.02.2007 r.

Ubysz B.: Tematyka badawcza Samodziel-
nej Pracowni Ochrony Przeciwpo˝arowej
Lasu. Wspó∏praca mi´dzynarodowa. Zin-
tegrowany projekt FIRE PARADOX,
COSTy: EUFIRENEX, FIVA, NOWCAST,
PYRODE. Seminarium dotyczàce ochro-
ny przeciwpo˝arowej dla inspektorów
rdLP ds. ochrony przeciwpo˝arowej lasu.
RDLP Kraków, Zakopane–Jaszczurówka,
27–29.09.2007 r.

Ubysz B.: Zasady funkcjonowania LeÊnych
Stacji Meteorologicznych (LSM). Kon-
ferencja z zakresu ochrony przeciwpo-
˝arowej lasu pracowników ds. ochrony
przeciwpo˝arowej, RDLP w Warszawie,
27.02.2007 r.

Zachara T.: Cele ci´ç piel´gnacyjnych i prze-
kszta∏ceniowych w ró˝nych fazach rozwo-
ju drzewostanów. SITLiD, Janów Lubelski,
26.04; 18.09; 02.10.2007 r.

Zajàc S.: Zarzàdzanie ochronà przyrody. Poli-
tyka leÊna. Studia podyplomowe „Zrów-
nowa˝one u˝ytkowanie obszarów leÊnych
w rozwoju regionalnym”, Wydzia∏ LeÊny
SGGW, Warszawa, 21.06.2007 r.

Zajàc S.: Zarzàdzanie Êrodowiskiem. Wycena
drzewostanów. Studium Podyplomowe
Urzàdzania Lasu, Wydzia∏ LeÊny AR Po-
znaƒ, 17.12.2007 r.

Zajàczkowski G.: Geoinformatyka w leÊ-
nictwie. Narada naczelników ds. stanu
posiadania urzàdzania lasu oraz zaso-
bów, Malinówka, 19–21.09.2007 r.; Nie-
stacjonarne Studia Doktoranckie w IBL,
19.10.2007 r.

Zajàczkowski G.: Wykorzystanie skanera la-
serowego w leÊnictwie. Warsztaty dla stu-
dentów ISÂ PW, IBL, S´kocin Stary,
18.05.2007 r.

Zajàczkowski J.: Wp∏yw elementów struktu-
ry drzewostanu na jego stabilnoÊç. Nie-
stacjonarne Studia Doktoranckie w IBL,
16.10.2007 r.

Zajàczkowski K.: 1. Zadrzewienia drogowe.
Przesz∏oÊç i teraêniejszoÊç. 2. Czy warto
zak∏adaç plantacje robinii akacjowej
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w Polsce. 3. CzereÊnia ptasia w Pol-
sce oraz zasady jej uprawy w planta-
cjach drzew szybko rosnàcych. Posie-
dzenie Prezydium Zarzàdu Oddzia∏u
SITLiD w Zielonej Górze, Zielona Góra,
23.05.2007 r.

Za∏´ski A.: Obni˝ona ˝ywotnoÊç nasion sosny
pozyskanych w sezonie 2005/2006. Kra-

jowa konferencja naczelników zagospo-
darowania i hodowli lasu, Ustroƒ – Jaszo-
wiec, 28–30.03.2007 r.

Za∏´ski A.: 1. Regionalizacja nasienna. 2. No-
we metody oceny nasion. ORWLP Bedoƒ,
29.05.2007 r.
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4.  NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE

W 2007 roku na posiedzeniu Rady Nauko-
wej w dniach 26–27 lutego odby∏y si´ dwie pu-
bliczne obrony rozpraw doktorskich s∏uchaczy
I edycji Niestacjonarnych Studiów Doktoranc-
kich w IBL:
1. 26.02. 2007 r. – mgr in˝. Grzegorz Lenart

Temat rozprawy doktorskiej: „Wp∏yw podat-
ków na sytuacj´ finansowà Paƒstwowego
Gospodarstwa LeÊnego Lasy Paƒstwowe”
Promotor: dr hab. Stanis∏aw Zajàc.
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Radwan,
dr hab. Janusz Kocel.

2. 27.02.2007 r. – mgr Edward Marsza∏ek
Tytu∏ rozprawy doktorskiej: „WartoÊciowa-
nie dzia∏aƒ leÊnictwa w zakresie ochrony

zasobów przyrody na przyk∏adzie NadleÊ-
nictwa Dukla”
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Grzywacz.
Recenzenci: prof. dr hab. Aleksander W.
Soko∏owski, dr hab. Lech P∏otkowski.

W 2007 r. wszystkie zaj´cia II edycji NSD
zosta∏y przeprowadzone zgodnie z harmo-
nogramem. Plan przedmiotowy zrealizowa-
ny zosta∏ w ca∏oÊci i wszyscy doktoranci uzy-
skali wymagane zaliczenia. Przeprowadzono
15 seminariów.

W 2007 r. przed Radà Naukowà IBL zosta-
∏y otwarte przewody doktorskie dla 8 uczestni-
ków II edycji NSD.
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W 2007 r. postanowieniem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej tytu∏ profesora nauk
leÊnych otrzymali:
• dr hab. Andrzej Kolk
• dr hab. Marian Suwa∏a
• dr hab. Stanis∏aw Zajàc

Uchwa∏à Rady Naukowej IBL stopieƒ dok-
tora habilitowanego otrzymali:
• dr El˝bieta Dmyterko
• dr Iwona Skrzecz
• dr in˝. Kazimierz Zajàczkowski

5.  ROZWÓJ NAUKOWY KADRY INSTYTUTU

5.1.  Tytu∏y i stopnie naukowe uzyskane w 2007 r.

5.2.  Doskonalenie zawodowe pracowników IBL

W ramach doskonalenia zawodowego
w 2007 r.: 
• 3 osoby otworzy∏y przewód doktorski przed

Radà Naukowà IBL, 
• 1 osoba ukoƒczy∏a studia doktoranckie

w Szkole G∏ównej Handlowej,
• 7 osób ucz´szcza∏o na studia doktoranckie,

w tym:
– 5 osób na Niestacjonarne Studia Dokto-

ranckie w IBL (2 sta˝ystów z Ukrainy),
– 2 osoby na Studia Stacjonarne III Stopnia

na Wydziale LeÊnym SGGW.

Na studia podyplomowe ucz´szcza∏y
3 osoby, w tym:
• 2 w Szkole G∏ównej Handlowej,
• 1 w Wy˝szej Szkole Zarzàdzania Perso-

nelem.

Uzupe∏niajàce studia magisterskie ukoƒ-
czy∏y 2 osoby, w tym:
• 1 na Wydziale Zarzàdzania Uniwersytetu

Warszawskiego,
• 1 na Wydziale Stosunków Mi´dzynarodo-

wych w Akademii Finansów.

Na uzupe∏niajàce studia magisterskie
ucz´szcza∏y 2 osoby, w tym:
• 1 na Wydziale Zarzàdzania Uniwersytetu

Warszawskiego,
• 1 na Wydziale Ekologii Wy˝szej Szko∏y Eko-

logii i Zarzàdzania.

Studia magisterskie ukoƒczy∏y 3 osoby,
w tym:
• 1 na Wydziale LeÊnym SGGW,
• 1 na Wydziale Ochrony Ârodowiska Uniwer-

sytetu Warmiƒsko-Mazurskiego,
• 1 na Mi´dzywydzia∏owym Studium Ochrony

Ârodowiska SGGW.

Na studia magisterskie ucz´szcza∏a
1 osoba na Wydziale LeÊnym SGGW.

Studia licencjackie ukoƒczy∏a 1 osoba na
Wydziale Zarzàdzania i Finansów Wy˝szej
Szko∏y Finansów i Zarzàdzania.
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Dzia∏alnoÊç biblioteczna polega∏a g∏ów-
nie na gromadzeniu, opracowywaniu i udo-
st´pnianiu zbiorów bibliotecznych. Do zbio-
rów Biblioteki w S´kocinie Starym i placówek
terenowych Instytutu w∏àczono 106 tytu∏ów
wydawnictw zwartych w 476 egzemplarzach.
By∏y to najnowsze pozycje ksià˝kowe polskiej
literatury naukowej z zakresu leÊnictwa, nauk
pokrewnych i ochrony Êrodowiska oraz naj-
bardziej znaczàce, najnowsze tytu∏y wydane
zagranicà (65 tytu∏ów w 65 egz.). Do rejestru
przybytków wpisano 476 woluminów wydaw-
nictw zwartych, otrzymanych w drodze za-
kupu (163), z darów (279) i z wymiany (34).
Do inwentarza wydawnictw zwartych wpi-
sano 476 woluminów, a do Rejestru Prze-
chodniego – 19. Sklasyfikowano 406 tytu∏ów
wydawnictw zwartych w ramach bie˝àcych
nabytków. Zautomatyzowana baza danych bi-
bliograficznych wydawnictw zwartych na ko-
niec 2007 r. liczy∏a 30 780 rekordów. 

W 2007 r. zaprenumerowano 157 tytu-
∏ów czasopism w 200 egzemplarzach, w tym
importowanych – 61 tytu∏ów w 61 egzem-
plarzach, polskich – 96 tytu∏ów w 139 egzem-
plarzach. Wymiana mi´dzynarodowa obej-
mowa∏a 85 tytu∏ów czasopism naukowych
(w 285 egz.) z 28 krajów europejskich i poza-

europejskich oraz 3 tytu∏y z 3 instytucji mi´-
dzynarodowych. W ramach wymiany krajowej
otrzymano 37 (w 149 egz.) tytu∏ów z 37 insty-
tucji naukowych.

W czytelni Instytutu udost´pniono ogó-
∏em 3454 jednostki ewidencyjne: 790 wolu-
minów wydawnictw zwartych, 2502 woluminy
wydawnictw ciàg∏ych i 162 woluminy wydaw-
nictw specjalnych. Zak∏adom Instytutu wypo-
˝yczono 252 woluminy, innym bibliotekom – 4,
a czytelnikom indywidualnym – 418; razem
674 jednostki ewidencyjne. Czytelni´ odwie-
dzi∏o 860 czytelników. Wypo˝yczalnia zareje-
strowa∏a 48 czytelników aktywnych. Wykona-
no ok. 7500 stron kserokopii z ok. 1230 egz.
materia∏ów êród∏owych (w tym ok. 4 tys. stron
dla ponad 100 u˝ytkowników, którzy z∏o˝yli za-
mówienia drogà mailowà).

Prowadzono wysy∏k´ w∏asnych wydaw-
nictw Instytutu do placówek naukowych za
granicà i w kraju (wymiana) oraz do jednostek
organizacyjnych Lasów Paƒstwowych. Wy-
sy∏k´ zagranicznà realizowano do 151 in-
stytucji naukowych z krajów europejskich
i pozaeuropejskich oraz do 3 organizacji
mi´dzynarodowych. W 2007 r. wys∏ano: „LeÊ-
ne Prace Badawcze” nr 1, 2, 3, 4 – ∏àcz-
nie 2400 egz., „Folia Forestalia Polonica” se-
ria A Forestry nr 48 – 93 egz. (zagr.), 128 egz.
(kraj), „LeÊne aktualnoÊci z Unii Europejskiej”
– 1800 egz. (kraj).

W zakresie dzia∏alnoÊci dokumentacyj-
nej prace koncentrowa∏y si´ g∏ównie na za-
silaniu tworzonych we w∏asnym zakresie
zautomatyzowanych baz danych bibliogra-
ficznych z dziedziny leÊnictwa i nauk po-
krewnych, dzia∏ajàcych w zintegrowanym
systemie bibliotecznym WEBLIS. Sporzà-
dzono, sklasyfikowano i wprowadzono do
pami´ci komputera oko∏o 3498 opisów bi-
bliograficznych artyku∏ów zamieszczonych
w polskich i zagranicznych czasopismach
o tematyce leÊnej, 729 opisów sprawozdaƒ

6.  BIBLIOTEKA, DZIA¸ALNOÂå WYDAWNICZA, 
EDUKACYJNA, BAZY DANYCH

6.1.  Biblioteka

Studenci z Ko∏a Naukowego SGGW korzystajà
z zasobów bibliotecznych
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z prac naukowo-badawczych (w tym 131 bie-
˝àcych), oko∏o 100 opisów publikacji pracow-
ników Instytutu. 

Opracowano 15 not dokumentacyjnych
SYNABA, o pracach naukowo-badawczych
wykonywanych w Instytucie. 

6.3.  Dzia∏alnoÊç edukacyjna

W ramach dzia∏alnoÊci edukacyjnej
w Izbie Edukacji LeÊnej przeprowadzono:
• 1 spotkanie o charakterze seminaryjnym

– 24 uczestników;
• 97 spotkaƒ z dzieçmi szkó∏ podstawowych

o ∏àcznej liczbie uczestników – 3308 osób;

• 3 spotkania z m∏odzie˝à gimnazjalnà –105
osób;

• 4 spotkania z m∏odzie˝à szkó∏ zawodowych
i licealnych – 115 osób;

• 1 spotkanie ze studentami – 60 osób;
• 10 spotkaƒ w ramach XI Festiwalu Nauki

6.2.  Dzia∏alnoÊç wydawnicza

W zakresie dzia∏alnoÊci wydawniczej
w 2007 r. opracowano w formie elektronicznej
11 numerów miesi´cznika „NowoÊci PiÊmien-
nictwa LeÊnego”.

Opracowano i przygotowano do druku:
• 4 numery kwartalnika „LeÊnych Prac Badaw-

czych” o ∏àcznej obj´toÊci 42,5 arkusza wy-
dawniczego w ∏àcznym nak∏adzie 2320 egz.;

• 5 numerów „Notatnika Naukowego” w ∏àcz-
nym nak∏adzie 8300 egz.;

• Zbigniew Sierota (red.) – „Quo vadis, fore-
stry” o obj´toÊci 61,5 arkusza wydawnicze-
go w ∏àcznym nak∏adzie 600 egz.;

• Jan G∏az – „Zasady funkcjonowania zrów-
nowa˝onego gospodarstwa leÊnego na przy-
k∏adzie regionu uprzemys∏owionego” o obj´-
toÊci 8 arkuszy wydawniczych w ∏àcznym
nak∏adzie 350 egz.;

• Hugh Evans i Tomasz Oszako (red.) – „Alien
Invasive Species and International Trade”
o obj´toÊci 13 arkuszy wydawniczych
w ∏àcznym nak∏adzie 100 egz.;

• Andrzej Kolk (red.) – „Krótkoterminowa pro-
gnoza wyst´powania wa˝niejszych szkod-
ników i chorób infekcyjnych w Polsce
w 2008 r.” – przygotowanie do druku ok∏adki
– ∏àczny nak∏ad 220 egz.;

• Barbara G∏owacka (red.) – „Jubileusz 75-le-
cia Instytutu Badawczego LeÊnictwa” o ob-
j´toÊci 6,75 arkusza wydawniczego w ∏àcz-
nym nak∏adzie 600 egz.,

• Marek Kloss – „RoÊlinnoÊç subfosylna na tle
historii wysokich torfowisk mszarnych w pó∏-
nocno-wschodniej i Êrodkowej Polsce oraz

w Sudetach” o obj´toÊci 8,5 arkusza wy-
dawniczego w ∏àcznym nak∏adzie 350 egz.;

• Barbara G∏owacka (red.) – „Ârodki ochrony
roÊlin zalecane do stosowania w leÊnictwie
w 2008 roku” o obj´toÊci 5 arkuszy wydaw-
niczych w ∏àcznym nak∏adzie 700 egz.;

• praca zbiorowa – „Badania hydrologiczne
w leÊnych zlewniach sudeckich” o obj´toÊci
5,25 arkusza wydawniczego w ∏àcznym na-
k∏adzie 500 egz.;

• Wojciech Grodzki – „Wykorzystanie pu∏a-
pek feromonowych do monitoringu popula-
cji kornika drukarza w wybranych parkach
narodowych w Karpatach” o obj´toÊci 8 ar-
kuszy wydawniczych w ∏àcznym nak∏adzie
350 egz.;

• Justyna Nowakowska – „ZmiennoÊç gene-
tyczna polskich wybranych populacji sosny
zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na podsta-
wie analiz polimorfizmu DNA” o obj´toÊci
7,5 arkusza wydawniczego w ∏àcznym na-
k∏adzie 350 egz.;

• Stanis∏aw Zajàc, Adam Sikora i Wojciech
Rzewuski – „Regulacje prawne i finansowe
oraz dzia∏ania w zakresie leÊnictwa w ra-
mach polityk Unii Europejskiej” o obj´toÊci
9,25 arkusza wydawniczego w ∏àcznym na-
k∏adzie 1000 egz.;

• „Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci naukowej IBL
za rok 2006” o obj´toÊci 9 arkuszy wydawni-
czych w nak∏adzie 600 egz.

Instytut by∏ wspó∏wydawcà z Polskà Aka-
demià Nauk 48 numeru zeszytu “Folia Fore-
stalia Polonica”.



– Warszawa 2007 (tzw. lekcje festiwalowe)
– ok. 511 osób;

• 2 spotkania warsztatowe z nauczycielami
– 70 osób;

• 6 innych spotkaƒ (w tym „Lato w mieÊcie”)
– 174 osoby.

W 2007 roku od czerwca do paêdziernika
zorganizowano praktyki studenckie dla stu-
dentów II i III roku Architektury Krajobrazu,
Wydzia∏u Ogrodniczego SGGW Warszawa.
Uczestniczy∏o w nich 6 osób w wymiarze 225
godz. W 2007 r. w Izbie Edukacji LeÊnej ∏àcz-
nie zorganizowano 123 spotkania, w których
uczestniczy∏y 4392 osoby.

W dniach 11–13 wrzeÊnia 2007 roku In-
stytut uczestniczy∏ w IX Mi´dzynarodowych
Targach LeÊnych zorganizowanych na terenie
LeÊnego Zak∏adu DoÊwiadczalnego SGGW
w Rogowie. Pracownicy Zak∏adu U˝ytkowania
Lasu IBL przedstawili informacje dotyczàce
badaƒ laboratoryjnych czynników zwiàzanych
z bezpieczeƒstwem i ochronà zdrowia opera-

torów maszyn i urzàdzeƒ stosowanych w leÊ-
nictwie. Zaprezentowano m.in. wykonywanie
badaƒ wibroakustycznych (ha∏as i drgania
mechaniczne) na stanowisku pracy operato-
rów pilarek ∏aƒcuchowych o nap´dzie spali-
nowym i elektrycznym. Przedstawiono tak-
˝e badania okreÊlajàce czas zatrzymania
pi∏y ∏aƒcuchowej od momentu zadzia∏ania
hamulca. Osobom zainteresowanym udzielo-
no informacji na temat choroby wibracyjnej,
przyczyn i sposobów jej zapobiegania oraz
o modelach pilarek charakteryzujàcych si´
najbardziej korzystnymi parametrami ergono-
micznymi.

Na stoisku znajdujàcym si´ w hali wy-
stawowej pracownicy Zak∏adu Informacji
Naukowej IBL zaprezentowali dorobek wy-
dawniczy Instytutu oraz sposób korzystania
ze Zintegrowanego Systemu Bibliotecznego
WEBLIS. Podczas prezentacji leÊnicy zapo-
znawali si´ z Systemem zawierajàcym kata-
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Zaj´cia prowadzone w Izbie Edukacji LeÊnej

Stanowisko do badaƒ pi∏y ∏aƒcuchowej na IX Mi´-
dzynarodowych Targach LeÊnych w Rogowie

Stoisko Instytutu Badawczego LeÊnictwa na IX Mi´-
dzynarodowych Targach LeÊnych w Rogowie
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log Biblioteki IBL, baz´ artyku∏ów z czaso-
pism o tematyce leÊnej b´dàcych w zasobach
IBL, bazy prac naukowo-badawczych IBL
oraz publikacji pracowników Instytutu.

Ponadto Zak∏ad Informacji Naukowej zor-
ganizowa∏ w 2007 r. 9 wystaw fotograficznych.

Jedna z wstaw fotograficznych
w holu Instytutu Badawczego
LeÊnictwa

Lp. Tytuł wystawy Autor
Czas trwania, 

miejsce prezentacji

 1 Jubileusz 75-lecia IBL
Wojciech Gil,
Leszek Kruczek,
Mirosław Kwiatkowski

X 2006 r. – V 2007 r.
bud. B

 2
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa 
SGGW prof. Gerhardowi Oestenowi

Artur Sawicki
18 V – 21 VI 2007 r.
bud. B

 3 Wielka majówka – Dni otwarte SGGW 2007 Artur Sawicki
18 V – 21 VI 2007 r.
bud. B

 4 Wyprawa naukowa – Turcja 2005 Cezary Bystrowski
21 VI – 18 IX 2007 r.
bud. B

 5 IX Międzynarodowe Targi Leśne w Rogowie 2007
Leszek Kruczek,
Artur Sawicki

18 IX – 5 X 2007 r.
bud. B

 6 Ptaki Łukasz Łukasik
24 IX – 31 XII 2007 r. 
IEL, bud. A

 7 Festiwal Nauki w IBL 2007
Leszek Kruczek, 
Artur Sawicki

5 X – 22 XI 2007 r.
bud. B

 8 Na grzyby Jerzy Woźniak
5 XI – 31 XII 2007 r. 
IEL, bud. A

 9 Ogrody włoskie oraz roślinność południowych Włoch 
Małgorzata Falencka-
-Jabłońska

22 XI – 31 XII 2007 r. 
bud. B



Sà to bazy ogólnodost´pne za poÊrednic-
twem Internetu ze strony g∏ównej Instytutu:
www.ibles.pl 

PIÂMIENNICTWO LEÂNE – baza ta, zapoczàt-
kowana w 1989 roku (za poÊrednictwem
Internetu dost´pna od 1998 r.), jest two-
rzona na podstawie czasopism polskich
i zagranicznych o tematyce leÊnej, groma-
dzonych w Bibliotece IBL. Co miesiàc na
stronie internetowej Instytutu zamiesz-
czany jest kolejny numer miesi´cznika
„NowoÊci PiÊmiennictwa LeÊnego”. Aktu-
alnie baza obejmuje 91 570 rekordów, na
ka˝dy rekord sk∏adajà si´ nast´pujàce
elementy: nazwisko i inicja∏ imienia au-
tora artyku∏u, oryginalny tytu∏ artyku∏u,
t∏umaczenie tytu∏u, tytu∏ w j´zyku angiel-
skim (jeÊli jest zamieszczony), j´zyk pu-
blikacji, tytu∏ czasopisma, dane bibliogra-
ficzne: rok wydania, nr czasopisma, iloÊç
stron, ilustracje i pozycje bibliografii, s∏o-
wa kluczowe (tworzone w Zak∏adzie Infor-
macji Naukowej IBL), symbole klasyfi-
kacji wed∏ug LKO (LeÊnej Klasyfikacji
Oksfordzkiej).

Elementami wyszukiwawczymi sà:
nazwisko autora, ka˝dy wyraz z tytu∏u
i t∏umaczenia, tytu∏ czasopisma i rok wy-
dania, s∏owa kluczowe i klasyfikacja. Ca∏à
baz´ danych mo˝na te˝ przeszukiwaç
on-line. Za pomocà formularza zamówieƒ
odbitek mo˝na ze strony WWW wys∏aç
do Biblioteki IBL zamówienie na kseroko-
pi´ wybranych artyku∏ów (Zak∏ad Infor-
macji Naukowej).

KATALOG BIBLIOTEKI IBL – na koniec 2007 r.
baza obejmowa∏a 30 780 rekordów. Baza
zawiera opisy bibliograficzne wydawnictw
zwartych (ksià˝ek) znajdujàcych si´ w za-
sobach Biblioteki Instytutu. Na ka˝dy re-
kord sk∏adajà si´ nast´pujàce elementy:
tytu∏ w∏aÊciwy oraz dodatki do tytu∏u, ozna-
czenie odpowiedzialnoÊci: autor, redaktor,
instytucja sprawcza; drugie oznaczenie

odpowiedzialnoÊci: t∏umacz, ilustrator, wy-
danie, adres wydawniczy: miejsce, wy-
dawca, rok, format, obj´toÊç, ilustracje,
dokumenty towarzyszàce: np. atlasy, dane
dotyczàce serii, tytu∏, podseria.

Elementami wyszukiwawczymi sà:
autor/instytucja, ka˝dy wyraz z tytu∏u, s∏o-
wa kluczowe (tworzone w Zak∏adzie Infor-
macji Naukowej IBL), symbole klasyfikacji
wed∏ug LKO i UKD (Uniwersalnej Klasyfi-
kacji Dziesi´tnej), sygnatura, opis serii.
Ca∏à baz´ danych mo˝na te˝ przeszuki-
waç on-line (Zak∏ad Informacji Naukowej).

PRACE NAUKOWO-BADAWCZE – baza dost´p-
na za poÊrednictwem Internetu od 2005 r.
obejmuje aktualnie 1 850 rekordów. Za-
wiera wykaz prac naukowo-badawczych
i badawczo-rozwojowych, rozpraw doktor-
skich oraz ekspertyz naukowych wykona-
nych w Instytucie. Na ka˝dy rekord sk∏a-
dajà si´ nast´pujàce elementy: sygnatura
i symbol dokumentu, nazwisko i inicja∏
imienia autora, tytu∏ pracy, wydawca, rok
wydania, data rozpocz´cia i data zakoƒ-
czenia pracy, zak∏ad wykonujàcy, zlece-
niodawca, opis zewn´trzny: iloÊç stron,
ilustracji i bibliografii, s∏owa kluczowe, kla-
syfikacja LKO.

Elementami wyszukiwawczymi sà:
nazwisko autora, ka˝dy wyraz z tytu∏u pra-
cy, rok wydania pracy, s∏owa kluczowe
i klasyfikacja. Ca∏à baz´ danych mo˝na
te˝ przeszukiwaç on-line (Zak∏ad Informa-
cji Naukowej).

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW IBL – baza do-
st´pna za poÊrednictwem Internetu
od 1999 r. obejmuje aktualnie 3 954 rekor-
dy. Zawiera wykaz wszystkich prac publi-
kowanych przez pracowników IBL w cza-
sopismach i wydawnictwach zwartych.
Na ka˝dy rekord sk∏adajà si´ nast´pujàce
elementy: klasyfikacja, s∏owa kluczowe,
nazwisko i inicja∏ imienia autora, opis bi-
bliograficzny czasopisma lub wydawnic-
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6.4.  Bazy danych 

Bazy krajowe
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twa zwartego, w którym publikacja si´
ukaza∏a.

Elementami wyszukiwawczymi sà:
nazwisko autora, ka˝dy wyraz z tytu∏u pra-
cy, symbole klasyfikacji, s∏owa kluczowe,
rok wydania publikacji. Ca∏à baz´ danych
mo˝na te˝ przeszukiwaç on-line (Zak∏ad
Informacji Naukowej).

AKTUALNA PROGNOZA ZAGRO˚ENIA PO˚ARO-
WEGO LASU – okreÊlanie stopni zagro˝e-
nia po˝arowego lasu wykonywane jest
wed∏ug metody IBL przez jednostki orga-
nizacyjne Lasów Paƒstwowych w 34 stre-
fach prognostycznych – w sezonie zagro-
˝enia po˝arowego lasu. Dane sà
aktualizowane codziennie przez Samo-
dzielnà Pracowni´ Ochrony Przeciwpo˝a-
rowej Lasu IBL. Dane meteorologiczne,
zawierajàce wartoÊci obserwacji z go-
dzin 9.00 i 13.00 (godziny prognozowania
zagro˝enia po˝arowego lasu) prowadzo-
ne od 1985 r. sà uzupe∏niane na bie˝àco.
Baza ma na celu u∏atwienie gromadzenia
i przechowywania danych oraz pozwala
na wykonywanie podstawowych analiz
statystycznych niezb´dnych do charakte-
ryzowania sytuacji dotyczàcej zagro˝enia
po˝arowego zarówno w okreÊlonych rejo-

nach kraju, jak i w granicach administra-
cyjnych regionalnych dyrekcji Lasów Paƒ-
stwowych (Samodzielna Pracownia
Ochrony Przeciwpo˝arowej Lasu).

MONITORING LASU W POLSCE – baza zawiera
wyniki obserwacji, pomiarów i analiz po-
zyskanych w ramach realizacji programu
monitoringu lasu na sta∏ych powierzch-
niach obserwacyjnych (Zak∏ad Urzàdza-
nia i Monitoringu Lasu).

BAZA POWIERZCHNI PRÓBNYCH IBL – zawiera
informacje o za∏o˝onych powierzchniach
próbnych do celów badawczych nades∏a-
ne przez zak∏ady IBL, które mo˝na prze-
glàdaç wg nadleÊnictw i zak∏adów nauko-
wych IBL. Dane dotyczà lokalizacji (rdLP,
nadleÊnictwo, oddzia∏/pododdzia∏), roku
za∏o˝enia powierzchni oraz terminu za-
koƒczenia badaƒ (Zak∏ad Informacji Na-
ukowej).

REJESTR PLANTACJI I PLANTACYJNYCH UPRAW

NASIENNYCH W LASACH PA¡STWOWYCH

– zawiera informacje o za∏o˝onych w La-
sach Paƒstwowych plantacjach i planta-
cyjnych uprawach nasiennych (Zak∏ad
Genetyki i Fizjologii Drzew LeÊnych).

Bazy danych o zasi´gu lokalnym w Zak∏adach IBL

BAZA DANYCH O OBRADZANIU NAJWA˚NIEJ-
SZYCH GATUNKÓW DRZEW W POLSCE

(OD 1947 R.) ORAZ JAKOÂCI NASION POZY-
SKIWANYCH W LASACH PA¡STWOWYCH

(OD 1976 R.) – zawiera dane o odsetku ob-
radzania i wielkoÊci pozyskania nasion 6
gatunków drzew w Polsce w uk∏adzie re-
gionalnym (od 1996 r. w formie elektronicz-
nej) oraz charakterystyk´ jakoÊci nasion
pozyskiwanych w Lasach Paƒstwowych
(od 1987 r. w formie elektronicznej) (Zak∏ad
Genetyki i Fizjologii Drzew LeÊnych).

CHRZÑSZCZE (COLEOPTERA) PUSZCZY BIA-
¸OWIESKIEJ – zawiera na bie˝àco uzupe∏-
niany (na podstawie publikacji i oryginal-
nych danych) wykaz wszystkich gatunków
chrzàszczy polskiej i bia∏oruskiej cz´Êci

Puszczy Bia∏owieskiej (oko∏o 3200 gatun-
ków). Integralnà cz´Êcià bazy jest spis pu-
blikacji dotyczàcych Coleoptera tego tere-
nu (Zak∏ad Lasów Naturalnych).

KRAJOWA SIEå INFORMACJI O BIORÓ˚NOROD-
NOÂCI (KSIB) – od 2005 r. Zak∏ad Lasów
Naturalnych jest cz∏onkem KSIB, a przez
to w∏àczy∏ si´ do GBIF – Êwiatowego sys-
temu informacji o bioró˝norodnoÊci. Dane
dotyczàce rozmieszczenia chrzàszczy,
grzybów i roÊlin b´dà udost´pniane suk-
cesywnie na podstawie zbiorów i informa-
cji ZLN oraz osób wspó∏pracujàcych z Za-
k∏adem (Zak∏ad Lasów Naturalnych).

MONITORING BIOLOGICZNY W PUSZCZY BIA¸O-
WIESKIEJ – coroczne analizy sk∏adu che-



micznego bioindykatorów roÊlinnych (2-
letnie ig∏y sosny zwyczajnej, liÊcie Vacci-
nium vitis-idaea, mchy Pleurozium schre-
beri i Sphagnum recurvum) od 1994 r.
(Zak∏ad Lasów Naturalnych).

MONITORING FITOPATOLOGICZNY – dane
o wyst´powaniu patogenów korzeni
i uszkodzeniach drzew, zdrowotnoÊci d´-
bów i buków na sta∏ych powierzchniach
obserwacyjnych, izolacjach Phytophtho-
ra w szkó∏kach i drzewostanach leÊnych
(Zak∏ad Fitopatologii LeÊnej).

MONITORING ZANIECZYSZCZE¡ POWIETRZA

W PUSZCZY BIA¸OWIESKIEJ – pomiary za-
nieczyszczeƒ gazowych SO2 i NOx oraz
kwasowoÊci i sk∏adu chemicznego opadów
atmosferycznych na obszarze Puszczy
od 1986 r. (Zak∏ad Lasów Naturalnych).

MONITORING ZWIERZYNY – inwentaryzacja tro-
pów i obserwacji (Zak∏ad Lasów Natural-
nych).

REJESTR WY¸ÑCZONYCH DRZEWOSTANÓW NA-
SIENNYCH W LASACH PA¡STWOWYCH – za-
wiera pe∏ny rejestr wy∏àczonych drzewo-
stanów nasiennych uznanych dotychczas
w ramach Projektu Hodowli Selekcyjnej
Drzew w Lasach Paƒstwowych (Zak∏ad
Genetyki i Fizjologii Drzew LeÊnych).

REJESTR DRZEW DOBOROWYCH W LASACH

PA¡STWOWYCH – zawiera pe∏ny rejestr
uznanych dotychczas drzew doborowych
(Zak∏ad Genetyki i Fizjologii Drzew LeÊ-
nych).

REJESTR DRZEWOSTANÓW ZACHOWAWCZYCH

– zawiera informacje o zakwalifikowanych
drzewostanach zachowawczych (Zak∏ad
Genetyki i Fizjologii Drzew LeÊnych).

WYBRANE ZAGRO˚ENIA BIOTYCZNE W LASACH

EUROPY ÂRODKOWEJ – dane dotyczàce
wydzielania si´ posuszu iglastego w jed-
nostkach terytorialnych (leÊnych lub ad-
ministracyjnych) w 7 krajach Europy Ârod-
kowej w latach 2002–2005 (Zak∏ad
Gospodarki LeÊnej Regionów Górskich).

WYST¢POWANIE NALOTÓW W LASACH PGL LP
– powierzchnia i lokalizacja nalotów g∏ów-
nych gatunków lasotwórczych w lasach
PGL LP (Zak∏ad Urzàdzania i Monitoringu
Lasu).

WYST¢POWANIE OWADÓW LIÂCIO˚ERNYCH

W PUSZCZY NOTECKIEJ W LATACH 1946-
–2004 – zawiera dane dotyczàce wy-
st´powania szkodliwych owadów liÊcio-
˝ernych sosny w Puszczy Noteckiej na
poziomie wydzieleƒ (Zak∏ad Ochrony
Lasu).

WYST¢POWANIE ÂWIERKA W LASACH PGL LP
– powierzchnia i lokalizacja drzewosta-
nów z udzia∏em Êwierka w lasach PGL LP
(Zak∏ad Urzàdzania i Monitoringu Lasu).

ZBIÓR ENTOMOLOGICZNY – oko∏o 20 000 oka-
zów owadów (wi´kszoÊç spreparowana
na sucho), w tym oko∏o 800 gatunków Ce-
rambycidae i oko∏o 500 gatunków Bupre-
stidae (Coleoptera) z ca∏ego Êwiata (Za-
k∏ad Lasów Naturalnych).
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Akcja COST E42 (Wzrost gatunków szlachet-
nych drzew leÊnych) – Dobrowolska Doro-
ta (cz∏onek), 

Akcja COST E52 (Ocena zasobów genowych
buka w aspekcie zrównowa˝onego roz-
woju lasów) – Su∏kowska Ma∏gorzata (de-
legat Polski), 

Amerykaƒskie Stowarzyszenie Mammologów
– Borowski Zbigniew (cz∏onek), 

EUFORGEN Europejski Program Ochrony
LeÊnych Zasobów Genowych – Kowal-
czyk Jan (koordynator programu), Matras
Jan (koordynator krajowy), Zachara Tade-
usz (reprezentant Polski), 

Europejskie Centrum Ochrony Przyrody
(ECNC) – Lech Pawe∏ (cz∏onek Rady
Naukowej), 

Fundacja Ochrony Bioró˝norodnoÊci Karpat
Wschodnich – Niemtur Stanis∏aw (cz∏o-
nek zarzàdu), 

Grupa Doradcza FAO ds. Oceny Zasobów
LeÊnych Âwiata (GFRA) – Michalak Ro-
man (korespondent krajowy), Zajàczkow-
ski Grzegorz (cz∏onek Grupy Doradczej
FAO, korespondent krajowy),

Grupa ekspertów Unii Europejskiej ds. po˝a-
rów lasu – Piwnicki Józef (cz∏onek, repre-
zentant Polski), 

Grupa Robocza ds. gospodarki leÊnej w zlew-
niach górskich Europejskiej Komisji LeÊ-
nej przy FAO – Pierzgalski Edward (wice-
przewodniczàcy), 

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Ba-
daƒ – Oszako Tomasz (ekspert w dziedzi-
nie fitopatologii leÊnej), 

Konwencja Narodów Zjednoczonych o Ró˝no-
rodnoÊci Biologicznej, Panel powszechne-
go dost´pu do zasobów genowych – Ma-
tras Jan (ekspert), 

Mi´dzynarodowa Unia LeÊnych Organizacji
Badawczych (IUFRO) – Grodzki Wojciech
(zast´pca koordynatora grupy 7.03.10), 

Mi´dzynarodowy Instytut RoÊlinnych Zasobów
Genowych (IPGRI) „Europejski Program
LeÊnych Zasobów Genowych” – Kowal-
czyk Jan (koordynator programu „Cenne
gatunki liÊciaste”), Matras Jan (koordyna-
tor krajowy), Zachara Tadeusz (przedsta-
wiciel Polski w Sieci Gospodarki LeÊnej), 

Polski Komitet Narodowy Mi´dzynarodowego
Stowarzyszenia Torfowego – ¸ukasze-
wicz Jan (przewodniczàcy Komisji VII
– Wykorzystanie torfu w leÊnictwie),
– Krajewski Szymon, Zajàczkowski Piotr
(cz∏onkowie),

Po∏àczony Komitet FAO/ECE/ILO ds. Zarzà-
dzania, Technologii i Szkolenia w LeÊnic-
twie – Jod∏owski Krzysztof (cz∏onek), 

Ukraiƒska Akademia Nauk LeÊnych – Klocek
Andrzej (cz∏onek honorowy),

Zespó∏ Ekspertów z zakresu Po˝arów Lasu
– Po∏àczonego Komitetu FAO/ECE/ILO
ds. Zarzàdzania, Technologii i Szkolenia
w LeÊnictwie oraz Sekcji Drzewnej ONZ
– Ubysz Barbara (cz∏onek, reprezentant
Polski), 

Zespó∏ Specjalistów FAO/UNECE ds. monito-
ringu leÊnych zasobów w zrównowa˝onej
gospodarce leÊnej w regionie Europej-
skiej Komisji Gospodarczej Narodów
Zjednoczonych – Michalak Roman (cz∏o-
nek, korespondent krajowy), 

Zespó∏ Specjalistów FAO/UNECE ds. Wspie-
rania i Pomocy w Trwa∏ym Rozwoju Sek-
tora LeÊnego w Europie Ârodkowej
i Wschodniej oraz WNP – Kaliszewski
Adam (cz∏onek).

7.  DZIA¸ALNOÂå W GREMIACH NAUKOWYCH I DORADCZYCH

7.1.  Zagraniczne rady naukowe i programowe, towarzystwa,
zespo∏y i grupy robocze 



Komisja Ochrony Ârodowiska i Utylizacji Od-
padów, Oddzia∏ w Katowicach – Zwoliƒski
Józef (cz∏onek),

Komitet Badaƒ nad Zagro˝eniami przy Prezy-
dium PAN – Pierzgalski Edward (cz∏onek),

Komitet Melioracji i In˝ynierii Ârodowiska Rol-
niczego – Pierzgalski Edward (przewodni-
czàcy), 

Komitet Nauk LeÊnych – Klocek Andrzej (cz∏o-
nek), Rykowski Kazimierz (cz∏onek), Sie-
rota Zbigniew (przewodniczàcy), 

Komitet Ochrony Przyrody – Gutowski Je-
rzy M. (cz∏onek),

Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich
– Niemtur Stanis∏aw (cz∏onek).
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7.2.  Gremia krajowe 

Polska Akademia Nauk

Inne krajowe naukowe organizacje, 
towarzystwa, rady, komisje, zespo∏y

Fundacja „Edukacja i Technika Ratownictwa”
– Szczygie∏ Ryszard (sekretarz), 

G∏ówny Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicz-
nej – Falencka-Jab∏oƒska Ma∏gorzata
(przewodniczàca), 

Klub Honorowych Cz∏onków Bractwa LeÊne-
go – Klocek Andrzej (cz∏onek), 

Kolegium Lasów Paƒstwowych – Klocek An-
drzej (cz∏onek),

Komisja Techniczno-Ratownicza Zarzàdu
G∏ównego Ochotniczych Stra˝y Po˝ar-
nych Rzeczypospolitej Polskiej – Szczy-
gie∏ Ryszard (wiceprzewodniczàcy), 

Krajowa Komisja Nasiennictwa LeÊnego
– Matras Jan (cz∏onek), 

Liga Ochrony Przyrody – Okr´g Sto∏eczny
– Tyszka Jan (przewodniczàcy Sàdu Ko-
le˝eƒskiego), 

Liga Walki z Ha∏asem – Piszcz Barbara (cz∏o-
nek), 

Narodowy Program Foresight 2020 – Malzahn
El˝bieta (ekspert zewn´trzny),

Naukowy Komitet Doradczy (Scientific Advi-
sory Committee) – Ubysz Barbara (eks-
pert w zakresie po˝arów, w ramach De-
partamentu LeÊnictwa MÂ), 

Normalizacyjna Komisja Problemowa nr 181
– Za∏´ski Andrzej (cz∏onek), 

NSZZ „SolidarnoÊç” – Lewandowska Ewa
(przewodniczàca Komisji Zak∏adowej), 

Komitety redakcyjne i rady programowe 
czasopism naukowych

Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry
– G∏owacka Barbara, Zajàczkowski Jan
(cz∏onkowie komitetu redakcyjnego), 

LeÊne Prace Badawcze – G∏owacka Barbara
(przewodniczàca), Dobrowolska Dorota,
Hilszczaƒski Jacek, Jod∏owski Krzysztof,
Lech Pawe∏, Zachara Tadeusz, Zajàc Sta-
nis∏aw (redaktorzy dzia∏owi), Arkuszew-
ska Antonina (sekretarz), Zajàczkowski
Jan (cz∏onek rady programowej), 

Matecznik Bia∏owieski – Malzahn El˝bieta
(cz∏onek rady redakcyjnej),

Nietoperze – Rachwald Aleksander (cz∏onek
rady redakcyjnej), 

Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody – Gu-
towski Jerzy M., Malzahn El˝bieta (cz∏on-
kowie komitetu redakcyjnego), 

Post´py Techniki w LeÊnictwie – Jod∏owski
Krzysztof (przewodniczàcy), Suwa∏a Ma-
rian (redaktor dzia∏u), 

Sylwan – Zajàc Stanis∏aw, Zajàczkowski Jan
(cz∏onkowie komitetu redakcyjnego). 
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Organ opiniodawczo-doradczy w sprawie in-
wentaryzacji siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory na terenie RDLP Bia∏y-
stok – Gutowski Jerzy M. (cz∏onek), 

P06 L Sekcja Nauk LeÊnych i Drzewnych
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy˝-
szego – Kolk Andrzej (cz∏onek),

PKN – Komitet Techniczny nr 16 ds. Ciàgni-
ków, Maszyn Rolniczych i LeÊnych – Jo-
d∏owski Krzysztof (cz∏onek), 

PKN – Komitet Techniczny nr 181 ds. Gospo-
darki LeÊnej – Suwa∏a Marian (przewodni-
czàcy), Witkowska Joanna (wiceprzewod-
niczàca), 

Polski Zwiàzek ¸owiecki – Jackowski Marcin
(cz∏onek), Kocel Janusz (prezes Ko∏a
„WADERA”), Sikora Adam (cz∏onek), Za-
jàczkowski Piotr (cz∏onek), 

Polskie Towarzystwo Akustyczne – Piszcz
Barbara (cz∏onek), 

Polskie Towarzystwo Botaniczne – Korczyk
Adolf F. (cz∏onek), Su∏kowska Ma∏gorzata
(sekretarz oddzia∏u warszawskiego),

Polskie Towarzystwo Entomologiczne – Gu-
towski Jerzy M. (cz∏onek), Hilszczaƒski
Jacek (cz∏onek), Tarwacki Grzegorz (cz∏o-
nek), 

Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, Od-
dzia∏ w Warszawie – Hilszczaƒska Dorota
(cz∏onek), Ma∏ecka Monika (cz∏onek), 

Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, Sekcja
Chorób Drzew LeÊnych – Oszako Tomasz
(sekretarz), Sierota Zbigniew (przewodni-
czàcy), 

Polskie Towarzystwo LeÊne – Dmyterko El˝-
bieta (zast´pca przewodniczàcego Komi-
sji Rewizyjnej Oddzia∏u w Warszawie),
Duda Barbara (sekretarz Komisji Rewizyj-
nej w Zarzàdzie G∏ównym), Gil Wojciech
(skarbnik Zarzàdu G∏ównego), G∏az Jan
(zast´pca przewodniczàcego Zarzàdu
G∏ównego, przewodniczàcy Komisji Od-
znaczeƒ przy Zarzàdzie G∏ównym), Goz-
dalik Maria (przewodniczàca Komisji Wy-
dawniczej w Zarzàdzie G∏ównym), Klocek
Andrzej (przewodniczàcy Komisji Rewi-
zyjnej w Zarzàdzie G∏ównym), Kolk An-
drzej (przewodniczàcy Komisji Ochrony
Zasobów LeÊnych), Kwiecieƒ Ryszard
(cz∏onek Zarzàdu G∏ównego), ¸ukasze-
wicz Jan (sekretarz Zarzàdu G∏ównego),

Niemtur Stanis∏aw (cz∏onek Zarzàdu Od-
dzia∏u w Krakowie), Olejarski Ireneusz
(przewodniczàcy Zarzàdu Oddzia∏u
w Warszawie), Zachara Tadeusz (sekre-
tarz Zarzàdu Oddzia∏u w Warszawie), 

Polskie Towarzystwo Taksonomiczne – Gu-
towski Jerzy M. (cz∏onek), 

Polskie Towarzystwo Toksykologiczne – Mal-
zahn El˝bieta (cz∏onek), 

Polskie Towarzystwo Torfowe – Krajewski
Szymon (cz∏onek), 

Rada Naukowa Bia∏owieskiego Parku Naro-
dowego – Malzahn El˝bieta (cz∏onek), 

Rada Naukowa Pieniƒskego Parku Narodo-
wego – Grodzki Wojciech (cz∏onek), 

Rada Naukowa Roztoczaƒskiego Parku Naro-
dowego – G∏az Jan (cz∏onek), 

Rada Naukowa Tatrzaƒskiego Parku Narodo-
wego – Grodzki Wojciech (cz∏onek), 

Rada Naukowa Wigierskiego Parku Narodo-
wego – Kolk Andrzej (cz∏onek), 

Rada Naukowa LeÊnego Banku Genów w Ko-
strzycy – Matras Jan (sekretarz), 

Rada Naukowa LeÊnego Arboretum w Syco-
wie – Matras Jan (cz∏onek), 

Rada Naukowa Zak∏adu Badania Ssaków
PAN, Bia∏owie˝a – Gutowski Jerzy M.
(cz∏onek), 

Rada Programowa Forum LeÊnego na Mi´-
dzynarodowych Targach Poznaƒskich
– Suwa∏a Marian (cz∏onek), 

Rada Spo∏eczno-Naukowa LKP „Lasy War-
szawskie” – Zajàczkowski Jan (przewod-
niczàcy), Gozdalik Maria (sekretarz), 

Rada Spo∏eczno-Naukowa LKP „Lasy Mazur-
skie” – Kolk Andrzej (cz∏onek), 

Rada Spo∏eczno-Naukowa LKP „Lasy Oliw-
sko-Dar˝lubskie” – Zajàczkowski Jan
(cz∏onek), 

Rada Spo∏eczno-Naukowa LKP „Lasy Pusz-
czy Bia∏owieskiej” – Korczyk Adolf F.
(cz∏onek), Malzahn El˝bieta (cz∏onek),
Paluch Rafa∏ (cz∏onek), 

Rada Wydzia∏u LeÊnego SGGW – Klocek An-
drzej (cz∏onek), 

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji
– Kolk Andrzej (prezes), 

Âlàskie Towarzystwo Entomologiczne – Hilsz-
czaƒski Jacek (cz∏onek), 

Towarzystwo Fizjograficzne – Gutowski Je-
rzy M. (cz∏onek), 



Zespó∏ ds. opracowania projektu ustawy regu-
lujàcej status dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego Puszczy Bia∏owieskiej – Gu-
towski Jerzy M. (cz∏onek), 

Zespó∏ inwentaryzacyjny do przeprowadzenia
powszechnej inwentaryzacji gatunków
wskaênikowych i siedlisk przyrodniczych
w nadleÊnictwach LKP Puszczy Bia∏owie-
skiej (Bia∏owie˝a, Browsk, Hajnówka)
– Paluch Rafa∏ (cz∏onek), 

Zespó∏ inwentaryzacyjny do przeprowadzenia
powszechnej inwentaryzacji gatunków
wskaênikowych i siedlisk przyrodniczych
w NadleÊnictwie Pomorze (RDLP Bia∏y-
stok) – Paluch Rafa∏ (cz∏onek), 

Zespó∏ inwentaryzacyjny do przeprowadzenia
powszechnej inwentaryzacji gatunków
wskaênikowych i siedlisk przyrodniczych
w NadleÊnictwie Czarna Bia∏ostocka
(RDLP Bia∏ystok) – Paluch Rafa∏ (cz∏onek), 

Zespó∏ zadaniowy powo∏any zarzàdzeniem
nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Paƒ-
stwowych ds. opracowania za∏o˝eƒ meto-
dycznych koncepcji wykorzystania zdj´ç
satelitarnych w ochronie przeciwpo˝aro-
wej lasu – Ubysz Barbara (cz∏onek),
Szczygie∏ Ryszard (cz∏onek),

Zwiàzek LeÊników Polskich – Boczoƒ Andrzej
– (przewodniczàcy w IBL, cz∏onek Rady
Krajowej). 
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NAGRODA I STOPNIA

Dmyterko E. – za realizacj´ rozprawy habilita-
cyjnej pt. „Cechy korony jako podstawa
metody okreÊlania uszkodzenia drzewo-
stanów olszy czarnej (Alnus glutinosa L.
Gaertn.).

Skrzecz I. – za realizacj´ rozprawy habilitacyj-
nej pt. „Bakulowirusy wybranych gatun-
ków liÊcio˝ernych owadów leÊnych i ich
aktywnoÊç biologiczna”.

Zajàczkowski K. – za realizacj´ rozprawy ha-
bilitacyjnej pt. „Regionalizacja potrzeb za-
drzewieniowych w Polsce”.

NAGRODA II STOPNIA

Hilszczaƒski J. – za wyró˝niajàce si´ liczne
publikacje naukowe.

Gil W. – za wyró˝niajàce si´ liczne publikacje
naukowe.

Dobrowolska D. – za wyró˝niajàce si´ liczne
publikacje naukowe.

Borowski Z. – za wyró˝niajàce si´ liczne publi-
kacje naukowe.

Lewandowska E., Stasiak M., Szewczykie-
wicz J., Tylman A. – za dezynfekcj´ i prze-
prowadzk´ zbiorów bibliotecznych.

Piwowarska M. – za ca∏okszta∏t pracy na rzecz
Centrum Doskona∏oÊci PROFOREST.

Wójcik J. – za uzyskanie akredytacji Pracowni
i projektu BioSoil.

NAGRODA III STOPNIA

Boczoƒ A.– za wyró˝niajàce si´ liczne publi-
kacje naukowe.

Falencka-Jab∏oƒska M. – za wyró˝niajàce si´
liczne publikacje naukowe.

Oszako T.– za wyró˝niajàce si´ liczne publika-
cje naukowe.

Gozdalik M. – za opracowanie Pakietu Eduka-
cyjnego pt. „Drzewa naszych lasów”.

Korzybski D., Kruczek L. – za opracowanie no-
wej witryny internetowej IBL.

Kalisiak A. – za ca∏okszta∏t 34-letniej pracy
w IBL.

Syrek D. – za ca∏okszta∏t wieloletniej pracy
w IBL.

Borecka E. – za ca∏okszta∏t wieloletniej pracy
w IBL.

Dunajska J. – za ca∏okszta∏t wieloletniej pracy
w IBL.

Koby∏ecka D. – za ca∏okszta∏t wieloletniej pra-
cy w IBL.

8.  NAGRODY I WYRÓ˚NIENIA

Nagrody Dyrektora Instytutu Badawczego LeÊnictwa
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9.  OBJAÂNIENIA SKRÓTÓW (W ZAKRESIE WSPÓ¸PRACY

MI¢DZYNARODOWEJ) WYKORZYSTANYCH W SPRAWOZDANIU

Lp. Objaśnienie w języku polskim Skrót Objaśnienie w języku angielskim

1 2 3 4

  1. Siódmy Program Ramowy Badań i Roz-
woju Technicznego Unii Europejskiej

7. PR UE Seventh Framework Programme for 
European Research & Technological 
Development of European Union

  2. Zintegrowane podejście w rozwiązywa-
niu problemów bezpieczeństwa i hi gie ny 
pracy w działalności małych i śred nich 
europejskich przedsiębiorstw leśnych

COMFOR Collective work science approach to 
solving the common problems of oc-
cupational health and performance in 
European forest operations SMEs

  3. Europejski Program Współpracy w Dzie-
dzinie Badań Naukowo-Technicznych 

COST European cooperation in the fi eld of sci-
entifi c and technical research

  4. Wzrost gatunków szlachetnych drzew 
liściastych

COST E-42 
(Akcja)

Growing Valuable Broadleaved Tree 
Species

  5. Integracja innowacji i rozwoju polityk 
w sektorze leśnym

COST E-51 
(Akcja)

Integrating innovation and development 
policies for forest sector

  6. Ocena zasobów genowych buka w as-
pekcie zrównoważonego rozwoju lasów

COST E-52 
(Akcja)

Evaluation of Beech Genetic Resources 
for Sustainable Forestry

  7. Toksyny bakteryjne w zwalczaniu owa-
dów

COST 862 
(Akcja)

Bacterial Toxines for Insects Control

  8. Zagospodarowanie pożarzysk w po łud-
niowej Europie

COST FP0701 Post-fi re forest management in South-
ern Europe

  9. Narzędzia oceny wpływu trwałego 
i zrów noważonego rozwoju w łańcuchu 
leśno-drzewnym 

EFORWOOD Tools for Sustainability Impact Assess-
ment of the Forestry-Wood Chain

10. Ewolucja drzew jako motor bioróżnorod-
ności ekosystemów lądowych

EVOLTREE Evolution of trees as drivers of terrestrial 
biodiversity

11. Połączony Komitet FAO/ECE/ILO ds. 
Zarządzania, Technologii i Szkolenia 
w Leśnictwie 

FAO/ECE/ILO FAO/ECE/ILO Joint Committee on For-
est Management, Technology and Train-
ing

12. Fundacja Ochrony Bioróżnorodności 
Karpat Wschodnich 

FECBC Foundation for the Eastern Carpathians 
Biodiversity Conservation

13. Innowacyjna metoda zintegrowanego 
kontrolowania pożarów obszarów nie-
za gospodarowanych polegająca na roz-
wią zywaniu problemu pożarów na tych 
obsza rach przez roz sąd ne uży cie po ża-
ru: Rozwiązanie pa ra dok su pożarowego 
(FIRE PARADOX)

FIRE 
PARADOX

An innovative approach of integrated 
wildland fi re management regulating the 
wildfi re problem by the wise use of fi re: 
solving the FIRE PARADOX
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1 2 3 4

14. Program monitorowania wzajemnego 
oddziaływania lasów i środowiska natu-
ralnego we Wspólnocie

FOREST 
FOCUS

Programme on monitoring of forests and 
environmental interactions in the Com-
munity

15. Międzynarodowy Program Monitoringu 
Wpływu Zanieczyszczeń Powietrza na 
Lasy 

ICP-Forest The International Co-operative Pro-
gramme on Assessment and Monitoring 
of Air Pollution Effects on Forests

16. Konwencja o transgranicznym prze-
miesz czaniu się zanieczyszczeń powie-
trza na dalekie odległości

LRTAP Convention on Long-Range Trans-
boundary Air Pollution

17. Sieć hodowli selekcyjnej drzew leśnych 
dla wielofunkcyjnego leśnictwa w Eu-
ropie

TREE-
BREEDEX

A working model network of tree impro-
vement for competitive multifunctional 
and sustainable European forestry

18. Europejska Komisja Gospodarcza Naro-
dów Zjednoczonych

UNECE United Nations Economic Commission 
for Europe

19. Kształcenie na odległość w zakresie 
gospodarki wodnej

WALTER Teaching and Learning in Virtual Learn-
ing Environments for Water Manage-
ment

20. Europejska sieć dotycząca nowych cho-
rób i zagrożeń powodowanych przez 
obce gatunki inwazyjne w ekosyste-
mach leśnych

FORTH-
REATS

The European network on emerging 
diseases and invasive species threats 
to European forest ecosystems
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