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PRZEDMOWA

Nauki leśne, jako jedna z dziedzin wiedzy, od ponad dwóch wieków zdobywają nowe doświadczenia, 
a ich osiągnięcia znajdują zastosowanie w gospodarce leśnej, która staje przed kolejnymi wyzwaniami. 
Z jednej strony następuje wielki renesans drewna i jego nowych zastosowań, np. przeźroczysty fornir 
drzewny będący odpowiednikiem szkła, włókna tekstylne z celulozy drzewnej, ponad dwudziestopię-
trowe wieżowce z prefabrykatów drewnianych. Zużycie drewna stale rośnie dzięki nowym sposobom 
zastosowania i również dzięki dynamicznemu rozwojowi dotychczasowych form jego wykorzystania 
(budownictwo, meble, papier, energia itd.). Drewno jest właściwie jedynym z powszechnie znanych 
materiałów w pełni odtwarzalnym przez przyrodę. Biomasa drzewna przyrasta bez żadnych ujemnych 
skutków dla środowiska i człowieka. Natomiast gospodarka leśna, jako początek łańcucha leśno-drzew-
nego, będzie się rozwijać, dostarczając dla przemysłu najbardziej ekologiczny surowiec, jakim jest 
drewno. Z drugiej strony mamy do czynienia z coraz większymi oczekiwaniami społecznymi względem 
niedrzewnych świadczeń lasów, które w leśnictwie określa się jako funkcje pozaprodukcyjne. Doty-
czy to przede wszystkim funkcji ochronnych, zarówno w zakresie ochrony bogactwa fauny i flory, jak 
i ochrony gleb przed erozją, jakości wód i ochrony przed powodziami. Równocześnie rośnie znaczenie 
lasów, jako elementu środowiska przyrodniczego, które poprzez proces fotosyntezy uczestniczą w se-
kwestracji dwutlenku węgla z atmosfery, redukując efekt cieplarniany. Rośnie również zapotrzebowanie 
społeczne na funkcję rekreacyjną lasów, która wiąże się ze specyficznym klimatem ich wnętrza, często 
pozwalającym na wypoczynek, i mających znaczenie prozdrowotne dla człowieka. Tym samym nauki 
leśne starają się znaleźć swego rodzaju kompromis dla często ze sobą konkurujących funkcji lasu, tak 
aby prowadzona gospodarka leśna była realizowana w myśl jej imperatywu z końca XX w., czyli zrów-
noważonego rozwoju. Takim istotnym wyzwaniom stojącym przed gospodarką leśną stara się sprostać 
zespół pracowników Instytutu.

W 2016 roku działalność Instytutu Badawczego Leśnictwa skupiała się na realizacji zadań badaw-
czych, podjętych zarówno w latach wcześniejszych, jak i zupełnie nowych, które wynikały z bieżą-
cych i przewidywanych potrzeb leśnictwa. Realizowane zadania badawcze dotyczyły następujących 
zagadnień:

– inwentaryzacji zasobów drzewnych oraz różnorodności lasów na podstawie wybranych elemen-
tów przyrodniczych i kulturowych,

– modelowania procesu sekwestracji dwutlenku węgla przez lasy przy różnych scenariuszach dzia-
łań gospodarczych,

– teledetekcyjnego określania biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach,
– produkcyjności siedlisk leśnych,
– dynamiki obiegu wody w lasach oraz jej kształtowania w celu ochrony przed powodzią,
– optymalizacji użytkowania lasów i zasobności z punktu widzenia dochodowej funkcji produkcji

drewna oraz węgla,
– analizy efektywności ekonomicznej gospodarki leśnej,
– agregowania danych i sporządzania raportów na potrzeby statystyki publicznej, zarówno w kon-

tekście krajowym, jak i międzynarodowym,
– monitorowania stanu środowiska leśnego i jego zagrożeń,
– doskonalenia metody ochrony lasów przed negatywnym wpływem czynników biotycznych i abio-

tycznych,
– ochrony zagrożonych gatunków zwierząt, roślin, grzybów,
– określenia kierunków zmian sukcesyjnych zachodzących w ekosystemach leśnych o różnych for-

mach zagospodarowania i ochrony,
– nasiennictwa, szkółkarstwa, selekcji i genetyki drzew leśnych,
– metod zagospodarowania lasów w różnych warunkach środowiska,
– porównań międzylaboratoryjnych wód i roztworów glebowych w środowisku leśnym,
– poprawy kondycji badań naukowych jako odpowiedzi na wyzwania stojące przed zrównoważonym

leśnictwem.
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Niezależnie od powyższych zadań badawczych, których uszczegółowienie znajdą Państwo w niniej-
szym sprawozdaniu, pracownicy Instytutu, jak co roku, uczestniczyli w realizacji na rzecz Ministerstwa 
Środowiska, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, jak i innych podmiotów gospodarczych 
61 ekspertyz i opinii.

Realizacja zadań badawczych była ściśle związana z organizacją i współorganizacją przez spo-
łeczność Instytutu czterech międzynarodowych i ośmiu krajowych spotkań naukowych. Wyniki badań 
naukowych pracownicy IBL prezentowali podczas 30 otwartych seminariów, które odbywały się zarów-
no w siedzibie głównej Instytutu, jednostkach terenowych w Białowieży i Krakowie, jak i jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych. Doradztwo i doskonalenie zawodowe pracownicy Instytutu pro-
wadzili w trakcie 24 warsztatów i szkoleń. W marcu 2016 roku Instytut wspólnie z Dyrekcją Generalną 
Lasów Państwowych zorganizował VIII Sesję Zimowej Szkoły Leśnej pt. „Zagrożenia lasu oraz jego 
funkcji – przyczyny, konsekwencje i szanse dla gospodarki leśnej”, która zgromadziła rekordową liczbę 
330 uczestników.

Popularyzacja wiedzy, jak i osiągnięć pracowników Instytutu, była prezentowana w 244 referatach 
oraz wykładach wygłoszonych na spotkaniach krajowych i zagranicznych oraz w 36 posterach. W roku 
2016 Instytut wydał 8 publikacji nieperiodycznych. Autorzy z afiliacją IBL opublikowali 136 artykułów 
w czasopismach recenzowanych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

W 2016 roku Instytut prowadził V edycję Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich, łącznie dla 31 
słuchaczy, których liczba jest najwyższa w dotychczasowej historii studiów doktoranckich w Instytucie 
sięgającej roku 2002.

Rada Naukowa Instytutu kadencji 2012-2016 odbyła 4 posiedzenia i 2 posiedzenia kadencji 2016-
2020 związane z rozwojem kadry naukowej i bieżącym funkcjonowaniem jednostki. W roku 2016 Rada 
Naukowa nadała stopień doktora habilitowanego nauk leśnych 1 pracownikowi IBL, stopień doktora 
nauk leśnych uzyskało 3 pracowników IBL oraz 2 osoby spoza Instytutu, wszczęła 1 przewód habilita-
cyjny pracownikowi IBL oraz 1 osobie spoza IBL i wszczęła 6 przewodów doktorskich.

W październiku 2016 roku podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady Naukowej IBL kadencji 
2016-2021 nastąpiło otwarcie Sali Historii Instytutu Badawczego Leśnictwa. Zgromadzono w niej liczne 
zdjęcia przedstawiające blisko 90-letnią historię Instytutu, jak również eksponaty i publikacje przekaza-
ne przez pracowników z poszczególnych komórek organizacyjnych IBL. Sala jest otwarta dla wszystkich 
odwiedzających Instytut oraz podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Pracownicy Instytutu realizowali w 2016 roku 112 projektów badawczych, w tym 47 na zlecenie 
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, 2 – Ministerstwa Środowiska, 2 – Narodowego Centrum Ba-
dań i Rozwoju, 2 – Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, 39 w ramach działalności statutowej, 
a także 8 finansowanych ze środków zagranicznych oraz 12 w ramach Funduszu Badań Własnych. 
Projekty finansowane ze środków zagranicznych, to głównie zadania realizowane w ramach 7. Progra-
mu Ramowego Unii Europejskiej (BIOCOMES, SUMFOREST, TREES4FUTURE), programu Interreg 
Region Morza Bałtyckiego (WAMBAF) i Interreg Europa Środkowa (SUSTREE) oraz projekty HESOFF 
i ForBioSensing z instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE+. W 2016 r. zakończono 26 zadań 
badawczych, z których wykonano raporty końcowe i przekazano je zleceniodawcom, a także 3 tematy 
badawcze w ramach Funduszu Badań Własnych. 

Dalszy rozwój współpracy międzynarodowej Instytut realizował poprzez wymianę osobową, w której 
uczestniczyło 109 pracowników Instytutu wyjeżdżających za granicę oraz 27 gości z zagranicy uczest-
niczących w wydarzeniach, jakie miały miejsce w Instytucie.

Realizacja tak wielokierunkowych badań i dużej liczby grantów badawczych przez Instytut była moż-
liwa dzięki zaangażowaniu wszystkich jego pracowników. Rozwój naukowy i materialny Instytutu nastę-
puje dzięki współpracy kadry Instytutu z wieloma innymi instytutami badawczymi i uczelniami wyższymi, 
za co w imieniu wszystkich pracowników i własnym składam serdeczne podziękowania.

Gorące podziękowania kieruję pod adresem instytucji finansujących badania, a w szczególności 
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki oraz 
Komisji Europejskiej.

Wszystkich zainteresowanych problematyką badawczą Instytutu oraz wynikami prowadzonych 
w Instytucie badań zapraszam do udziału w organizowanych seminariach, konferencjach i warsztatach 
oraz do prenumeraty i lektury naszych wydawnictw, w tym kwartalnika Leśne Prace Badawcze i Folia 



Forestalia Polonica, Series A – Forestry, Notatnika Naukowego IBL, Z Leśnego Świata. W celu zapo-
znania się z szerokim i wielokierunkowym zakresem prowadzonej działalności IBL zapraszam na stronę 
internetową – www.ibles.pl, profil Facebook (www.facebook.com/IBLesnictwa/) oraz Twitter (twitter.com/
ib_les). Nasza oferta badawcza i edukacyjna prezentowana jest podczas wydarzeń promocyjnych ta-
kich jak: Dzień Ziemi, Dni SGGW, Dni Ursynowa, Festiwal Nauki, Dzień dla Szkół w Białowieży, Bieg IBL 
„Naukowcy na start”, Festiwal Nauki, targi leśne i inne wydarzenia, w których pracownicy IBL zawsze 
aktywnie uczestniczą i na które serdecznie zapraszam.

dr hab. Janusz Czerepko
Dyrektor

Instytutu Badawczego Leśnictwa
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1. Struktura inStytutu – Stan na dzień 31.12.2016

1.1. Dyrekcja

Dyrektor –  dr hab. Janusz Czerepko
 J.Czerepko@ibles.waw.pl
Zastępca Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych – prof. dr hab. Jacek Hilszczański
 J.Hilszczanski@ibles.waw.pl
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych – dr inż. Piotr Gołos
 P.Golos@ibles.waw.pl
Główny Księgowy – mgr Beata Rokicka-Siwek
 B.Rokicka-Siwek@ibles.waw.pl

1.2. raDa Naukowa

PREZYDIUM: 
Przewodniczący – prof. dr hab. Janusz Sowa
Zastępcy – dr hab. Dorota Dobrowolska, dr hab. Wojciech Grodzki
Sekretarz – dr hab. Iwona Skrzecz

Członkowie honorowi: 
prof. dr hab. Tomasz Borecki, 
dr inż. Stanisław Dunikowski, 
dr hab. Jan Głaz, 
prof. dr hab. Barbara Głowacka, 
prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, 
prof. dr hab. Tytus Karlikowski, 
prof. dr hab. Andrzej Klocek, 
dr hab. Adolf F. Korczyk, 
prof. dr hab. Alojzy Kowalkowski, 

prof. dr hab. Henryk Malinowski, 
prof. dr hab. Stanisław Niemtur, 
prof. dr hab. Aleksander Sokołowski, 
prof. dr hab. Marian Suwała, 
prof. dr hab. Andrzej Szujecki, 
prof. dr hab. Eleonora Szukiel, 
prof. dr hab. Tomasz Wodzicki, 
prof. dr hab. Jan Zajączkowski, 
dr hab. Kazimierz Zajączkowski.

Członkowie: 
prof. dr hab. Władysław Barzdajn, 
dr inż. Andrzej Boczoń, 
dr hab. Zbigniew Borowski, 
prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki, 
dr hab. Dorota Dobrowolska, 
dr hab. Wojciech Grodzki, 
prof. dr hab. Jerzy M. Gutowski, 
dr hab. Dorota Hilszczańska, 
dr inż. Tomasz Jabłoński, 
dr hab. Janusz Kocel, 
prof. dr hab. Andrzej Kolk, 
dr hab. Jan Kowalczyk, 
dr Jacek Krawczyk, 
prof. dr hab. Piotr Łakomy, 
prof. dr hab. Stanisław Małek, 
dr inż. Jan Matras, 
dr inż. Marzena Niemczyk, 
dr hab. Justyna Nowakowska, 

prof. dr hab. Janusz Olejnik, 
prof. dr hab. Jacek Oleksyn, 
dr hab. Tomasz Oszako, 
dr hab. Jarosław Paluch, 
dr hab. Rafał Paluch, 
prof. dr hab. Kazimierz Rykowski, 
prof. dr hab. Zbigniew Sierota, 
dr hab. Iwona Skrzecz, 
prof. dr hab. Janusz Sowa, 
dr inż. Krzysztof Stereńczak, 
dr hab. Lidia Sukovata, 
dr hab. Małgorzata Sułkowska, 
dr hab. Ryszard Szczygieł, 
dr inż. Tomasz Wojda, 
dr hab. Roman Wójcik, 
dr inż. Emilia Wysocka-Fijorek, 
prof. dr hab. Stanisław Zając, 
prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki.

Dyrekcja IBL: dr hab. Janusz Czerepko, prof. dr hab. Jacek Hilszczański

mailto:A.Boczon@ibles.waw.pl
mailto:Z.Borowski@ibles.waw.pl
mailto:D.Dobrowolska@ibles.waw.pl
mailto:W.Grodzki@ibles.waw.pl
mailto:J.Gutowski@ibles.waw.pl
mailto:D.Hilszczanska@ibles.waw.pl
mailto:T.Jablonski@ibles.waw.pl
mailto:J.Kocel@ibles.waw.pl
mailto:A.Kolk@ibles.waw.pl
mailto:J.Kowalczyk@ibles.waw.pl
mailto:J.Matras@ibles.waw.pl
mailto:M.Niemczyk@ibles.waw.pl
mailto:J.Nowakowska@ibles.waw.pl
mailto:T.Oszako@ibles.waw.pl
mailto:R.Paluch@ibles.waw.pl
mailto:karyk@ibles.waw.pl
mailto:Z.Sierota@ibles.waw.pl
mailto:I.Skrzecz@ibles.waw.pl
mailto:K.Sterenczak@ibles.waw.pl
mailto:L.Soukovata@ibles.waw.pl
mailto:M.Sulkowska@ibles.waw.pl
mailto:R.Szczygiel@ibles.waw.pl
mailto:T.Wojda@ibles.waw.pl
mailto:E.Wysocka-Fijorek@ibles.waw.pl
mailto:stan.zajac@ibles.waw.pl
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1.3. StaN zatruDNieNia

Liczba zatrudnionych w dniu 31 grudnia 2016 r. wynosiła 239 osób, w tym 227 osób zatrudnionych 
na pełnym etacie i 12 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Struktura zatrudnienia (stan na 31.12.2016 r.):

•	 profesorowie zwyczajni – 2
•	 profesorowie nadzwyczajni – 24
•	 adiunkci – 57
•	 asystenci – 16
•	 pracownicy dokumentacji naukowej – 2
•	 pracownicy inżynieryjno-techniczni – 82
•	 pracownicy administracyjno-ekonomiczni – 48
•	 pracownicy obsługi – 8
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1.4. Schemat organizacyjny inStytutu Badawczego Leśnictwa



12

1.5. wykaz zakładów naukowo-Badawczych

ZaKłaD EKoLoGII LaSU

Kierownik – Borowski Zbigniew, dr hab. – ekolo-
gia zwierząt, ekologia populacji, ekologia 
lasu, ekologia behawioralna i ewolucyjna, 
łowiectwo, relacje drapieżnik–ofiara,

 Z.Borowski@ibles.waw.pl

Pracownicy naukowi
Boczoń Andrzej, dr inż. – hydrologia leśna, inżynie-

ria środowiska, gospodarka wodna lasów,
 A.Boczon@ibles.waw.pl
Cieśla Adam, dr inż. – typologia leśna, siedlisko-

znawstwo, produkcyjność siedlisk leśnych,
 A.Ciesla@ibles.waw.pl
Dobrowolska Dorota, dr hab. – ekologia lasu, za-

burzenia ekosystemów leśnych, regenera-
cja lasu,

 D.Dobrowolska@ibles.waw.pl
Falencka-Jabłońska Małgorzata, dr – ekologia ro-

ślin, edukacja ekologiczna, różnorodność 
biologiczna ekosystemów leśnych,

 M.Falencka-Jablonska@ibles.waw.pl
Grygoruk Dorota, dr inż. – żywotność korzeni, 

mikotrofizm, hurtownia danych, relacyjna 
baza danych,

 Farfald@ibles.waw.pl
Gawryś Radosław, mgr inż. – siedliskoznawstwo,
 R.Gawrys@ibles.waw.pl
Gryz Jakub, dr – ekologia zwierząt leśnych,
 J.Gryz@ibles.waw.pl
Haidt Andżelika, mgr – ekologia jelenia,
 A.Haidt@ibles.waw.pl
Hilszczańska Dorota, dr hab. – mykoryza, ryzos-

fera, trufle, plantacje truflowe, 
 D.Hilszczanska@ibles.waw.pl
Janek Magdalena, dr inż. – ocena jakości wody 

w lesie,
 M.Janek@ibles.waw.pl
Olejarski Ireneusz, dr inż. – gleboznawstwo leśne 

(pożarzyska, grunty porolne, tereny zde-
gradowane, nawożenie, kompensacja),

 I.Olejarski@ibles.waw.pl
Olszowska Grażyna, dr – biochemia gleb leśnych, 

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

Pierzgalski Edward, prof. dr hab. – melioracje 
wodne, inżynieria środowiska, 

 E.Pierzgalski@ibles.waw.pl
Rachwald Aleksander, dr – zoologia leśna, nie-

toperze, ekologia leśna, gryzonie, 
 A.Rachwald@ibles.waw.pl
Rykowski Kazimierz, prof. dr hab. – ekologia lasu, 

różnorodność biologiczna, ochrona eko-
systemów,

 karyk@ibles.waw.pl
Sokołowski Karol, dr inż. – gleboznawstwo leśne,
 K.Sokolowski@ibles.waw.pl
Tadeusiak Aleksandra, dr – ekologia zwierząt, 

ekologia populacji, ekologia behawioralna,
 A.Tadeusiak@ibles.waw.pl
Wójcicki Adam, mgr inż. – ekologia zwierząt le-

śnych i synurbijnych, 
 A.Wojcicki@ibles.waw.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni
Fyałkowska Kateryna, mgr – ekologia roślin, fito-

socjologia,
 K.Fyalkowska@ibles.waw.pl
Kowalska Anna, dr inż. – obieg pierwiastków 

w środowisku leśnym, chemia środowiska, 
chemia wody, jakość badań chemicznych,

 A.Kowalska@ibles.waw.pl
Mańk Kamil, mgr inż. – GIS, modelowanie hydro-

logiczne, melioracje wodne,
 K.Mank@ibles.waw.pl
Pawlak Bogdan, mgr inż. – ekologia lasu,
 B.Pawlak@ibles.waw.pl
Pudełko Marek, mgr inż. – ekologia zwierząt łow-

nych i szkody od zwierzyny, 
 M.Pudelko@ibles.waw.pl
Stolarczyk Michał, inż. – modelowanie procesów 

hydrologicznych,
 M.Stolarczyk@ibles.waw.pl
Stolarek Andrzej – hydrologia,
 A.Stolarek@ibles.waw.pl
Śmierzyńska Lidia,
 L.Smierzynska@ibles.waw.pl
Wróbel Michał, mgr inż. – gospodarka wodna,
 M.Wrobel@ibles.waw.pl

ZaKłaD HoDowLI LaSU I GENEtYKI DRZEw LEśNYCH

Kierownik – Matras Jan, dr inż. – hodowla selek-
cyjna, genetyka leśna, 

 J.Matras@ibles.waw.pl

Pracownicy naukowi
Gil Wojciech, dr inż. – zakładanie, pielęgnowanie 

i struktura drzewostanów, 
 W.Gil@ibles.waw.pl

mailto:Farfald@ibles.waw.pl
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Jastrzębowski Szymon, dr inż. – hodowla selek-
cyjna, nasiennictwo, 

 S.Jastrzebowski@ibles.waw.pl
Klisz Marcin, dr inż. – właściwości drewna ga-

tunków drzew leśnych, testowanie potom-
stwa drzew leśnych, genetyczne i środo-
wiskowe podłoże wzrostu promieniowego,

 M.Klisz@ibles.waw.pl
Kolchanova Olena, mgr inż.,
 O.Kolchanova@ibles.waw.pl
Kowalczyk Jan, dr hab. – zmienność prowenien-

cyjna i rodowa drzew leśnych, plantacje 
nasienne,

 J.Kowalczyk@ibles.waw.pl
Łukaszewicz Jan, dr inż. – szkółkarstwo, mikro-

klimat odnowień i zalesień, odnawianie 
powierzchni poklęskowych, stabilność 
drzewostanów,

 J.Lukaszewicz@ibles.waw.pl
Niemczyk Marzena, dr inż. – hodowla lasu, ekokli-

mat lasu, restytucja drzew zagrożonych 
gatunków, ekoklimatyczne uwarunkowania 
występowania chrabąszczy z rodzaju Me-
lolontha, gatunki drzew szybko rosnących,

 M.Niemczyk@ibles.waw.pl
Przybylski Paweł, dr inż. – hodowla i selekcja 

drzew leśnych,
 P.Przybylski@ibles.waw.pl
Rzońca Marek, mgr inż. – plantacje nasienne, fe-

nologia, kontrolowane krzyżowanie drzew, 
genetyka populacyjna,

 M.Rzonca@ibles.waw.pl
Sułkowska Małgorzata, dr hab. – genetyka popula-

cyjna, analizy izoenzymatyczne, zmienność 
proweniencyjna buka i jarzębu brekinii,

 M.Sulkowska@ibles.waw.pl
Szyp-Borowska Iwona, dr – biologia molekularna, 

genetyka populacyjna,
 I.Szyp@ibles.waw.pl
Wojda Tomasz, dr inż. – zmienność wewnątrzga-

tunkowa drzew, plantacje drzew gatunków 
szybko rosnących,

 T.Wojda@ibles.waw.pl

Wrzesiński Piotr, mgr inż. – dynamika luk w drze-
wostanach jodłowo-bukowych, analiza wzro-
stu odnowienia naturalnego jodły, ekolo-
giczne podstawy hodowli lasu, genetyczne 
podłoże wzrostu promieniowego,

 P.Wrzesinski@ibles.waw.pl
Zachara Tadeusz, dr inż. – cięcia pielęgnacyjne, 

mechaniczna stabilność drzewostanów, 
odnowienia naturalne,

 T.Zachara@ibles.waw.pl
Zajączkowski Piotr, mgr inż. – szkółkarstwo, kon-

tenerowa produkcja sadzonek, 
 P.Zajaczkowski@ibles.waw.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni
Aniśko Ewa, mgr inż. – nasiennictwo leśne,
 E.Anisko@ibles.waw.pl
Garbień-Pieniążkiewicz Danuta,
 D.Garbien-Pieniazkiewicz@ibles.waw.pl
Guziejko Adam, mgr inż. – plantacje nasienne, 

kontrolowane krzyżowanie drzew, genety-
ka populacyjna,

 A.Guziejko@ibles.waw.pl
Jakubowski Grzegorz, mgr inż.,
 G.Jakubowski@ibles.waw.pl
Kantorowicz Władysław, mgr inż. – nasiennictwo 

leśne,
 W.Kantorowicz@ibles.waw.pl
Krajewski Szymon, mgr inż. – szkółkarstwo, sub-

straty, herbicydy,
 S.Krajewski@ibles.waw.pl
Konieczyński Marcin, mgr inż. – plantacje nasien-

ne, plantacyjne uprawy nasienne, hodow-
la selekcyjna,

 M.Konieczynski@ibles.waw.pl
Lipińska Hanna,
 H.Lipinska@ibles.waw.pl
Przyborowski Jerzy – hodowla selekcyjna, plan-

tacje nasienne,
 J.Przyborowski@ibles.waw.pl

ZaKłaD oCHRoNY LaSU

Kierownik – Skrzecz Iwona, dr hab. – ochrona 
lasu, owady, uprawy leśne, metody biolo-
giczne, metody chemiczne, integrowane 
metody ochrony lasu, środki ochrony ro-
ślin, insektycydy, patogeny owadów, ento-
mopatogeniczne wirusy i nicienie,

 I.Skrzecz@ibles.waw.pl

Pracownicy naukowi
Bystrowski Cezary, dr inż. – parazytoidy z rodziny 

rączycowatych, dynamika populacji owa-
dów leśnych, stosowanie insektycydów,

 C.Bystrowski@ibles.waw.pl
Głowacka Barbara, prof. dr hab. – ochrona lasu, 

szkodliwe owady, choroby owadów leśnych, 
pestycydy, metody biologiczne i chemiczne,

 B.Glowacka@ibles.waw.pl
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Jabłoński Tomasz, dr inż. – integrowane metody 
ochrony lasu, systemy wspomagania de-
cyzji, optymalizacja ekonomiczna, efek-
tywność ekonomiczna, prognozowanie 
występowania szkodników, analiza ryzyka 
w podejmowaniu decyzji,

 T.Jablonski@ibles.waw.pl
Jaworski Tomasz, dr inż. – entomologia stosowa-

na, szkodniki pierwotne, motyle minujące, 
motyle saproksyliczne, Tineidae, Oeco-
phoridae, Gracillariidae,

 T.Jaworski@ibles.waw.pl
Kolk Andrzej, prof. dr hab. – entomologia sto-

sowana, dynamika populacji owadów le-
śnych, feromony,

 A.Kolk@ibles.waw.pl
Kubiak-Siwińska Katarzyna, dr – ochrona lasu, 

biokontrola, szkółki leśne, biofilm, powol-
ne filtry piaskowe, mikrobiologia środowi-
ska leśnego, bakteryjne endofity dębów, 
wskaźniki satelitarne/lotnicze drzewosta-
nów dębowych, Phytophthora spp., Ba-
cillus spp., Paenibacillus spp., Serratia 
spp.,

 K.Kubiak@ibles.waw.pl
Małecka Monika, dr inż. – skrętak sosny, huba 

korzeni, biologiczne metody ograniczania 
chorób korzeni, monitoring fitopatologiczny,

 M.Malecka@ibles.waw.pl
Oszako Tomasz, dr hab. – choroby drzewostanów 

liściastych, ze szczególnym uwzględnie-
niem nowych zagrożeń ze strony obcych, 
inwazyjnych patogenów, ocena ryzyka roz-
przestrzeniania się w Europie organizmów 
kwarantannowych, stymulatory wzrostu 
i nawozy odpornościowe w szkółkach 
i drzewostanach, metody biologiczne usu-
wania fitopatogenów z wody używanej do 
podlewania roślin,

 T.Oszako@ibles.waw.pl
Plewa Radosław, dr inż. – entomologia stosowa-

na, szkodniki wtórne, chrząszcze saprok-
syliczne,

 R.Plewa@ibles.waw.pl
Rosa-Gruszecka Aleksandra, dr inż. – ochro-

na lasu, fitopatologia leśna, integrowana 
ochrona roślin, biologia i ekologia grzybów 
należących do rodzaju Tuber,

 A.Rosa@ibles.waw.pl
Sierota Zbigniew, prof. dr hab. – choroby lasu, 

biologiczne metody ograniczania chorób 
korzeni, fitopatologia leśna w praktyce,

 Z.Sierota@ibles.waw.pl
Sierpińska Alicja, dr – ochrona lasu, biologiczna 

ochrona roślin, entomopatogeniczne grzy-

by, Beauveria brongniartii, czynniki wpły-
wające na skuteczność Beauveria bron-
gniartii przeciwko pędrakom chrabąszczy 
Melolontha spp., chrabąszcze Melolontha 
spp., Bacillus thuringiensis,

 A.Sierpinska@ibles.waw.pl
Sikora Katarzyna, dr inż. – diagnostyka molekular-

na szkodników i patogenów, fitopatologia,
 K.Sikora@ibles.waw.pl
Sowińska Alicja, dr inż. – przypłaszczek grana-

tek, feromony, atraktanty owadów, integro-
wane metody ochrony lasu,

 A.Sowinska@ibles.waw.pl
Sukovata Lidia, dr hab. – dynamika populacji owa-

dów, prognozowanie, integrowane meto-
dy, ochrona lasu, foliofagi, chrabąszcze, 
feromony, atraktanty, odporność drzew na 
owady, parazytoidy Lymantria monacha, 
Lymantria dispar, Dendrolimus pini, Mono-
chamus galloprovincialis, Melolontha spp.,

 L.Soukovata@ibles.waw.pl
Szmidla Hanna, mgr inż. – ochrona lasu, fitopato-

logia leśna, integrowane metody ochrony 
lasu, metody chemiczne, środki ochrony 
roślin, fungicydy, mykoryzy, ryzosfera, 
plantacje truflowe,

 H.Szmidla@ibles.waw.pl
Ślusarski Sławomir, mgr inż. – boreczniki, dyna-

mika populacji owadów, prognozowanie,
 S.Slusarski@ibles.waw.pl
Tarwacki Grzegorz, dr inż. – entomologia stoso-

wana, chrząszcze epigeiczne z rodziny 
biegaczowatych,

 G.Tarwacki@ibles.waw.pl
Tkaczyk Miłosz, mgr inż. – uszkodzenia w drze-

wostanach liściastych powodowane przez 
patogeny z rodzaju Phytophthora, ocena 
uszkodzeń systemów korzeniowych wy-
wołanych przez patogeny,

 M.Tkaczyk@ibles.waw.pl
Woreta Danuta, dr inż. – szkodniki korzeni, chra-

bąszcze, prognozowanie, 
 D.Woreta@ibles.waw.pl
Żółciak Anna, dr inż. – opieńkowa zgnilizna ko-

rzeni i huba korzeni w drzewostanach 
świerkowych,

 A.Zolciak@ibles.waw.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni
Janiszewski Wojciech,
 W.Janiszewski@ibles.waw.pl
Lipiński Sławomir, mgr inż.,
 S.Lipinski@ibles.waw.pl
Lissy Małgorzata,
 M.Lissy@ibles.waw.pl
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Siebyła Marta, mgr,
 M.Siebyla@ibles.waw.pl
Sierpiński Andrzej, mgr inż.,
 A.Sierpinski@ibles.waw.pl

Smyklińska Danuta,
  D.Smyklinska@ibles.waw.pl
Wolski Robert, mgr inż.,
 R.Wolski@ibles.waw.pl

ZaKłaD ZaRZĄDZaNIa ZaSoBaMI LEśNYMI

Kierownik – Jabłoński Marek, dr inż. – metody 
inwentaryzacji zasobów leśnych,

M.Jablonski@ibles.waw.pl

Pracownicy naukowi
Bałazy Radomir, mgr inż. – informatyka, syste-

my informacji przestrzennej w leśnictwie, 
systemy wspomagające decyzje, telede-
tekcja,

 R.Balazy@ibles.waw.pl
Bruchwald Arkadiusz, prof. dr hab. – produkcyj-

ność, dendrometria,
 A.Bruchwald@ibles.waw.pl
Budniak Piotr, mgr inż. – metody inwentaryzacji 

zasobów leśnych,
 P.Budniak@ibles.waw.pl
Ciesielski Mariusz, mgr inż. – systemy informacji 

przestrzennej w leśnictwie; teledetekcja, 
w tym głównie lotnicze skanowanie lase-
rowe w analizach ekosystemów leśnych,

 M.Ciesielski@ibles.waw.pl
Dmyterko Elżbieta, dr hab. – metody oceny 

uszkodzenia drzew i drzewostanów,  
 E.Dmyterko@ibles.waw.pl
Dudzińska Małgorzata, dr inż. – produkcyjność, 

dendrometria,
 M.Dudzinska@ibles.waw.pl
Hycza Tomasz, mgr,
 T.Hycza@ibles.waw.pl
Jodłowski Krzysztof, dr inż. – technologia i techni-

ka pozyskiwania drewna,
 K.Jodlowski@ibles.waw.pl
Kalinowski Michał, dr inż. – certyfikacja w syste-

mie PEFC, niedrzewne produkty leśne,
 M.Kalinowski@ibles.waw.pl
Kaliszewski Adam, dr inż. – ekonomika leśnictwa, 

polityka leśna,
 A.Kaliszewski@ibles.waw.pl
Klocek Andrzej, prof. dr hab. – ekonomika leśnictwa,
 A.Klocek@ibles.waw.pl
Kocel Janusz, dr hab. – ekonomika leśnictwa, fi-

nanse i rachunkowość, przedsiębiorczość 
leśna, prywatny sektor leśny,

 J.Kocel@ibles.waw.pl
Kraszewski Bartłomiej, dr inż.,
 B.Kraszewski@ibles.waw.pl
Laskowska Katarzyna, mgr inż. – ekonomika le-

śnictwa,
 K.Laskowska@ibles.waw.pl 

Lech Paweł, dr inż. – monitoring lasu,
 P.Lech@ibles.waw.pl
Młynarski Wojciech, mgr inż. – ekonomika leśnic-

twa, polityka leśna,
 W.Mlynarski@ibles.waw.pl,
Sikora Adam, dr inż. – ekonomika leśnictwa, po-

lityka leśna,
 A.Sikora@ibles.waw.pl
Stereńczak Krzysztof, dr inż. – wykorzystanie da-

nych teledetekcyjnych, głównie lotnicze-
go skanowania laserowego, w analizach 
ekosystemów leśnych, systemy informacji 
przestrzennej w leśnictwie,

 K.Sterenczak@ibles.waw.pl
Wysocka-Fijorek Emilia, dr inż. – ekonomika le-

śnictwa, prognozowanie rozwoju zasobów 
leśnych,

 E.Wysocka-Fijorek@ibles.waw.pl
Witkowska Joanna, dr inż. – jakość i własności 

surowca drzewnego,
 J.Witkowska@ibles.waw.pl
Zając Stanisław, prof. dr hab. – ekonomika leśnictwa, 

organizacja i zarządzanie, polityka leśna,
 stan.zajac@ibles.waw.pl
Zajączkowski Grzegorz, dr inż. – planowanie urzą-

dzeniowe, GIS, geomatyka, monitoring lasu,
 G.Zajaczkowski@ibles.waw.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni
Balicki Dariusz, mgr,
 D.Balicki@ibles.waw.pl
Białczak Małgorzata, mgr inż.,
 M.Bialczak@ibles.waw.pl
Brzdąkiewicz Aneta, inż.,
 A.Brzdakiewicz@ibles.waw.pl
Cichowska Joanna,
 J.Cichowska@ibles.waw.pl
Głowacka Agata,
 A.Glowacka@ibles.waw.pl
Fronczak Ewa, mgr – planowanie przestrzenne 

w leśnictwie,
 E.Fronczak@ibles.waw.pl
Gniady Ryszard,
 R.Gniady@ibles.waw.pl
Hildebrand Robert, mgr – monitoring, syste-

my informacji przestrzennej, kartografia,  
R.Hildebrand@ibles.waw.pl

Kamińska Agnieszka, dr,
 A.Kaminska@ibles.waw.pl
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Kluziński Leszek, dr inż. – monitoring lasu, po-
miary meteorologiczne,

 L.Kluzinski@ibles.waw.pl
Korzeniewski Krzysztof, mgr inż.,
 K.Korzeniewski@ibles.waw.pl
Krok Grzegorz, inż.,
 G.Krok@ibles.waw.pl
Laszkowski Michał, mgr inż.,
 M.Laszkowski@ibles.waw.pl
Lenarczyk Piotr, mgr inż.,
 P.Lenarczyk@ibles.waw.pl
Lisańczuk Marek,
 M.Lisanczuk@ibles.waw.pl
Małachowska Jadwiga, mgr – monitoring lasu, 

defoliacja,
 J.Malachowska@ibles.waw.pl
Markiewicz Anna, mgr inż.,
 A.Markiewicz@ibles.waw.pl
Materek Karolina, mgr inż.,
 K.Materek@ibles.waw.pl
Mielcarek Miłosz, mgr inż.,
 M.Mielcarek@ibles.waw.pl

Mionskowski Marcin, mgr inż.,
 M.Mionskowski@ibles.waw.pl
Mitelsztedt Krzysztof, mgr,
 K.Mitelsztedt@ibles.waw.pl
Modzelewska Aneta, mgr,
 A.Modzelewska@ibles.waw.pl
Mroczek Piotr,
 P.Mroczek@ibles.waw.pl
Mróz Beata, mgr inż.,
 B.Mroz@ibles.waw.pl
Nowakowski Bartosz, inż.,
 B.Nowakowski@ibles.waw.pl
Piasecka Żaneta, mgr inż.,
 Z.Piasecka@ibles.waw.pl
Sadkowski Rafał, inż.,
 R.Sadkowski@ibles.waw.pl
Waraksa Patryk, mgr inż.,
 P.Waraksa@ibles.waw.pl
Wawrzoniak Jerzy, mgr inż. – monitoring lasu,
 J.Wawrzoniak@ibles.waw.pl
Wietecha Martyna,
 M.Wietecha@ibles.waw.pl

ZaKłaD LaSÓw GÓRSKICH

Kierownik – Grodzki Wojciech, dr hab. – ochrona 
lasów górskich, dynamika populacji owadów,

 W.Grodzki@ibles.waw.pl

Pracownicy naukowi
Ambroży Sławomir, dr inż. – hodowla lasów gór-

skich, fitosocjologia,
 S.Ambrozy@ibles.waw.pl
Chomicz-Zegar Elżbieta, dr inż. – hodowla lasów 

górskich, genetyka drzew leśnych,
 E.Chomicz@ibles.waw.pl
Jachym Marcin, dr inż. – ochrona lasów górskich, 

monitoring foliofagów,
 M.Jachym@ibles.waw.pl

Kosibowicz Mieczysław, dr inż. – ochrona lasów 
górskich, entomologia stosowana,

 M.Kosibowicz@ibles.waw.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni
Kapsa Mariusz, mgr inż.,
 M.Kapsa@ibles.waw.pl
Ranocha Magdalena, mgr inż.,
 M.Ranocha@ibles.waw.pl
Zawadzka Małgorzata,
 M.Zawadzka@ibles.waw.pl

ZaKłaD LaSÓw NatURaLNYCH

Kierownik – Paluch Rafał, dr hab. – hodowla 
lasu, siedliskoznawstwo leśne,

 R.Paluch@ibles.waw.pl

Pracownicy naukowi
Gutowski Jerzy M., prof. dr hab. – entomologia 

leśna, ochrona przyrody,
 J.Gutowski@ibles.waw.pl
Malzahn Elżbieta, dr hab. – monitoring stanu i za-

grożeń środowiska leśnego,
 E.Malzahn@ibles.waw.pl
Sondej Izabela, dr,
 I.Sondej@ibles.waw.pl

Zin Ewa, dr inż. – ekologia lasu, dendrochrono-
logia, dendroekologia, historia pożarów, 
pożary kontrolowane,

 E.Zin@ibles.waw.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni
Borowski Kazimierz,
 K.Borowski@ibles.waw.pl
Gabrysiak Karolina,
 K.Gabrysiak@ibles.waw.pl
Kuberski Łukasz,
 L.Kuberski@ibles.waw.pl

mailto:L.Kluzinski@ibles.waw.pl
mailto:J.Malachowska@ibles.waw.pl
mailto:A.Markiewicz@ibles.waw.pl
mailto:M.Mielcarek@ibles.waw.pl
mailto:M.Mionskowski@ibles.waw.pl
mailto:J.Wawrzoniak@ibles.waw.pl
mailto:M.Wietecha@ibles.waw.pl
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Kudlewski Adam,
 A.Kudlewski@ibles.waw.pl
Pilch Kamil,
 K.Pilch@ibles.waw.pl
Rzeczycki Karol, inż.,
 K.Rzeczycki@ibles.waw.pl
Sućko Krzysztof, mgr inż.,
 K.Sucko@ibles.waw.pl

Szulc Adam, mgr,
 A.Szulc@ibles.waw.pl
Wasiluk Adrian, mgr,
 A.Wasiluk@ibles.waw.pl

Pracownicy obsługi
Kudlewska Elżbieta,
 E.Kudlewska@ibles.waw.pl

LaBoRatoRIUM BIoLoGII MoLEKULaRNEJ

Kierownik – Nowakowska Justyna, dr hab. – ge-
netyka molekularna organizmów leśnych, 
analizy porównawcze DNA drewna,

 J.Nowakowska@ibles.waw.pl

Pracownicy naukowi
Konecka Agata, dr inż. – hodowla lasu wspoma-

gana markerami DNA,
 A.Konecka@ibles.waw.pl

Tereba Anna, dr inż. – biologia molekularna, filo-
genetyka,

 A.Tereba@ibles.waw.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni
Bieniek Jolanta,
 J.Bieniek@ibles.waw.pl
Gorzkowska Małgorzata, mgr,
 M.Gorzkowska@ibles.waw.pl

LaBoRatoRIUM CHEMII śRoDowISKa PRZYRoDNICZEGo

Kierownik – Wójcik Józef, dr inż. – chemia gleb,
 J.Wojcik@ibles.waw.pl

Pracownicy naukowi
Dróżdż Paulina, mgr,
 P.Drozdz@ibles.waw.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni
Babij Iwonna, mgr inż.,
 I.Babij@ibles.waw.pl
Bajgier Paulina, mgr,
 P.Bajgier@ibles.waw.pl
Cieśla Zuzanna, mgr inż.,
 Z.Ciesla@ibles.waw.pl
Dróżdż Halina, mgr inż.,
 H.Drozdz@ibles.waw.pl

Kowalska Grażyna,
 G.Kowalska@ibles.waw.pl
Krzysztoszek Jolanta,
 J.Krzysztoszek@ibles.waw.pl
Misiewicz Grażyna, mgr inż.,
 G.Misiewicz@ibles.waw.pl
Piękoś Anna, mgr,
 A.Piekos@ibles.waw.pl
Przepiórkowska Hanna,
 H.Przepiorkowska@ibles.waw.pl
Stępień Angelika,
 A.Stepien@ibles.waw.pl
Sztabkowski Krzysztof, mgr inż.,
 K.Sztabkowski@ibles.waw.pl

LaBoRatoRIUM oCHRoNY PRZECIwPoŻaRowEJ LaSU

Kierownik – Szczygieł Ryszard, dr hab. – pro-
filaktyka, organizacja ochrony przeciwpo-
żarowej lasu, technika i taktyka gaszenia 
pożarów leśnych, modelowanie pożarów 
lasu, ocena zagrożenia pożarowego, piro-
logia leśna,

 R.Szczygiel@ibles.waw.pl
 
Pracownicy naukowi
Piwnicki Józef, dr inż. – monitoring zagrożenia 

pożarowego lasów, profilaktyka przeciw-
pożarowa lasu,

 J.Piwnicki@ibles.waw.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni
Klimczyk Alina,
 A.Klimczyk@ibles.waw.pl
Kołakowski Bartłomiej, mgr. inż.,
 B.Kolakowski@ibles.waw.pl
Kwiatkowski Mirosław, mgr inż. – organizacja 

ochrony przeciwpożarowej lasu, progno-
zowanie zagrożenia pożarowego lasu,

 M.Kwiatkowski@ibles.waw.pl

mailto:A.Tereba@ibles.waw.pl
mailto:M.Gorzkowska@ibles.waw.pl
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1.6. wykaz komórek organizacyjnych  
adminiStracyjno-ekonomicznych i oBSługowych

SEKREtaRIat

Kierownik – Brzozowska Małgorzata, mgr,
 M.Brzozowska@ibles.waw.pl

Pracownicy
Długołęcka Joanna, mgr,
 J.Dlugolecka@ibles.waw.pl
Głowacka-Mońko Anna,
 A.Glowacka@ibles.waw.pl
Gutman Monika, mgr,
 M.Gutman@ibles.waw.pl
Jasińska Olga, mgr,
 O.Jasinska@ibles.waw.pl
Korzybski Damian, mgr inż.,
 D.Korzybski@ibles.waw.pl
Kruszewska Andżelika, mgr,
 A.Kruszewska@ibles.waw.pl

Kreft Katarzyna, mgr,
 K.Kreft@ibles.waw.pl
Kiełek Grażyna,
Pękacka Emilia, mgr,
 E.Pekacka@ibles.waw.pl
Piwowarska Marta, mgr inż.,
 M.Piwowarska@ibles.waw.pl
Poncyliusz-Dudek Ewa, lek. stom.,
Raczkowska-Paluch Dorota, mgr inż.,
 D.Raczkowska@ibles.waw.pl
Winnicka Maja, mgr inż.,
 M.Winnicka@ibles.waw.pl
Wohlfarth Grażyna, pielęgniarka,
Wojewoda Monika, mgr inż.,
 M.Wojewoda@ibles.waw.pl
  

INFoRMaCJa NaUKowa I PRoMoCJa

Kierownik – Szewczykiewicz Joanna, dr inż.,
 J.Szewczykiewicz@ibles.waw.pl

Pracownicy
Głuch Grażyna, mgr inż.,
 G.Gluch@ibles.waw.pl
Kruczek Leszek,
 L.Kruczek@ibles.waw.pl
Lewandowska Ewa, mgr,
 E.Lewandowska@ibles.waw.pl
Lotz Danuta, mgr,
 D.Lotz@ibles.waw.pl

Sawicki Artur, mgr inż.,
 A.Sawicki@ibles.waw.pl
Stasiak Magda, mgr inż.,
 M.Stasiak@ibles.waw.pl
Szmit Przemysław, mgr inż.,
 P.Szmit@ibles.waw.pl
Tkaczyk Katarzyna, mgr,
 K.Tkaczyk@ibles.waw.pl
Tylman Anna, mgr inż.,
 A.Tylman@ibles.waw.pl

KSIĘGowośĆ

Główny Księgowy – Rokicka-Siwek Beata, mgr,
 B.Rokicka-Siwek@ibles.waw.pl

Pracownicy
Babiak Kinga, mgr,
 K.Babiak@ibles.waw.pl
Celejewska Agnieszka, mgr,
 A.Celejewska@ibles.waw.pl
Danielewicz Karina, mgr,
 K.Danielewicz@ibles.waw.pl
Dołęga Aneta, mgr,
 A.Dolega@ibles.waw.pl
Gogolińska Iwona, mgr,
 I.Gogolinska@ibles.waw.pl

Kłos Katarzyna,
 K.Klos@ibles.waw.pl
Maciejewska Magdalena, mgr,
 M.Maciejewska@ibles.waw.pl
Marciszewska Wanda,
 W.Marciszewska@ibles.waw.pl
Młodzianko Żaneta, mgr,
 Z.Mlodzianko@ibles.waw.pl
Prus Małgorzata,
 M.Prus@ibles.waw.pl
Rokosz Dorota, mgr,
 D.Rokosz@ibles.waw.pl
Strzelczyk Joanna,
 J.Strzelczyk@ibles.waw.pl

mailto:M.Brzozowska@ibles.waw.pl
mailto:E.Pekacka@ibles.waw.pl
mailto:B.Rokicka-Siwek@ibles.waw.pl
mailto:K.Danielewicz@ibles.waw.pl
mailto:K.Klos@ibles.waw.pl


19

aDMINIStRaCJa

Kierownik – Gołos Piotr, dr inż. – ekonomika le-
śnictwa,

 P.Golos@ibles.waw.pl

Pracownicy administracyjni
Glina Sławomir, mgr inż.,
 S.Glina@ibles.waw.pl
Gniady Elżbieta,
 E.Gniady@ibles.waw.pl
Grochala Grzegorz,
Jeszka Andrzej,
Kotomski Dariusz,
Mitlejner Rafał,
 R.Mitlejner@ibles.waw.pl
Piwowarski Paweł, mgr,
 P.Piwowarski@ibles.waw.pl

Rzecznik Zdzisław,
 Z.Rzecznik@ibles.waw.pl
Sadurek Piotr,
 P.Sadurek@ibles.waw.pl
Samojlik Jerzy, inż.,
 J.Samojlik@ibles.waw.pl
Sitnik Ireneusz,
 I.Sitnik@ibles.waw.pl
Sołtan Marcin, mgr inż.,
 M.Soltan@ibles.waw.pl
Sybilski Marek, inż.,
 M.Sybilski@ibles.waw.pl
Ślązek Marek,
 M.Slazek@ibles.waw.pl
Wieteska Jan,
Zientara Leszek

1.7. SamoDzielNe StaNowiSka

Stanowisko ds. BHP – Nowowiejski Leszek, mgr,
 L.Nowowiejski@ibles.waw.pl

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych –  
Kowalski Hubert, mgr,

 H.Kowalski@ibles.waw.pl

Pełnomocnik ds. ochrony Informacji Niejaw-
nych – Henicz Ryszard, mgr inż., 

 R.Henicz@ibles.waw.pl

mailto:P.Golos@ibles.waw.pl
mailto:P.Piwowarski@ibles.waw.pl
mailto:J.Samojlik@ibles.waw.pl
mailto:I.Sitnik@ibles.waw.pl
mailto:M.Slazek@ibles.waw.pl
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2. działalność naukowa inStytutu

2.1. działaLność Badawcza

2.1.1. wykaz tytułów tematów Badawczych reaLizowanych w 2016 r. 
(z wySzczegóLnieniem zLeceniodawców)

Prace naukowo-Badawcze i rozwojowe

1. FINaNSowaNE ZE śRoDKÓw MINIStERStwa NaUKI I SZKoLNICtwa wYŻSZEGo

• działalność statutowa: utrzymanie potencjału badawczego

240106: Klasyfikacja żyzności siedlisk nizinnych 
na podstawie produkcji biomasy.

240108: Znaczenie wczesnoletniego pokarmu na 
rozród, kondycję i przeżywalność osobników 
oraz dynamikę populacji popielicy (Glis glis).

240110: Możliwości wykorzystania odnowienia 
naturalnego dębu w przebudowie drzewosta-
nów sosnowych – rola ptaków w procesie od-
nowienia lasu.

240115: Dynamika liczebności, skład pokarmu 
i nakładanie się nisz pokarmowych ptaków 
szponiastych i sów w środkowej Polsce.

240116: Rola hurtowni danych w procesie wnio-
skowania naukowego.

240117: Użytkowanie przestrzeni a pokrewień-
stwo w populacjach nadrzewnych gryzoni – 
przykład popielicy (Glis glis).

240118-280118: Wpływ wilka (Canis lupus) na 
wykorzystanie środowiska i zachowania 
jelenia szlachetnego (Cervus elaphus).

240119-280119: Czy obecność dużych drapież-
ników ma wpływ na regenerację ekosyste-
mów leśnych?

240120: Zmiany składu florystycznego oraz struk-
tury drzewostanu lasów łęgowych Puszczy 
Białowieskiej pod wpływem działalności 
bobra (Castor fiber L.).

240122: Wykorzystanie modelowania numerycz-
nego do oceny oddziaływania urządzeń ma-
łej retencji w obszarach leśnych.

240226-280226: Ekoklimatyczne uwarunkowania 
występowania chrabąszczy z rodzaju Melo-
lontha spp. w ogniskach gradacyjnych w środ-
kowej i południowo-wschodniej Polsce.

240234: Mikrorozmnażanie wybranych genoty-
pów i ocena zmienności genetycznej klonów 
robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia L.).

240237: Wpływ warunków mikroklimatycznych w luce 
oraz jej wielkości na odnowienie drzewostanów 
mieszanych z udziałem jodły pospolitej.

240238: Możliwości adaptacyjne różnych po-
chodzeń świerka pospolitego do warunków 
wzrostu w zachodniej i wschodniej Polsce.

240242: Wpływ różnych metod trzebieży na 
wzrost drzewostanów sosnowych i ich od-
porność względem czynników abiotycznych 
i biotycznych.

240243-280243: Wykorzystanie systemu DSS 
w szacowaniu urodzaju szyszek świerka po-
spolitego.

240244: Wpływ biostymulatorów na łagodzenie 
skutków biotycznych i środowiskowych czyn-
ników stresu w szkółkach i uprawach leśnych.

240309: Czynniki środowiska wpływające na 
owocnikowanie grzybów rodzaju trufla (Tu-
ber P. Micheli ex F.H. Wigg) w lasach Polski.

240312: Wpływ czynników biotycznych na rozwój 
i liczebność populacji smolika znaczonego 
Pissodes castaneus (De Geer) w uprawach 
leśnych.

240318: Wpływ zabiegów hylotechnicznych 
w plantacjach trufli letniej (Tuber aestivum 
Vitt.) na stan ektomykoryz i parametry bio-
metryczne Quercus robur L.

240319: Fauna wybranych grup owadów zasiedla-
jących gniazda i wypluwki ptaków leśnych.

240320: Określenie preferencji pokarmowych 
chrabąszczy w aspekcie postępowania ho-
dowlano-ochronnego w ogniskach gradacyj-
nych chrabąszczy.

240325: Udział obcych, inwazyjnych gatunków 
Phytophthora w zamieraniu korzeni jesio-
nów w interakcjach z infekcjami pędów 
przez nowo odkryty grzyb Chalara fraxinea.
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240326: Analiza zespołów bakterii związanych 
z naturalnymi stanowiskami trufli Tuber spp.

240327: Interakcje pomiędzy uszkodzeniami 
drobnych korzeni powodowanymi przez ga-
tunki Phytophthora a defoliacją brzóz (Betu-
la sp.) przez miernikowce (Geometridae).

240406: Kierunki rozwoju polityki leśnej państwa 
w świetle nowych uwarunkowań funkcjono-
wania leśnictwa w Europie.

240412: Wysoko zautomatyzowana metoda in-
wentaryzacji zieleni na terenach miejskich.

240415: Klimatyczne uwarunkowania dobowych 
i sezonowych zmian grubości drzew.

240416: Dynamika wzrostu i przyrostu drze-
wostanów na stałych powierzchniach do-
świadczalnych założonych przez Schwap-
pacha i Wiedemanna.

240417: Ocena możliwości wykorzystania da-
nych z lotniczego skaningu laserowego do 
parametryzacji zlewni leśnej dla potrzeb mo-
delowania transformacji opadu w odpływ.

240508: Sposób zagospodarowania drzewosta-
nu a zmienność genetyczna odnowień natu-
ralnych buka (Fagus sylvatica L.).

240511: Wzrost odnowień sosny zwyczajnej Pi-
nus sylvestris L. na żyznych siedliskach 
w Karpatach.

240513: Zbiory entomologiczne i fitosocjologicz-
ne obszarów górskich Polski w zasobach 
Zakładu Lasów Górskich Instytutu Badaw-
czego Leśnictwa w Krakowie.

240607: Zmiany składu gatunkowego i ilościowe-
go chrząszczy (Coleoptera) w wyniku zabu-
rzeń spowodowanych przez pożary w eko-
systemach borów sosnowo-świerkowych.

240608: Ocena wpływu zmian czynników abio-
tycznych na środowisko lasów naturalnych 
Puszczy Białowieskiej.

240609: Czynniki wpływające na rozmieszcze-
nie mrówek z podrodzaju Formica s. str. 
w Puszczy Białowieskiej.

240702: Wykorzystanie technologii naziemnego 
skaningu laserowego LiDAR do opracowania 
metody określania obciążenia ogniowego.

241401: Zastosowanie markerów biallelicz-
nych (SNP) w szacowaniu współczynników 
zmienności molekularnej w populacjach so-
sny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.).

241403-281403: Wpływ metod trzebieży na struk-
turę i zróżnicowanie genetyczne drzewosta-
nów sosnowych na poziomie analiz DNA.

• działalność statutowa: dotacja celowa na rozwój młodych naukowców

220001: Pozostałe z dotacji celowej środki dla 
młodych naukowców i uczestników studiów 
doktoranckich.

220205: Udział w szkoleniu pt.: „Technika Real 
Time PCR do analizy ekspresji genów”.

220206: Wsparcie wydania publikacji naukowej 
w czasopismach z listy A MNiSW etap I, re-
alizacja w 2016 r.

220301 – 220302: Udział w warsztatach pt. ”De-
velopment of Biological Control Products” 
etap I, realizacja w 2016 r.

220403: Uczestnictwo w studiach podyplomo-
wych „Metody statystycznej analizy danych” 
etap I, realizacja w 2016 r.

220409 – 220410: Przygotowanie artykułu na-
ukowego w języku obcym.

220601: Udział w kursie języka angielskiego etap 
I, realizacja w 2016 r.

• stypendium MNiSw dla wybitnych młodych naukowców

270401: Stypendium naukowe dla wybitnego 
młodego naukowca, dr. inż. Krzysztofa  
Stereńczaka.

• projekty badawcze zagraniczne finansowane przez Unię Europejską i dofinansowane przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego

450301 – 450302: BIOCOMES: Udział produ-
centów biologicznych środków ochrony ro-
ślin w Europie we wdrażaniu Integrowanej 
Ochrony Roślin w rolnictwie i leśnictwie.

450944 – 450949: TREES4FUTURE: Hodowla 
drzew dla przyszłości.
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2. FINaNSowaNE ZE śRoDKÓw NaRoDowEGo CENtRUM BaDaŃ I RoZwoJU

490315 – 490318: Udoskonalenie syntetycznego 
odpowiednika feromonu płciowego barczat-
ki sosnówki (Dendrolimus pini) oraz określe-
nie możliwości jego wykorzystania w ochro-
nie lasu.

490401 – 490403: REMBIOFOR – Teledetekcyj-
ne określanie biomasy drzewnej i zasobów 
węgla w lasach.

3. ZLECoNE I FINaNSowaNE PRZEZ DYREKCJĘ GENERaLNĄ LaSÓw PaŃStwowYCH

BLP-377: Leśne powierzchnie referencyjne jako 
element trwałego, zrównoważonego i wie-
lofunkcyjnego leśnictwa w leśnych kom-
pleksach promocyjnych. Etap I.

BLP-380: Krótkoterminowa prognoza występo-
wania ważniejszych szkodników i chorób 
infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w la-
tach 2012-2016.

BLP-386: Biologiczne i środowiskowe uwarun-
kowania optymalizacji produkcji biomasy 
drzewnej robinii akacjowej na plantacjach dla 
potrzeb przemysłowych i energetycznych.

BLP-388: Określenie wielkości i dynamiki ele-
mentów obiegu wody w lasach oraz ich 
kształtowanie w celu ochrony przed powo-
dzią.

BLP-389: Utworzenie dla obszaru Sudetów i Be-
skidu Zachodniego leśnego systemu infor-
macyjnego w zakresie monitoringu i oceny 
stanu lasu.

BLP-392: Modelowanie bilansu węgla na po-
ziomie lokalnym i globalnym Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 
oraz opracowanie naukowe parametrów 
wejściowych i scenariuszy działań gospo-
darczych dla obszaru Polski.

500394: Ocena skuteczności w ochronie lasu 
środków ochrony roślin dopuszczonych do 
obrotu i stosowania na podstawie przepi-
sów rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (WE) nr 1107/2009.

500395: Monitoring zagrożenia pożarowego 
lasu oraz doradztwo wspierające funkcjo-
nowanie systemu ochrony przeciwpożaro-
wej w Lasach Państwowych.

500397: Ocena i wykorzystanie istniejących po-
wierzchni badawczych jako bazy selekcyj-
nej do wyboru drzew elitarnych i realizacji 
specjalnych programów hodowli selekcyj-
nej drzew leśnych.

500399: Zmiany składu gatunkowego i struktury 
drzewostanów, ze szczególnym uwzględ-
nieniem odnowień naturalnych wzrastają-
cych bez ingerencji człowieka na stałych 
powierzchniach badawczych IBL.

500400: Opracowanie metody prognozowania 
zagrożenia drzewostanów dębowych przez 
ważniejsze gatunki owadów liściożernych.

500401: Opracowanie ekologiczno-hodowlanych 
metod pielęgnacji i kształtowania upraw 
i młodników na terenach poklęskowych 
w Beskidach.

500403: Ocena zagrożenia górskich drzewosta-
nów nasiennych i drzew doborowych jodły 
i świerka przez zgniliznę odziomkową bez-
inwazyjną metodą tomografii komputero-
wej.

500404: Określenie zdolności retencyjnych 
drzewostanów głównych gatunków laso-
twórczych.

500406: Tempo i kierunki sukcesji regeneracyj-
nej w różnych typach zbiorowisk leśnych na 
terenach pohuraganowych w Puszczy Bia-
łowieskiej w okresie 30 lat na przykładzie 
stałych powierzchni badawczych IBL.

500409: Ocena potencjału produkcyjnego plan-
tacji i plantacyjnych upraw nasiennych 
i optymalizacja ich wykorzystania w plano-
waniu hodowlanym.

500410: Opracowanie programu integrowanej 
metody ochrony upraw sosnowych przed 
owadami i patogenami, z uwzględnieniem 
Systemu Wspomagania Decyzji (SWD).

500411: Standardowe koszty jednostkowe 
w systemie finansowym Lasów Państwo-
wych.

500412: Optymalizacja użytkowania oraz za-
sobności drzewostanów z punktu widzenia 
dochodowej funkcji produkcji drewna oraz 
węgla.

500413: Charakterystyka genetyczna polskich 
populacji świerka z podzasięgu południo-
wego (Hercyńsko-Karpackiego) na podsta-
wie analiz DNA.

500414: Metodyczne podstawy opracowania 
i wdrażania planu gospodarowania zaso-
bami wodnymi w lasach nizinnych w skali 
nadleśnictwa.

500415: Zasady prowadzenia gospodarki leśnej 
dla terenów zagrożonych przez wiatr.
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500417: Przebudowa częściowa zagrożonych 
hubą korzeni monokultur sosnowych na 
gruntach porolnych z wykorzystaniem pre-
paratu Rotstop.

500419: Opracowanie modeli paliw leśnych ma-
teriałów roślinnych pokrywy gleby.

500420: Określenie warunków przekształcania 
się pożaru pokrywy gleby w pożar całkowity 
w zależności od siedliskowych typów lasu, 
składu gatunkowego i wieku drzewostanu.

500421: Aktualna i potencjalna produkcyjność 
siedlisk leśnych Polski dla głównych gatun-
ków lasotwórczych.

500422: Określenie przyczyn zamierania mo-
drzewia w drzewostanach w północno
-wschodniej i południowej Polsce.

500423: Ocena nasion drzew i krzewów leśnych 
– monitoring obradzania i jakości materiału 
siewnego.

500424: Efekt ekonomiczny szkód od zwierzyny 
w Lasach Państwowych.

500425: Określenie możliwości produkcyjnych 
drewna do celów energetycznych i papier-
niczych w plantacjach topolowych o krótkim 
i średnim cyklu rotacji.

500426: Oznaczanie sprawców chorób i szkodni-
ków drzew leśnych.

500427: Wpływ prowadzonej gospodarki leśnej 
na populacje wybranych gatunków ptaków 
interioru leśnego w lasach nizinnych Polski.

500428: Możliwości ochrony, uprawy i gospoda-
rowania truflą letnią (Tuber aestivum Vitt.).

500429: Metodyczne aspekty oceny wartości ho-
dowlanej potomstw sosny zwyczajnej w te-
stach wzrostowych.

500430: Określenie optymalnych zagęszczeń 
jeleniowatych w kontekście czynników śro-
dowiskowych i celów gospodarki leśnej.

500431: Możliwości wykorzystania patogenów, 
parazytoidów i drapieżców do ograniczania 
liczebności szkodliwych owadów.

500432: Monitorowanie procesów adaptacji eko-
systemu leśnego do zmian środowiska w wy-
niku pożaru na tle sztucznej i naturalnej rege-
neracji lasu w Nadleśnictwie Myszyniec.

500433: Osłona naukowa nad realizacją trzecie-
go cyklu Wielkoobszarowej Inwentaryzacji 
Stanu Lasu (WISL 2015-2019).

500434: Monitoring zanieczyszczeń powietrza 
w Puszczy Białowieskiej.

500435: Ocena stanu różnorodności biologicznej 
w Puszczy Białowieskiej na podstawie wybra-
nych elementów przyrodniczych i kulturowych.

500436: Ocena stanu różnorodności biologicznej 
w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno 
na podstawie wybranych elementów przy-
rodniczych i kulturowych.

500437: Monitoring oraz metody ograniczania li-
czebności populacji kornika ostrozębnego Ips 
acuminatus i przypłaszczka granatka Pha-
enops cyanea w drzewostanach sosnowych.

500438: Monitoring lasu – ocena stanu lasów 
w Polsce.

500439: Poznanie wartości hodowlanej leśnego 
materiału podstawowego wykorzystywane-
go w gospodarce leśnej przez testowanie 
potomstwa.

500440: Selekcja, tworzenie i utrzymanie leśnego 
materiału podstawowego na właściwym po-
ziomie ilościowym i jakościowym na potrzeby 
odnowień i zalesień w Lasach Państwowych.

500441: Opracowanie zasad ochrony przeciwpo-
żarowej obiektów chronionych oraz stoso-
wania kontrolowanego wypalania jako me-
tody czynnej ochrony przyrody.

640203: Zimowa Szkoła Leśna – Sesja VIII „Za-
grożenia lasu oraz jego funkcji – przyczyny, 
konsekwencje i szanse dla gospodarki le-
śnej” w dniach 15-17 marca 2016 – konfe-
rencja.

640204: Zimowa Szkoła Leśna – Sesja VIII „Za-
grożenia lasu oraz jego funkcji – przyczyny, 
konsekwencje i szanse dla gospodarki le-
śnej” w dniach 15-17 marca 2016 – wydanie 
materiałów posesyjnych.

640413: Raport o stanie lasów w Polsce w 2015 r.
640414: Współorganizacja Międzynarodowego 

Seminarium dotyczącego Carbon Budget of 
the Canadian Forest Sector (CBM) w dniu 
28.XI.2016 r.

640701: Ocena trafności nowej metody pro-
gnozowania zagrożenia pożarowego lasu 
wprowadzonej znowelizowanym rozporzą-
dzeniem Ministra Środowiska w sprawie 
szczegółowych zasad zabezpieczania prze-
ciwpożarowego lasów.

4. ZLECoNE PRZEZ MINIStERStwo śRoDowISKa

650408 – 650410: Monitoring lasów – badania na 
stałych powierzchniach obserwacyjnych II 
rzędu, w tym na powierzchniach monitorin-
gu intensywnego, w latach 2015-2016.

650703: Prowadzenie Krajowego Systemu In-
formacji o Pożarach Lasów w latach 2015-
2016.
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5.  ZLECoNE PRZEZ NaRoDowY FUNDUSZ oCHRoNY śRoDowISKa I GoSPoDaRKI woDNEJ

• dofinansowanie projektów realizowanych w ramach instrumentu finansowego Unii Europej-
skiej LIFE+

580408: ForBioSensing: Kompleksowy monito-
ring dynamiki drzewostanów Puszczy Bia-
łowieskiej z wykorzystaniem danych telede-
tekcyjnych.

580980 – 580988: HESOFF: Ocena wpływu na-
wozów fosforynowych na stan zdrowotny 
lasu zobrazowany za pomocą fotowoltaicz-
nego SDL BSP.

6. FINaNSowaNE PRZEZ GłÓwNY INSPEKtoRat oCHRoNY śRoDowISKa

540101: Monitoring gatunków i siedlisk przyrod-
niczych, ze szczególnym uwzględnieniem 
specjalnych obszarów ochrony siedlisk Na-
tura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie 
siedlisk przyrodniczych 2016-2018.

540217: Monitoring i ocena stanu zdrowotnego 
lasów w latach 2015-2017.

7. PRoJEKtY BaDawCZE FINaNSowaNE ZE śRoDKÓw ZaGRaNICZNYCH

a) finansowane przez Komisję Europejską

530205 – 530209: SUSTREE: Ochrona zmienno-
ści genetycznej drzew leśnych w warunkach 
zmian klimatu poprzez zrównoważoną go-
spodarkę leśnym materiałem rozmnożeniom.

530301 – 530302: BIOCOMES: Rozwój metod bio-
logicznych przez producentów biologicznych 
środków ochrony roślin jako element integro-
wanej metody zwalczania owadów i patoge-
nów (szkodników) w rolnictwie i leśnictwie.

530401 – 530407: SUMFOREST: Poprawa kondycji 
badań naukowych jako odpowiedź na wyzwa-
nia stojące przed zrównoważonym leśnictwem.

530980 – 530988: HESOFF: Ocena wpływu na-
wozów fosforynowych na stan zdrowotny 
lasu zobrazowany za pomocą fotowoltaicz-
nego SDL BSP.

530944 – 530949: TREES4FUTURE: Hodowla 
drzew dla przyszłości.

530408: ForBioSensing: Kompleksowy monito-
ring dynamiki drzewostanów Puszczy Bia-
łowieskiej z wykorzystaniem danych telede-
tekcyjnych.

530409 – 530413: WAMBAF: Gospodarowanie 
wodą w lasach nadbałtyckich.

b) projekty zagraniczne spoza Komisji Europejskiej

560301: Opracowanie metody odławiania opięt-
ka dwuplamkowego (Agrilus biguttatus) 
oraz innych kambio- i ksylofagów związa-
nych z dębem.

c) inni zleceniodawcy zagraniczni

680101: Organizacja porównań międzylaborato-
ryjnych wód i roztworów glebowych – wpłaty 
uczestników.

680602: Testowanie środków wabiących na po-
tencjalnie inwazyjne gatunki chrząszczy 
podkorowych.

681401: Utworzenie, utrzymanie i aktualizacja 
strony internetowej COST Action FPS 1401.

681402: Szkoła COST w ramach Akcji COST 
FP1401 ‟Global Warning”, 22-24.11.2016 r.

8. tEMatY FINaNSowaNE Z FUNDUSZU BaDaŃ właSNYCH

260003: Wdrożenie Leśnego Centrum Informacji 
w Instytucie Badawczym Leśnictwa – etap 
1, 2 i 3.

260101: Określenie intensywności przemian bio-
chemicznych gleb w zależności od składu 
gatunkowego drzewostanu.
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260102: Zbiorowiska ektomykoryz w plantacjach 
trufli letniej (Tuber aestivum Vitt.): bogactwo 
gatunkowe, wpływ rośliny – gospodarza, 
sukcesja grzybów ektomykoryzowych.

260103: Opracowanie sztucznych schronień let-
nich dla mopków Barbastella barbastellus 
i przetestowanie ich skuteczności w praktyce.

260104: Znaczenie martwego drewna w kształto-
waniu się właściwości fizycznych i chemicz-
nych gleb leśnych.

260105: „Panel ekspertów NAUKA – komponent 
badawczy Narodowego Programu Leśnego” 
– 08.12.2015 r.

260106: Organizacja porównań międzylaborato-
ryjnych wód i roztworów glebowych.

260107: Utrzymanie trwałości projektu pt. „Moni-
toring czynnej ochrony cisa pospolitego na 
wybranych obszarach Natura 2000 w Pol-
sce lata 2016-2020”.

260108: Prace związane z przygotowaniem wnio-
sku o dofinansowanie projektu pt. „Czynna 
ochrona in situ jarzębu brekinii w Polsce” 
w ramach POIŚ 2014-2020 (Konkurs CKPŚ 
nr 2.4.1/1/2016).

260202: Wpływ warunków pogodowych w okre-
sie kwitnienia i zawiązywania nasion oraz 
okresu ich przechowywania na wrażliwość 
potomstwa dębu szypułkowego na wybrane 
czynniki stresowe.

260203: Osłona naukowa działań z zakresu 
współpracy międzynarodowej w leśnictwie.

260204: Zakup systemu obrazowania do mikro-
skopu OLYMPUS BX50 oraz oprogramo-
wania do analiz anatomii ilościowej drewna 
Image-Pro Plus.

260205-260209: SUSTREE – „Ochrona zmien-
ności genetycznej drzew leśnych w warun-
kach zmian klimatu poprzez zrównoważoną 
gospodarkę leśnym materiałem rozmnoże-
niowym”.

260301: Morfologiczno-genetyczna analiza po-
pulacji żerdzianek Monochamus urussovii 
(Fisch.) i M. sartor (F.) występujących w obu 
zasięgach świerka pospolitego w Polsce.

260302: 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa En-
tomologicznego; VIII Ogólnopolska Konfe-
rencja Naukowa z cyklu „Ochrona Owadów 
w Polsce” nt. „Entomofauna leśna – różno-
rodność, ochrona i kierunki badań” w dniach 
16-18.09.2016 r.

260303: IX Konferencja Dipterologiczna Polskie-
go Towarzystwa Entomologicznego pt. „Bio-
logia i systematyka muchówek” oraz XXXV 
zjazd Sekcji Dipterologicznej PTE w dniach 
15-17.04.2016 r.

260304: Współorganizacja warsztatów „Noc 
Biologów” pt. „Życie na krawędzi” w dniu 
13.01.2016 r.

260401: Struktura zasobów drzewnych rosną-
cych na obszarach nieleśnych według ewi-
dencji.

260402: Możliwości stosowania maszyn wie-
looperacyjnych do pozyskiwania drewna 
w warunkach górskich w Polsce.

260403-260404: ForBioSensing – „Kompleksowy 
monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy 
Białowieskiej z wykorzystaniem danych tele-
detekcyjnych”.

260405: Nowelizacja metodyki związanej z za-
kończonym w dniu 31.12.2015 r. i odebra-
nym w dniu 2.03.2016 r. tematem pt. „Eks-
pertyza ekonomiczna jako integralna część 
planu urządzenia lasu” (BLP-408) zleconym 
przez DGLP.

260409-260413: WAMBAF – „Gospodarowanie 
wodą w lasach nadbałtyckich”.

260601: Historia rozwoju i dynamika naturalnych 
drzewostanów z udziałem dębu i sosny 
w Puszczy Białowieskiej.

260801: Badanie możliwości wykorzystania pro-
duktów ubocznego użytkowania lasu jako 
źródła antyoksydantów w preparatach proz-
drowotnych.

260802: Zakup młynka laboratoryjnego FRITSCH 
Pulverisette 15 oraz suszarki laboratoryjnej 
MEMMERIT UF 750.

260803: Zakup suszarek do próbek drewna i gle-
by oraz młynka do mielenia próbek drewna.

9. PoZoStała DZIałaLNośĆ IBL

690203: Utrzymanie w gotowości pracy laborato-
rium w ramach projektu TREES4FUTURE: 
Hodowla drzew dla przyszłości.

690205: Zimowa Szkoła Leśna – Sesja VIII „Za-
grożenia lasu oraz jego funkcji – przyczyny, 
konsekwencje i szanse dla gospodarki leśnej” 
w dniach 15-17 marca 2016 – konferencja.

690206: Zimowa Szkoła Leśna – Sesja VIII „Za-
grożenia lasu oraz jego funkcji – przyczyny, 

konsekwencje i szanse dla gospodarki le-
śnej” w dniach 15-17 marca 2016 – wydanie 
materiałów posesyjnych.

690905: Biuletyn informacyjny „Z Leśnego Świata”.
690909: Konkurs dla Szkół „Puszcza Białowie-

ska – dziedzictwo ludzkości”, 26.09.2016 r., 
Białowieża.
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2.1.2. wykaz zadań o charakterze ekSPertyz, uSług, Poradnictwa itP., 
finanSowanych Przez innych zLeceniodawców krajowych w 2016 r.

620101: Różnorodność biologiczna jako wskaźnik 
zmian ekosystemów leśnych w zrównoważa-
nym zagospodarowaniu lasu w zasięgu od-
działywania ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

620301: Ekspertyza fitopatologiczna próbek pni 
topoli AF18 z plantacji GreenWood Resour-
ces Poland Sp. z o.o.

620302: Ekspertyza dotycząca zdiagnozowania 
przyczyn zamierania sosny na powierzchni 
12 ha w lesie należącym do p. R. Zwierza 
w gminie Giby (woj. podlaskie).

620303: Ocena przyczyn nieudatności nasadzeń 
drzew i krzewów w strefie ekotonowej przy 
drodze ekspresowej S-8 na odcinku węzeł 
Wachlinowy-Łódź (A1), odcinek 6.

620601: Aktualizacja stanu wiedzy na temat 
zasobów przyrodniczych na obszarze re-
zerwatu przyrody „Rezerwat Krajobrazowy 
Władysława Szafera” oraz zaprojektowanie 
działań ochronnych koniecznych do zacho-
wania i poprawy stanu cennych siedlisk le-
śnych w rezerwacie przyrody.

620801: Opracowanie opinii w zakresie określo-
nym przez Rozporządzenie Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z dn. 18/06/2008 (Dz. U. 
nr 119, poz. 786) dla nawozów organicznych 
i organiczno-mineralnych lub organicznych 
i organiczno-mineralnych środków wspoma-
gających uprawę roślin oraz środków popra-
wiających właściwości gleb przewidzianych 
w lasach.

670139: Opinia do sprawy o sygnaturze akt: 2 
Ds. 961/14, dotyczącej zanieczyszczenia 
wody rzeki Dylewki w okresie od 23 wrze-
śnia 2014 roku do 20 października 2014 
roku w takiej ilości lub takiej postaci, że mo-
gło to spowodować istotne obniżenie jakości 
wody lub zniszczenie w świecie roślinnym 
lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach.

670140: Ekspertyza operatów glebowo-siedlisko-
wych (dokumentacja siedliskowa) dla nadle-
śnictw: Kraśnik (aneks operatu), Gościeradów 
(aneks operatu) oraz Sobibór (aneks operatu).

670141: Organizacja „Wszechnicy Łowieckiej” 
w dniu 9.06.2016 r. – wpłaty uczestników.

670213: Zimowa Szkoła Leśna – Sesja VIII „Za-
grożenia lasu oraz jego funkcji – przyczyny, 
konsekwencje i szanse dla gospodarki le-
śnej” w dniach 15-17 marca 2016 – wpłaty 
uczestników.

670329 – 670330: IX Konferencja Dipterologicz-
na Polskiego Towarzystwa Entomologiczne-
go pt. „Biologia i systematyka muchówek” 
oraz XXV zjazd Sekcji Dipterologicznej PTE 
w dniach 15-17.04.2016 r.

670331: Ocena skuteczności działania insekty-
cydu MIMIC 240 LV w zwalczaniu leśnych 
owadów liściożernych.

670332: Ocena prognozowania i zwalczania 
śmietek modrzewiowych z rodzaju Strobilo-
myia spp. na plantacji nasiennej modrzewia 
europejskiego w Nadleśnictwie Sulęcin, Le-
śnictwo Brzeźno, oddz. 133i w roku 2016 r.

670333: Opracowanie wyników badań skutecz-
ności preparatu Foray 76B zastosowanego 
przeciwko kuprówce rudnicy w Nadleśnic-
twie Krotoszyn.

670424: Przygotowanie i opracowanie danych 
naziemnych oraz walidacji wytworzonych 
w czasie trwania projektu DUE GLOBBIO-
MASS map biomasy leśnej dla okresów 
2005, 2010 i 2015.

670426: Wykonanie skanowania naziemnego 
(TLS) oraz integracji skanów naziemnych 
dla poszczególnych powierzchni.

670811: Opracowanie ekspertyz glebowo-nawo-
żeniowych dla szkółek i upraw leśnych oraz 
oceny substratów i prace opiniodawcze z za-
kresu gleboznawstwa i nawożenia leśnego.

670814: Mineralizacja próbek roślinnych oraz 
oznaczenie ilościowej zawartości pierwiast-
ków w próbkach.

671401: Analizy porównawcze próbek DNA drewna.
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2.1.3. omówienie tematów Badawczych zakończonych w 2016 r.

Prace naukowo-Badawcze i rozwojowe

1. ZLECoNE PRZEZ MINIStERStwo NaUKI I SZKoLNICtwa wYŻSZEGo

• realizowane w ramach działalności statutowej: potencjał badawczy

240106: Klasyfikacja żyzności siedlisk nizinnych na podstawie produkcji biomasy. Okres realiza-
cji: 2012-2016; Zakład Ekologii Lasu; autor: dr inż. Adam Cieśla.

Celem prowadzonych badań było zbudowanie 
skali żyzności siedlisk nizinnych w oparciu o cha-
rakterystykę ilościową biomasy.

Zakres prac obejmował:
• Analizę możliwości zastosowania skanin-

gu laserowego do określania biomasy siedliska 
w wybranych typach siedliskowych lasu i warian-
tach uwilgotnienia siedliska.

• Pomiary przy zastosowaniu metody skanin-
gu laserowego oraz szczegółowe pomiary den-
drometryczne na powierzchniach badawczych.

• Opracowanie istniejących materiałów sie-
dliskowych i dendrometrycznych dla wybranych 
powierzchni.

• Opracowanie algorytmu umożliwiającego 
określenie wielkości biomasy na podstawie wyni-
ków skaningu laserowego.

• Obliczenie wielkości biomasy na poszcze-
gólnych powierzchniach.

• Opracowanie siedliskowej skali żyzności 
opartej na produkcji biomasy.

Badania prowadzono na całym obszarze ni-
zinnym Polski, przy jednoczesnym ograniczeniu 
analizy do siedlisk świeżych w dwóch wariantach 
uwilgotnienia, 1 – siedliska świeże bez wpływu 
działania wody gruntowej oraz 2 – siedliska sil-
nie świeże pozostające pod niewielkim wpływem 
wody gruntowej (woda gruntowa w spągu profilu). 
Jako podstawę prowadzenia prac zdecydowa-
no się przyjąć stałe powierzchnie obserwacyjne 
drugiego rzędu wykorzystywane w monitoringu 
stanu zdrowotnego lasu (SPO II), które posia-
dają szczegółowe opracowania drzewostanowe 
i siedliskowe, przechowywane w zasobach ba-
zodanowych Instytutu. Materiały zawarte w Bazie 
Danych Monitoringu Lasu wykorzystano w celu 
weryfikacji poprawności diagnoz typologicznych 
i przypisanych do powierzchni typów siedlisko-
wych lasu. Podstawę weryfikacji stanowiły Siedli-
skowe podstawy hodowli lasu (2004) oraz Klasyfi-
kacja gleb leśnych Polski (2000). Prace terenowe 
prowadzono na siedliskach Bśw, BMśw, LMśw 
i Lśw. Na każdej powierzchni SPO II, spełniającej 

założone wcześniej kryteria, założono od 1 do 2 
powierzchni badawczych.

W badaniach wykorzystano zarówno pomia-
ry manualne (pomiar pierśnic i wysokości), jak 
również wyniki pomiarów zdalnych przetworzone 
przez specjalistyczne oprogramowanie kompute-
rowe. Uzyskanie odpowiedniej dokładności infor-
macji teledetekcyjnej o miąższości drzewostanu 
wymagało prowadzenia prac, zwłaszcza na siedli-
skach żyznych, w stanie bezlistnym, dlatego bada-
nia prowadzono w okresach jesienno-zimowych.

Prace terenowe prowadzono w latach 2012-
2015 na 4-arowych, kołowych powierzchniach 
próbnych o promieniu 11,28 m. Prace obejmowały: 
pomiar pierśnic wszystkich gatunków drzew i krze-
wów, które osiągnęły wysokość 1,3 m, pomiar 
wysokości 5 drzew gatunku głównego i 2-3 drzew 
gatunków domieszkowych oraz pomiar wysokości 
poszczególnych warstw drzewostanu. Ze środka 
powierzchni badawczej wykonano jeden skan la-
serowy przy zastosowaniu skanera Faro Focus 3D 
oraz sporządzono dokumentację fotograficzną.

W części kameralnej prowadzono kweren-
dy baz danych Instytutu pod kątem uzyskania, 
a następnie konsolidacji danych dotyczących wa-
runków siedliskowych i wybranych cech dendro-
metrycznych drzewostanów na powierzchniach 
wybranych do badań.

Wyniki skaningu laserowego dla pojedynczych 
powierzchni zostały przetworzone w programie 
SCENE Ver. 5.1.30791, a następnie na ich pod-
stawie przeprowadzono wielowymiarowe analizy 
gęstości chmury punktów TLS, przy wykorzystaniu 
dedykowanego oprogramowania komputerowego 
opracowanego przez firmę Taxus SI.

Dane pomiarowe po przeprowadzeniu od-
powiednich obliczeń dendrometrycznych oraz 
dane dendrometryczne i wyniki analizy gęstości 
wprowadzono do bazy danych Access, gdzie 
prowadzono dalsze analizy porównawcze i prace 
konsolidacyjne. W opracowaniu danych wyko-
rzystano inne programy pakietu Microsoft Office 
oraz pakiet Statistica ver.8.
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Przeprowadzone badania pozwoliły na sfor-
mułowanie następujących wniosków ogólnych:

• Uzyskany poziom zgodności z tradycyj-
nymi diagnozami typologicznymi, pomimo pro-
wadzenia badań na różnych obszarach kraju, 
różniących się znacznie warunkami wzrostu 
drzewostanów, wskazuje na potrzebę dalszych 
prac badawczych, m.in. z zakresu tworzenia skal 
regionalnych i lokalnych na obszarach o bardziej 
jednorodnych warunkach ekologicznych, odpo-
wiadających za wielkość produkcji biomasy.

• Większą zgodnością z tradycyjną klasyfika-

cją typologiczną charakteryzują się skale żyzno-
ści oparte na miąższości rzeczywistej wyliczonej 
na podstawie pomiarów manualnych.

• Uwzględnienie w budowie skal żyznościo-
wych drzewostanów liściastych wymaga zmiany 
terminu wykonywania prac na pełnię sezonu we-
getacyjnego.

• Budowa skal obejmujących całą siatkę typo-
logiczną siedlisk leśnych wymaga wykonywania 
badań w różnych porach roku, zwiększenia ilości 
powierzchni próbnych i włączenia do badań sie-
dlisk wilgotnych, bagiennych i łęgowych.

240110: Możliwości wykorzystania odnowienia naturalnego dębu w przebudowie drzewostanów 
sosnowych – rola ptaków w procesie odnowienia lasu. Okres realizacji: 2013-2016; zakład 
wiodący: Zakład Ekologii Lasu; instytucja współpracująca: Instytut Botaniki PAN; zespół autorski: 
dr hab. Dorota Dobrowolska (kierownik projektu), dr Grażyna olszowska, dr Przemysław 
Kurek, mgr inż. Bogdan Pawlak.

Odnowienie naturalne dębu pod sosną jest zwią-
zane ze zjawiskiem zoochorii. W badaniach 
skoncentrowano się na poznaniu wybiórczości 
sójki Garrulus glandarius pod względem kształtu 
i wymiarów owoców dębu szypułkowego Quercus 
robur i dębu czerwonego Q. rubra. Interesującym 
zagadnieniem jest sposób deponowania żołędzi 
przez sójki (pojedynczo lub grupowo) oraz jego 
wpływ na kiełkowanie, wzrost oraz przeżywanie 
siewek oraz młodych dębów. Ważnym zagad-
nieniem poznawczym jest określenie odległości 
przenoszenia nasion dębów przez sójki, a także 
poznanie miejsc składowania nasion w schow-
kach. Czy sójki gromadzą nasiona tylko pod oka-
pem drzewostanu, czy też pozostawiają je na 
otwartych terenach (zręby leśne)? W badaniach 
skoncentrowano się na określeniu występowania 
odnowień naturalnych dębów w drzewostanach 
sosnowych różnych klas wieku. Ponadto dążo-
no do poznania cech jakościowych i ilościowych 
spontanicznie pojawiających się odnowień tego 
gatunku. W badaniach poszukiwano czynników 
środowiskowych wpływających na występowanie 
odnowienia naturalnego dębu.

Dąb szypułkowy występuje we wszystkich 
klasach wieku drzewostanów sosnowych. Q. 
robur stanowi istotny składnik głównie dolnych 
warstw drzewostanu. Na terenie Nadleśnictwa 

Nowe Ramuki dąb pojawia się przede wszystkim 
w fazie nalotu oraz niskiego i wysokiego podrostu, 
co świadczy o spontanicznym rozprzestrzenianiu 
się tego gatunku w drzewostanach nadleśnictwa.

Struktura wiekowa drzewostanów z dębem 
oraz siedliska, na których spontanicznie się odna-
wia, pozwala przypuszczać, że areał i udział tego 
gatunku w drzewostanach będzie się powiększał.

Dęby pod okapem drzewostanów sosno-
wych, a także na zrębach rozmieszczone są po-
jedynczo, co może być wynikiem behawioru sójki. 
Ptaki przenoszą jednorazowo od 1 do 4 żołędzi 
(2-3 w przełyku + 1 w dziobie), jednak chowają 
zebrane żołędzie pojedynczo. Występowanie 
borówki i trawy miało wpływ na obecność odno-
wienia naturalnego dębu. Im częściej występowa-
ła borówka czy trawa w warstwie runa leśnego 
tym rzadziej stwierdzano nalot i podrost dębowy. 
Żywotność odnowienia naturalnego dębu kształ-
towała się na wysokim poziomie. Należy wyko-
rzystywać młode pokolenie dębu do przebudowy 
drzewostanów sosnowych we wszystkich klasach 
wieku. Nawet, jeśli dąb nie będzie gatunkiem 
głównym w górnym piętrze drzewostanu, należy 
podkreślić jego dużą rolę jako drzewa podszyto-
wego. Taki dąb w postaci słabo produkcyjnej do-
mieszki lub podszytu będzie jednak zawsze pełnił 
ważna rolę przyrodniczą.

240226, 280226: Ekoklimatyczne uwarunkowania występowania chrabąszczy z rodzaju Melolon-
tha spp. w ogniskach gradacyjnych w środkowej i południowo-wschodniej Polsce. Okres 
realizacji: 2012-2016; zakład wiodący: Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych; zakłady 
współpracujące: Zakład Ochrony Lasu, Laboratorium Biologii Molekularnej; zespół autorski: dr inż. 
Marzena Niemczyk (kierownik projektu), dr inż. Anna Tereba, dr inż. Paweł Przybylski, dr Alicja 
Sierpińska, mgr inż. Marcin Mionskowski, mgr inż. Szymon Krajewski.

Celem przeprowadzonych badań było określe-
nie czynników środowiska leśnego i gospodarki 

leśnej, które sprzyjają występowaniu pędraków 
chrabąszczy z rodzaju Melolontha w ekosys-
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temach leśnych na podstawie dostępnych baz 
danych, modelowanie zagrożenia występowa-
nia pędraków chrabąszczy na podstawie ekokli-
matycznych czynników ryzyka w ekosystemach 
leśnych, określenie poziomu występowania mi-
kroorganizmów glebowych antagonistycznych 
względem pędraków chrabąszczy, ze szczegól-
nym uwzględnieniem rodzaju Beauveria spp. – 
jako najważniejszego naturalnego antagonisty 
wszystkich stadiów rozwojowych chrabąszczy 
oraz określenie skali jego pasożytnictwa wzglę-
dem pędraków w warunkach glebowych eko-
systemów leśnych, określenie zmienności ge-
netycznej populacji Melolontha z różnych ognisk 
gradacyjnych z terenu środkowej i południowo
-wschodniej Polski oraz terenów ich migracji.

Aby określić czynniki środowiska leśnego 
i gospodarki leśnej, które sprzyjają występowa-
niu pędraków chrabąszczy z rodzaju Melolontha 
w ekosystemach leśnych wykorzystano wyniki 
kontroli oceny występowania szkodników korzeni 
przeprowadzanej corocznie w Lasach Państwo-
wych. W ostatecznym modelu uwzględniono 
dane z dwóch kolejnych generacji owada z 2008 
i 2012 r., kiedy pędraki były w fazie larwy dwu-
letniej. W celu zbadania wpływu zmiennych (ge-
neracja, nadleśnictwo, typ siedliskowy lasu, typ 
użytkowania powierzchni leśnej, uwilgotnienie 
siedliska) na występowanie pędraków zastoso-
wano uogólniony model liniowy GzLM z logaryt-
miczną funkcją wiążącą.

W modelowaniu zagrożenia występowania 
pędraków chrabąszczy wzięto pod uwagę nastę-
pujące czynniki ekoklimatyczne: lokalizację drze-
wostanu w stosunku do otwartej przestrzeni, fazę 
rozwojową drzewostanu, skład gatunkowy drze-
wostanu, ażurowość oraz stopień pokrycia gleby 
przez roślinność zielną. W tym celu wybrano 12 
drzewostanów w różnych fazach rozwojowych 
na dwóch typach siedliskowych lasu: lesie mie-
szanym i lesie świeżym. W każdym drzewostanie 
wykopano 25 dołów (1 × 0,5 × 0,5 m) w regularnej 
siatce 30 × 50 m. Płotkowy model regresji został 
wykorzystany do analizy wyników.

Z tych samych powierzchni pobierano prób-
ki gleby oraz pędraki do dalszych analiz mikro-
biologicznych i genetycznych. Badano obecność 
grzyba Beauveria sp., uważanego za ważnego 
patogena chrabąszczy. Wykonywano zawiesiny 
wodne gleby, które posiewano na półselektywne 
podłoże Sabouraud z dodatkiem antybiotyków 
i fungicydów. Na podstawie wyników oceny liczby 
kolonii Beauveria sp. po inkubacji płytek z posie-
wami obliczono dla każdej próbki gleby średnią 
liczbę CFU (colony forming unit – jednostka two-
rząca kolonie)/gram gleby. Z namnożonych kultur 

grzybowych Beauveria spp. przeprowadzono izo-
lację całkowitego DNA. W badaniach wykorzysta-
no 3 loci mikrosatelitarnego DNA: Bb5F4, Bb1F4, 
Bb2F8 różniące się powtarzalnym motywem. 
Dodatkowo dla otrzymanych izolatów Beauveria 
spp. przeprowadzono weryfikację gatunkową na 
podstawie markera ITS.

Postaci doskonałe chrabąszczy zbierane były 
w drzewostanach każdego obrębu reprezentu-
jącego następujące nadleśnictwa: Smardzewice 
(RDLP w Łodzi), Ostrowiec Świętokrzyski (RDLP 
w Radomiu) i Lubaczów (RDLP w Krośnie). 
Odłowione chrabąszcze posłużyły do przepro-
wadzenia analiz molekularnych. W reakcji PCR 
amplifikowanych zostało 8 loci mikrosatelitarnych 
dedykowanych dla gatunku Melolontha melolon-
tha. Interpolację wykonano dwiema metodami 
deterministycznymi: Inverse Distance Weighting 
(IDW) i Local Polynomial Interpolation (LPI). Do 
tworzenia powierzchni zastosowano dane o wy-
stępowaniu pędraków chrabąszcza w wydziele-
niach drzewostanowych w roku 2012. Walidację 
uzyskanych powierzchni przeprowadzono na da-
nych z roku 2008 i 2012.

Najistotniejszym czynnikiem powodującym 
zasiedlanie terenów leśnych przez chrabąszcze 
jest siedliskowy typ lasu. Choć chrabąszcze wy-
stępują na większości siedlisk leśnych, to prefero-
wanym siedliskiem jest las mieszany. Zasiedlanie 
drzewostanów przez chrabąszcze jest w dużej 
mierze determinowane miejscem żeru uzupeł-
niającego imagines prowadzonego na drzewach 
liściastych i miejscem złożenia jaj przez samice 
w sąsiedztwie drzew żywicielskich. Sosna pospo-
lita nie stanowi bazy żerowej dla chrząszczy, nie 
jest więc ona gatunkiem, którego wysoki udział 
w drzewostanach jest przyczyną zapędraczenia 
gleby. Występowanie pędraków w drzewosta-
nach sosnowych można łączyć z występowa-
niem odpowiedniej dla nich ażurowości okapu, 
jaki tworzą drzewa sosny i pokrywy roślinnej, 
a nie atrakcyjności samego gatunku tworzącego 
drzewostan. Najlepsze warunki rozwoju znajdują 
w drzewostanach o umiarkowanej przepuszczal-
ności świetlnej, w których z jednej strony wystę-
pują mniejsze amplitudy temperatur, a z drugiej 
strony stworzone są warunki dogodne do rozwoju 
pokrywy roślinnej.

Faza rozwojowa drzewostanu kształtuje zróż-
nicowaną atrakcyjność dla chrabąszczy. Spośród 
wszystkich etapów wzrostu i rozwoju drzewosta-
nu fazami, które najistotniej ingerują w fitoklimat, 
są uprawa i młodnik. W uprawach, najczęściej 
zakładanych w efekcie prowadzenia rębni złożo-
nych (czyli małe powierzchnie odnowienia lub pod 
okapem drzewostanu), modelowane ryzyko wy-
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stąpienia pędraków jest bardzo wysokie, w przeci-
wieństwie do fazy młodnika, w której wysokie za-
gęszczenie drzew, silne ocienienie gleby w sposób 
istotny obniżają atrakcyjność dla chrabąszczy.

Występowanie w glebie patogenicznych 
względem chrabąszczy grzybów z rodzaju Beau-
veria jest bardzo zróżnicowane zarówno w obrę-
bie drzewostanu, jak i pomiędzy drzewostanami, 
ale zależne od odczynu gleby. Im wyższy odczyn 
gleby leśnej tym występowanie entomopatoge-
nicznych grzybów większe. Porażenie pędraków 
grzybem Beauveria brongniartii jest jednak spo-
radyczne w naturalnych warunkach.

Na podstawie badań molekularnych imagi-
nes chrabąszczy z 3 ognisk gradacyjnych w kraju 
stwierdzono, że poziom polimorfizmu loci mikro-
satelitarnych u obu analizowanych gatunków z ro-
dzaju Melolontha w obrębie danego ogniska gra-
dacyjnego jest wysoki, co świadczy, że populacje 
te są w stanie oprzeć się zmianom warunków 

środowiska. Przeprowadzone badania wykazały 
ponadto tylko sporadyczne migracje osobników 
w obrębie ogniska gradacyjnego, co dostarcza 
nowych informacji na temat długości odbywanych 
w czasie rójki lotów imagines. Otrzymane wyniki 
wskazują, że chrabąszcze ograniczają się raczej 
do krótkich lotów, w kierunku najbliżej zlokalizo-
wanej/ dostępnej bazy pokarmowej. Specyficzne 
długości alleli mikrosatelitarnych dla obu gatun-
ków mogą być bardzo dobrym narzędziem dys-
kryminacyjnym w razie trudności w rozpoznaniu 
gatunków Melolontha w ich stadiach larwalnych.

Ocena przydatności zastosowanych metod 
interpolacji do określania ryzyka występowania 
chrabąszczy na danym terenie wykazała, że obie 
metody, Inverse Distance Weighting (IDW) i Lo-
cal Polynomial Interpolation (LPI), obarczone są 
dużymi błędami, stąd nie powinny być rekomen-
dowane do oceny zagrożenia przez chrabąszcze 
terenów leśnych w praktyce gospodarczej.

240237: wpływ warunków mikroklimatycznych w luce oraz jej wielkości na odnowienie drze-
wostanów mieszanych z udziałem jodły pospolitej. Okres realizacji: 2015-2016; Zakład Ho-
dowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych; zespół autorski: mgr inż. Piotr Wrzesiński (kierownik projek-
tu), mgr inż. Szymon Krajewski, mgr inż. Piotr Zajączkowski.

W badaniach realizowano następujące cele 
szczegółowe:

• poznanie genezy luk oraz ich roli w rozwoju 
drzewostanów mieszanych,

• określenie wpływu wielkości luki na powsta-
nie, wzrost i rozwój odnowienia w drzewostanach 
mieszanych z udziałem jodły,

• określenie wpływu struktury i składu gatun-
kowego drzewostanów na odnowienie,

• określenie wzrostu i żywotności odnowienia 
naturalnego w drzewostanach mieszanych,

• określenie roli wybranych czynników mikrokli-
matycznych w przebiegu odnowienia naturalnego.

Badania przeprowadzono na terenie Świę-
tokrzyskiego Parku Narodowego w rezerwacie 
Święty Krzyż, w 11 drzewostanach mieszanych 
zdominowanych przez jodłę (Abies alba Mill.) i buk 
(Fagus sylvatica L.) reprezentujących różne sta-
dia i fazy rozwojowe. Na wyznaczonych transek-
tach poprowadzonych w kierunku N-S zmierzone 
zostały wszystkie luki o powierzchni rzeczywi-
stej ≥20 m2. Wyróżniono trzy kategorie luk: małe 
o powierzchni ≤100 m2; średnie o powierzchni 
100−250 m2; duże o powierzchni >250 m2. Szcze-
gółowe badania w lukach dotyczyły: określenia 
składu gatunkowego odnowienia, liczebności od-
nowienia, struktury wysokości i grubości odnowie-
nia oraz żywotności odnowienia, stopnia pokrycia 
luk przez roślinność zielną, mchy, podszyty i odno-
wienie. W celu porównania warunków odnowienia 

pod okapem drzewostanu założono 11 współśrod-
kowych powierzchni kołowych, na których prze-
prowadzono pomiary drzewostanu i odnowienia. 
W wybranych lukach (mała, średnia, duża) oraz 
pod okapem drzewostanu przeprowadzone zosta-
ły badania warunków mikroklimatycznych.

W badanych drzewostanach rezerwatu 
Święty Krzyż przeważały luki o małej i średniej 
powierzchni. Powierzchnia luk kształtowała się 
od 21 do 397 m2, z medianą 104 m2. Przeciętna 
frakcja luk wynosiła 4,5% całkowitej powierzchni 
drzewostanów. Najliczniej odnawiającymi się ga-
tunkami w lukach i pod okapem drzewostanu były 
jodła i buk. Luki i drzewostany różniły się istotnie 
pod względem liczebności odnowienia. Stwier-
dzono wyraźnie niższą liczbę odnowienia jodło-
wego w lukach niż w drzewostanach. W przypad-
ku liczebności odnowienia buka nie stwierdzono 
różnicy pomiędzy lukami a drzewostanem. W lu-
kach znacznie częściej występował nalot wysoki, 
podrost niski, podrost wysoki, zaś w przypadku 
drzewostanów dominował nalot niski. W prezen-
towanej pracy stwierdzono istotny wpływ wiel-
kości luki na liczebność odnowienia. W małych 
i średnich lukach stwierdzono przeciętnie najwię-
cej jodłowego nalotu niskiego i podrostu wysokie-
go. W dużych lukach dominował podrost wysoki 
buka i jodły. Stwierdzono istotny wzrost przecięt-
nej wysokości odnowień oraz liczebności w fazie 
podrostu wysokiego wraz ze wzrostem wielkości 
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luki. Udział jodły w składzie gatunkowym drze-
wostanu wpływał na liczebność odnowienia w lu-
kach i drzewostanach. W drzewostanach z ≥90% 
udziałem jodły było przeciętnie więcej odnowień 

jodłowych. Wielkość luki miała wpływ na tempe-
raturę oraz wilgotność objętościową gleby. Najko-
rzystniejsze warunki do odnowienia znajdowała 
jodła w małych i średnich lukach.

240242: wpływ różnych metod trzebieży na wzrost drzewostanów sosnowych i ich odporność 
względem czynników abiotycznych i biotycznych. Okres realizacji: 2015-2016; zakład wiodą-
cy: Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych; zakład współpracujący: Zakład Ochrony Lasu; 
zespół autorski: dr inż. Tadeusz Zachara (kierownik projektu), dr inż. Monika Małecka, dr inż. Alicja 
Sowińska, mgr inż. Grzegorz Jakubowski, Wojciech Janiszewski.

Celem podjętych badań było:
•  określenie wpływu cięć o różnym nasileniu 

na właściwości wzrostowe sosny;
•  ocena różnych metod cięć pielęgnacyjnych 

w drzewostanach z przewagą sosny na poziom ry-
zyka wystąpienia szkód biotycznych i abiotycznych.

Badania przeprowadzono na stałych po-
wierzchniach doświadczalnych IBL. Na powierzch-
niach Kozienice, Łąck i Parciaki, będących obec-
nie w IIIb klasie wieku, prowadzone są od 2000 
roku doświadczenia z następującymi rodzajami 
trzebieży: K – wariant kontrolny, TU1, TU2 – trze-
bież selekcyjna umiarkowana w dwóch wariantach 
więźby początkowej, TS1, TS2 – trzebież silna wg 
drzew docelowych w dwóch wariantach więźby po-
czątkowej, TG1, TG2 – trzebież grupowa w dwóch 
wariantach więźby początkowej. Na powierzchni 
Janów Lubelski, będącej obecnie w IVa klasie wie-
ku, od 1976 roku prowadzone jest doświadczenie 
z różnym nasileniem trzebieży selekcyjnej (trze-
bież słaba S1, silna S3, ekstremalna TE i wariant 
kontrolny K). Na powierzchniach Wyszków (Va 
klasa wieku) i Ostrów Mazowiecka (IVb klasa wie-
ku) od roku 1987 prowadzone są doświadczenia 
z różnymi wariantami trzebieży późnych.

Na powierzchniach Kozienice, Łąck, Parciaki 
i Janów Lubelski poddano analizie wariancji przy-
rost bieżący pola przekroju:

zG = Gk – Gp +Gu +Gw

gdzie: Gk – końcowe pole przekroju;
Gp – początkowe pole przekroju;
Gu – pole przekroju drzew usuniętych na począt-
ku okresu;
Gw – pole przekroju wypadów w okresie między 
pomiarami;
liczony dla całego drzewostanu oraz dla wybra-
nych przy pierwszej trzebieży drzew dorodnych.

Trzebież nie miała wpływu na przyrost całe-
go drzewostanu, ale miała istotne znaczenie, jeśli 
chodzi o przyrost drzew dorodnych, zarówno w II, 
jak i III klasie wieku, zdecydowanie wyróżniał się 
wariant trzebieży ekstremalnej.

Na powierzchniach Wyszków i Ostrów Mazo-
wiecka dodatkowo pomierzono rzuty koron wy-

branych drzew dorodnych i ich konkurentów, a na 
tej podstawie przeanalizowano kształtowanie się 
wskaźników konkurencji. Posłużono się kilko-
ma różnymi wskaźnikami: Johanna, Klädtkego, 
Hegyi’ego i Biginga/Dobbertina oraz autorskim 
wskaźnikiem nacisku sąsiedztwa WNS.

Najbardziej czułym na różnice w nasileniu 
konkurencji międzyosobniczej okazał się wskaź-
nik WNS. Najsilniejsza konkurencja miała miej-
sce w wariancie kontrolnym (K) oraz przy trzebie-
ży selekcyjnej w II klasie wieku i trzebieży dolnej 
w III klasie wieku (SD), a najsłabsza w wariancie 
trzebieży selekcyjnej prowadzonej przez całą II 
i III klasę wieku (SS).

Jeśli chodzi o szkody abiotyczne, w ostatnim 
okresie wystąpiły szkody spowodowane przez 
wiatr na powierzchni w Nadl. Ostrów Mazowiec-
ka. Wprawdzie ze względu na dużą zmienność 
tego zjawiska nie wykazano różnic statystycznych 
między wariantami cięć, jednak można zauważyć 
tendencję, zgodnie z którą największe szkody 
miały miejsce tam, gdzie w II klasie wieku prowa-
dzono cięcia liniowe (LD, LS), a najmniejsze tam, 
gdzie w II klasie wieku prowadzono trzebież se-
lekcyjną, a w III klasie wieku trzebież dolną (SD).

Na poszczególnych powierzchniach wyko-
nano monitoring fitopatologiczny oraz inwentary-
zację uszkodzeń drzew przez owady. Wykazała 
ona częste współdziałanie obu grup czynników 
biotycznych. Najwięcej uszkodzeń stwierdzono 
na powierzchni w Nadl. Parciaki. Spośród chorób 
grzybowych największe znaczenie miała huba 
korzeni oraz opieńkowa zgnilizna korzeni. Naj-
więcej drzew uszkodzonych przez hubę korzeni 
zanotowano w wariantach trzebieży grupowej.

Spośród owadów głównym sprawcą zamie-
rania był przypłaszczek granatek, zanotowano 
również szkody powodowane przez cetyńce oraz 
smolika drągowinowca.

Uzyskane wyniki wskazują na kluczowe 
znaczenie nasilenia trzebieży wczesnych dla 
uzyskania efektu hodowlanego w postaci przy-
rostu najbardziej pożądanych jakościowo drzew 
dorodnych. W młodym wieku dopuszczalne jest 
w związku z tym stosowanie także silnych cięć. 



32

W III klasie wieku, z uwagi na ryzyko szkód bio-
tycznych i abiotycznych, cięcia powinny mieć 

charakter umiarkowany i nie przerywać na trwałe 
zwarcia drzewostanu.

240309: Czynniki środowiska wpływające na owocnikowanie grzybów rodzaju trufla (Tuber P. 
Micheli ex F.H. wigg) w lasach Polski. Okres realizacji: 2012-2016; Zakład Ochrony Lasu; autor: 
dr inż. Aleksandra Rosa-Gruszecka.

Celem projektu badawczego było poznanie czyn-
ników środowiskowych (skała macierzysta, gleba, 
drzewostan, wystawa, wysokość n.p.m. itd.) wa-
runkujących występowanie trufli w Polsce. Bada-
nia pozwoliły na utworzenie kompleksowej metody 
typowania potencjalnych stanowisk występowania 
grzybów rodzaju Tuber w Polsce. Zrealizowane 
badania umożliwiły pełniejsze rozpoznanie skali 
zróżnicowania występowania trufli w Polsce oraz 
uwarunkowań środowiskowych wzrostu tego grzy-
ba w warunkach naturalnych. Badania terenowe 
prowadzono w latach 2012-2015 w różnych lokali-
zacjach Polski, głównie w makroregionie Niecki Ni-
dziańskiej, w drzewostanach mieszanych z udzia-
łem takich roślin-gospodarzy jak dąb szypułkowy 
(Quercus robur L.) i bezszypułkowy (Quercus pe-
traea (Mattuschka) Liebl.), leszczyna pospolita 
(Corylus avellana L.), grab pospolity (Carpinus be-
tulus L.), buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.) oraz 
lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) na glebach 
typu rędzina. Na badanych stanowiskach prowa-
dzono poszukiwania i zbiór owocników grzybów 
podziemnych, analizowano skład granulometrycz-
ny i chemiczny gleby, a także wykonano inwenta-
ryzację fitosocjologiczną gatunków roślin w każdej 
z warstw drzewostanu. Ponadto zebrano informa-
cje dotyczące lokalnych warunków meteorologicz-
nych, jakie panowały w trakcie badań i mierzono 
temperaturę oraz wilgotność gleby na powierzch-

niach badawczych. Na badanych powierzchniach 
potwierdzono występowanie pięciu gatunków tru-
fli: letniej (Tuber aestivum Vittad.), wielkozarodni-
kowej (T. macrosporum Vittad.), wydrążonej (T. ex-
cavatum Vittad.), plamistej (T. maculatum Vittad.) 
i rudej (T. rufum Pico). Udowodniono wpływ składu 
chemicznego i granulometrycznego gleby, a także 
znaczenie warunków meteorologicznych, na wy-
stępowanie owocników trufli. Wykazano ponadto, 
że wśród badanych czynników glebowych kluczo-
wa dla rozwoju trufli jest wysoka zawartość wapnia 
oraz odczyn gleby. Przeprowadzone pionierskie 
w skali kraju badania przyczyniły się do znaczą-
cego wzrostu wiedzy o ekologii trufli, ich występo-
waniu i wymaganiach środowiskowych w Polsce.

Uzyskane wyniki zaprezentowano w dyser-
tacji doktorskiej Aleksandry Rosy-Gruszeckiej pt. 
„Wpływ warunków glebowych na występowanie 
owocników trufli (Tuber spp.) w makroregionie 
Niecki Nidziańskiej”. Obrona odbyła się 12 maja 
2016 r. i została nagrodzona wyróżnieniem przez 
Radę Naukową Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Wybrane elementy badań zawarto m.in. w for-
mie publikacji w czasopiśmie z listy A MNiSW:

Rosa-Gruszecka A., Gange A.C., Harvey D.J., 
Jaworski T., Hilszczański J., Plewa R., Konwerski 
S., Hilszczańska D. 2017. Insect-truffle interactions 
– potential threats to emerging industries? Fungal 
Ecology, 25: 59–63. (30 punktów, IF: 2,631).

240312: wpływ czynników biotycznych na rozwój i liczebność populacji smolika znaczonego 
Pissodes castaneus (De Geer) w uprawach leśnych. Okres realizacji: 2013-2016; Zakład Ochrony 
Lasu; autor: mgr inż. Robert Wolski.

Celem podjętych badań były m.in. obserwacje 
rozwoju smolika znaczonego i na tym tle okre-
ślenie roli różnych czynników biotycznych ogra-
niczających liczebność populacji, w tym parazy-
toidów, drapieżców oraz patogenów. Kolejnym 
zagadnieniem było określenie roli szkodnika 
w procesie zamierania upraw sosnowych, a także 
uzyskanie na drodze hodowli laboratoryjnej listy 
gatunków współwystępujących, przyczyniających 
się do osłabiania i zamierania młodych drzewek 
sosnowych. Badania realizowano w nadleśnic-
twach Celestynów (3 powierzchnie doświadczal-
ne) i Wyszków (1 powierzchnia doświadczalna) 
zlokalizowanych na terenie RDLP w Warszawie. 
Powierzchnie badawcze starano się wytypować 

tak, aby różniły się przede wszystkim czynnikiem 
osłabiającym kondycję drzewek.

Przeprowadzone badania pozwoliły na sfor-
mułowanie kilku podstawowych wniosków. Okre-
ślono związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy 
występowaniem smolika znaczonego w uprawach 
a osłabieniem drzewek przez dwa najważniejsze 
czynniki biotyczne, czyli uszkodzenia spowodowa-
ne przez zwierzynę oraz porażenie przez grzyby 
korzeniowe, takie jak opieńka czy korzeniowiec 
wieloletni. Na podstawie analiz laboratoryjnych 
materiału biologicznego przedstawiono cykl roz-
wojowy smolika, z uwzględnieniem czasu trwania 
poszczególnych stadiów rozwojowych. Analiza po-
zwoliła również określić najważniejszych wrogów 
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naturalnych, którymi są przedstawiciele parazyto-
idów z rodziny Braconidae oraz nadrodziny Chali-
cidoidea. W drodze hodowli laboratoryjnej entomo-
fauny towarzyszącej na drzewkach zasiedlonych 

przez smolika uzyskano 9 gatunków chrząszczy 
współwystępujących. Pierwszy raz stwierdzono 
rozwój szeliniaka sosnowca na korzeniach kilku-
letnich drzewek sosny zwyczajnej.

240406: Kierunki rozwoju polityki leśnej państwa w świetle nowych uwarunkowań funkcjonowa-
nia leśnictwa w Europie. Okres realizacji: 2012-2016; Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi; 
autor: dr inż. Adam Kaliszewski.

Celem badań podejmowanych w ramach niniej-
szego projektu było określenie propozycji zmian 
Polityki leśnej państwa (PLP) z 1997 r. w oparciu 
o analizę procesów politycznych kształtujących 
politykę leśną w Europie i sposobu uwzględnie-
nia najważniejszych celów leśnictwa sformułowa-
nych na poziomie europejskim w polityce leśnej 
wybranych państw europejskich. Zakres prac 
obejmował:

• analizę i syntetyczne przedstawienie aktual-
nych procesów i regulacji kształtujących politykę 
leśną w skali całej Europy oraz Unii Europejskiej,

• analizę kierunków rozwoju (celów) polityki 
leśnej wybranych krajów europejskich w ciągu 
ostatnich 10-15 lat,

• analizę Polityki leśnej państwa oraz innych 
krajowych dokumentów strategicznych i programo-
wych związanych z leśnictwem pod kątem uwzględ-
nienia najważniejszych celów gospodarki leśnej 
sformułowanych na poziomie paneuropejskim,

• analizę uwzględnienia w założeniach do 
Narodowego programu leśnego najważniejszych 
celów leśnictwa zdefiniowanych na szczeblu eu-
ropejskim,

• określenie kierunków zalecanych zmian 
w Polityce leśnej państwa.

Badanie kierunku rozwoju polityk dotyczą-
cych lasów w Europie przeprowadzono analizu-
jąc treść obowiązujących dokumentów z badane-
go zakresu, przede wszystkim polityk i strategii, 
porozumień i innych aktów prawa międzynaro-
dowego oraz aktów prawnych Unii Europejskiej. 
Analiza rozwoju polityki leśnej wybranych krajów 
europejskich skupiła się na priorytetach, celach 
i zadaniach polityki. Badania przeprowadzono na 
przykładzie Austrii, Czech, Finlandii, Niemiec (po-
ziom federalny) i Brandenburgii.

Badaniami objęto dokumenty opublikowane 
po 1997 r., tj. po przyjęciu Polityki leśnej państwa 
przez Radę Ministrów RP. Poza PLP badaniami 
objęto także wszystkie ważniejsze polskie doku-
menty programowe bezpośrednio lub pośrednio 
związane z lasami i gospodarką leśną. Przyjęte 
podejście wynikało z założenia, że brak zmian 
w samej Polityce leśnej państwa nie musi ozna-
czać, że trendy obecne w europejskiej polityce 
leśnej nie znajdują odzwierciedlenia w dokumen-

tach politycznych bezpośrednio lub pośrednio 
związanych z lasami. W badaniach uwzględniono 
także wyniki prac nad założeniami do Narodowe-
go programu leśnego (NPL).

Badania wykazały, że większość zidentyfi-
kowanych priorytetów polityki leśnej na szczeblu 
europejskim nie znajduje odzwierciedlenia w Po-
lityce leśnej państwa. Dokument nie został zak-
tualizowany w ciągu blisko dwóch dekad od jego 
przyjęcia. Sytuację nieznacznie poprawia fakt 
zawarcia wielu celów i priorytetów w innych doku-
mentach strategicznych i programowych z zakre-
su polityki ochrony środowiska, polityki ochrony 
różnorodności biologicznej, polityki rolnej, roz-
wojowej czy energetycznej. Prowadzi to jednak 
do rozproszenia istotnych priorytetów leśnictwa 
w licznych dokumentach w kilku obszarach polity-
ki państwa, niosąc za sobą ryzyko braku spójności 
realizowanych celów. Brak aktualnego, spójnego 
dokumentu wyznaczającego cele polityki leśnej 
może świadczyć o dokonującej się marginalizacji 
sektora leśnego i wyznaczania celów „przy oka-
zji” realizacji polityki innych obszarów gospodarki 
i funkcjonowania państwa. Sytuacja w Polsce jest 
odmienna od sytuacji w analizowanych wcześniej 
wybranych krajach europejskich, gdzie wszyst-
kie istotne cele polityki leśnej są uwzględniane 
w systematycznie aktualizowanych, spójnych do-
kumentach programowych.

Realizacja niniejszego projektu badawczego 
zbiegła się w czasie z pracą badawczą pt. Program 
Rozwoju Leśnictwa (Rykowski i in. 2015), mającą 
na celu opracowanie założeń programu dla całego 
sektora leśno-drzewnego oraz ochrony przyrody 
w lasach (Narodowy program leśny). Przyjęcie 
NPL, wypracowanego w oparciu o sformułowane 
rekomendacje, rozwiązałoby problem nieaktual-
ności Polityki leśnej państwa i nieadekwatności 
jej celów w obecnych warunkach funkcjonowania 
leśnictwa. Rekomendacje do NPL, uwzględniają-
ce wszystkie najważniejsze problemy leśnictwa 
i dziedzin z nim związanych, zostały opracowane 
w drodze szerokiego podejścia międzysektoro-
wego oraz odzwierciedlają poglądy i stanowiska 
różnych grup interesariuszy. Narodowy program 
leśny, rozumiany jako proces planowania, wdra-
żania, monitorowania i oceny polityki, w oparciu 
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o udział zainteresowanych stron, całościowe i mię-
dzysektorowe podejście oraz cykliczność (po-
wtarzalność), pozwoliłby bowiem na zachowanie 

ciągłości i aktualności prowadzonej polityki leśnej 
i bieżące dostosowywanie jej do zmieniających się 
warunków funkcjonowania leśnictwa.

240508: Sposób zagospodarowania drzewostanu a zmienność genetyczna odnowień natural-
nych buka (Fagus sylvatica L.). Okres realizacji: 2013-2016; zakład wiodący: Zakład Lasów 
Górskich; zakład współpracujący: Laboratorium Biologii Molekularnej; zespół autorski: dr inż. 
Elżbieta Chomicz-Zegar (kierownik projektu), Jolanta Bieniek, dr inż. Marcin Jachym, mgr inż. 
Mariusz Kapsa.

Celem badań było określenie wpływu sposobu 
zagospodarowania drzewostanu na zmienność 
genetyczną odnowień naturalnych oraz sposób 
przekazu informacji genetycznej pomiędzy poko-
leniami w drzewostanach bukowych. W badaniach 
zostały uwzględnione 2 sposoby zagospodarowa-
nia drzewostanów, tj. rębnia stopniowa udoskona-
lona z zastosowaniem cięć częściowych oraz bier-
na ochrona w formie rezerwatu przyrody.

Badaniami objęto 6 drzewostanów buko-
wych, z występującym odnowieniem naturalnym. 
Badania zostały przeprowadzone na terenie Kra-
iny Karpackiej, w trzech lokalizacjach: Beskid Ży-
wiecki, Beskid Sądecki, Bieszczady. W każdej lo-
kalizacji wybrano po 2 drzewostany, które różniły 
się sposobem zagospodarowania.

Zmienność genetyczną badanych populacji 
określono na podstawie analizy polimorfizmu se-
kwencji mikrosatelitarnych DNA jądrowego przy 
zastosowaniu 4 loci: FS1-25, FS1-03, mcf 5, mcf 
11. Parametry struktury genetycznej populacji 
określone w drzewostanach gospodarczych po-
równano z odpowiednimi parametrami w drze-
wostanach o charakterze pierwotnym.

Badane drzewostany charakteryzowały się wy-
sokim poziomem zmienności genetycznej (hetero-
zygotyczność oczekiwana, HE: 0,753-0,845), za-
równo w pokoleniu rodzicielskim, jak i potomnym. 
W większości przypadków stwierdzono nieznaczne 
wzbogacenie puli genowej potomstwa badanych 
drzewostanów w stosunku do grupy drzew rodzi-

cielskich (HE wyższa o 0,7-3% w pokoleniu potom-
nym). We wszystkich badanych drzewostanach 
nastąpił skuteczny przepływ genów pomiędzy drze-
wostanem dojrzałym i jego potomstwem powstałym 
w drodze samosiewu. Pule genowe dwóch pokoleń 
drzewostanu były do siebie bardzo podobne (podo-
bieństwo genetyczne, I: 94,6-99,8%). Pule geno-
we pokolenia rodzicielskiego i potomnego różniły 
się od siebie bardziej w drzewostanach objętych 
ochroną rezerwatową (średnie dla rezerwatów: dy-
stans genetyczny, DN=0,034, współczynnik fiksacji, 
FST=0,006) niż gospodarczych (średnie dla drze-
wostanów gospodarczych: DN=0,012, FST=0,002). 
Nie potwierdzono tezy o występowaniu wyższej 
wsobności w drzewostanach wyłączonych z użyt-
kowania (w pokoleniu rodzicielskim, średni dla spo-
sobu zagospodarowania współczynnik wsobności, 
FIS=0,156) niż w zagospodarowanych (analogicz-
nie, FIS=0,162). Nie stwierdzono wpływu sposobu 
zagospodarowania drzewostanu na zmienność ge-
netyczną populacji buka.

Na podstawie przeprowadzonych badań 
stwierdzono, że zagospodarowanie drzewosta-
nów bukowych rębnią stopniową udoskonaloną 
nie powoduje zubożenia puli genowej potomstwa 
w fazie nalotu, powstałego w drodze samosie-
wu. Tym samym rębnia stopniowa udoskonalona 
z zastosowaniem cięć częściowych jest właści-
wym sposobem zagospodarowania drzewosta-
nów bukowych w kontekście zachowania leśnych 
zasobów genowych.

240702: wykorzystanie technologii naziemnego skaningu laserowego LIDaR do opracowania 
metody określania obciążenia ogniowego. Okres realizacji: 2013-2016; zakład wiodący: Labo-
ratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu; zakład współpracujący: Zakład Zarządzania Zasobami 
Leśnymi; zespół autorski: mgr inż. Bartłomiej Kołakowski (kierownik projektu), mgr inż. Mirosław 
Kwiatkowski, dr hab. Ryszard Szczygieł, Alina Klimczyk.

Celem niniejszej pracy było zbadanie przydatno-
ści technologii naziemnego skanowania lasero-
wego (Terrestrial Laser Scanning, TLS) do opra-
cowania metody pomiaru obciążenia ogniowego 
drzewostanów iglastych, rosnących na najbardziej 
podatnych pod względem pożarowym siedliskach 
borowych. Do przetwarzania chmury punktów 
zdecydowano się wykorzystać, opracowany już 

przez Instytut Badawczy Leśnictwa i firmę Taxus 
SI, program tScan. Badania przydatności techno-
logii naziemnego skanowania do określania ob-
ciążenia ogniowego składały się z dwóch zasad-
niczych części: prac terenowych i opracowania 
chmury punktów powstałej w wyniku skanowania. 
W projekcie założono wykorzystanie oprogramo-
wania tScan i dedykowanego FaroScene. Przyjęto 
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podejście polegające na analizie statystycznej da-
nych ze skanowania, odfiltrowanych w programie 
tScan, oraz danych referencyjnych pozyskanych 
w terenie. Otrzymano w ten sposób pliki tekstowe 
zawierające dane przestrzenne i liczbę punktów. 
Dopiero tak przygotowane dane mogły zostać 
przetworzone w celu zbadania, czy istnieją zależ-
ności pomiędzy danymi uzyskanymi z prac tereno-
wych a chmurą punktów z aparatury TLS.

Otrzymane wyniki wskazują na przydatność 
naziemnego skanera do opracowania metody 
pomiaru (lub bardziej szacowania) obciążenia 
ogniowego drzewostanów iglastych. Stwierdzo-
no zależność między pomierzonymi wartościami 
rzeczywistymi a poszczególnymi zestawieniami 
chmury punktów TLS (istotne współczynniki kore-
lacji zawierały się w przedziale od 0,33 do 0,81). 
Zależność ta determinowana jest głównie po-
przez odległość obiektów od głowicy skanera, ich 
zagęszczenie, kształt i wiek drzewostanu. Ele-
menty obciążenia ogniowego drzewostanu (igły, 

gałęzie, pnie) są w różnym stopniu rozróżniane 
przez algorytmy zastosowane w oprogramowaniu 
tScan, co przekłada się bezpośrednio na stwier-
dzone korelacje. Wyraźne zależności między 
całkowitą liczbą punktów w skanie a rzeczywistą 
masą poszczególnych elementów drzewa (zesta-
wienie indywidualne) istnieją na powierzchniach 
w grupie wiekowej 18-34 lata: wartości współ-
czynnika korelacji r są najwyższe w pierścieniu 
3, 4 i 5 (od 0,55 do 0,81). Do stworzenia algo-
rytmów potrzebna jest jednak znacznie większa 
ilość danych terenowych, co wiąże się z przepro-
wadzeniem pomiarów na dużą skalę, w różnych 
lokalizacjach i na różnych typach siedliskowych 
lasu, a także bieżąca modyfikacja oprogramowa-
nia klasyfikującego.

Wyniki badań mogą posłużyć do dalszych 
prac nad metodą określania obciążenia ogniowe-
go drzewostanów z użyciem naziemnego skano-
wania laserowego, a także jako dane uzupełnia-
jące przy zastosowaniu metod kombinowanych.

2. FINaNSowaNE ZE śRoDKÓw NaRoDowEGo CENtRUM BaDaŃ I RoZwoJU

490315-490318: Udoskonalenie syntetycznego odpowiednika feromonu płciowego barczatki 
sosnówki (Dendrolimus pini) oraz określenie możliwości jego wykorzystania w ochronie 
lasu. Okres realizacji: 2013-2016; Zakład Ochrony Lasu (w ramach konsorcjum, w którym Instytut 
Chemii Fizycznej PAN był liderem, a IBL – partnerem); zespół autorski: dr hab. Lidia Sukovata 
(kierownik projektu), prof. dr hab. Andrzej Kolk, Wojciech Janiszewski, mgr inż. Sławomir Lipiński.

Celem przeprowadzonych badań było udoskona-
lenie składu syntetycznego odpowiednika fero-
monu barczatki sosnówki oraz określenie możli-
wości i sposobu jego wykorzystania w ochronie 
lasu. Osiągnięcie postawionego celu zaplanowa-
no poprzez realizację 8 zadań:

1) hodowlę barczatki sosnówki do testów la-
boratoryjnych,

2) badanie emisji feromonowej samic barczatki 
sosnówki w laboratorium i identyfikację jej składu,

3) syntezę znanych z literatury przedmiotu 
oraz zidentyfikowanych, czystych izomerycznie 
składników emisji feromonowej barczatki,

4) badanie reakcji owada na poszczególne 
składniki emisji feromonowej w warunkach labo-
ratoryjnych,

5) określenie optymalnego składu kompozy-
cji atraktantów poprzez badanie reakcji owada 
w warunkach laboratoryjnych,

6) syntezę czystych izomerycznie składników 
optymalnej kompozycji atraktantów,

7) określenie optymalnej dawki i formy użyt-
kowej dla kompozycji atraktantów,

8) badanie efektywności wybranych kompo-
zycji atraktantów w warunkach terenowych przy 
zastosowaniu pułapek feromonowych,

9) określenie optymalnego typu pułapki i jej 
umiejscowienia na drzewie,

10) ocenę możliwości wykorzystania synte-
tycznego odpowiednika feromonu w pułapkach fe-
romonowych do określenia kulminacji rójki motyli.

Instytut Badawczy Leśnictwa odpowiadał 
za zadania: 1, 8, 9 i 10 (tematy IBL nr 490315-
490318). Pozostałe zadania były realizowane 
przez Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF).

3. ZLECoNE I FINaNSowaNE PRZEZ DYREKCJĘ GENERaLNĄ LaSÓw PaŃStwowYCH

BLP-377: Leśne powierzchnie referencyjne jako element trwałego, zrównoważonego i wielofunk-
cyjnego leśnictwa w leśnych kompleksach promocyjnych. Okres realizacji: 2012-2016; za-
kład wiodący: Zakład Ekologii Lasu; zakład współpracujący: Zakład Hodowli Lasu i Genetyki 
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Drzew Leśnych; zespół autorski: dr hab. Zbigniew Borowski (kierownik projektu), prof. dr 
hab. Kazimierz Rykowski, dr inż. wojciech Gil, dr hab. Dorota Dobrowolska, mgr inż. adam 
wójcicki, dr hab. Karol Zub.

Celem badań było rozpoczęcie monitoringu dłu-
gookresowych zmian środowiska leśnego po-
przez założenie sieci stałych powierzchni pozba-
wionych wpływu gospodarki leśnej, na których 
zachodzić będą naturalne/spontaniczne pro-
cesy ekologiczne i porównanie ich ze stałymi 
powierzchniami, na których gospodarka leśna 
będzie nadal kontynuowana. Powierzchnie o ta-
kim przeznaczeniu zostały wybrane w dwunastu 
wymienionych poniżej leśnych kompleksach pro-
mocyjnych (LKP), w istniejących drzewostanach 
gospodarczych: LKP Lasy Mazurskie, LKP Lasy 
Elbląsko-Żuławskie, LKP Lasy Janowskie, LKP 
Puszcza Świętokrzyska, LKP Lasy Bieszczadz-
kie, LKP Puszcza Knyszyńska, LKP Lasy Środko-
wopomorskie, LKP Puszcza Notecka, LKP Lasy 
Doliny Baryczy, LKP Lasy Beskidu Śląskiego, 
LKP Sudety Zachodnie i LKP Bory Lubuskie.

Badania będą stanowić podstawę monitorin-
gu długookresowych zmian w środowisku. Moni-
toring ten dotyczy następujących elementów eko-
systemu leśnego:

• struktury przestrzennej drzewostanu oraz 
cech budowy poszczególnych warstw lasu,

• dynamiki odnowienia,
• fenologii (pojawienie się pierwszych pącz-

ków, liści),
• różnorodności biologicznej ekosystemu le-

śnego,
• analizy historycznej dynamiki przyrostu gru-

bości drzewostanu,
• określenia ilości i wymiarów martwego 

drewna,
• obecności gatunków rzadkich i zagrożonych 

(polska czerwona lista),
• tempa rozkładu materii organicznej (stosu-

nek węgla do azotu).
Wyniki badań struktury drzewostanu i od-

nowienia naturalnego stanowią tło do dalszych 
analiz. Zmiany w młodszych fazach rozwojo-
wych drzewostanów postępują dość szybko, 
o czym świadczą badania odnowienia naturalne-
go. Jednakże, na tym etapie badań, trudno jest 
dopatrzyć się jakichś tendencji. Zmniejszenie 
liczebności odnowienia odnotowano w dwóch 
LKP (Lasy Janowskie i Mazurskie). W pięciu 
LKP liczebność odnowienia wzrosła w 2016 r. 
w porównaniu z latami 2013-2014 r. Były to drze-
wostany sosnowe w Borach Lubuskich, a także 
drzewostany mieszane w Bieszczadach, w La-
sach Środkowopomorskich, w okolicach Elbląga, 
a także w Puszczy Świętokrzyskiej. W czterech 

pozostałych kompleksach (Puszcza Knyszyńska, 
Notecka, Lasy Doliny Baryczy i Sudety Zachod-
nie) zaobserwowano wahania liczebności pozba-
wione wyraźnego trendu (inne dla powierzchni 
referencyjnych i porównawczych).

Miąższość martwego drewna na wybranych 
powierzchniach referencyjnych i porównawczych 
odbiegała niekiedy dość znacząco od informacji 
zebranych wcześniej w lasach gospodarczych. 
Zasobność martwego drewna stwierdzona w drze-
wostanach sosnowych w opisywanych badaniach 
kształtowała się różnie – od niewielkich ilości na 
ubogich siedliskach do znaczących zasobności 
martwego drewna w drzewostanach z panującą 
sosną na siedliskach żyźniejszych (25 i 42 m3/ha 
w LKP Lasy Mazurskie). Stwierdzone maksymalne 
wartości zapasu martwego drewna w analizowa-
nych leśnych kompleksach promocyjnych wynosi-
ły 48 m3/ha (referencyjne) i 63 m3/ha (porównaw-
cze) w LKP Lasy Środkowopomorskie oraz 53 
m3/ha w LKP Sudety Zachodnie (referencyjne), 
a nawet 100 m3/ha na powierzchni porównawczej 
w LKP Lasy Beskidu Śląskiego, przy czym był to 
obszar niedawnej klęski zamierania świerka, co 
miało wpływ na notowane wartości. Rozbieżność 
i różnorodność wyników badań nad martwym 
drewnem w lasach skutkują zróżnicowanymi za-
leceniami dotyczącymi pozostawiania martwego 
drewna w lasach gospodarczych. Ponieważ wy-
magania poszczególnych gatunków są różne, bar-
dzo trudno jest sformułować uniwersalne zalece-
nia w tym zakresie. Realizowane w ramach tego 
projektu badania pozwolą w dłuższej perspektywie 
na oszacowanie wpływu gospodarki leśnej i in-
nych czynników środowiskowych na kształtowanie 
się zasobów martwego drewna w lasach. Istotnym 
wkładem do tej wiedzy będzie powiązanie tych za-
sobów z bioróżnorodnością obszarów leśnych.

Z wyników przeprowadzonych analiz od-
nośnie do przyrostów rocznych drzew można 
wnioskować, że warunki atmosferyczne nie są 
jedynym czynnikiem wpływającym na ten para-
metr. W przypadku LKP ujętych w temacie, dla 
większości z nich latami wskaźnikowymi, cha-
rakteryzującymi się wyjątkowo niekorzystnymi 
warunkami, były wczesne lata osiemdziesiąte, 
jednak dla LKP Lasy Środkowopomorskie oraz 
LKP Lasy Mazurskie lata te nie spowodowały 
znacznych zaburzeń przyrostu drzew. Ciekawym 
wydaje się być również zagadnienie wpływu wy-
łączenia drzewostanu spod gospodarki leśnej na 
reakcję drzew na warunki klimatyczne i to, po ja-
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kim czasie da się zauważyć różnice względem 
drzewostanów o tych samych warunkach siedli-
skowych, w których prowadzona jest regularna 
gospodarka leśna.

Stwierdzono, że rozwój pędów najwcześniej 
(30.03) rozpoczął się w LKP Lasy Elbląsko-Żuław-
skie, tam też najwcześniej się zakończył (3.05). 
Najpóźniej rozwój rozpoczął się w LKP Beskid Ślą-
ski (25.05) i tam najpóźniej dobiegł końca (29.06). 
Rozwój pędów najkrócej trwał w LKP Lasy Biesz-
czadzkie i Sudety Zachodnie (odp. 18 i ok. 14 dni), 
natomiast najdłużej – w LKP Puszcza Knyszyńska 
(38 dni). Średni pełny rozwój pędów w LKP uję-
tych w temacie trwał 29,6 dnia. Drzewa gatunków 
liściastych (Db, Bk) na ogół rozpoczynały rozwój 
liści wcześniej niż drzewa gatunków iglastych 
(So). Wyjątkiem była jodła (LKP Puszcza Święto-
krzyska), która rozpoczęła rozwój liści tak samo 
wcześnie, jak buk i dąb. Natomiast świerki w LKP 
Beskid Śląski rozpoczęły i zakończyły rozwój naj-
później ze wszystkich drzew. Jest to jednak zwią-
zane z warunkami górskimi panującymi w Beski-
dach (przesunięty okres wegetacyjny).

Liczba gatunków roślin obserwowanych 
w drzewostanach referencyjnych i porównawczych 
wahała się od 6 na powierzchni Bory Lubuskie do 
64 na powierzchni LKP Puszcza Świętokrzyska. 
Generalnie, na powierzchniach zlokalizowanych 
w uboższych warunkach siedliskowo-drzewosta-
nowych (bory świeże – Bory Lubuskie, Puszcza 
Notecka lub monokultury iglaste i liściaste – oprócz 
wyżej wymienionych: Lasy Elbląsko-Żuławskie, 
Lasy Bieszczadzkie, Lasy Janowskie, Lasy Środ-
kowopomorskie) obserwowano mniej gatunków 
roślin niż w drzewostanach wielogatunkowych 
i rosnących na żyźniejszych siedliskach. Różni-
ce w liczbie obserwowanych gatunków pomiędzy 
powierzchniami referencyjnymi a porównawczymi 
były na ogół niewielkie, poza nielicznymi wyjątka-
mi na korzyść powierzchni referencyjnych (Pusz-
cza Świętokrzyska, Lasy Środkowopomorskie, 
Puszcza Knyszyńska) lub powierzchni porównaw-
czych (Lasy Bieszczadzkie). Liczby gatunków ro-
ślin będą ulegały zmianie w kolejnych latach, wraz 
ze zmianami struktury drzewostanu referencyjne-
go i porównawczego, podlegającego zabiegom 
gospodarczym. Różnorodność gatunkowa roślin 
różniła się jednak, jak należało oczekiwać, między 
badanymi obiektami. Najmniejsza różnorodność 
gatunkowa wystąpiła na najuboższych siedliskach 
w obiektach Bory Lubuskie i Puszcza Notecka. 
Minimalna wartość wskaźnika (1,84) wystąpiła na 
powierzchni referencyjnej w LKP Bory Lubuskie. 
Największą różnorodność gatunkową stwierdzo-
no na powierzchniach referencyjnych w obiektach 
Puszcza Knyszyńska i Puszcza Świętokrzyska 

oraz na powierzchni porównawczej w LKP Pusz-
cza Knyszyńska. Różnice w różnorodności pomię-
dzy powierzchniami porównawczymi i referencyj-
nymi w poszczególnych obiektach były na ogół 
niewielkie. Wyjątkiem były obiekty Lasy Mazurskie 
i Sudety Zachodnie, gdzie na powierzchniach po-
równawczych wystąpiła znacząco większa różno-
rodność gatunkowa roślin. Sytuacja ta powinna 
być monitorowana w ewentualnych dalszych eta-
pach prac. Na powierzchniach nie stwierdzono 
występowania żadnego gatunku rośliny umiesz-
czonego w Polskiej czerwonej księdze roślin. W 12 
LKP wystąpiły natomiast rośliny objęte ochroną 
częściową: 14 gatunków mchów i trzy gatunki ro-
ślin naczyniowych (pomocnik baldaszkowy Chim-
maphila umbellata, goryczka trojeściowa Gentiana 
asclepiadea i bagno zwyczajne Ledum palustre) 
oraz jeden gatunek objęty ochroną ścisłą (turzyca 
rozsunięta Carex divulsa, w LKP Puszcza Święto-
krzyska, na powierzchni porównawczej).

Liczba gatunków grzybów związanych z mar-
twym drewnem okazała się wprost proporcjonal-
na do ogólnej miąższości martwego drewna oraz 
do miąższości martwego drewna o stopniu roz-
kładu większym od 1, natomiast liczba gatunków 
rosnących na glebie – odwrotnie proporcjonalna 
do miąższości martwego drewna. Żadna z zależ-
ności nie była jednak istotna statystycznie. Wyda-
je się, że z uwagi na dużą zmienność w pojawach 
owocników, przy przyjętej metodyce, grzyby nie 
są odpowiednim wskaźnikiem bioróżnorodności. 
Ze względu na swoją wrażliwość, chociażby na 
warunki meteorologiczne, liczenie tej grupy orga-
nizmów jedynie poprzez spisywanie widocznych 
gołym okiem owocników, może nieść ze sobą 
bardzo duże przekłamania. Aby wykluczyć wpływ 
warunków atmosferycznych i innych czynników 
(np. żerujących zwierząt albo ludzi penetrują-
cych las) należałoby przeprowadzić szczegóło-
we analizy powierzchni martwego drewna oraz 
wierzchniej warstwy gleby pod kątem obecności 
grzybni. Z tego samego względu, wszelkie anali-
zy zależności między ich liczebnością a rodzajem 
siedliska, czy gatunkiem dominującego drzewa 
w drzewostanie wydają się być zasadne dopiero 
po dopracowaniu metodyki, poprzez jej dostoso-
wanie do ekologii i fizjologii grzybów.

Uzyskane wyniki wskazują na brak wpływu 
ilości martwego drewna na liczbę obserwowa-
nych gatunków ptaków. Jest to być może podyk-
towane tym, że zgrupowanie awifauny składa się 
z różnych gatunków o zróżnicowanych i odmien-
nych wymaganiach siedliskowych. Ponadto ptaki 
są organizmami bardzo mobilnymi, które mogą 
przemieszczać się na duże odległości, więc lo-
kalne zróżnicowanie w ilości martwego drewna 
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może nie odgrywać dla nich dużej roli. Badania 
przeprowadzone w Niemczech wykazały, że jed-
nym z ważniejszych czynników wpływających na 
liczebność ptaków w lesie był stopień pokrycia 
drzewami, co zostało potwierdzone wykazaną 
w naszych badaniach dodatnią zależnością licz-
by obserwowanych gatunków ptaków od pierśni-
cowego przekroju pni. Wydaje się, że większe 
zagęszczenie drzew umożliwia znalezienie przez 
ptaki bezpiecznych schronień (gniazd).

Stwierdzono podobnie brak zależności po-
między różnorodnością gatunkową chrząszczy 
saproksylicznych a ilością martwego drewna 
w drzewostanach. Wydaje się to dosyć dziw-
ne, gdyż obecność tych owadów bezpośrednio 
zależy od depozycji martwego drewna w drze-
wostanie. Jednakże jest kilka wytłumaczeń za-
obserwowanego zjawiska. Po pierwsze, badania 
przeprowadzone w innych krajach wskazują, że 
na liczbę gatunków chrząszczy saproksylicznych 
ma wpływ zarówno ocienienie (negatywny), jak 
i ilość zdeponowanego martwego drewna. Naj-
bardziej optymalną ilością martwego drewna jest 
60 m3/ha dla oddziału, a ilości te w badanych 
drzewostanach były znacznie niższe. Po drugie, 
w ostatnim czasie zaczęto większą uwagę po-
święcać nasłonecznieniu i temperaturze niż sa-
mej ilości martwego drewna, która nie zawsze, 
podobnie jak w naszych badaniach, różnicowa-
ła różnorodność chrząszczy saproksylicznych. 
Jest też trzeci powód, mianowicie rozmieszcze-
nie martwego drewna w przestrzeni tzn. w drze-
wostanie umożliwiające odnalezienie i skoloni-
zowanie martwego drewna, a także obecność 
drewna w różnych stadiach rozkładu, zapewnia-
jąca ciągłość nisz niezbędnych dla bytowania 
różnych gatunków chrząszczy. Jedynie jeden 
z analizowanych parametrów środowiskowych 
– dominujący gatunek drzewa w drzewosta-
nie miał wpływ na odłowioną liczbę gatunków 
chrząszczy. I tak, najwyższą liczbę gatunków 
chrząszczy obserwowano w drzewostanie jodło-

wym (LKP Puszcza Świętokrzyska), nieistotnie 
mniej gatunków chrząszczy odłowiono w drze-
wostanach świerkowych, a w drzewostanach 
wszystkich pozostałych gatunków (Bk, So i Db) 
obserwowano istotnie mniej liczne zgrupowania 
wybranych rodzin chrząszczy saproksylicznych.

Jak wspomniano wcześniej, materiały ze-
brane w trakcie opisywanych badań są dopiero 
pierwszym krokiem, czyli tzw. „zapisem stanu ze-
rowego”, do poznania naturalnych i spontanicz-
nych procesów zachodzących w ekosystemach 
leśnych Polski. Trwale oznakowane powierzchnie 
badawcze stanowić będą przedmiot kolejnych 
badań, gdyż zebrane materiały stanowią unika-
tową kolekcję w skali europejskiej i światowej 
i zyskiwać będą na wartości z każdym mijającym 
rokiem. W projekcie tym powierzchnie badawcze 
usytuowano w równomiernie rozmieszczonych 
na terenie Polski dwunastu leśnych kompleksach 
promocyjnych, w których istnienie wpisany jest 
kompromis pomiędzy gospodarką leśną, ochroną 
przyrody i edukacją. 

Ze względu na szeroko zakrojony zakres 
prac w opisywanym etapie badań wybrano je-
dynie dwanaście spośród dwudziestu pięciu le-
śnych kompleksów promocyjnych. W następnej 
kolejności badaniami powinno się objąć kolej-
nych 13 LKP. Wybrane do badań, wyłączone na 
trwale z gospodarki leśnej, powierzchnie refe-
rencyjne stanowią i stanowić będą, zgodnie ze 
swoją nazwą, swoistą referencję do prowadzo-
nej gospodarki leśnej. W chwili obecnej w związ-
ku ze zmianami klimatu, nasileniem się zjawisk 
ekstremalnych i niezwykle dynamicznymi zmia-
nami zachodzącymi w wielu ekosystemach, 
w tym także leśnych, niezwykle ważne jest po-
siadanie punktów odniesienia. Wydaje się to nie-
zbędne, gdyż dla planowania gospodarki leśnej 
na przyszłość nie możemy, tak jak dotychczas, 
sięgać do informacji historycznych z prostego 
powodu: przyszłość nie jest przeszłością, która 
się zdarzy.

BLP-380: Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyj-
nych drzew leśnych w Polsce w latach 2012-2016. Okres realizacji: 2012-2016; zakład wiodący: 
Zakład Ochrony Lasu; zakłady współpracujące: Zakład Lasów Górskich, Zakład Ekologii Lasu; 
zespół autorski: dr inż. Tomasz Jabłoński (kierownik projektu), prof. dr hab. Andrzej Kolk, prof. dr 
hab. Zbigniew Sierota, dr hab. Lidia Sukovata, dr inż. Monika Małecka, dr inż. Tomasz Jaworski, dr 
inż. Radosław Plewa, dr inż. Aleksandra Rosa-Gruszecka, dr inż. Alicja Sowińska, dr inż. Danuta 
Woreta, dr inż. Grzegorz Tarwacki, mgr inż. Hanna Szmidla, mgr inż. Sławomir Ślusarski, mgr inż. 
Robert Wolski, mgr inż. Marek Pudełko, dr hab. Wojciech Grodzki.

Celem pracy było coroczne opracowywanie krót-
koterminowej prognozy występowania ważniej-
szych szkodników i chorób infekcyjnych drzew 
leśnych w Polsce w latach 2012-2016.

Krótkoterminowa prognoza występowania 
ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych 
drzew leśnych w Polsce była opracowywana co-
rocznie na podstawie materiałów nadesłanych 
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przez 17 regionalnych dyrekcji LP, 9 zespołów 
ochrony lasu oraz materiałów własnych Zakła-
du Ochrony Lasu IBL zgromadzonych zgodnie 
z obowiązującą Instrukcją ochrony lasu.

Opracowywana prognoza zawierała przede 
wszystkim informacje dotyczące występowania 
i zwalczania w roku poprzednim oraz prognozy 
występowania w roku następnym:

1. Szkodników owadzich z podziałem na:
• szkodniki korzeni drzew i krzewów leśnych,
• szkodniki upraw, młodników i drągowin,
• szkodniki pierwotne starszych drzewosta-

nów iglastych i liściastych,
• szkodniki wtórne drzewostanów iglastych 

i liściastych.
2. Chorób infekcyjnych z podziałem na:

• choroby materiału sadzeniowego,
• choroby koron drzew,
• choroby kłód i strzał,
• choroby korzeni.

3. Szkód powodowanych przez zwierzynę.
4. Szkód abiotycznych o charakterze klęsko-

wym.
5. Występowania nowych i mało poznanych or-

ganizmów szkodliwych.
W opracowywanej prognozie uwzględnione 

zostały również odrębne rozdziały dotyczące wa-
runków pogodowych panujących w poprzednim 
roku oraz, ze względu na specyfikę regionu, za-
grożenia lasów górskich i podgórskich.

Dodatkowo w ramach omawianego tematu 
badawczego rozpoczęte zostały pilotażowe prace 
nad średnioterminowym prognozowaniem gradacji 
foliofagów sosny na przykładzie brudnicy mniszki.

Sumaryczna powierzchnia występowania szko-
dliwych owadów (z wyjątkiem szkodników wtórnych) 
w Polsce w latach 2011-2015 wyniosła ponad 1,35 
mln ha, natomiast zabiegi ograniczania liczebności 
wykonano na powierzchni ok. 448 tys. ha. Zwalcza-
no ok. 50 grup/gatunków owadów, które w istotnym 
stopniu zagrażały trwałości ekosystemów leśnych. 
Zabiegi ochronne stosowano najczęściej przeciwko 
barczatce sosnówce – ponad 185 tys. ha, brudnicy 
mniszce – niespełna 137 tys. ha, imagines chra-
bąszczy – ponad 120 tys. ha, borecznikowatym – 
niespełna 71 tys. ha oraz miernikowcom dębowym 
– ponad 31 tys. ha, szeliniakom – ponad 25 tys. ha, 
osnujom – ponad 16 tys. ha i pędrakom chrabąsz-
czowatych – niespełna 3 tys. ha.

Widoczne jest znaczne zróżnicowanie poziomu 
zagrożenia mierzonego sumaryczną powierzchnią 
występowania i zwalczania w poszczególnych la-
tach. Najwyższe zagrożenie lasów odnotowano 
w latach 2012-2013, natomiast w 2011 r. i w la-
tach 2014-2015 poziom zagrożenia był znacznie 
niższy.

Główną grupą, najsilniej wpływającą na po-
ziom zagrożenia lasów w omawianej pięciolatce, 
były niewątpliwie foliofagi drzewostanów sosno-
wych, które w latach 2011-2015 zagrażały w róż-
nym stopniu drzewostanom na powierzchni ok. 
0,8 mln ha. Zabiegi ochronne przeciwko tej grupie 
owadów wykonano na powierzchni przekraczają-
cej 250 tys. ha.

Drugą grupą istotnie wpływającą na poziom 
zagrożenia lasów w kraju były szkodniki drze-
wostanów liściastych. Sumaryczna powierzch-
nia występowania i zwalczania tych owadów 
w latach 2011-2015 wyniosła odpowiednio 400 
tys. i 148 tys. ha.

W latach 2011-2015 pozyskanie drewna głów-
nych gatunków lasotwórczych (sosny, świerka, 
dębu, jesionu i brzozy) w ramach cięć sanitarnych 
wyniosło 21 571 tys. m3, z czego 61% stanowiły 
wywroty i złomy. Nie odnotowano istotnych różnic 
w pozyskaniu drewna w ramach cięć sanitarnych 
w poszczególnych latach. W drzewostanach igla-
stych pozyskiwano od 1 239 tys. m3 do 2 843 tys. 
m3 rocznie, natomiast w drzewostanach liściastych 
od 122 tys. m3 do 316 tys. m3 rocznie.

W latach 2011-2015 głównym zjawiskiem 
klęskowym o zasięgu krajowym była silna susza 
powodująca osłabienie zarówno drzewostanów 
iglastych, jak i liściastych oraz zwiększenie ich 
podatności na ataki ze strony szkodników i pato-
genów grzybowych. Do czynników abiotycznych 
o charakterze klęskowym, mających najwięk-
szy wpływ na poziom uszkodzeń drzewostanów 
w omawianym 5-leciu należały również huraga-
nowe wiatry i okiść śniegowa i lodowa.

Łączna masa drewna pozyskana w ramach 
kategorii złomy i wywroty osiągnęła w latach 
2011-2015 wielkość 13 178 tys. m3. Na terenie 
większości nadleśnictw stwierdzono szkody spo-
wodowane przez co najmniej 1 czynnik abiotycz-
ny. Sumaryczna powierzchnia drzewostanów, 
w których w latach 2011-2015 stwierdzono szkody 
spowodowane przez czynniki abiotyczne wyniosła 
328 tys. ha. Największy udział w tej powierzchni 
miały drzewostany uszkodzone z powodu zakłóce-
nia stosunków wodnych, głównie suszy (140 tys. 
ha) i silnych wiatrów (120 tys. ha).

W poprzednim 5-leciu (2006-2010) po-
wierzchnia występowania grzybowych chorób in-
fekcyjnych wynosiła średnio rocznie 400-500 tys. 
ha z tendencją malejącą (384,7 tys. ha w 2010 
r.), natomiast omawiane pięciolecie cechuje się 
kolejnym i znacznym zmniejszeniem powierzch-
ni wykazywanych chorób. W 2011 r. stwierdzono 
zagrożenie chorobowe na powierzchni 401,8 tys. 
ha, a w roku 2015 – na 173,0 tys. ha. W szkół-
kach, których powierzchnia chorób łącznie w po-
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szczególnych latach tego okresu zawierała się 
w przedziale około 500-600 ha, dominowały 
zgorzele siewek gatunków iglastych i liściastych. 
W młodszych drzewostanach (do 20 lat) po-
wierzchnia chorób infekcyjnych zmniejszyła się 
z 53,6 tys. ha w 2011 r. do 16,2 tys. ha w 2015 
r. Podobny trend odnotowano w drzewostanach 
starszych klas wieku, w których powierzchnia 
chorób infekcyjnych zmniejszyła się w analogicz-
nym okresie z 347,7 tys. ha do 156,3 tys. ha. Na-
dal największe znaczenie w naszych lasach mają 
choroby korzeni drzew: huba korzeni i opieńkowa 
zgnilizna korzeni.

Katastrofalne wiatrołomy z końca 2013 roku 
oraz z I połowy 2014 roku dotknęły drzewosta-
ny świerkowe w Beskidach i Tatrach, gdzie przy-
czyniły się do ponownego wzrostu zagrożenia ze 
strony owadów kambiofagicznych.

Przez większość pięciolecia 2011-2015 utrzy-
mywała się względna stabilizacja zdrowotności 
lasów górskich na stosunkowo dobrym poziomie. 
Dotyczyło to w szczególności objętych epifitozą 
patogenów korzeni drzewostanów świerkowych 
w Karpatach, a także świerczyn sudeckich.

Zagrożenie drzewostanów górskich przez 
szkodniki liściożerne było znikome. Występowa-
nie zasnuj osiągało poziom ostrzegawczy, lokal-
nie sygnalizowano także występowanie brudnicy 
mniszki w stanie ostrzegawczym, nigdzie jednak 
nie obserwowano oznak żerowania szkodników.

Podstawowe problemy ochronne, związane 
z epifitozami chorób korzeni i gradacjami owadów 
kambiofagicznych w drzewostanach świerkowych, 
uległy znacznemu nasileniu w następstwie osłabie-
nia drzew przez suszę z 2015 roku. Obok dotych-
czasowego obszaru gradacyjnego w zachodniej 

części Karpat pojawia się kolejny rejon wysokiego 
zagrożenia ze strony kambiofagów obejmujący 
Sudety i Przedgórze Sudeckie. Wobec wysokiej 
podatności tamtejszych drzewostanów, zwłaszcza 
świerkowych, na atak owadów kambiofagicznych, 
grozi to wybuchem dynamicznej ich gradacji na 
znacznych ciągłych obszarach leśnych.

Sytuacja w drzewostanach jodłowych i so-
snowych jest obecnie stabilna. Wzrost nasilenia 
wydzielania się posuszu wskazuje natomiast na 
dalsze pogarszanie się zdrowotności drzewosta-
nów liściastych, zwłaszcza dębowych, na obsza-
rze RDLP we Wrocławiu.

W latach 2011-2015 powierzchnia uszkodzeń 
drzew w odnowieniach lasu spowodowanych 
zarówno przez gatunki łowne, jak i chronione, 
uległa znacznym wahaniom. W sezonie 2010/11 
powierzchnia uszkodzonych odnowień wyniosła 
182,7 tys. ha, natomiast w sezonie 2014/15 osią-
gnęła poziom 89,5 tys. ha. Tak wysoki poziom 
szkód w odnowieniach leśnych w sezonie 2010/11 
między innymi wynika z obowiązywania jeszcze 
w tym czasie starej Instrukcji ochrony lasu. Zakła-
dała ona inwentaryzację szkód spowodowanych 
przez zwierzynę w trzech stopniach nasilenia, 
mianowicie: <20%, 21-50% i >50%. Od 2012 roku 
obowiązuje nowa Instrukcja ochrony lasu, która 
zakłada inwentaryzację szkód spowodowanych 
przez zwierzynę w dwóch przedziałach: 21-40% 
i >40%. Stąd też tak duża różnica pomiędzy se-
zonami. Szkody w przedziale 21-40% wahały się 
od 71,7 tys. ha w sezonie 2011/12 do 62,8 tys. 
ha w sezonie 2014/15. Uszkodzenia odnowień 
w przedziale >40% oscylowały w granicach od 
25,2 tys. ha w sezonie 2011/12 do 26,6 tys. ha 
w sezonie 2014/15.

BLP-386: Biologiczne i środowiskowe uwarunkowania optymalizacji produkcji biomasy drzew-
nej robinii akacjowej na plantacjach dla potrzeb przemysłowych i energetycznych. Okres 
realizacji: 2012-2016; zakład wiodący: Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych; zakład 
współpracujący: Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi; zespół autorski: dr inż. Tomasz Wojda 
(kierownik projektu), dr inż. Szymon Jastrzębowski, mgr inż. Władysław Kantorowicz, dr inż. 
Marcin Klisz, dr hab. Jan Kowalczyk, dr inż. Jan Matras, mgr inż. Marcin Mionskowski, mgr inż. 
M. Rzońca, dr inż. Tadeusz Zachara, dr hab. Małgorzata Sułkowska, Danuta Garbień-Pieniążkiewicz, 
Jerzy Przyborowski.

Celem pracy było określenie rzeczywistego ob-
szaru występowania robinii akacjowej w Polsce 
oraz jej potencjału do plantacyjnej uprawy w wa-
runkach przyrodniczo-klimatycznych Polski. Wy-
bór najbardziej wartościowych drzewostanów 
w celu poszerzenia istniejącej bazy selekcyjnej 
oraz założenie archiwum klonów umożliwił zgro-
madzenie materiału wyjściowego do dalszych 
prac selekcyjnych. Praca miała również na celu 
określenie możliwości uprawy robinii akacjowej 

w uprawach plantacyjnych w różnych warunkach 
glebowo-siedliskowych i różnych wariantach 
więźby. Celem badań było także określenie wpły-
wu różnego nasilenia cięć na cechy biometryczne 
drzewostanów robinii. Za ważny cel pracy uznano 
także pogłębienie wiedzy na temat makrostruktu-
ry drewna robinii akacjowej oraz jego właściwości 
fizycznych i mechanicznych.

Obecny obszar występowania robinii akacjo-
wej w Polsce niewiele różni się od tego sprzed 
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lat 40, który określił Cezary Pacyniak. Ówczesna 
inwentaryzacja występowania robinii akacjowej 
w Polsce wykazała jej obecność prawie w całym 
kraju, z wyjątkiem Pojezierza Suwalskiego, Wy-
soczyzny Białostockiej, Równiny Kurpiowskiej, 
Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, Pobrze-
ża Koszalińskiego i Pojezierza Zachodniopomor-
skiego, co koresponduje ze stanem obecnym.

Na 430 nadleśnictw w całej Polsce nie stwier-
dzono występowania robinii jedynie w 11 z nich: 
Gołdap, Olecko, Szczebra, Głęboki Bród, Haj-
nówka, Jagiełek, Stuposiany, Lutowiska, Wetlina, 
Międzylesie, Szklarska Poręba. Dla celów ba-
dawczych na terenie całej Polski wybrano 8 drze-
wostanów z robinią charakteryzującą się pniem 
o wyjątkowo prostej formie, zlokalizowanych w 6 
nadleśnictwach. Aż 3 z nich znajdują się na tere-
nie RDLP w Zielonej Górze (nadl. Cybinka oraz 
Krosno – 2 drzewostany). Drzewostan w Nadl. 
Krosno, Leśn. Radomicko, oddz. 232i w 2006 
roku został uznany za wyłączony drzewostan 
nasienny. W drzewostanie prywatnym w gminie 
Wyszanów (przy ul. Mikorskiej 54) na powierzch-
ni ok. 0,4 ha występuje ok. 50 drzew o wyjątkowo 
prostej formie.

W Polsce pierwsze doświadczenie z uprawą 
robinii akacjowej w krótkim cyklu dla celów ener-
getycznych założone zostało na terenie Nadl. To-
rzym w 2013 roku. Testuje się tam 4 węgierskie 
klony (A32, A49, A69, A88) będące wegetatywny-
mi sadzonkami pochodzącymi z plantacji nasien-
nej w Nadl. Oborniki Śląskie oraz komercyjnie 
produkowane przez węgierską firmę „Silvanus” 
sadzonki pochodzenia generatywnego o nazwie 
„Turbo”. Ponadto w osobnym doświadczeniu, tak-
że założonym w 2013 r. na terenie Nadl. Torzym, 
badana jest produkcyjność robinii akacjowej ro-
snącej w 3 więźbach. Obecnie, po 3 latach od 
założenia powierzchni, jest wciąż zbyt wcześnie, 
aby wiarygodnie ocenić produkcyjność badanych 
klonów. W oparciu o literaturę, można się jednak 
spodziewać, że w przyrodniczych warunkach 
Polski plantacje energetyczne robinii akacjowej 
w krótkich cyklach produkcji zapewnią, podobnie 

jak na Węgrzech, produkcyjność do 8 t suchej 
masy ha-1 rok-1.

Na 3 powierzchniach doświadczalnych 
w Nadl. Sokołów stwierdzono statystycznie istot-
ną różnicę w wysokości, wynoszącą ok. 30%, 
pomiędzy klonem „Turbo”, a pozostałymi polskimi 
pochodzeniami. Na wszystkich powierzchniach 
badawczych obserwowano również duże szkody 
spowodowane przez przymrozki, w następstwie 
których nawet drzewa o wysokości ponad 2 m za-
mierały. Niektóre z nich na wiosnę odbijały z szyi 
korzeniowej. Mimo tego, że robinia jest odporna 
na niskie zimowe temperatury, to równocześnie 
wykazuje wrażliwość na przymrozki, zarówno 
wczesne, jak i późne. Wzrost gospodarczego 
młodnika robiniowego o przeciętnej wysokości 10 
m na siedlisku LMśw w Nadl. Lubin analizowano 
pod kątem 3 wariantów nasilenia cięć pielęgna-
cyjnych. Zasobność 11-letniego drzewostanu wy-
niosła 65 m3 ha-1. Po 3 latach od wykonania cięć 
pielęgnacyjnych brak jest istotnych różnic w przy-
roście pola przekroju i miąższości drzewostanu.

Wykonane analizy makrostruktury oraz wła-
ściwości mechanicznych drewna robinii aka-
cjowej wskazują na zróżnicowanie twardości 
drewna w zależności od kierunku pomiaru i lokali-
zacji wzdłuż pnia. Twardość mierzona w kierunku 
wzdłużnym wzrasta wraz z wysokością i jest naj-
większa dla górnej części pnia. Twardość drewna 
mierzona w kierunkach promieniowym i stycznym 
maleje wraz z wysokością drzewa, największa 
jest dla dolnej części pnia. Bezwzględne warto-
ści twardości drewna w kierunku wzdłużnym są 
największe i blisko dwukrotnie przekraczają (79 
N mm-2) twardość drewna w kierunku promienio-
wym i stycznym (43 N mm-2).

Znaczenie robinii akacjowej w dobie zmieniają-
cego się klimatu może wzrastać, zarówno ze wzglę-
du na wzrost temperatury i wydłużanie się okresu 
wegetacyjnego, jak i w aspekcie globalnej polityki 
ekologicznej państw – sekwestracja węgla. Rola ro-
binii akacjowej w sekwestracji węgla, ze względu na 
dużą gęstość drewna oraz szybki wzrost, jest rela-
tywnie większa niż innych gatunków drzew.

BLP-388: określenie wielkości i dynamiki elementów obiegu wody w lasach oraz ich kształtowa-
nie w celu ochrony przed powodzią. Okres realizacji: 2012-2016; zakład wiodący: Zakład Ekolo-
gii Lasu; zakład współpracujący: Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, Politechnika Krakowska; 
zespół autorski: prof. dr hab. Edward Pierzgalski, dr hab. Jan tyszka, andrzej Stolarek, dr inż. 
Magdalena Janek, mgr inż. Michał wróbel, mgr inż. Kamil Mańk, mgr inż. Michał Stolarczyk, 
mgr Ewa Fronczak, dr hab. Wiesław Gądek, dr Władysław Banach.

W efekcie realizacji tematu przedstawiono wyni-
ki badań hydrologicznych prowadzonych w celu 
określenia wielkości i zmienności podstawowych 
parametrów bilansu wodnego w zlewniach rzecz-

nych o dużym stopniu lesistości. Badania wyko-
nywano w 16 zlewniach reprezentatywnych dla 
terenów nizinnych, wyżynnych oraz górskich 
i zróżnicowanych pod względem warunków sie-
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dliskowych i drzewostanowych. Zlewnie były zlo-
kalizowane w Puszczy Augustowskiej, Puszczy 
Knyszyńskiej, Puszczy Białowieskiej, Puszczy 
Białej oraz w Lasach Janowskich, Lasach Spal-
skich, Lasach Suchedniowskich, Lasach Sude-
tów Zachodnich i w Lasach Żywieckich.

Przedstawiono wyniki z czterech pełnych lat hy-
drologicznych (2011-2015) i niepełnego okresu po-
miarów w bieżącym 2016 roku. W poszczególnych 
zlewniach mierzono podstawowe parametry meteo-
rologiczne (opad, temperatura powietrza), a także 
wykonywano systematyczne pomiary hydrome-
tryczne (stany i przepływy wody w rzekach), umoż-
liwiające określenie podstawowych charakterystyk 
hydrologicznych (przepływy charakterystyczne, od-
pływy). Wykonywano także pomiary położenia wód 
gruntowych w studzienkach obserwacyjnych.

Opracowano dobowe, miesięczne i okreso-
we wielkości wskaźników opadu i odpływu oraz 
jednostkowych odpływów charakterystycznych, 
a także wskaźnikowe parametry, które określają 
aktualny stan zasobów retencyjnych i pośrednio 
wskazują na możliwość zaspokojenia potrzeb 
wodnych lasu: współczynniki odpływu oraz straty 
bilansowe (różnica między opadem a odpływem). 
Przedstawiono także zmienność położenia wód 
gruntowych w poszczególnych latach na tle śred-
nich z całego okresu badań. Podano także wyniki 
prac dotyczących:

• fizycznych, fizycznogeograficznych i le-
śnych charakterystyk badanych zlewni określo-
nych za pomocą wyników wizji lokalnych, infor-
macji z SILP-u, danych Lidar, map geologicznych 
i numerycznych opracowanych dla DGLP,

• trendów zmian charakterystyk hydrologicz-
nych (stosując test Manna-Kendalla) w sześciu 
wybranych zlewniach posiadających wieloletnie 
ciągi obserwacyjne,

• wpływu różnej lesistości w zlewniach cząst-
kowych na kształtowanie się wezbrań w zlewni 
nizinnej, wyżynnej i górskiej, określanego za po-
mocą modeli SCS-CN, SWAT oraz WISTOO.

W ramach realizacji tematu opracowywano 
w poszczególnych latach badań materiały o sta-
nie zasobów wodnych w wybranych 4 zlewniach, 
które były publikowane w wykonywanych w IBL 
rocznych raportach o stanie uszkodzenia lasów 
w Polsce na podstawie badań monitoringowych. 
Wykonane badania wskazują na duże różnice 
w parametrach hydrologicznych w poszczegól-
nych zlewniach w okresie badań, zarówno pod 
względem przestrzennym, jak i czasowym. War-
tości maksymalnych głównych rocznych charak-
terystyk hydrologicznych w badanych zlewniach 
w okresie realizacji tematu wahały się w następu-
jących granicach: 

• opad: 473 mm (stacja Żyliny) – 1414 mm 
(stacja Jakuszyce), 

• średnia roczna temperatura powietrza: 
6,4°C (stacja Żyliny) – 9,2°C (stacja Turka), 

• odpływ: 21,4 mm (rzeka Św. Jan) – 1025,6 
mm (potok Płóczka), 

• straty bilansowe w okresie wegetacji w zlew-
niach z wyłączeniem górskich: 271 mm (zlewnia 
rzeki Woroniczanka) i 382 mm (zlewnia rzeki 
Perebel).

Analiza obliczonych trendów wykazała, że we 
wszystkich 6 zlewniach o długich ciągach obser-
wacyjnych (od 20 do 50 lat) nie istnieją wzrastają-
ce lub malejące trendy opadów na poziomie istot-
ności α = 0,05. Straty bilansowe wykazują w 4 
zlewniach brak trendu, a w dwóch trend maleją-
cy. Przeważał trend malejący przy przepływach 
średnich, minimalnych i maksymalnych. Wyniki 
obliczeń trendów wskazują na tendencje zmniej-
szania się odpływu wody ze zlewni i przepływów 
charakterystycznych w rzekach. Przyczyną tego 
jest kilka czynników: zwiększona temperatura 
powietrza i związany z nią wzrost ewapotranspi-
racji, przedsięwzięcia retencyjne oraz wzrost za-
sobności drzewostanów. Ocena wpływu lasów na 
kształtowanie się wezbrań tworzących zagroże-
nia powodziowe dokonana za pomocą obliczeń 
modelowych wykazała, że istotny jest stan lasów 
w poszczególnych zlewniach cząstkowych. W za-
leżności od lokalizacji wylesień w zlewni wzrost 
odpływu wynosił od 40% do ponad 100%. Wyko-
nane obliczenia, mające charakter metodyczny, 
wykazały przydatność zastosowanych modeli 
pod warunkiem ich właściwej kalibracji, wery-
fikacji i walidacji. Przy mało zmienionych śred-
nich wieloletnich sumach opadów związanych 
ze wzrostem temperatury powietrza, wielkość 
wezbrań maksymalnych kształtują dwa zasadni-
cze czynniki. Są to: w zimie zmniejszone opady 
śnieżne, częste odwilże i przyspieszone odpływy 
roztopowe oraz w lecie wzrost intensywności na-
walnych opadów. Tego rodzaju zjawiska obser-
wowane były niemal we wszystkich zlewniach 
badawczych. Wyniki badań wykazały, że w ostat-
nich dwóch latach, w większości badanych zlew-
ni zasoby wodne, których głównymi wskaźnikami 
są odpływ wody ze zlewni oraz położenie wody 
gruntowej, zmniejszyły się do stanu najniższego 
od wielu lat, co zagraża prawidłowemu rozwojowi 
drzewostanów.

W celu zachowania w obecnych warunkach 
stabilnego rozwoju lasu kluczowym zagadnie-
niem jest odbudowa dyspozycyjnych zasobów 
wodnych. Interwencja w stan uwilgotnienia zaso-
bów wodnych siedlisk leśnych jest uzasadniona 
anomaliami pogodowymi i wieloletnim trendem 
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ocieplania się klimatu. Dla zachowania trwałości 
funkcjonowania długowiecznej roślinności lasu 
konieczne jest wprowadzanie rozwiązań osłabia-
jących wpływ ekstremalnych zmian warunków plu-
wiotermicznych. Przedsięwzięcia te powinny być 
ukierunkowane na zwiększanie zasobów wodnych 
i dostosowanie warunków wodnych siedlisk do 
zmieniających się potrzeb drzewostanów, a także 
wdrażanie metod gospodarki leśnej stosownie do 
zróżnicowanych potrzeb wodnych drzewostanów 
zależnych od bonitacji, struktury przestrzennej 
lasu oraz gatunkowej i wiekowej drzewostanów. 
Oddziaływanie na ilość i dynamikę obiegu wody 
na terenach leśnych ma podstawowe znaczenie 
zarówno dla funkcjonowania siedlisk leśnych, jak 
i dla formowania bilansu wodnego zlewni.

Należy podkreślić, że każda ingerencja do-
tycząca regulacji stosunków wodnych musi być 
podjęta po rozpoznaniu parametrów bilansu 
wodnego zlewni rzecznej. Temu celowi służy 
monitoring hydrologiczny, który powinien zostać 
rozszerzony, w porównaniu do obecnego zakre-
su, a także uzyskać podstawę prawną trwałego 
funkcjonowania. Monitoring hydrologiczny na 

obszarach leśnych informuje o aktualnym sta-
nie zasobów wodnych oraz o trendach, co może 
być podstawą do podjęcia w odpowiednim czasie 
decyzji zapobiegających negatywnym skutkom 
przewidywanych zmian. Monitoring hydrologicz-
ny powinien być prowadzony w zależności od 
potrzeb, w różnym zakresie jako monitoring dia-
gnostyczny, operacyjny lub badawczy. Jest to za-
gadnienie bardzo ważne zarówno dla gospodarki 
leśnej, jak i dla gospodarki wodnej.

Wyniki badań mogą być podstawą do:
• wdrożenia modeli hydrologicznych w zlew-

niach leśnych,
• badań prognostycznych zmian warunków 

wodnych w lasach,
• określenia niezbędnych i możliwych do 

wdrożenia działań ograniczających negatyw-
ne skutki zmieniających się warunków wodnych 
w siedliskach leśnych badanych zlewni,

• opracowania metodyki przenoszenia wyni-
ków pomiarów hydrologicznych ze zlewni kontro-
lowanych na niekontrolowane,

• opracowania zakresu i metodyki monitorin-
gu hydrologicznego w lasach.

500395: Monitoring zagrożenia pożarowego lasu oraz doradztwo wspierające funkcjonowanie 
systemu ochrony przeciwpożarowej w Lasach Państwowych. Okres realizacji: 2013-2016; 
Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu; zespół autorski: mgr inż. Mirosław Kwiatkowski, 
dr hab. Ryszard Szczygieł, mgr inż. Bartłomiej Kołakowski, Alina Klimczyk, dr inż. Józef Piwnicki.

• Opracowano programy szkoleń dla pracowni-
ków obsługujących leśne samochody patrolowo-
gaśnicze oraz dla pełnomocników nadleśniczych.

• Opracowano roczne raporty o kształtowaniu 
się zagrożenia pożarowego w Polsce i przekaza-
no do Joint Research Centre w Isprze. Raporty 
te dotyczyły sytuacji pożarowej w lasach Polski 
w 2012, 2013, 2014, 2015 oraz 2016 roku.

• Opracowywano miesięczne i roczne analizy 
kształtowania się zagrożenia pożarowego lasu.

• Prowadzono nadzór merytoryczny nad 
funkcjonowaniem sieci punktów prognozowania 
zagrożenia pożarowego lasu oraz systemem in-
formatycznym do zbierania, weryfikowania i udo-
stępniania danych.

• Zbierano dane dotyczące aktualnego zagro-
żenia pożarowego lasu i występowania pożarów. 
W latach 2013-2015, podczas sezonów palności 
codziennie zbierano dane meteorologiczne, ma-
jące wpływ na ustalanie zagrożenia pożarowego 
lasu. Ponadto zostały one wykorzystane do opra-
cowania aktualnej kategoryzacji zagrożenia po-
żarowego lasu na poziomie rdLP.

• Przygotowywano i przekazywano komu-
nikaty o zagrożeniu pożarowym lasu do DGLP, 
PSP oraz środków masowego przekazu.

• Koordynowano działania związane z funk-
cjonowaniem sieci radiokomunikacji ruchomej lą-
dowej Lasów Państwowych.

• Uczestniczono w pracach legislacyjnych z za-
kresu ochrony przeciwpożarowej lasu. W trakcie 
projektu pracownicy LOPL uczestniczyli w pracach 
legislacyjnych związanych z nowelizacją Rozporzą-
dzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 
r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia 
przeciwpożarowego lasu (Dz.U. nr 58, poz. 405) 
oraz Rozporządzenia Ministerstwa Transportu i Bu-
downictwa z dnia 15 marca 2013 r., zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie od-
ległości i warunków dopuszczających usytuowanie 
drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej 
i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii 
kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymy-
wania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpo-
żarowych (Dz.U. 2013, poz. 435). Uczestniczono 
również w przygotowaniu Załącznika nr 2 do zno-
welizowanego porozumienia pomiędzy Ministrem 
Obrony Narodowej a Ministrem Środowiska, okre-
ślającego metodę alarmowego ustalania stopnia 
zagrożenia pożarowego lasu na potrzeby wojska.

• Zbierano i analizowano bieżące światowe in-
formacje o tendencjach rozwojowych w zakresie 
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rozwiązań technicznych i technologicznych doty-
czących wykrywania i zwalczania pożarów lasu. 
W okresie realizacji projektu zbierano i analizowano 
informacje o nowych innowacyjnych rozwiązaniach, 
służących do ochrony przeciwpożarowej lasu.

• Śledzono informacje handlowe o nowo-
ściach dotyczących sprzętu, środków gaśniczych, 
środków łączności, aparatury kontrolno-pomiaro-

wej nieodzownych do wykonywania zadań obli-
gatoryjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej 
lasu, podnoszących jej efektywność i zmniejsza-
jących koszty funkcjonowania.

• Wykonywano badania nowych rozwiązań 
sprzętowych i technologii oraz ocen ich przydat-
ności do stosowania w ochronie przeciwpożaro-
wej lasu.

500401: opracowanie ekologiczno-hodowlanych metod pielęgnacji i kształtowania upraw i młod-
ników na terenach poklęskowych w Beskidach. Okres realizacji: 2013-2016; zakład wiodący: 
Zakład Lasów Górskich; zakłady współpracujące: Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych, 
Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego; ze-
spół autorski: dr inż. Sławomir ambroży, prof. dr hab. Stanisław Niemtur, dr inż. Jan Matras, 
dr inż. tadeusz Zachara, dr inż. Marzena Niemczyk, dr inż. Józef wójcik, dr inż. Marcin Jachym, 
dr inż. Elżbieta Chomicz-Zegar, mgr inż. Mariusz Kapsa, mgr inż. Miłosz Mielcarek.

Podjęte badania miały na celu określenie zróż-
nicowania odnowień na terenach poklęskowych 
powstałych po rozpadzie drzewostanów świerko-
wych w Beskidach i opracowanie postępowania 
hodowlanego, w tym metod pielęgnacji, dostoso-
wanych do stwierdzonego zróżnicowania.

Badaniami objęte zostały odnowienia, wystę-
pujące na powierzchniach powstałych po rozpa-
dzie świerczyn na terenach Beskidu Śląskiego 
i Żywieckiego. Skalę problemu obrazują badania 
przeprowadzane za pomocą lotniczego skanowa-
nia laserowego. Wykazały one niemal 14,4 tys. 
ha upraw i młodników na obszarach poklęsko-
wych w Beskidach. Prace terenowe obejmowały 
lustracje mające na celu stwierdzenie zróżnico-
wania odnowień pod względem składu gatunko-
wego, ich rozwoju i występujących uszkodzeń, 
wybór obiektów reprezentujących to zróżnicowa-
nie, założenie w nich powierzchni badawczych 
oraz wykonanie obserwacji i pomiarów.

Stwierdzono znaczne zróżnicowanie odno-
wień na powierzchniach poklęskowych. Wyróżnio-
no cztery ich kategorie o charakterze grup funkcjo-
nalnych: (I) inicjalne stadia odnowień naturalnych 
przy silnym zachwaszczeniu; (II) odnowienia, 
w których dominują gatunki pionierskie (brzoza, 
jarzębina); (III) pochodzące z naturalnego obsie-
wu odnowienia z dominującym świerkiem oraz 
(IV) odnowienia sztuczne z udziałem jodły, buka, 
modrzewia i innych gatunków drzew. Stwierdzo-
ne zbiorowiska i zespoły roślinności potencjalnej 
wskazują na potrzebę etapowego dochodzenia do 
właściwych im składów gatunkowych, mając na 
uwadze obecną strukturę gatunkową odnowień.

Spośród stwierdzonych czynników powodują-
cych uszkodzenia, dla rozwoju odnowień na po-
wierzchniach poklęskowych, największe znacze-
nie mają szkody abiotyczne (okiść, szadź, wiatr), 
głównie w partiach przygrzbietowych najwyż-

szych wzniesień. Duże znaczenie mają szkody 
powodowane przez zwierzynę płową. W najbar-
dziej ekstremalnej formie przybierają one cha-
rakter szkód nękających. Generalnie nieznaczne 
uszkodzenia powodowane przez szkodliwe owa-
dy i grzyby chorobotwórcze mogą mieć znacze-
nie lokalne. Wymienić tutaj można atakowanie 
przegęszczonych odnowień świerkowych przez 
grzyb Gremmeniella abietina. Narastającym pro-
blemem jest biczowanie wierzchołków podrostów 
świerkowych pod okapem brzóz.

Przeprowadzone badania fluorescencji chloro-
filu wykazały zróżnicowanie odnowień pod wzglę-
dem żywotności. Miało to swoje odzwierciedlenie 
w odpowiednio różnym potencjale wzrostowym.

Próby sztucznego odnawiania gatunków pio-
nierskich przeprowadzone w trudnych warunkach 
siedliskowych wysokich położeń górskich wska-
zały na trudności, na które może napotkać taka 
metoda ich wprowadzania. Dlatego konieczne jest 
wykorzystywanie osłony wszystkich powstałych 
spontanicznie odnowień gatunków pionierskich.

Uzyskane wyniki badań dotyczących mineral-
nego żywienia odnowień na powierzchniach po-
klęskowych wskazują na zaburzenia, które mogą 
być przyczyną obniżenia żywotności takich ga-
tunków w odnowieniach jak świerk, jodła i dagle-
zja. Stwierdzono fitomelioracyjną rolę gatunków 
liściastych, która może wyrażać się w dostarcza-
niu ze ściółką do gleby większych ilości węgla, 
azotu i fosforu.

Inicjalne stadia odnowień naturalnych świer-
ka, powstające w trudnych warunkach silnego 
zachwaszczenia, w porównaniu do innych ga-
tunków, charakteryzują się stosunkowo wysoką 
stabilnością liczebności. Znaczną wrażliwość na 
ekstremalnie trudne warunki wykazuje najmłod-
sze pokolenie sztucznie wprowadzanego buka. 
Nasadzenia limbowe rozwijają się pomyślnie pod 
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warunkiem zastosowania materiału sadzeniowe-
go wysokiej jakości.

Istotne, z punktu widzenia odnowień powsta-
jących spontanicznie lub celowo wprowadzanych 
pod okap gatunków pionierskich, jest prowadze-
nie cięć w górnej warstwie drzew. Przeprowadzo-
ne doświadczenia wykazały gwałtowną ekspan-
sję odrośli z pniaków po całkowitym usunięciu 
brzozy. Cięcia wykonywane w warstwie brzóz 
górujących nad odnowieniem świerkowym mogą 
mieć istotny wpływ dopiero na wieloletni przyrost 
wysokości świerków. Na tak bogatych siedliskach, 
przy generalnie znacznych rocznych przyrostach 
wysokości świerków, pewne ograniczenie wie-
loletniego przyrostu tego gatunku na wysokość 
może być zjawiskiem korzystnym, zmniejszając 
podatność drzew na szkody atmosferyczne.

Stabilny rozwój charakteryzował odnowienia 
występujące wraz z jarzębiną, w trudnych warun-
kach wysokich położeń górskich.

Występujące w trudnych warunkach wysokich 
położeń górskich odnowienia świerkowe, wzrasta-
jące początkowo z osłoną sztucznie wprowadzo-
nego modrzewia, wymagają obecnie sukcesywne-
go, rozłożonego na etapy w zależności od potrzeb, 
usuwania uszkodzonych modrzewi. Wczesne roz-
luźnianie zwarcia odnowień świerkowych jest tak-
że konieczne ze względu na możliwość wystąpie-
nia infekcji grzybowych.

Metody pielęgnacji odnowień bukowych 
z udziałem świerka uzależnione są od ich lokali-
zacji w strefie permanentnych uszkodzeń powo-
dowanych przez śnieg lub poza tą strefą. W stre-

fach uszkodzeń cięcia pielęgnacyjne powinny 
się ograniczać do ewentualnego usuwania naj-
bardziej uszkodzonych drzew. Poza tymi stre-
fami wzajemne relacje mieszanych odnowień 
świerkowo-bukowych wymagają konsekwent-
nego popierania buków, poprzez ograniczanie 
cięciami konkurencji ze strony ekspansywnych 
świerków.

Konsekwencji w popieraniu jodły wymaga 
kształtowanie wzajemnych relacji pomiędzy tym 
gatunkiem i świerkiem w odnowieniach miesza-
nych. Cięcia powtarzane w miarę potrzeb co kilka 
lat powinny sprzyjać budowaniu długich, moc-
nych koron jodeł. Równocześnie jednak należy 
dbać o pozostawianie, jako przyszłej domieszki 
w drzewostanie jodłowym, dorodnych egzempla-
rzy świerków.

Wprowadzone na żyzne siedliska odnowie-
nia sosnowe, pochodzące od górskich ekotypów 
tego gatunku, charakteryzowały się znacznymi 
przyrostami wysokości. Może to sprzyjać w przy-
szłości szkodom wywoływanym przez okiść.

Zdolność konkurowania odnowień dagle-
zjowych z innymi gatunkami (świerk, jodła) oraz 
brak szczególnych wymagań odnośnie do reżimu 
cięć pielęgnacyjnych sprawiają, że wprowadza-
nie tego gatunku może stanowić alternatywne 
rozwiązanie w zagospodarowaniu powierzchni 
poklęskowych. Zakres wprowadzania dagle-
zji należy ograniczać głównie ze względu na jej 
obce pochodzenie, unikając przede wszystkim 
obszarów mających obwarowania ze względu na 
szczególne walory przyrodnicze.

500403: ocena zagrożenia górskich drzewostanów nasiennych i drzew doborowych jodły i świer-
ka przez zgniliznę odziomkową bezinwazyjną metodą tomografii komputerowej. Okres reali-
zacji: 2013-2016; zakład wiodący: Zakład Lasów Górskich; zakłady współpracujące: Zakład Ho-
dowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych, Laboratorium Biologii Molekularnej; zespół autorski: dr inż. 
Elżbieta Chomicz-Zegar (kierownik projektu), prof. dr hab. Stanisław Niemtur, dr inż. Jan Matras, 
dr hab. Justyna Nowakowska, dr inż. Sławomir ambroży, Jolanta Bieniek, mgr Małgorzata 
Borys, mgr inż. Mariusz Kapsa, dr inż. Marcin Klisz, dr inż. agata Konecka, dr inż. anna 
tereba.

Celem badań było określenie stopnia uszkodze-
nia przez zgniliznę odziomkową drzew matecz-
nych jodły i świerka w górskich drzewostanach 
nasiennych, z zastosowaniem nowej, bezinwa-
zyjnej metody diagnostycznej – tomografii aku-
stycznej. Ideą badań było ogólne rozpoznanie 
wielkości problemu zgnilizny odziomkowej wśród 
drzew matecznych jodły i świerka, jak również 
szczegółowe określenie zróżnicowania pomiędzy 
poszczególnymi drzewami w zakresie uszkodze-
nia przez zgniliznę.

Badaniami tomograficznymi objęto 110 drzew 
matecznych jodły oraz 42 drzewa mateczne 

świerka z terenu 12 górskich nadleśnictw re-
gionalnych dyrekcji LP w Katowicach, Krakowie 
i Krośnie. Za pomocą tomografu akustycznego 
Picus Sonic określono rozmiar zgnilizny na prze-
kroju poprzecznym pnia każdego drzewa w czę-
ści odziomkowej. Na podstawie udziału drewna 
zdrowego i uszkodzonego na tomogramach, 
badane drzewa mateczne zostały sklasyfikowa-
ne jako drzewa zdrowe lub drzewa uszkodzone 
przez zgniliznę. Grupy drzew zdrowych i uszko-
dzonych przez zgniliznę zostały porównane pod 
względem następujących parametrów jakości 
nasion: żywotności, zdolności kiełkowania i masy 
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tysiąca nasion. Przeprowadzono także korelacyj-
ne badania genetyczne, porównujące polimor-
fizm sekwencji mikrosatelitarnych DNA w grupie 
drzew zdrowych i uszkodzonych przez zgniliznę. 
Korzystając z informacji dostępnych w rejestrze 
drzew matecznych, określono ponadto związek 
pomiędzy wiekiem drzew i wielkością uszkodze-
nia przez zgniliznę odziomkową.

Wyniki pomiarów akustycznych wskazały, że 
zgnilizna odziomkowa w różnym stadium rozwo-
ju występuje w znacznej części badanych drzew 
matecznych (63% badanych jodeł oraz 45% 
badanych świerków). Biorąc pod uwagę wyniki 
wcześniejszych badań tomograficznych, badane 
drzewa mateczne charakteryzowały się jednak 
większą niż przeciętna zdrowotnością w zakresie 
występowania zgnilizny odziomkowej. Zarejestro-
wany rozmiar uszkodzenia przez zgniliznę był 
podobny u jodły i świerka. Nie stwierdzono rów-

nież istotnych różnic w tym zakresie pomiędzy 
nadleśnictwami. W przypadku jodły, drzewa zdro-
we charakteryzowały się wyższymi parametra-
mi jakości nasion niż drzewa uszkodzone przez 
zgniliznę. U świerka nie stwierdzono podobnych 
zależności. Nie zidentyfikowano znaczących 
różnic na poziomie struktury mikrosatelitarnego 
DNA pomiędzy grupami drzew o różnej podatno-
ści na uleganie zgniliźnie odziomkowej, stwier-
dzonej w badaniach tomograficznych. Stopień 
uszkodzenia drzew matecznych przez zgniliznę 
wzrastał wraz z wiekiem drzew, zarówno u jodły, 
jak i u świerka. Jednocześnie stwierdzono duże 
zróżnicowanie osobnicze w zakresie podatności 
drzew na uleganie zgniliźnie odziomkowej. Iden-
tyfikacja drzew, których drewno nie uległo rozkła-
dowi, może być wstępem do dalszych badań nad 
wyjaśnieniem podłoża tej odporności, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem czynnika genetycznego.

500404: określenie zdolności retencyjnych drzewostanów głównych gatunków lasotwórczych. 
Okres realizacji: 2013-2016; zakład wiodący: Zakład Ekologii Lasu; zakłady współpracujące: Za-
kład Zarządzania Zasobami Leśnymi, UR w Krakowie – Zakład Inżynierii Leśnej, BULiGL Oddz. 
w Białymstoku; zespół autorski: dr inż. andrzej Boczoń (kierownik projektu), dr inż. anna 
Kowalska, dr inż. Magdalena Janek, dr inż. Małgorzata Dudzińska, mgr inż. Michał wróbel, 
dr hab. inż. Jarosław Kucza, dr inż. Anna Ilek, prof. dr hab. inż. Józef Suliński, dr inż. Marek Ksepko.

Celem przeprowadzonych badań było określenie 
zdolności retencyjnych drzewostanów głównych 
gatunków lasotwórczych poprzez rozpoznanie 
poszczególnych składowych obiegu wody w eko-
systemach leśnych w aspekcie ochrony przed 
powodziami oraz prowadzenia gospodarki leśnej 
w warunkach występowania susz jako następ-
stwa zmian klimatu.

Zakres pracy obejmował szerokie spektrum 
badań, począwszy od laboratoryjnych wykony-
wanych na unikalnym stanowisku badawczym, 
dotyczących pojemności intercepcyjnej młodych 
drzew, roślinności runa, części roślin oraz warstw 
organicznych gleb, a także wyznaczenia zdolno-
ści retencyjnych poszczególnych podtypów gleb 
leśnych poprzez badania terenowe, obejmujące 
pomiary elementów obiegu wody w siedliskach 
leśnych z wyznaczeniem zamienności zasobów 
wód glebowych po badania modelowe dotyczące 
rozpoznania możliwości zastosowania różnych 
modeli do określania poszczególnych elementów 
bilansu wodnego warunkujących możliwości re-
tencjonowania wody w siedliskach leśnych oraz 
przeprowadzenie modelowania elementów obie-
gu wody z zastosowaniem wytypowanych modeli 
z zastosowaniem zaproponowanych rozwiązań 
modelowych, w których zmienność drzewosta-
nów oparto na wskaźniku ulistnienia LAI (leaf 
area index) wyznaczonym na podstawie lotnicze-

go skaningu laserowego (ALS). Wyniki obliczeń 
modelowych odniesiono do powierzchni leśnej 
poszczególnych regionalnych dyrekcji Lasów 
Państwowych i całego kraju na podstawie danych 
z Bazy Danych o Lasach.

Szeroki zakres prowadzonych badań umożli-
wił sformułowanie wielu wniosków:

1. Liście dębu i igły świerka żywych gałązek 
zanurzonych w wodzie nie absorbują wody, a ich 
wilgotność fizjologiczna zmienia się tak jak w po-
zostałych liściach i igłach na drzewku. W przy-
padku igieł sosny następuje absorpcja ilościowo 
oszacowana na około 13-14% ich suchej masy, 
wzrastająca przez okres około 20 godzin, po któ-
rym dalszy przebieg dynamiki wilgotności fizjolo-
gicznej upodabnia się do przebiegu w pozosta-
łych igłach na drzewku. Igły sosny mogą również 
absorbować wodę pochodzącą z rosy, a jej ilość 
oszacowano na 10% ich suchej masy.

2. Proporcja powierzchni listowia do po-
wierzchni pni i gałęzi zmienia się w miarę wzra-
stania drzewa. U wszystkich gatunków można 
zauważyć, że w początkowej fazie wzrostu wy-
stępuje kulminacja wartości tej proporcji, po czym 
przewaga powierzchni listowia w stosunku do tak 
zwanej korowej wyraźnie maleje.

3. Potencjalne możliwości absorpcji wody 
przez powierzchnię kory dębu i świerka są wy-
raźnie większe od kory sosny. Przebieg dynamiki 
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nasiąkliwości wskazuje, że w przypadku kory so-
sny i dębu jest ona w pierwszej fazie namaczania 
dużo bardziej gwałtowna niż u świerka. Widocz-
ną zależność absorpcji wody od średniej grubości 
kory należy wiązać również ze współczynnikiem 
rozwinięcia powierzchni kory, którego wartość za-
zwyczaj wzrasta wraz z wiekiem drzew.

4. Intercepcja drzewek martwych jest blisko 
dwukrotnie wyższa od intercepcji teoretycznej.

5. W przypadku igieł sosny, wielkość inter-
cepcji maksymalnej powinna być powiększona 
o wysokość intercepcji wynikającej z absorpcji, 
będącej funkcją suchej masy igieł oraz czasu 
trwania deszczu.

6. Analiza wyników jednoznacznie wskazu-
je na zależność wielkości intercepcji od czasu 
trwania opadu – im dłuższy opad tym większa 
intercepcja. Porównanie uzyskanych wyników 
z wartościami teoretycznymi wskazuje na słusz-
ność przyjętej hipotezy, mówiącej, że na żywych 
częściach roślin można określić potencjalne moż-
liwości intercepcyjne drzew.

7. Intercepcyjne właściwości świerków są po-
nad dwukrotnie większe niż sosen.

8. Możliwości intercepcyjne wskazują na róż-
nice między jeżyną a borówką. Borówka charak-
teryzuje się blisko 5-krotnie większą intercepcją 
niż jeżyna.

9. Wyniki badań wskazują, że natężenie opa-
du deszczu wpływa na właściwości retencyjne 
wierzchnich warstw gleb leśnych badanych drze-
wostanów. W monolitach sosnowych i świerko-
wych najwyższe przyrosty zapasu wody odno-
towano przy natężeniu opadu równym 6 mm·h-1, 
zaś najniższe przyrosty stwierdzono przy natęże-
niu 24 mm·h-1. W monolitach dębowych najniższe 
wartości przyrostu zapasu stwierdzono przy natę-
żeniu opadu równym 6 mm·h-1. Przy tym natęże-
niu odnotowano także najniższe wartości ubytku 
zapasu wody po pojedynczym opadzie. W przy-
padku monolitów sosnowych także nie stwierdzo-
no wpływu długości przerw między opadami na 
ich zdolności retencyjne.

10. Otrzymane wyniki sugerują, że wierzch-
nie poziomy gleb leśnych drzewostanów świerko-
wych i dębowych mogą utrzymywać stosunkowo 
duże zdolności retencyjne nawet przy długotrwa-
łych opadach deszczu.

11. Oznaczone na podstawie laboratoryjnego 
wyznaczania krzywej pF wielkości potencjalnej 
retencji użytecznej (PRU) dla poszczególnych 
zbadanych gleb wyniosły: gleby brunatne kwaśne 
– 171,0 mm; gleby brunatne właściwe – 188,4 
mm; gleby brunatne wyługowane – 165,3 mm; 
gleby bielicowe właściwe – 47,4 mm; gleby opa-
dowoglejowe właściwe – 165,6 mm; gleby płowe 

brunatne – 133,2 mm; gleby rdzawe bielicowe 
– 76,9 mm; gleby rdzawe właściwe – 115,3 mm; 
gleby rdzawe brunatne – 154,9 mm.

12. Na terenach z rosnącym ryzykiem wystę-
powania suszy prowadzenie hodowli lasu powin-
no uwzględniać właściwości wodne, a w szcze-
gólności retencyjne gleb. Obecnie w ramach 
jednego typu siedliskowego lasu sklasyfikowa-
ne są drzewostany rosnące na glebach o skraj-
nie różnych zdolnościach retencyjnych. Zgodnie 
z Bazą Danych o Lasach w ramach boru mie-
szanego świeżego ekosystemy występują na 
glebach bielicowych właściwych (195 tys. ha), 
ale także na glebach brunatnych, płowych, rędzi-
nach, czarnoziemach i czarnych ziemiach. Tak 
odmienne właściwości gleb będą skutkowały inną 
podatnością na występowanie stresu suszy.

13. Z zastosowanych 7 metod obliczania 
ewapotranspiracji potencjalnej wyróżniają się 
metody Hargreavesa i Makkinka. Obliczone 
tymi metodami wartości były najniższe i cha-
rakteryzowały się najmniejszym rozrzutem. Na 
większości powierzchni metoda Priestley-Taylor 
dawała najwyższe wyniki obliczania ETP, jedy-
nie w nadleśnictwach Chojnów i Bircza metody 
Penmana i Penmana-Shuttleworth osiągnęły 
jeszcze wyższe wartości.

14. Wyznaczone równania redukujące ewa-
potranspirację potencjalną do ewapotranspiracji 
wskaźnikowej we wszystkich przypadkach do-
brze zbliżyły wyniki obliczeń do wartości wyzna-
czonych na podstawie pomiarów. Bardzo duża 
zgodność dotyczy przede wszystkim wartości 
średniej (a więc i sumy) oraz zakresu: średnia 
± odchylenie standardowe. Największe różnice 
dotyczą wartości skrajnych. Można więc się spo-
dziewać, że po zastosowaniu współczynników 
korygujących utracona zostanie możliwość iden-
tyfikacji maksymalnie wysokich wartości ETo.

15. Badania modelowe z zastosowaniem 
modelu Plant Water pokazały duże znaczenie, 
jakie ma pobór wody przez roślinność dna lasu 
w drzewostanach sosnowych. Obliczony łączny 
średni dobowy pobór wody przez roślinność runa 
leśnego i drzewostanu sosnowego dwóch warstw 
wyniósł 2,44 mm, przy czym udział drzewostanu 
wyniósł 64%, a runa 36%.

16. Weryfikacja modeli intercepcji przepro-
wadzona na danych empirycznych zebranych dla 
opadów w drzewostanach typowych dla warunków 
Polski wskazuje, że preferowanym modelem ze 
względu na dokładność prognozy intercepcji jest 
model Liu dla serii opadów. W obu wersjach: gdy 
pojemność wodną koron określono metodą regresji 
liniowej (S wg Klaassena) oraz metodą użytą w mo-
delu Kondo (Smax wg Komatsu) model sprawnie 
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przewidywał wielkość intercepcji. Obie wartości wy-
kazują istotną korelację (R=0,77; p≤0,05).

17. Na podstawie obliczeń modelowych dla 699 
drzewostanów za pomocą modelu określono, że:

a) w drzewostanach sosnowych dla udziału 
gatunku panującego nie wykryto istotnych róż-
nic w wielkości intercepcji określonej na podsta-
wie modelu, natomiast szereg istotnych różnic 
(p≤0,01) wykryto pomiędzy drzewostanami so-
snowymi zróżnicowanymi pod względem wieku. 
Przeciętna intercepcja w drzewostanach młod-
szych klas wieku: II i III wyniosła odpowiednio 
37,3% i 37,6% (mediana) i nie różniła się istotnie 
w obrębie tej grupy wiekowej, natomiast była istot-
nie niższa niż w drzewostanach VI klasy wieku. 
Istotne różnice nie wystąpiły pomiędzy starszymi 
drzewostanami (IV, V i VI klasa wieku, wielkość 
intercepcji odpowiednio 37,9%, 37,6% i 38,3%);

b) w drzewostanach sosnowych istotne róż-
nice intercepcji wystąpiły przede wszystkim mię-
dzy siedliskami borowymi a lasowymi. Intercep-
cja była istotnie (p≤0,05) wyższa na siedliskach 
lasowych: LMw, Lśw, LMśw, (mediana odpo-
wiednio 38,2%, 38,6%, 38,6%) niż na borowych: 
Bśw, BMw i BMśw (mediana odpowiednio 35,9%, 
37,2%, 37,4%);

c) gleba była czynnikiem różnicującym wiel-
kość intercepcji drzewostanów sosnowych. Drze-
wostany na bielicach właściwych charaktery-
zowały się istotnie niższą intercepcją (mediana 
36,7%) niż na pozostałych podtypach gleb (me-
diany w zakresie od 37,3% do 38,6%). Ponadto 
wyróżniono dwie jednorodne pod względem in-
tercepcji grupy: z niższą intercepcją: RDb – RDw 
– Bgw – Gw i z wyższą intercepcją: RDbr – BRk 
– BRwy – Pbr – Pw – OGw;

d) intercepcja w drzewostanach liściastych 
różniła się istotnie (p≤0,05) w zależności od 
gatunku panującego, typu siedliskowego lasu, 
udziału gatunku panującego i klasy wieku. Naj-
większa intercepcja wystąpiła w drzewostanach 
lipowych (mediana 40,4%), również dość wyso-
ka była w buczynach (mediana 40,1%). W drze-
wostanach, gdzie największy udział miały olsza 
i dąb, przeciętna intercepcja wyniosła odpowied-
nio 39,6% i 39,8%, zaś niższa była w drzewosta-
nach brzozowych i akacjowych (mediana odpo-
wiednio 39,1% i 38,6%). Grupy drzewostanów 
o niskiej (Brz i Ak), średniej (Db i Ol) i wysokiej in-
tercepcji (Lp i Bk) różniły się istotnie między sobą, 
natomiast w obrębie tych grup nie występowały 
istotne różnice pod względem intercepcji;

e) typ siedliskowy lasu miał znaczenie dla 
wielkości retencji w drzewostanach sosnowych. 
Retencja rosła w miarę wzrostu żyzności siedlisk. 
Najniższą retencję (mediana 387 mm) stwierdzo-

no na siedlisku boru mieszanego świeżego, na-
stępnie na siedlisku boru mieszanego świeżego 
(mediana 426 mm) i boru mieszanego wilgotnego 
(mediana 432 mm). Najwyższa retencja wystąpiła 
na siedlisku lasu świeżego (mediana 549 mm), 
dość wysoka była również na siedlisku lasu mie-
szanego wilgotnego (mediana 522 mm). Różnice 
zdolności retencyjnych między typami siedlisko-
wymi lasu były przeważnie istotne (p≤0,05), nie 
stwierdzono natomiast różnic retencji między bo-
rem mieszanym wilgotnym a borem mieszanym 
świeżym, ani lasem mieszanym świeżym;

f) zarówno ewapotranspiracja wskaźnikowa 
(ETo) jak i aktualna (AET) wykazywały istotny 
związek z typem siedliskowym lasu i klasą wieku 
w drzewostanach sosnowych. Występowała rów-
nież istotna interakcja dla obu tych parametrów po-
między typem siedliskowym lasu a wiekiem drze-
wostanu, szczególnie zauważalna na siedlisku 
boru świeżego. W borze świeżym istotna różnica 
dla obu: ETo i AET wystąpiła między grupą drze-
wostanów II-IV klasy wieku a grupą drzewostanów 
starszych (V-VI klasy wieku). Oba parametry na 
siedlisku Bśw malały w miarę wzrostu wieku drze-
wostanów, natomiast stosunek AET/ETo wzrastał, 
zbliżając się do jedności w drzewostanach najstar-
szej badanej klasy wieku. Ogólnie w drzewosta-
nach sosnowych występowała istotna różnica 
(p≤0,05) w wielkości ETo, AET oraz stosunku AET/
ETo pomiędzy siedliskami borowymi (Bśw, BMśw, 
BMw) a siedliskami lasowymi (LMśw, Lśw, LMw);

g) retencja była w istotnym stopniu zróżnico-
wana w drzewostanach sosnowych różniących 
się pod względem podtypu gleby. Ekosystemy so-
snowe rosnące na glebach najuboższych, lekkich, 
typowych dla siedlisk borowych charakteryzowały 
się gorszymi zdolnościami retencyjnymi w stosun-
ku do gleb cięższych, zasobnych, charakterystycz-
nych dla żyźniejszych siedlisk lasowych;

h) na wielkość retencji w drzewostanach dę-
bowych miały wpływ przede wszystkim typ siedli-
skowy lasu i klasa wieku. Retencja rosła w mia-
rę zwiększania się żyzności. Niska była w borze 
mieszanym świeżym i lesie mieszanym świeżym 
(mediana odpowiednio 426 mm i 462 mm) i istot-
nie różniła się na tych siedliskach od pozostałych 
typów siedliskowych lasu. Las mieszany wilgotny 
(mediana 545 mm) nie różnił się istotnie od lasu 
mieszanego świeżego i lasu świeżego (mediana 
528 mm) pod względem retencji, natomiast wyso-
ka retencja w lesie wilgotnym (mediana 582 mm) 
istotnie różniła go od innych siedlisk;

i) wiek miał wpływ na wielkość retencji: drze-
wostany dębowe najstarsze, VIII klasy wieku, 
charakteryzujące się najwyższą retencją (media-
na 574 mm) istotnie różniły się od drzewostanów 
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młodszych, w których retencja przyjmowała prze-
ciętnie wartości 514 mm – 517 mm;

j) gleby znacząco różnicowały zdolności reten-
cyjne drzewostanów dębowych. Wyróżnia się dwie 
jednorodne grupy drzewostanów dębowych ro-
snące, nieróżniące się w obrębie grup pod wzglę-
dem właściwości retencyjnych. Do pierwszej grupy 
należą drzewostany na glebach słabych: Bgw, Bw, 
RDb, RDw, Pbr i Pw o retencji w zakresie 367 mm 
– 491 mm. Drugą grupę stanowią drzewostany na 
glebach o wysokich zdolnościach retencyjnych: 
RDbr, BRwy, OGw, BRK, Mrms, MRw i Gw, na któ-
rych wartość retencji waha się przeciętnie od 540 
mm do 607 mm. Drzewostany pierwszej grupy wy-
kazują istotne niższe wartości retencji względem 
drzewostanów drugiej grupy;

k) porównanie drzewostanów liściastych 
zbudowanych przez różne gatunki liściaste wy-
kazało, że najwyższa retencja jest w drzewosta-
nach olszowych (mediana 566 mm), w lipowych, 
bukowych i dębowych przyjmowała wartości po-
średnie (mediana odpowiednio 537 mm, 525 mm 
i 514 mm), była zaś stosunkowo niska w drze-
wostanach brzozowych i robiniowych (mediana 
odpowiednio 456 mm i 454 mm). Klasa wieku nie 
była czynnikiem istotnie różnicującym wielkość 
intercepcji, również wpływ udziału gatunku panu-
jącego okazał się znikomy. Większe znaczenie 
(istotne przy p≤0,01) miały: skład gatunkowy oraz 
typ siedliskowy lasu.

18. Wykonane oszacowanie wielkości reten-
cji dla ekosystemów leśnych będących w zarzą-
dzie PGL Lasy Państwowe wykazało, że:

a) grunty mają zdolność do retencjonowania 
w warstwie do 1 metra głębokości łącznie ponad 
8,5 mld m3 wody. Największa ilość wody może być 
zatrzymana na terenie RDLP w Szczecinie – 745 
mln m3, a najmniej w RDLP w Warszawie – 197 
mln m3. Największe znaczenie w retencjonowaniu 
wody w skali kraju mają gleby zajmujące najwięk-
szą powierzchnię, czyli gleby rdzawe, które łącz-
nie mogą zatrzymać blisko 3,7 mld m3 wody;

b) łącznie w drewnie drzew stojących znajdu-
je się ponad 731 mln m3 wody. Największa obję-
tość wody znajduje się w drewnie sosny (i mo-
drzewia) łącznie ponad 515 mln m3. Tak duża 
objętość wody w drewnie tych gatunków wynika 
głównie z udziału drzewostanów sosnowych w la-
sach Polski. Blisko 50 mln m3 magazynują łącz-
nie dęby, wiązy, klony i jawory. Drugim gatunkiem 
iglastym magazynującym największą objętość 
wody jest świerk, w drewnie którego znajduje się 
ponad 45 mln m3. Łącznie gatunki iglaste zawie-
rają ponad 592,5 mln m3, natomiast gatunki liścia-
ste ponad 139 mln m3 wody;

c) w przypadku przeprowadzonych badań 
oszacowana w dobrych warunkach opadowych 
średnioroczna retencja wody w glebie wynikają-
ca z wielkości parowania wynosiła w poszcze-
gólnych regionalnych dyrekcjach LP od ponad 
2800 mln m3 na terenie RDLP w Szczecinie 
do najniższych wartości w RDLP w Krakowie 
i RDLP w Warszawie, gdzie wartość ta wynosiła 
odpowiednio 764 mln m3 i 814 mln m3. W ska-
li całego kraju wartość sumaryczna osiągnęła 
31,5 mld m3 zatrzymanej wody;

d) oszacowanie w dobrych warunkach opa-
dowych w skali całego kraju wykazało, że śred-
nio rocznie na terenach leśnych zatrzymywanych 
w procesie intercepcji może być blisko 19 mld m3 
wody. Największa średnioroczna intercepcja zo-
stała oszacowana dla RDLP w Szczecinie – 1680 
mln m3, a powyżej 1500 mln m3 także w RDLP 
w Szczecinku, RDLP w Olsztynie, RDLP w Bia-
łymstoku i RDLP w Katowicach. Najmniejszą zdol-
nością intercepcji (poniżej 500 mln m3) wykazały 
się RDLP w Warszawie i RDLP w Krakowie;

e) biorąc pod uwagę ilość zatrzymywanej 
wody w procesie intercepcji i w wymianie mię-
dzy glebą a atmosferą objętość retencjonowanej 
w ten sposób wody rocznie przez wszystkie eko-
systemy leśne w zarządzie PGL LP może osiągać 
wartość około 50 mld m3 przy dobrych warunkach 
opadowych.

500406: tempo i kierunki sukcesji regeneracyjnej w różnych typach zbiorowisk leśnych na te-
renach pohuraganowych w Puszczy Białowieskiej w okresie 30 lat na przykładzie stałych 
powierzchni badawczych IBL. Okres realizacji: 2013-2016; Zakład Lasów Naturalnych; zespół 
autorski: dr hab. Rafał Paluch (kierownik projektu), mgr inż. Radosław Gawryś, mgr inż. Karolina 
Gabrysiak, Kazimierz Borowski.

Celem badań było: 1) określenie zmian składu ga-
tunkowego roślinności zbiorowisk leśnych (drze-
wostanów, runa) wskutek huraganu po upływie 
30 lat w warunkach braku ingerencji człowieka, 2) 
określenie i porównanie tempa zmian i kierunku 
sukcesji regeneracyjnej w warunkach bez inge-
rencji człowieka i w lasach gospodarczych, 3) po-

równanie składu roślinności ze składem modelo-
wym w badanych zbiorowiskach leśnych, 4) ocena 
przyrodnicza i gospodarcza regeneracji różnych 
typów młodych ekosystemów leśnych o charakte-
rze naturalnym i półnaturalnym po upływie 30 lat.

Dla realizacji celów badań odtworzono 20 
stałych powierzchni badawczych założonych 
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w 1983 r., po wstępnej inwentaryzacji skutków 
huraganu (obejmującej m.in. cały obszar Re-
zerwatu Ścisłego Białowieskiego PN), we frag-
mentach drzewostanów, w których co najmniej 
30% drzew uległo zniszczeniu. Wielkość pod-
stawowej powierzchni próbnej wynosiła 50x50 
m. Poza drzewostanem, badaniami objęto 
także roślinność runa leśnego, wykorzystując 
w tym celu powierzchnię o wymiarach 20x20 
m (zdjęcie fitosocjologiczne metodą Braun-B-
lanqueta). Powierzchnie te były założone głów-
nie w rezerwatach przyrody i Białowieskim PN. 
W latach 2013-2015 powtórzono wspomniane 
badania oraz założono nowe powierzchnie ba-
dawcze na terenach pohuraganowych w lasach 
zagospodarowanych.

Na podstawie przeprowadzonych badań sfor-
mułowano następujące wnioski:

1. W zbiorowiskach leśnych rozwijających się 
na powierzchniach pohuraganowych po upływie 
30 lat sukcesja regeneracyjna przebiegała w róż-
nym tempie i przybierała różne kierunki.

• W grądach typowych, czyśćcowych, mur-
szowych i turzycowych dominowała fluktuacja, 
czyli odtworzenie tego samego lub zbliżonego 
zbiorowiska leśnego. W Puszczy Białowieskiej 
zbiorowiska te najszybciej regenerowały, osią-
gając znaczne pokrycie warstwy drzew powyżej 
70%. Warstwy te były złożone głównie z grabu 
lub lipy i grabu, gatunków, które nie mają obec-
nie żadnych problemów ze skutecznym odnowie-
niem. Inne gatunki odnowiły się bardzo słabo np. 
klon, a w przypadku niektórych stwierdzono zu-
pełny brak odnowieni (np. dąb, jesion). Nastąpiła 

pełna regeneracja wszystkich warstw fitocenzy, 
w tym runa.

• Regeneracja częściowa z zachowaniem 
pierwotnego, ale nieco zmienionego zbiorowiska 
leśnego (bór świeży, bór wilgotny, bór mieszany 
wilgotny, bór mieszany świeży i łęg olszowo-jesio-
nowy). W większości wymienionych zbiorowisk 
zaobserwowano wkraczanie do dolnych warstw 
drzewostanu grabu o mniejszym lub większym 
pokryciu, co może zainicjować zmiany jakościo-
we w kierunku grądowienia siedlisk.

• Sukcesja kreatywna – znaczne zmiany jako-
ściowe w składzie gatunkowym roślinności zbio-
rowiska, w wyniku których następuje konieczność 
modyfikacji poprzedniej diagnozy fitosocjologicz-
nej (świerczyna na torfie, las bagienny świerko-
wo-olszowy).

2. Istotne zmiany warunków ekologicznych 
wnętrza lasu (określone za pomocą ekologicz-
nych liczb wskaźnikowych) wystąpiły na niektó-
rych analizowanych siedliskach np. w lesie mie-
szanym bagiennym, grądzie miodownikowym 
i borze mieszanym świeżym. W pozostałych po-
staciach grądów warunki ekologiczne charaktery-
zowały się dużą stabilnością.

Powierzchnie pohuraganowe cechowały się 
dominacją odnowienia grabu, rzadziej lipy. Nie-
wielki udział w odnowieniach miały gatunki wcze-
snosukcesyjne np. brzoza lub osika. Brakowało 
zupełnie nalotów i podrostów ważnych z punktu 
widzenia różnorodności biologicznej gatunków: 
sosny i dębu. Na powierzchniach zagospodaro-
wanych gatunki te były gatunkami panującymi, 
wprowadzonymi sztucznie przez człowieka.

500415: Zasady prowadzenia gospodarki leśnej dla terenów zagrożonych przez wiatr. Okres reali-
zacji: 2014-2016; Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi; zespół autorski: prof. dr hab. Arkadiusz 
Bruchwald (kierownik projektu), dr hab. Elżbieta Dmyterko.

Stosując model wzrostu drzewostanu, powiąza-
ny z modelem ryzyka uszkodzenia drzewostanu 
przez wiatr, można symulować rozmiar użytkowa-
nia rębnego i korelować go z miernikiem zagroże-
nia lasów nadleśnictwa. Umożliwiło to weryfikację 
sformułowanych wcześniej 7 zasad prowadzenia 
gospodarki leśnej dla terenów zagrożonych przez 
wiatr, co jest głównym celem pracy.

Weryfikowane zasady:
Zasada 1. Nie należy przetrzymywać zbęd-

nych zapasów na pniu, zwłaszcza gdy dotyczą 
one drzewostanów rębnych.

Zasada 2. Przy naborze drzewostanów do 
planu cięć rębnych, w pierwszej kolejności nale-
ży uwzględniać drzewostany, które charaktery-
zują się najwyższymi wartościami współczynni-
ka ryzyka uszkodzenia, określonymi modelem, 

a szczególnie tworzące skupiska drzewostanów 
wysokiego ryzyka.

Zasada 3. W nadleśnictwach o bardzo wyso-
kim udziale powierzchni drzewostanów charakte-
ryzujących się wysokimi wartościami współczyn-
nika ryzyka uszkodzenia należy obniżyć wiek 
rębności i tym samym zwiększyć etat użytkowa-
nia rębnego.

Zasada 4. Gdy wiatr wyrządzi duże szkody 
w nadleśnictwie, wówczas w następnych latach 
należy w pełnym zakresie realizować cięcia rębne, 
a nawet rozważyć możliwość obniżenia wieku ręb-
ności i tym samym zwiększyć rozmiar cięć rębnych.

Zasada 5. W nadleśnictwach o wysokim mier-
niku zagrożenia lasu należy zaniechać stosowa-
nia rębni gniazdowych, a przynajmniej skrócić 
okres ich realizacji w drzewostanie.
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Zasada 6. Tam gdzie jest to możliwe, należy 
tworzyć drzewostany mieszane z dużym udzia-
łem gatunków drzew liściastych.

Zasada 7. W drzewostanach o wysokim współ-
czynniku ryzyka uszkodzenia należy przyspieszyć 
proces naturalnego odnowienia powierzchni.

Wymienione zasady zostały pozytywnie zwe-
ryfikowane.

Ważnym celem pracy było wykonanie oprogra-
mowania modelu wzrostu drzewostanu, sprzęgnię-
tego z modelem ryzyka uszkodzenia drzewosta-
nu przez wiatr. Za pomocą tego oprogramowania 
(w języku JAVA) przetwarza się dane pobierane 
z SILP i uzyskuje się istotne informacje o drze-
wostanach nadleśnictwa, w tym tabele klas wieku, 
gatunków drzew oraz typów siedliskowych lasu. 
Model umożliwia także uzyskiwanie miąższości 
i przyrostu miąższości, średniej pierśnicy i wysoko-
ści, czynnika zadrzewienia i stopnia zagęszczenia, 
bonitacji (wysokość górna drzewostanu w wieku 
100 lat), a także współczynnika ryzyka uszkodze-
nia drzewostanu przez wiatr i miernika zagrożenia 
lasu. Stosując model, można symulować rozwój 
drzewostanów nadleśnictwa, podając dla końca 
10-letnich okresów wymienione wyżej charaktery-
styki, a dla poszczególnych okresów, oprócz przy-
rostu miąższości, potencjalny rozmiar użytkowa-
nia rębnego i przedrębnego.

Przed oprogramowaniem modelu (firma TA-
XUS), sprawdzono i skorygowano niektóre jego 
procedury, opracowując:

• nowe funkcje wzrostu wysokości drzew, a na-
stępnie nowe krzywe do określania bonitacji drze-
wostanu, wykorzystując funkcję Cieszkowskiego,

• nowe wzory empiryczne pierśnicowych liczb 
kształtu, dotyczące grubizny strzały w korze i bez 
kory, drobnicy strzały i grubizny gałęzi, korygując 
tym samym procedurę obliczania miąższości drzew,

• nową procedurę pilności cięć rębnych, 
uwzględniając wiek drzewostanu, przyrost miąż-

szości i współczynnik ryzyka uszkodzenia drze-
wostanu przez wiatr,

• model miąższości złomów, wywrotów i po-
suszu, wprowadzając go do modelu ryzyka uszko-
dzenia drzewostanu przez wiatr (jako jedną z pro-
cedur modelu wzrostu drzewostanu).

W projekcie przeprowadzono również bada-
nia ważne dla praktyki leśnej i rozbudowujące 
model wzrostu drzewostanu, a obejmujące:

• szczegółową analizę metody BDq, a dla 
drzewostanów jodłowych Gór Świętokrzyskich 
ustalające, w zależności od bonitacji, cechy me-
tody: pierśnicowe pole przekroju, pierśnicę doce-
lową i współczynnik q;

• opracowanie założeń metody budowy skła-
du gatunkowego drzewostanu głównie dla tere-
nów górskich, sprawdzonej na przykładzie drze-
wostanów Beskidu Niskiego;

• ocenę stopnia zagrożenia przez wiatr drze-
wostanów Lasów Państwowych;

• hodowlano-przyrostową ocenę rębni złożo-
nych: stopniowych, gniazdowych i rębni przerę-
bowej, stwierdzając, że najbardziej narażone na 
intensywne wiatry są drzewostany zagospoda-
rowane rębniami gniazdowymi; zaproponowano 
nowe, korzystniejsze wieki rębności i nowy spo-
sób dochodzenia do etatu użytkowania rębnego;

• ocenę możliwości produkcyjnych regional-
nych dyrekcji LP w Gdańsku i Radomiu;

• ocenę stopnia uszkodzenia drzewosta-
nów bukowych, świerkowych i jodłowych Ziemi 
Kłodzkiej;

• analizę porównawczą wielkości cięć ręb-
nych i przedrębnych, ustalanych wg dotychcza-
sowych i nowych zasad.

Na szczególną uwagę zasługują wyniki ba-
dań, które doprowadziły do opracowania nowej 
wersji modelu wzrostu drzewostanu, sprzężone-
go z modelem ryzyka uszkodzenia drzewostanu 
przez wiatr.

500420: określenie warunków przekształcenia się pożaru pokrywy gleby w pożar całkowity w za-
leżności od siedliskowych typów lasu, składu gatunkowego i wieku drzewostanu. Okres 
realizacji: 2014-2016; Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu; zespół autorski: mgr inż. 
Mirosław Kwiatkowski, dr hab. Ryszard Szczygieł (kierownik projektu), mgr inż. Bartłomiej Kołakowski, 
Alina Klimczyk.

Celem pracy było opracowanie algorytmów umoż-
liwiających określenie możliwości przekształcenia 
się pożaru lasu w pożar całkowity w zależności od 
warunków siedliskowo-drzewostanowych oraz ak-
tualnie panujących warunków meteorologicznych.

Podstawą do opracowania algorytmów była 
klasyfikacja rodzajów pożarów wykonana z wy-
korzystaniem pakietu Statistica z zastosowaniem 
metody drzew klasyfikacyjnych – wyczerpujące-

go poszukiwania przedziałów jednowymiarowych 
C&RT. Klasyfikację przeprowadzono na podsta-
wie danych dotyczących pożarów w Lasach Pań-
stwowych w latach 2008-2015. W jej wyniku po-
dzielono wszystkie pożary na pięć klas:

Pożar pokrywy gleby – grupa pożarów wystę-
pująca w określonych warunkach, w których udział 
pożarów całkowitych w ogólnej liczbie pożarów 
jest czterokrotnie mniejszy od przeciętnej dla kraju;
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Najprawdopodobniej pożar pokrywy gleby 
– grupa pożarów występująca w określonych 
warunkach, kiedy udział pożarów całkowitych 
w ogólnej liczbie pożarów jest dwa do czterech 
razy mniejszy od przeciętnej dla kraju;

Pożar całkowity – grupa pożarów występu-
jąca w określonych warunkach, kiedy udział po-
żarów całkowitych w ogólnej liczbie pożarów jest 
czterokrotnie większy od przeciętnej dla kraju;

Najprawdopodobniej pożar całkowity – grupa 
pożarów występująca w określonych warunkach, 
gdy udział pożarów całkowitych w ogólnej liczbie 
pożarów jest dwa do czterech razy większy od 
przeciętnej dla kraju;

Nieokreślony rodzaj pożaru – pozostałe pożary.
Na podstawie grupy kontrolnej, jaką były 

wszystkie pożary z roku 2016, prawidłowość tej 
klasyfikacji została potwierdzona, co poparte zo-
stało blisko 90% trafnością ustalenia możliwości 
wystąpienia pożarów całkowitych. Na tej pod-
stawie opracowano algorytm, określający możli-
wości przekształcenia się pożaru pokrywy gleby 
w pożar całkowity. Algorytm ten, aby mógł być 
w sposób operacyjny stosowany w ochronie prze-
ciwpożarowej lasu, powinien być podstawą do 

modyfikacji oprogramowania wykorzystywanego 
w punktach alarmowo-dyspozycyjnych. Aplikacja 
ta na podstawie danych drzewostanowo-siedli-
skowych uzyskanych z systemu KSIPL dla miej-
sca powstania pożaru oraz danych z najbliższego 
meteorologicznego punktu pomiarowego powin-
na dostarczać informacji o możliwości powstania 
w danych warunkach pożaru całkowitego. Powin-
na ona również wskazywać ryzyko wystąpienia 
pożaru całkowitego w najbliższej odległości od 
miejsca pożaru.

Mimo bardzo dużej ilości danych, na podsta-
wie których przeprowadzono wszystkie analizy, 
pozostała pewna grupa pożarów, których nie uda-
ło się sklasyfikować do żadnej z grup, co wynika 
przede wszystkim z dużego zróżnicowania czyn-
ników wpływających na rozprzestrzenianie się 
pożarów. Ważne jest więc dalsze gromadzenie 
wiarygodnych informacji o pożarach w Krajowym 
Systemie Informacji o Pożarach Lasu oraz da-
nych z sieci meteorologicznych punktów pomia-
rowych, wykorzystywanych do ustalania zagro-
żenia pożarowego lasu. Pozwoli to w przyszłości, 
za kilka do kilkunastu lat, na powrót do tego typu 
analiz i dopracowanie opracowanego algorytmu.

500424: Efekt ekonomiczny szkód od zwierzyny w Lasach Państwowych. Okres realizacji: 2015-
2016; zakład wiodący: Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych; zakłady współpracujące: 
Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, Zakład Lasów Górskich, Zakład Ekologii Lasu, Zakład 
Lasów Naturalnych; zespół autorski: dr inż. Jan Łukaszewicz (kierownik projektu), dr inż. Elżbieta 
Chomicz-Zegar, dr inż. Wojciech Gil, mgr inż. Grzegorz Jakubowski, dr inż. Adam Kaliszewski, mgr 
inż. Mariusz Kapsa, mgr inż. Szymon Krajewski, dr hab. Rafał Paluch, mgr inż. Marek Pudełko, dr 
inż. Adam Sikora, mgr inż. Piotr Wrzesiński, mgr inż. Piotr Zajączkowski.

Celem projektu była kompleksowa ocena ekono-
miczna strat ponoszonych przez Lasy Państwowe 
na skutek szkód wyrządzanych przez zwierzynę 
w wybranych obiektach obejmujących wszystkie 
fazy rozwoju drzewostanów: uprawy, młodniki, 
drzewostany dojrzewające i dojrzałe.

Badania zrealizowano w latach 2015-2016. 
Analiza ekonomiczna została poprzedzona bada-
niami hodowlanymi na terenie leśnych komplek-
sów promocyjnych w nadleśnictwach: Wejherowo 
(RDLP w Gdańsku), Supraśl (RDLP w Białymstoku) 
i Żmigród (RDLP we Wrocławiu). Badania uzupełnia-
jące prowadzono w nadleśnictwach: Dretyń (RDLP 
w Szczecinku) i Nowe Ramuki (RDLP w Olsztynie). 
Prace obserwacyjne i pomiarowe przeprowadzono 
na 75 powierzchniach badawczych.

Praca składa się z części wstępnej poświęco-
nej analizie problemu, opisuje metodykę i zakres 
badań oraz z czterech załączników stanowiących 
odrębne opracowania:

• Hodowlane aspekty szkód wyrządzonych 
przez zwierzynę w uprawach, młodnikach, drze-

wostanach średnich klas wieku i w drzewosta-
nach dojrzałych;

• Określenie za pomocą analiz wyrzynków 
wpływu spałowania sosny na jakość drewna 
w starszych klasach wieku;

• Bezinwazyjne pomiary wykrywania defektów 
wewnątrz pni drzew stojących w drzewostanach 
średnich klas wieku i drzewostanach starszych, 
uszkadzanych w młodości przez zwierzynę, za 
pomocą tomografu PiCUS Sonic;

• Efekt ekonomiczny szkód spowodowanych 
przez zwierzynę w Lasach Państwowych.

Badania podsumowują „Zalecenia dla prakty-
ki leśnej”.

W pracy wskazano na jelenia, sarnę i danie-
la jako głównych sprawców uszkadzania (przez 
zgryzanie) pędów drzew na analizowanych po-
wierzchniach. Spałuje natomiast najczęściej 
jeleń, jednak uszkodzenia powodowane przez ło-
sia są większe. Problem spałowania przez żubra 
dotyczy niewielkiej liczby nadleśnictw, z racji 
ograniczonego areału zajmowanego przez po-
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pulacje tego gatunku. Uszkodzenia powodowane 
przez ten gatunek są jednak bardzo dotkliwe. Od-
powiednio wysokie i właściwie utrzymane grodze-
nia skutecznie zabezpieczały przed uszkodzenia-
mi powodowanymi przez zwierzynę.

Wykazano, że zgryzanie dotyka drzewa wielu 
krajowych gatunków lasotwórczych. Może ono pro-
wadzić do przepadania całych upraw, zmian składu 
gatunkowego, opóźnień w dochodzeniu do zwarcia 
oraz spadków przyrostu i jakości technicznej drzew. 
Katastrofalne nasilenie tego zjawiska obserwowa-
no na uprawach dębowych oraz sosnowych zało-
żonych z sadzonek kontenerowych. Drzewa tych 
gatunków, jeśli nawet oprą się presji dużych ro-
ślinożerców, to dotrwają do wieku rębności z pniami 
zdeformowanymi w najcenniejszym, dolnym odcin-
ku strzały. Mimo powszechności zgryzania buka 
w badanych uprawach, uszkodzenia nie były tak 
dotkliwe, jak w przypadku dębu i sosny.

Jak wykazały badania, świerk pospolity jest 
gatunkiem, w przypadku którego spałowanie 
wpływa szczególnie negatywnie na jakość drew-
na i stabilność drzewostanów w całym okresie 
wzrostu, aż do wieku rębności. Sosna wykazu-
je w tym zakresie dużo większą odporność, nie 
dopuszczając, dzięki posiadanym mechanizmom 
obronnym, do zainfekowania powstałych ran. 
W świetle przeprowadzonych badań, konsekwen-
cje umiarkowanego spałowania dębu również 
nie wydają się być groźne dla stabilności drze-
wostanów tego gatunku oraz nie rzutują istotnie 

na jakość surowca drzewnego. Wykazano jed-
nocześnie, że w przypadkach spał obejmujących 
większość obwodu pni drzew omawianych gatun-
ków ryzyko obumarcia, złamań i spadku wartości 
drewna rośnie.

Kluczowym efektem badań było oszacowanie 
szkód powodowanych przez zwierzynę, rozumia-
nych nie tylko jako nakłady ponoszone na zabez-
pieczenie lasu czy minimalizację skutków szkód 
(wspomniane wyżej wykonywanie poprawek 
i uzupełnień, przedwczesny wyrąb i odnowienie 
zniszczonych drzewostanów), ale też jako utra-
ta dochodu. Nowatorskim elementem pracy było 
określenie wpływu szkód spowodowanych przez 
zwierzynę, występujących w fazach: uprawy, 
młodnika, tyczkowiny i drągowiny (I i II klasa wie-
ku) na efekt ekonomiczny uzyskiwany w wieku 
rębności drzewostanu. Dotychczas kwestie eko-
nomiczne oceniane były zwykle tylko w aspekcie 
kosztów ochrony lasu przed zwierzyną. Brako-
wało uwzględniania kosztów prac z zakresu ho-
dowli lasu oraz strat na przyroście drzewostanów 
i ograniczenia ich funkcji pozaprodukcyjnych.

Wyniki badań mają duże znaczenie dla prak-
tyki. Całościowo ujmują oszacowanie wartości 
szkód wyrządzonych przez zwierzynę. Praca 
przyczyni się do zwiększenia efektywności eko-
nomicznej gospodarki leśnej poprzez wskazanie 
możliwości ograniczania szkód powodowanych 
przez zwierzynę we wszystkich fazach rozwojo-
wych drzewostanu.

500435: ocena stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej na podstawie wybra-
nych elementów przyrodniczych i kulturowych. Okres realizacji: 2016; zakład wiodący: Zakład 
Ochrony Lasu; zakłady współpracujące: Zakład Ekologii Lasu, Zakład Lasów Naturalnych, Zakład 
Zarządzania Zasobami Leśnymi, Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego; zespół autor-
ski: prof. dr hab. Jacek Hilszczański (kierownik projektu), dr inż. Cezary Bystrowski, dr inż. 
adam Cieśla, dr hab. Janusz Czerepko, mgr inż. Kateryna Fyałkowska, mgr inż. Radosław 
Gawryś, Ryszard Gniady, dr Jakub Gryz, mgr andżelika Haidt, dr inż. Marek Jabłoński, dr 
inż. tomasz Jaworski, dr inż. Bartłomiej Kraszewski, mgr inż. Sławomir Lipiński, dr inż. 
Radosław Plewa, dr aleksander Rachwald, mgr inż. artur Sawicki, mgr Marta Siebyła, dr 
inż. adam Sikora, Danuta Smyklińska, dr inż. Karol Sokołowski, dr Izabela Sondej, dr inż. 
Krzysztof Stereńczak, mgr inż. Krzysztof Sućko, mgr adam Szulc, dr inż. Grzegorz tarwacki, 
mgr inż. Robert wolski, dr inż. Józef wójcik, dr inż. Emilia wysocka-Fijorek, dr Paweł Górski, dr 
Jakub Horák, mgr inż. Krzysztof Kajzer, mgr Dariusz Krasnodębski, Krzysztof Kus, dr hab. Andrzej 
Oleksa, Sławomir Rubacha, dr hab. Axel Schwerk, dr hab. Marcin Sielezniew, mgr inż. Wojciech 
Sobociński, Paweł Szczepaniak, dr Rafał Zapłata.

Celem projektu była ocena różnorodności wybra-
nych elementów Puszczy Białowieskiej na po-
ziomie przyrodniczym (gatunki roślin i zwierząt, 
siedliska leśne, gleby, wskaźnik SBO) i kulturo-
wym (ślady obecności ludzi). Projekt składał się 
z zadań, w ramach których inwentaryzowano sta-
nowiska wybranych gatunków owadów (motyle 
dzienne, ważki, chrząszcze saproksyliczne i epi-

geiczne), płazów (traszka grzebieniasta Triturus 
cristatus i kumak nizinny Bombina bombina), 
ptaków (dzięcioł trójpalczasty Picoides triactylus, 
bielik Haliaeetus albicilla, orlik krzykliwy Clanga 
pomarina, bocian czarny Ciconia nigra, żuraw 
Grus grus, cietrzew Lyrurus tetrix, puchacz Bubo 
bubo, muchołówka mała Ficedula parva, mucho-
łówka białoszyja Ficedula albicollis, włochatka 
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Aegolius funereus, sóweczka Glaucidium pas-
serinum) i ssaków (mopek Barbastella barbastel-
lus). Ponadto przeprowadzono analizy zawartości 
węgla w glebach Puszczy Białowieskiej, objęto 
osłoną merytoryczną badania fitosocjologiczne 
tego obszaru, w tym przeprowadzono szkolenia 
z zakresu pomiaru drzewostanów. Bardzo waż-
nym elementem projektu była też inwentaryzacja 
dziedzictwa kulturowego Puszczy Białowieskiej.

Na podstawie przeprowadzonych badań mo-
tyli dziennych na obszarze Natura 2000 Puszcza 
Białowieska potwierdzono występowanie jedynie 
trzech z sześciu analizowanych gatunków (czer-
wończyk nieparek Lycaena dispar, przeplatka 
aurinia Euphydryas aurinia i przeplatka maturna 
Euphydryas maturna). Czerwończyk nieparek zo-
stał odnaleziony na 188 stanowiskach i nie jest 
to obecnie gatunek zagrożony na tym obszarze. 
Sytuację przeplatki aurinii należy określić jako 
krytyczną i bez podjęcia działań ochronnych na-
leży prognozować jej wyginięcie w perspektywie 
kilku–kilkunastu lat. Również przeplatka maturna 
w polskiej części Puszczy Białowieskiej wydaje 
się być na skraju wyginięcia. Jeden z niestwier-
dzonych gatunków, modraszek telejus Phengaris 
teleius, prawdopodobnie nigdy nie występował 
na badanym terenie, podczas gdy inny, modra-
szek eroides Polyommatus eros, wyginął znacznie 
wcześniej. Nie zaobserwowano osobników szlacz-
konia szafrańca Colias myrmidone, ani nie znale-
ziono żadnych potencjalnych siedlisk tego gatun-
ku. W ramach badań odkryto stanowiska gatunku 
motyla z II załącznika Dyrektywy siedliskowej, tj. 
czerwończyka fioletka Lycaena helle, który nigdy 
wcześniej nie był wykazywany z obszaru Natura 
2000 Puszcza Białowieska. Weryfikacja znanych 
miejsc występowania ważki zalotki większej Le-
ucorrhinia pectoralis potwierdziła występowanie 
gatunku na czterech, spośród ośmiu stanowisk 
podawanych dotychczas z obszaru Puszczy Biało-
wieskiej. Większość aktualnie znanych stanowisk 
jest związana ze zbiornikami wodnymi powstałymi 
w wyniku działalności człowieka.

Przeprowadzona analiza występowania pach-
nicy Osmoderma barnabita wskazuje, że gatunek 
ten jest rozmieszczony na terenie całej Puszczy 
Białowieskiej. Praktycznie brak jest różnic w śred-
nich odłowach pachnicy na różnych obszarach 
badań (tj. nadleśnictw Białowieża, Browsk i Haj-
nówka oraz Białowieskiego Parku Narodowego). 
Badania z wykorzystaniem markerów jądrowego 
DNA wskazują, że populacja pachnicy z Puszczy 
Białowieskiej cechuje się bardzo wysoką zmien-
nością genetyczną. Przestrzenna struktura ge-
netyczna populacji białowieskiej ma charakter 
losowy, co może świadczyć o dalekiej dyspersji 

pachnic w warunkach puszczańskich, znacznie 
przekraczającej wartości podawane dla krajobra-
zów typowo kulturowych, takich jak aleje.

Badania dotyczące chrząszczy saproksylicz-
nych związanych ze środowiskiem podkorowym 
wniosły nowe informacje na temat ich biologii 
i rozmieszczenia na terenie Puszczy Białowie-
skiej. Najliczniej spotykanym gatunkiem był zgnio-
tek cynobrowy Cucujus cinnaberius, który został 
wykazany z wielu stanowisk na terenie praktycz-
nie całej Puszczy. Pokrewny gatunek, zgniotek 
szkarłatny Cucujus haematodes był spotkany 
rzadziej i występował bardziej lokalnie. Zgnio-
tek cynobrowy liczniej spotykany był w obrębie 
trzech nadleśnictw puszczańskich niż na obsza-
rze Białowieskiego Parku Narodowego, podczas 
gdy u zgniotka szkarłatnego zaobserwowano za-
leżność odwrotną, co może wynikać z nieco od-
miennych preferencji odnośnie do zasiedlanych 
gatunków drzew lub położenia zasiedlanego ma-
teriału. Ponurek Schneidera Boros schneideri był 
spotykany na terenie niemal całej Puszczy Biało-
wieskiej, lecz raczej na pojedynczych drzewach, 
przede wszystkim sosnach.

Weryfikacja sześciu stanowisk zagłębka 
bruzdkowanego Rhysodes sulcatus dała wynik 
negatywny, co mogło wynikać z przekształcenia 
i zaniku dawnych środowisk tego gatunku. Na 
badanym terenie nie stwierdzono także śladów 
obecności kozioroga dębosza Cerambyx cerdo. 
Obecnie najbardziej prawdopodobne jest, że ga-
tunek ten wymarł na obszarze Puszczy Białowie-
skiej na skutek zaniku dogodnych środowisk.

Wyniki inwentaryzacji chrząszczy epigeicznych 
z rodziny biegaczowatych (Carabidae) w Puszczy 
Białowieskiej i analiza wskaźnika średniej biomasy 
osobniczej (SBO) dały podstawę do sformułowa-
nia szeregu wniosków. Niższe i wyższe wartości 
SBO były mniej lub bardziej wymieszane na całym 
obszarze Puszczy Białowieskiej. Taki układ prze-
strzenny stadiów sukcesji zdaje się mieć pozytyw-
ny wpływ na gatunki, które potrzebują do skutecz-
nego przetrwania i reprodukcji więcej niż jednego 
ekosystemu lub stadium sukcesji. Liczba gatunków 
na stanowiskach badawczych spadała wraz ze 
wzrostem stadium sukcesji (tj. rosnącą wartością 
SBO). W Białowieskim Parku Narodowym odłowio-
no niższą liczbę gatunków, co może być częściowo 
tłumaczone przeciętnie bardziej zaawansowanym 
stadium sukcesji i niższą liczbą stanowisk badaw-
czych. Użytkowane i nieużytkowane gospodarczo 
stanowiska badawcze w Białowieskim Parku Naro-
dowym nie wykazały wyraźnych różnic w odniesie-
niu do zgrupowań biegaczowatych.

Na podstawie inwentaryzacji traszki grze-
bieniastej w Puszczy Białowieskiej gatunek ten 
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stwierdzono na siedmiu spośród dziewięciu ba-
danych stanowisk, choć liczebność lokalnych po-
pulacji była bardzo różna. Z kolei kumak nizinny 
w rejonie Puszczy Białowieskiej był bardzo nie-
liczny i występował właściwie tylko na obrzeżach 
badanego terenu.

Wyniki inwentaryzacji ptaków pokazują dal-
szy wzrost liczebności dzięcioła trójpalczastego 
w Puszczy Białowieskiej w stosunku do lat 2011 
oraz 2014–2015 (w których prowadzono bada-
nia tą samą metodą na innej powierzchni). Jest 
to niewątpliwie skorelowane z trwającą grada-
cją korników, ale także objęciem ochroną ponad 
100-letnich drzewostanów. W trakcie prowadzo-
nych kontroli potwierdzono lęg bielika w strefie 
ochronnej na terenie Nadleśnictwa Browsk. Sza-
cowana liczba par tego gatunku dla całej polskiej 
części Puszczy Białowieskiej to 1–2 pary. W przy-
padku orlika krzykliwego potwierdzono obecność 
ptaków w 39 terytoriach, przy czym w przypadku 
28 stwierdzono gniazdowanie pewne. Szacowana 
liczba par dla całej polskiej części Puszczy Bia-
łowieskiej to 28–39 par. W trakcie prowadzonych 
kontroli potwierdzono obecność bociana czarnego 
w 20 terytoriach, przy czym tylko w przypadku 2 
stwierdzono gniazdowanie pewne. Szacuje się, 
że w całej polskiej części Puszczy Białowieskiej 
występuje 10–20 par tego gatunku. Liczebność 
żurawia na obszarze Leśnego Kompleksu Pro-
mocyjnego Puszcza Białowieska oszacowano na 
169–178 par. W kontrolowanych lokalizacjach nie 
stwierdzono śladów obecności cietrzewia i pucha-
cza. Indeks liczebności śpiewających samców mu-
chołówki małej był niemal dwukrotnie wyższy na 
obszarze ściśle chronionych grądów Białowieskie-
go Parku Narodowego niż w grądach znajdujących 
się w administracji Lasów Państwowych. Indeksy 
liczebności uzyskane dla muchołówki białoszyjej 
w lasach administrowanych przez Lasy Państwo-
we osiągnęły niemal dwukrotnie niższą wartość niż 
w ściśle chronionych lasach Białowieskiego Parku 
Narodowego. Dla chronionych lasów znajdujących 
się w administracji Lasów Państwowych wartość 
indeksu była niemal równa z wartością indeksu dla 
Białowieskiego Parku Narodowego. Inwentaryza-

cja sów wykazała 120–140 terytoriów sóweczki 
oraz ponad 50 stanowisk włochatki. Liczebność 
sóweczki stwierdzona w 2016 roku to około 10% 
populacji krajowej. Liczebność włochatki jest po-
równywalna do innych rejonów kraju.

W toku niniejszych badań stwierdzono, że 
mopek występuje na wszystkich analizowanych 
powierzchniach badawczych na terenie Puszczy 
Białowieskiej. Obecność karmiących samic tego 
gatunku we wszystkich punktach, w których prze-
prowadzano odłowy nietoperzy, świadczy jedno-
znacznie o roli Puszczy Białowieskiej jako ważnej 
ostoi populacji mopka.

Inwentaryzacja zasobów węgla organicznego 
zgromadzonego w glebach leśnych Puszczy Bia-
łowieskiej dostarczyła tysięcy wiarygodnych da-
nych empirycznych do modelowania bilansu wę-
gla w lesie. Zasoby węgla organicznego w profilu 
gleb leśnych Puszczy Białowieskiej do głębokości 
100 cm wahały się od 54,5 aż do 1359,5 Mg C na 
hektar. Zasoby mniejsze od 100 Mg stwierdzono 
na 153 powierzchniach, w przedziale 100–200 
Mg na 310 powierzchniach, w przedziale 200–
500 Mg na 92 powierzchniach, a zasoby węgla 
organicznego większe niż 500 Mg C na hektar 
występowały na 14 badanych powierzchniach.

Badania archeologiczne na terenie Puszczy 
Białowieskiej prowadzono od kwietnia do grud-
nia 2016 roku. Najpierw wykorzystano dane lot-
niczego skanowania laserowego do rozpozna-
nia potencjalnych obiektów archeologicznych. 
Następnie część ze wskazań zinwentaryzowano 
w terenie. Poza klasyczną inwentaryzacją tereno-
wą wykonano badania sondażowe, odwierty i ba-
dania geofizyczne. Pozyskano ogromną liczbę 
różnego rodzaju fragmentów ceramiki, krzemieni, 
kości i innych. Dodatkowo pozyskano materiał 
do analiz laboratoryjnych. Wynikiem badań jest 
przede wszystkim wskazanie około 23 000 poten-
cjalnych obiektów w terenie. Według wstępnego 
rozpoznania można szacować, że około 75% to 
obiekty archeologiczne. Na terenie Puszczy Bia-
łowieskiej odnaleziono obiekty liniowe pokrywa-
jące duże jej obszary, które są prawdopodobnie 
efektem działalności człowieka.

640203, 670213, 690205: Zimowa Szkoła Leśna – Sesja VIII „Zagrożenia lasu oraz jego funkcji 
– przyczyny, konsekwencje i szanse dla gospodarki leśnej” w dniach 15-17 marca 2016 
– konferencja. Okres realizacji: 2016; zakład wiodący: Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew 
Leśnych; zakłady współpracujące: Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, Zakład Ochrony Lasu, 
Informacja Naukowa i Promocja; zespół autorski: dr inż. Wojciech Gil, dr inż. Marek Jabłoński, dr 
hab. Iwona Skrzecz, dr inż. Joanna Szewczykiewicz.

W dniach 15-17 marca 2016 r. w Instytucie Ba-
dawczym Leśnictwa odbyła się VIII Sesja Zimowej 
Szkoły Leśnej, której tematem były „Zagrożenia 

lasu oraz jego funkcji – przyczyny, konsekwen-
cje i szanse dla gospodarki leśnej”. Współorga-
nizatorem Sesji była Dyrekcja Generalna Lasów 
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Państwowych. Wśród motywów powołania Zi-
mowej Szkoły Leśnej wymienić należy potrzebę 
stworzenia szerokiego, niezależnego i interdyscy-
plinarnego forum prezentacji ważnych obecnie 
problemów utylitarnych i poznawczych leśnictwa. 
Stronę merytoryczną VIII Sesji przygotowała Rada 
Programowa Zimowej Szkoły Leśnej w składzie: 
dr hab. Janusz Czerepko, prof. dr hab. Andrzej 
Grzywacz, prof. dr hab. Jacek Hilszczański, dr inż. 
Krzysztof Janeczko, mgr inż. Edward Janusz, prof. 
dr hab. Andrzej Klocek (przewodniczący), mgr inż. 
Wiesław Krzewina, dr inż. Mirosław Potapiuk, dr inż. 
Kazimierz Szabla, mgr inż. Adam Wasiak, dr Maria 
Zachwatowicz, dr inż. Janusz Zaleski.

W Sesji wzięło udział 330 uczestników repre-
zentujących: kierownictwo Lasów Państwowych 
oraz jednostki organizacyjne PGL LP, Minister-
stwo Środowiska, Biuro Nasiennictwa Leśnego, 
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska, Narodowy Fun-

dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
parki narodowe, Ruch Obrony Lasów Polskich, 
Polskie Towarzystwo Leśne, Stowarzyszenie Inży-
nierów, Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, liczne 
grono przedstawicieli ośrodków naukowych oraz 
studentów polskich uczelni leśnych. W trakcie VIII 
Sesji referaty wygłosili również zaproszeni goście 
zagraniczni, którzy reprezentowali Europejską 
Agencję Ochrony Środowiska oraz ośrodki nauko-
we z Danii, Niemiec, Słowacji i USA.

Tematyka VIII Sesji Zimowej Szkoły Leśnej 
została podzielona na pięć bloków tematycznych:

I: Przewidywane zmiany klimatu i strategie 
adaptacyjne lasów,

II: Zagrożenia lasu i jego funkcji,
III: Ewolucja zagrożeń lasu,
IV: Monitoring stanu zdrowotnego lasu oraz 

jego zagrożeń,
V: Gospodarcze konsekwencje uszkodzeń 

lasu i zmian jego funkcji.
 
640204, 690206: Zimowa Szkoła Leśna – Sesja VIII „Zagrożenia lasu oraz jego funkcji – przyczy-

ny, konsekwencje i szanse dla gospodarki leśnej” w dniach 15-17 marca 2016 – wydanie 
materiałów posesyjnych. Okres realizacji: 2016; zakład wiodący: Zakład Hodowli Lasu i Genetyki 
Drzew Leśnych; zakłady współpracujące: Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, Zakład Ochrony 
Lasu, Informacja Naukowa i Promocja; zespół autorski: dr inż. Wojciech Gil, dr inż. Marek Jabłoński, 
dr hab. Iwona Skrzecz, dr inż. Joanna Szewczykiewicz.

Wydanie materiałów posesyjnych (nr ISBN 978-
83-62830-54-1) zostało sfinalizowane w paź-
dzierniku 2016 roku. Wydawnictwo dostępne jest 

w formacie pdf na stronie Zimowej Szkoły Le-
śnej: www.zsl.ibles.pl. Zostało również wysłane 
do wszystkich uczestników ZSL.

640413: Raport o stanie lasów w Polsce w 2015 r. Okres realizacji: 2016; zakład wiodący: Zakład 
Zarządzania Zasobami Leśnymi; zakłady współpracujące: Zakład Ochrony Lasu, Zakład Ekologii 
Lasu, Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu; zespół autorski: dr inż. Grzegorz Zajączkowski 
(kierownik projektu), dr inż. Marek Jabłoński, dr inż. Tomasz Jabłoński, dr inż. Monika Małecka, dr. inż. 
Anna Kowalska, dr inż. Józef Piwnicki, mgr Jadwiga Małachowska.

„Raport o stanie lasów w Polsce” jest opra-
cowaniem wykonywanym corocznie na zlecenie 
Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, 
obejmującym całokształt zagadnień związanych 
ze stanem lasów i gospodarką leśną w Polsce. 
W edycji przygotowanej w 2016 r., odnoszącej się 
do stanu lasów w Polsce w roku 2015, zamiesz-
czono informacje dotyczące:

• charakterystyki zasobów lasów w Polsce,
• realizacji głównych funkcji lasów,
• oceny zagrożeń środowiska leśnego.
Najważniejsze wnioski i spostrzeżenia:
• Zasoby leśne kraju sukcesywnie się zwięk-

szają. Powierzchnia lasów w 2015 r. wyniosła 
9420 tys. ha, a ich miąższość wzrosła do blisko 
2,5 mld m3, w tym w Lasach Państwowych do 
1,965 mld m3. W ramach realizacji „Krajowego 
programu zwiększania lesistości” zalesiono 2,3 

tys. ha gruntów nieleśnych. Dodatkowo 194 ha 
uznano za zalesienia powstałe w wyniku natural-
nej sukcesji.

• Użytkowanie zasobów drzewnych w 2015 r. 
wyniosło 38,3 mln m3 grubizny netto, w tym w la-
sach PGL LP – 36,5 mln m3. Pozyskanie w ręb-
niach zupełnych ograniczono do 6,9 mln m3, tj. do 
18,3% ogółu pozyskania grubizny.

• Lasy na obszarach chronionych (parki naro-
dowe, krajobrazowe i obszary chronionego kra-
jobrazu) zajmują obecnie 3,8 mln ha. W ramach 
sieci Natura 2000 do końca 2015 r. na terenie 
całego kraju wyznaczono 145 obszarów specjal-
nej ochrony ptaków oraz 849 obszarów mających 
znaczenie dla Unii Europejskiej. Obecnie obszary 
Natura 2000 obejmują ok. 20% powierzchni kra-
ju. Na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych 
obszary specjalnej ochrony ptaków zajmują 2217 
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tys. ha (29,1%), a obszary mające znaczenie dla 
UE – 1659 tys. ha (21,8%).

• Odnotowano nieznaczną poprawę stanu 
zdrowotnego lasów ocenianego na podstawie 
defoliacji koron drzew. Udział drzew zdrowych 
(klasa defoliacji 0) zwiększył się z 11,6% w roku 
2014 do 11,9% w roku 2015. Jednocześnie 
zmniejszył się o 2,2 punktu procentowego udział 
drzew uszkodzonych (defoliacja powyżej 25%, 
klasy defoliacji 2-4) i wynosi on obecnie 16,7%. 
Średnia defoliacja określona dla wszystkich ga-
tunków wyniosła 21,5%, co jest wielkością naj-
niższą w ostatnim 5-leciu.

• W roku 2015 aktywność najgroźniejszych 
szkodników pierwotnych była niska. Głównymi 
sprawcami szkód w tej grupie szkodliwych owa-
dów były imagines chrabąszczy. Zabiegi ochron-
ne wykonano na powierzchni ponad 86 tys. ha, 
w tym przeciwko chrabąszczowatym – na ponad 
69 tys. ha. Z kolei największe zagrożenie stanu 

lasu ze strony szkodników wtórnych, pojawiają-
cych się głównie w drzewostanach osłabionych, 
odnotowano ze strony przypłaszczka granatka 
i kornika ostrozębnego żerujących w drzewosta-
nach sosnowych.

• Powierzchnia występowania grzybowych 
chorób infekcyjnych zmniejszyła się w 2015 r. 
o 17%, obejmując 172,5 tys. ha. Największe zmia-
ny w areale występowania (spadek zagrożenia 
o 50%) dotyczą dwóch chorób aparatu asymilacyj-
nego (zjawiska zamierania pędów sosny i mącznia-
ka dębu). Wzrosła natomiast powierzchnia wystę-
powania osutek (o 36%). Utrzymuje się tendencja 
poprawy stanu zdrowotnego większości gatunków 
drzew liściastych, w tym przede wszystkim dębu, 
buka, jesionu i olszy. Istotne pogorszenie stwier-
dzono jedynie dla drzewostanów z udziałem brzo-
zy oraz takich gatunków jak jawor, wiąz czy jodła. 
Ogólnie zamieranie drzew objęło powierzchnię 7,5 
tys. ha (w 2014 r. – 10,2 tys. ha).

640701: ocena trafności nowej metody prognozowania zagrożenia pożarowego lasu wprowa-
dzonej znowelizowanym rozporządzeniem Ministra środowiska w sprawie szczegółowych 
zasad zabezpieczania przeciwpożarowego lasów. Okres realizacji: 2015-2016; Laboratorium 
Ochrony Przeciwpożarowej Lasu; zespół autorski: mgr inż. Mirosław Kwiatkowski, dr hab. Ryszard 
Szczygieł (kierownik projektu), mgr inż. Bartłomiej Kołakowski, Alina Klimczyk.

Przedmiotem prac była ocena trafności nowej 
metody prognozowania zagrożenia pożarowego 
lasu. Obejmowała ona:

• analizę występowania poszczególnych 
stopni zagrożenia pożarowego lasu ustalonych 
według nowej metody i metody dotychczas sto-
sowanej (metoda IBL);

• analizę rozkładu występowania pożarów 
lasu w zależności od:

─ stopnia zagrożenia pożarowego lasu okre-
ślonego według nowej metody i metody IBL,

─ prognozowanego stopnia zagrożenia poża-
rowego lasu na godziny popołudniowe i poranne 
dnia następnego,

─ wilgotności ściółki i prognozowanej jej 
wartości na godziny popołudniowe i rano dnia 
następnego;

• analizę kosztów funkcjonowania systemu 
ochrony przeciwpożarowej lasu w zależności od 
stopnia zagrożenia pożarowego lasu określone-
go według nowej metody i metody IBL.

Porównując występowanie stopni zagrożenia 
pożarowego lasu, ustalonych według nowej me-
tody i metody dotychczas stosowanej, zauważo-
no znacznie większą liczbę dni z niższymi stop-
niami w przypadku nowej metody.

Porównując występowanie pożarów w zależ-
ności od stopnia zagrożenia pożarowego lasu za-
uważono wzrost częstotliwości wraz ze wzrostem 

stopnia zagrożenia pożarowego lasu, przy czym 
w przypadku nowej metody był on wyraźniejszy.

Analizując występowanie pożarów w zależ-
ności od prognozowanego stopnia zagrożenia 
pożarowego lasu i stopnia ustalonego na podsta-
wie pomiarów widać, że zdecydowana większość 
z nich miała miejsce, gdy stopień prognozowany 
był zgodny z pomierzonym lub różnica stopni nie 
była większa od 1.

Analizując szczegółowo pożary, które powsta-
ły przy „0” SZPL, zarówno prognozowanym, jak 
też ustalonym na podstawie pomiarów, zauważo-
no, że dominują wśród nich takie, które miały miej-
sce przy wilgotności ściółki pomiędzy 20 a 40%.

Analiza występowanie pożarów w zależności 
od wilgotności ściółki pozwoliła na opracowanie 
zależności określającej ten związek, który wyra-
żony jest funkcją wykładniczą.

Przeprowadzając, na podstawie ankiety skie-
rowanej do nadleśnictw, analizę kosztów funkcjo-
nowania systemu ochrony przeciwpożarowej lasu 
w zależności od stopnia zagrożenia pożarowego 
lasu ustalonego według nowej metody i metody 
IBL, uwzględniono wyłącznie te czynności, któ-
rych realizacja uzależniona jest od SZPL.

Na tej podstawie określono koszty funkcjo-
nowania systemu w zależności od stopni zagro-
żenia pożarowego lasu, określając jednocześnie 
łączne koszty realizacji poszczególnych zadań.
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W przypadku nowej metody łączny koszt 
funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożaro-
wej lasu oszacowano na ponad 50 mln PLN i był 
o 12,8 mln niższy niż przy metodzie IBL, co ozna-
cza redukcję kosztów o 19,9%.

Uwzględniając wyniki dotyczące występo-
wania pożarów, opracowano skorygowane wie-
lomiany, dostosowując wartości odpowiednich 
współczynników w taki sposób, aby granice 
przedziałów dla poszczególnych SZPL nie uległy 
zmianie. Szczególną uwagę zwrócono na okre-
ślanie SZPL przy wilgotności ściółki od 20 do 
40%. Poprawę osiągnięto dzięki korekcie współ-
czynników w wykładniku funkcji tak, aby jej prze-
bieg bardziej odpowiadał zależności występowa-
nia pożarów od wilgotności ściółki.

Zastosowanie korekt wielomianów przyczyni 
się do precyzyjniejszego ustalania stopnia zagro-
żenia pożarowego lasu.

Nowa metoda, w szczególności w wersji 
skorygowanej, pozwala w sposób bardziej jed-
noznaczny określać niebezpieczeństwo wystą-
pienia pożaru. Wyznacznikiem tego jest często-
tliwość występowania pożarów.

Metoda ta może również przyczynić się do 
znacznego ograniczenia kosztów funkcjonowania 
systemu ochrony przeciwpożarowej lasu. Wynika 
to z mniejszej liczebności występowania wyż-
szych SZPL.

Ze stosowaniem nowej metody wiążą się 
jednak znacznie wyższe wymagania, dotyczą-
ce dokładności wykonywania pomiarów. Bio-
rąc pod uwagę znacznie większą wrażliwość 
nowej metody na błędy pomiaru parametrów 
meteorologicznych i wilgotności ściółki, należy 
zwrócić szczególną uwagę na meteorologiczne 
punkty pomiarowe wykorzystywane do ustala-
nia SZPL.

4. ZLECoNE PRZEZ MINIStERStwo śRoDowISKa

650703: Prowadzenie Krajowego Systemu Informacji o Pożarach Lasów w latach 2015-2016. 
Okres realizacji: 2015-2016; Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu; zespół autorski: dr 
inż. Józef Piwnicki (kierownik projektu), dr hab. Ryszard Szczygieł, Alina Klimczyk.

Celem zadania było prowadzenie Krajowego Sys-
temu Informacji o Pożarach Lasów (KSIPL) pole-
gające na:

• prowadzeniu ogólnokrajowej bazy danych 
o pożarach lasów w latach 2015-2016 oraz za-
pewnienie Zamawiającemu bieżącego dostępu, 
po zalogowaniu się przez sieć Internet, do danych 
statystycznych zgromadzonych i przetworzonych 
w bazie danych o pożarach lasów;

• przygotowaniu raportów o sytuacji pożaro-
wej w lasach Polski za rok 2014 i za rok 2015 
w języku angielskim;

• aktualizacji oprogramowania ogólnokrajowej 
bazy danych o pożarach lasów, wynikającej z ko-
nieczności dostosowania bazy do wymagań przepi-
sów z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej.

Zgodnie z umową zadanie było realizowane 
w dwóch etapach. Prace przewidziane w I eta-
pie zadania zostały zrealizowane w całości do 
31 października 2015 r., natomiast sprawozdanie 
zostało odebrane komisyjnie przez Zamawiające-
go w dniu 10 listopada 2015 r. Ponadto zalecenia 
z odbioru, dotyczące wykorzystania wyników za-
dania, zostały również zrealizowane.

W 2015 roku w Krajowym Systemie Informa-
cji o Pożarach Lasów zgromadzono następującą 
liczbę meldunków:

• z Lasów Państwowych 3 897 (dotyczących 
pożarów lasu na powierzchni 1 654,74 ha), łącz-
nie z pożarami na poligonach;

• z Państwowej Straży Pożarnej 59 260 (do-
tyczących wszystkich pożarów na powierzchni 
37 620,69 ha), w tym 11 357 meldunków doty-
czących pożarów lasów i innych powierzchni na-
turalnych na powierzchni 5 076,09 ha;

• z parków narodowych 87 (dotyczących po-
żarów na powierzchni 407,48 ha), w tym 70 mel-
dunków dotyczących pożarów lasu i innych po-
wierzchni naturalnych na powierzchni 352,97 ha.

Po weryfikacji pożarów – polegającej na po-
równaniu meldunków pochodzących z trzech źró-
deł, wyłączeniu meldunków identycznych oraz 
dodaniu do wspólnej bazy meldunków niezareje-
strowanych w systemie PSP – w lasach i na innych 
powierzchniach naturalnych w 2015 r. stwierdzono 
12 257 pożarów na powierzchni 5 509,90 ha, czyli 
o 900 (7,92%) więcej niż zarejestrowanych w sys-
temie PSP.

Do opracowania raportu o sytuacji pożarowej 
w lasach Polski w 2015 roku wykorzystano:

• dane z leśnych stacji meteorologicznych do 
analizy czynników kształtujących zagrożenie po-
żarowe lasu w sezonie pożarowym 2015;

• dane z Krajowego Systemu Informacji o Po-
żarach Lasów, dotyczące statystyki pożarowej 
w lasach Polski;

• dane z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych, dotyczące działań informacyjnych oraz wy-
korzystywanych środków do zwalczania pożarów 
w PGL LP w 2015 r.
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Opracowany raport w wersji angielskiej oraz 
szczegółowe dane o zaistniałych pożarach w 2015 r. 
w Polsce przekazano do Wspólnotowego Centrum 
Badawczego w Isprze (Włochy).

Do 24 października 2016 r., do Krajowego Sys-
temu Informacji o Pożarach Lasów zaimportowano:

• z systemu Lasów Państwowych 1 841 mel-
dunków o pożarach lasu o powierzchni spalonej 
443,80 ha;

• z systemu Państwowej Straży Pożarnej 24 
792 meldunki o pożarach lasów i gruntów rolnych 
o powierzchni 10 247,58 ha, w tym 4 675 mel-
dunków dotyczących pożarów lasów i innych po-
wierzchni naturalnych o powierzchni 1 251,57 ha.

Ponadto bezpośrednio w systemie zarejestro-
wano 34 meldunki o pożarach lasów i gruntów 
rolnych o powierzchni 209,50 ha, które zaistniały 
w parkach narodowych, w tym 28 meldunków do-
tyczących pożarów lasu i innych powierzchni natu-

ralnych o powierzchni 208,70 ha. Dane powyższe 
zostały wykorzystane do przygotowania wstęp-
nych raportów zbiorczych, które zostały przeka-
zane do Wspólnotowego Centrum Badawczego 
w Isprze (Włochy), według stanu na dzień 1 lipca, 
1 sierpnia, 1 września i 1 października 2016 r.

Na podstawie projektu opracowanego w I eta-
pie zadania – zaktualizowano oprogramowania 
KSIPL, dodając moduł udostępniania danych 
przestrzennych o pożarach lasów i gruntów nie-
zagospodarowanych. Wyeksportowane dane dla 
wybranego roku lub lat (od 2007 do 2016) mogą 
być wykorzystywane w różnych, obecnie istnieją-
cych systemach informatycznych. Poza tym za-
instalowano mapę, na której jest prezentowana 
lokalizacja pożarów dla wybranego roku – z moż-
liwością wyświetlenia numeru ewidencyjnego po-
żaru, nazwy gminy i współrzędnych geograficz-
nych pożaru.

5. PRoJEKtY BaDawCZE FINaNSowaNE ZE śRoDKÓw ZaGRaNICZNYCH

• zlecone przez Komisję Europejską i dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
wyższego

tREES4FUtURE: Hodowla drzew dla przyszłości. Okres realizacji: 2011-2016; Zakład Hodowli Lasu 
i Genetyki Drzew Leśnych; zespół autorski: dr hab. Jan Kowalczyk (kierownik projektu), dr inż. Jan 
Matras, dr inż. Tomasz Wojda, dr Iwona Szyp-Borowska, mgr inż. Marek Rzońca, mgr inż. Adam 
Guziejko, Danuta Garbień-Pieniążkiewicz.

Projekt TREES4FUTURE był realizowany 
w dziale INFRA-2011-1.1.13 siódmego progra-
mu ramowego UE ‘‘Research infrastructures for 
forestry research”. Część badawcza w projekcie 
polegała na rozwijaniu i udostępnianiu społecz-
ności naukowej infrastruktury. Badania dotyczy-
ły opracowania nowych technik i wydajniejszych 
metodyk. Celem strategicznym projektu było 
wniesienie znaczącego wkładu w rozwój euro-
pejskiego sektora leśnego poprzez działania na 
rzecz zaspokojenia zwiększonego zapotrzebo-
wania na produkty drzewne oraz pełniejszego 
wykorzystania pozaprodukcyjnych funkcji lasu. 
Projekt dążył również, pośrednio, do zachowa-
nia bioróżnorodności w ekosystemach leśnych 
w kontekście zmieniających się warunków kli-
matycznych. Był realizowany przez 28 europej-
skich instytucji.

TREES4FUTURE składał się z trzech zasad-
niczych grup zadań:

• dążących do lepszej integracji i zacieśniania 
więzi pomiędzy instytucjami z dziedziny leśnictwa,

• badawczych dążących do udoskonalenia 
metod badań i infrastruktury,

• udostępniania infrastruktury należącej do 
partnerów projektu dla społeczności naukowej 

w Unii Europejskiej. Pierwszeństwo w dostępie 
do infrastruktury mają instytucje, które nie należą 
do konsorcjum realizującego projekt.

Aby osiągnąć założone cele, TREES4FUTU-
RE starał się integrować grupy naukowców, leśni-
ków i przedsiębiorców z branży leśnej, od gene-
tyków do ekologów oraz od leśników praktyków 
do pracowników zatrudnionych w zakładach prze-
mysłowych i przerabiających produkty drzewne. 
Wartością dodaną projektu było uzupełnienie luk 
w wiedzy z dziedzin:

• genetyki drzew leśnych, ekologii, hodowli 
lasu i selekcji drzew leśnych,

• właściwości fizycznych drewna i produktów 
z niego wytwarzanych,

• relacji człowiek a las.
Holistyczne podejście do problematyki in-

frastruktury leśnej, integrujące wiele zasobów 
i środowisk, zaowocowało łatwiejszym i po-
wszechnym dostępem do komplementarnych, 
lecz rozproszonych źródeł informacji i wiedzy 
w celu optymalizacji wykorzystania zasobów 
leśnych, zarówno przez środowisko naukowe, 
jak i społeczno-gospodarcze. Za pośrednictwem 
projektu zapewniony został dostęp dla szer-
szej społeczności naukowej do infrastruktury 
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badawczej z zakresu leśnictwa, począwszy od 
narzędzi analitycznych do modeli predykcyj-
nych. Instytut Badawczy Leśnictwa uczestni-
czył w działaniach określonych przez zadania 
w grupach:

• WP2 – Określenie wspólnych standardów 
i protokołów;

• WP3 – Wybór i rozwój sieci doświadczeń 
tematycznych dotyczących plastyczności i stabil-
ności fenotypowej drzew leśnych;

• WP6 – Platforma statystycznej analizy da-
nych genetycznych;

• WP8 – Modelowanie dopasowania leśne-
go materiału rozmnożeniowego do siedliska, 
z uwzględnieniem zmian klimatu;

• WP11 – Opracowanie wydajnych metod fe-
notypowania cech i stanów fizjologicznych drzew 
leśnych;

• WP31(TA) – Udostępnianie laboratorium 
kultur tkankowych.

6. tEMatY FINaNSowaNE Z FUNDUSZU BaDaŃ właSNYCH

260101: określenie intensywności przemian biochemicznych gleb w zależności od składu gatun-
kowego drzewostanu. Okres realizacji: 2014-2016; zakład wiodący: Zakład Ekologii Lasu; zakład 
współpracujący: Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego; zespół autorski: dr Grażyna 
Olszowska (kierownik projektu), mgr inż. Bogdan Pawlak.

Badania prowadzone były w latach 2014-2016 
na powierzchniach obejmujących lite drzewosta-
ny sosny, jodły, świerka, modrzewia, buka i dębu 
oraz drzewostany sosny z domieszką dębu, buka 
i jodły, a także jodłowo-bukowe. Do analiz che-
micznych oraz pomiarów biochemicznych gleb 
z każdej powierzchni były pobierane objętościo-
wo próby ogólne (z 10 punktów równomiernie 
rozmieszczonych na powierzchni) z poziomu or-
ganicznego (O) i próchnicznego (A) gleb.

W ramach realizacji tematu zweryfikowano 
powszechnie stosowane testy biochemiczne pod 
kątem ich przydatności do oceny jakości siedlisk 
leśnych, poprzez określenie ich relacji z parame-
trami chemicznymi, odzwierciedlającymi żyzność 
gleb. Ocenę jakości gleb badanych powierzch-
ni dokonano na podstawie wyników analiz che-
micznych, które polegały na oznaczeniach: pH, 
zawartości węgla organicznego, azotu i kationów 
zasadowych, kwasowości hydrolitycznej oraz 
pojemności sorpcyjnej. Wykonano pomiary ak-
tywności enzymów glebowych: ureazy, asparagi-
nazy, fosfatazy kwaśnej i dehydrogenaz w pozio-
mach organicznych (O) oraz próchnicznych (A).

Celem prowadzonych badań było:
1 – oznaczenie intensywności przemian bio-

chemicznych gleb w drzewostanach sosnowych, 
świerkowych, jodłowych, modrzewiowych oraz 
bukowych i dębowych;

2 – oznaczenie intensywności przemian bio-
chemicznych gleb w drzewostanach mieszanych: 
jodłowo-sosnowych, bukowo-sosnowych, dębo-
wo-sosnowych oraz jodłowo-bukowych;

3 – opracowanie biochemicznego wskaźnika 
żyzności gleb leśnych.

Wyniki badań wykazały, że aktywność en-
zymów była ściśle związana z zawartością 
substancji organicznej, czego dowodem była 
ich statystycznie wyższa aktywność w pozio-
mach organicznych niż próchnicznych gleb pod 
wszystkimi badanymi gatunkami drzew. Anali-
zując wpływ różnych gatunków na właściwości 
gleb wykształconych na jednorodnym podłożu, 
wykazano wyjątkowo korzystny wpływ drzew 
iglastych, zwłaszcza jodły, świerka i modrzewia 
oraz drzewostanów mieszanych jodło-bukowych 
oraz sosnowo-bukowych na właściwości bioche-
miczne. Najwyższą aktywność dehydrogenaz, 
enzymu uznawanego za wskaźnik intensywno-
ści metabolizmu mikroorganizmów glebowych, 
stwierdzono w glebach drzewostanu świerkowe-
go oraz drzewostanu mieszanego jodłowo-buko-
wego, niższą w glebie drzewostanów bukowego 
oraz sosnowego, a najniższą w glebach drze-
wostanu dębowego. Spośród badanych gatun-
ków drzew, gleby pod drzewostanem dębowym 
odznaczały się najniższym zakwaszeniem, naj-
niższą koncentracją zasadowych kationów oraz 
zawartością węgla oraz azotu, najwęższym sto-
sunkiem C/N. Znacznie wyższe wartości wymie-
nionych powyżej parametrów chemicznych ob-
serwowano w niniejszych badaniach w glebach 
pod drzewostanami: jodłowym, modrzewiowym 
i świerkowym oraz pod drzewostanami miesza-
nymi Jd-Bk, So-Bk.

260104: Znaczenie martwego drewna w kształtowaniu się właściwości fizycznych i chemicznych 
gleb leśnych. Okres realizacji: 2014-2016; Zakład Ekologii Lasu; autor: dr inż. Karol Sokołowski.

Celem projektu było określenie zależności pomię-
dzy martwym drewnem a procesami glebotwór-

czymi zachodzącymi w glebach. Analizy labora-
toryjne obejmowały określenie podstawowych 
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właściwości fizykochemicznych gleb, a także 
szczegółową charakterystykę pedogenicznych 
form żelaza i glinu.

Największe zmiany stwierdzono w poziomie 
ściółki i w poziomie próchnicznym wszystkich ba-
danych gleb. Ściółka zawierająca rozkładające 
się drewno charakteryzowała się większą miąż-
szością, niższym pH, większą zawartością węgla, 
azotu i materii organicznej. Poziomy próchniczne 
i próchniczno-eluwialne cechowały się natomiast 
większą wilgotnością wagową, mniej kwaśnym 
odczynem, zawierały więcej materii organicznej, 
w porównaniu do poziomów, na które nie oddzia-
ływało bezpośrednio martwe drewno. Ponadto 
poziomy znajdujące się bezpośrednio pod mar-
twym drewnem okazały się zasobniejsze w zasa-
dowe kationy sodu, potasu, wapnia i magnezu, 

posiadały większą pojemność sorpcyjną i na ogół 
wyższy stopień wysycenia kationami o charakte-
rze zasadowym. Analiza pedogenicznych form 
żelaza i glinu wykazała, że martwe drewno sprzy-
jało zatrzymywaniu kompleksowych połączeń or-
ganiczno-mineralnych w wierzchnich poziomach 
i spowalniało ich dystrybucję w głąb profilu.

Podsumowując, martwe drewno w istotny 
sposób wpływa na przebieg i intensywność za-
chodzących procesów glebotwórczych, przede 
wszystkim procesów niekorzystnych z punktu 
widzenia dostępności substancji mineralnych 
dla roślinności, jak bielicowanie. To z kolei 
sprzyja zjawisku samoregulacji gleb, czyli ich 
dążeniu do zachowania dynamicznej równowagi 
pomiędzy pierwotnym materiałem macierzystym 
a biocenozą.

260108: Prace związane z przygotowaniem wniosku o dofinasowanie projektu „Czynna ochrona 
in situ jarzębu brekinii w Polsce”. Okres realizacji: 2016; zakład wiodący: Zakład Ekologii Lasu; 
zakład współpracujący: Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych; zespół autorski: dr inż. 
Dorota Grygoruk (kierownik projektu), dr hab. Dorota Dobrowolska, dr Grażyna Olszowska, mgr 
inż. Bogdan Pawlak, dr hab. Małgorzata Sułkowska.

Realizacja projektu dotyczyła przygotowania do-
kumentacji projektowej na konkurs 2.4.1/1/2016 
ogłoszony przez CKPŚ w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020. Zadania projektowe obejmowały 
opracowanie materiałów dot. skuteczności do-
tychczasowej ochrony gatunkowej brekinii w re-
zerwatach przyrody, w tym także na obszarach 
Natura 2000. Przygotowania wymagały również 
materiały dot. zachowania zasobów genowych 
jarzębu w Polsce. Do projektu wybrano rezerwa-
ty, w których zachowanie naturalnych populacji 
brekinii jest głównym celem ochronnym. Przy-

gotowanie dokumentacji projektowej było zwią-
zane z wypełnieniem określonych formularzy 
(Wniosek o dofinansowanie, Plan realizacji pro-
jektu, Harmonogram realizacji projektu), często 
z uwzględnieniem obowiązujących ustaw i doku-
mentów prawnych z zakresu ochrony przyrody 
w Polsce i UE oraz przygotowaniem licznych 
załączników, w tym mapy obszaru projektu oraz 
opinii o projekcie we współpracy z 7 regional-
nymi dyrekcjami ochrony środowiska. Ocena 
formalna dokumentacji projektowej dokonana 
przez CKPŚ była pozytywna.

260405: Nowelizacja metodyki związanej z zakończonym w dniu 31.12.2015 r. i odebranym w dniu 
2.03.2016 r. tematem pt. „Ekspertyza ekonomiczna jako integralna część planu urządzenia 
lasu” (BLP-408) zleconym przez DGLP. Okres realizacji: 2016; Zakład Zarządzania Zasobami 
Leśnymi; autor: dr inż. Emilia Wysocka-Fijorek.

W opracowaniu zaproponowano uzupełnie-
nie oraz modyfikację metody sporządzania analiz 
ekonomicznych do planu urządzenia lasu, przed-
stawionych w sprawozdaniu końcowym z realizacji 
tematu badawczego pt. „Ekspertyza ekonomiczna 
jako integralna część planu urządzenia lasu”.

Podczas opracowywania założeń progno-
zy do ekspertyzy ekonomicznej nadleśnictwa 
w okresie objętym nowym planem urządzenia 
lasu należy uwzględniać:

1. konieczność godziwych warunków zatrud-
nienia oraz płac dla pracowników zakładów usług 
leśnych,

2. górną granicę prognozowanych cen kup-
na-sprzedaży drewna na poziomie cen uzyskiwa-
nych w Austrii i Niemczech,

3. możliwe ograniczenia w pozyskaniu drew-
na, wynikające z uwarunkowań formalnych, 
prawnych i przyrodniczych, szczególnie związa-
nych z ochroną przyrody oraz z wykorzystaniem 
lasu jako naturalnego zbiornika węgla,

4. funkcje oraz dobra świadczone przez nad-
leśnictwo na rzecz lasów oraz społeczeństwa.

Istotnym elementem, na który należy szcze-
gólnie zwrócić uwagę w trakcie opracowywania 
planu urządzenia lasu oraz analizy ekonomicz-
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nej, jest rola lasów jako naturalnego zbiornika 
węgla. Jest to istotny argument w planowaniu 
rozmiaru pozyskania drewna. Przewidywany 
wzrost cen drewna musi uwzględniać ekono-
miczne, przyrodnicze i społeczne konsekwen-
cje uwolnienia dwutlenku węgla do atmosfery. 
Prognozując ceny drewna (np. w oparciu o ceny 
na rynkach Europy Zachodniej) należy zwrócić 
uwagę na możliwości finansowe krajowych od-
biorców surowca drzewnego tak, aby progno-
zowane ceny były przez nich możliwe do za-
akceptowania. Nadmierne podwyższanie cen 
spowoduje spadek konkurencyjności polskich 

firm przetwórstwa drzewnego na rynkach za-
chodnich.

 Nadmierne obciążenie nadleśnictw oraz 
całych Lasów Państwowych daninami oraz in-
nymi narzutami może w dłuższej perspektywie 
doprowadzić do obniżenia jakości usług (rów-
nież ekosystemowych) świadczonych przez las. 
Biorąc pod uwagę rachunek ciągniony, obniża-
nie nakładów na prowadzenie gospodarki leśnej 
w dłuższej perspektywie może skutkować nieko-
rzystnymi społecznie działaniami takimi jak np. 
obniżenie nakładów na usługi realizowane przez 
zakłady usług leśnych.

2.1.4. omówienie zadań o charakterze ekSPertyz, uSług, Poradnictwa itP., 
finanSowanych Przez innych zLeceniodawców krajowych, zakończonych 
w 2016 r.

620101: Różnorodność biologiczna jako wskaźnik zmian ekosystemów leśnych w zrównowa-
żonym zagospodarowaniu lasów w zasięgu oddziaływania ENEa wytwarzanie Sp. z o.o. 
Zleceniodawca: ENEA Wytwarzanie S.A. – Elektrownia Kozienice; okres realizacji: 2016; zakład 
wiodący: Zakład Ekologii Lasu; zakład współpracujący: Zakład Ochrony Lasu; zespół autorski: dr 
Małgorzata Falencka-Jabłońska (kierownik projektu), dr inż. Monika Małecka.

W 2016 r. w ramach kontynuacji cyklicznych ocen 
zmian różnorodności biologicznej ekosystemów 
leśnych w zasięgu oddziaływania imisji Elektrowni 
Kozienice ENEA Wytwarzanie wykonano na sta-
łych powierzchniach badawczych zlokalizowanych 
na terenie nadleśnictw: Kozienice i Garwolin:

• porównawcze pomiary dendrometryczne 
drzewostanów sosnowych w trzech strefach za-
grożenia emisjami przemysłowymi,

• oceny dynamiki zmian zróżnicowania flory-
stycznego ekosystemów leśnych w trzech stre-
fach oddziaływania emisji na środowisko leśne,

• analizy fitopatologiczne drzew w trzech stre-
fach oddziaływania emisji.

W sezonie wegetacyjnym przeprowadzono 
cykliczną szczegółową inwentaryzację zmian flo-
rystycznych zbiorowisk leśnych – suboceanicz-
nego boru świeżego Leucobryo-Pinetum Mat. 
1962, 1973 odmiany środkowopolskiej z nawią-
zaniem do boru mieszanego. Ponadto oceniono 
udział drzew w poszczególnych drzewostanach, 
określając tym samym ich pozycję biosocjalną. 
Jednocześnie wykonano porównawcze, cyklicz-
ne pomiary 100 losowo wybranych drzew okre-
ślając ich pierśnicę zgodnie z przyjętą metodyką.

Ocenę stanu zdrowotnego w kontekście wy-
stępowania grzybowych chorób infekcyjnych 
wykonano we wrześniu 2016 r. na 6 stałych po-
wierzchniach badawczych w trzech strefach wpły-
wu emisji. Ocenie fitopatologicznej podlegały drze-
wa oraz pniaki znajdujące się na powierzchniach. 

Określano występowanie symptomów grzybowych 
chorób infekcyjnych, w szczególności patogenów 
korzeni, które jako sprawcy chorób mają najwięk-
sze znaczenie w drzewostanach gospodarczych. 
W przypadku tych obiektów dużą wagę przykła-
dano do poszukiwania korzeniowca wieloletniego 
(Heterobasidion annosum), sprawcy huby korzeni. 
Oceniano również pniaki pod kątem stopnia ich 
rozłożenia oraz obecności owocników grzybów, 
zarówno patogenicznych, jak i saprotroficznych. 
Ze względu na dojrzały wiek drzew w drzewosta-
nach (70-130 lat) lustracja ich koron sprowadzała 
się do ogólnej oceny stopnia przerzedzenia, bez 
określenia przyczyny takiego stanu.

Ocenie szczegółowej podlegało 100 losowo 
wybranych drzew na każdej powierzchni, ponad-
to przeprowadzono ogólny przegląd otaczające-
go je drzewostanu, w wyznaczonych granicach 
powierzchni obserwacyjnej.

Zestawienie zdjęć koron drzew z poszcze-
gólnych powierzchni daje bardzo ogólną możli-
wość porównania ich wyglądu pomiędzy strefami 
oddziaływania przemysłu w danym przedziale 
wiekowym. Na ich podstawie można ostrożnie 
stwierdzić, że nie występują silne różnice w wy-
glądzie koron, które świadczyłyby o wpływie imi-
sji przemysłowych na ich stan zdrowotny. Rów-
nocześnie należy podkreślić, że ze względu na 
niedostępność elementów koron dla wykonania 
badań laboratoryjnych, ocena ta ma charakter 
wyłącznie subiektywny.
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620301: Ekspertyza fitopatologiczna próbek topoli aF18 z plantacji Greenwood Resources Po-
land Sp. z o.o. Zleceniodawca: GreenWood Resources Poland Sp. z o.o.; okres realizacji: 2016; 
Zakład Ochrony Lasu; autor: mgr inż. Hanna Szmidla.

Celem przeprowadzonej ekspertyzy było pozna-
nie składu gatunkowego patogenów zasiedlają-
cych topole na plantacjach topolowych będących 
w zarządzie firmy GreenWood Resources Poland 
Sp. z o.o.

Materiał roślinny w postaci liści i wyrzynków 
został pobrany w trakcie wizji terenowej dnia 
10.08.2016 r. Próby pozyskano z drzew żywych, 
na których stwierdzono występowanie sympto-
mów chorobowych (nekrozy, wycieki, przebarwie-
nia etc.) oraz/lub objawów etiologicznych ewentu-
alnych patogenów.

Identyfikację uzyskanych w trakcie prac labo-
ratoryjnych izolatów grzybów przeprowadzano, 
uwzględniając klasyczne procedury fitopatolo-

giczne. Patogeny oznaczano, opierając się na 
cechach morfologicznych, takich jak: wygląd za-
rodników, pyknidiów, konidiów, parafiz oraz kolor 
i typ wzrostu grzybni w kulturach aksenicznych 
(czystych). Podczas identyfikacji posługiwano się 
kluczami autorstwa Barnett, Hunter (1972), Cu-
mmins, Yasuyuki (2003), Crous i in. (2009) oraz 
Marcinkowskiej (2012).

Analizy fitopatologiczne materiału roślinnego 
przy zastosowaniu komór wilgotnościowych i pod-
łoża hodowlanego PDA wykazały występowanie 
w próbach grzybów patogenicznych, takich jak Val-
sa sordida i Melampsora larici-populina. W pobra-
nym materiale roślinnym stwierdzono także grzyby 
saprotroficzne niebędące przyczyną szkód.

620302: Ekspertyza dotycząca zdiagnozowania przyczyn zamierania sosny na powierzchni 12 ha 
w lesie należącym do p. R. Zwierza w gminie Giby (woj. podlaskie). Zleceniodawca: prywatny 
(Rafał Zwierz); okres realizacji: 2016; Zakład Ochrony Lasu; zespół autorski: dr inż. Alicja Sowińska, 
dr inż. Grzegorz Tarwacki, mgr inż. Hanna Szmidla (kierownik projektu).

Celem wykonanej ekspertyzy było określenie 
przyczyn zamierania sosen na terenie drzewosta-
nów prywatnych w gminie Giby oraz opracowanie 
zaleceń ochronnych.

W dniu 5 grudnia 2016 roku pracownicy 
Zakładu Ochrony Lasu IBL przeprowadzili wi-
zję terenową w drzewostanach w miejscowości 
Zelwa (gmina Giby) mającą na celu ocenę ich 
zdrowotności.

Podczas lustracji stwierdzono znaczne ilości 
drzew zamarłych, zamierających i w znacznym 
stopniu osłabionych, głównie żerowaniem przy-
płaszczka granatka. W niektórych fragmentach 
zaobserwowano również przerzedzenie koron 
spowodowane prawdopodobnie żerem borecz-
ników. Po odsłonięciu kory w szyi korzeniowej 
i odziomku zamarłych drzew na obrzeżach luk, 
stwierdzono obecność delikatnej, białej grzybni 

patogenu Heterobasidion annosum będącego 
sprawcą huby korzeni.

Każdy spośród zidentyfikowanych sprawców 
uszkodzeń (owadów i grzybów) należy do znanych 
i często spotykanych organizmów szkodotwór-
czych w drzewostanach sosnowych. Występu-
jąc pojedynczo nie powodują zwykle szczególnie 
groźnych uszkodzeń, jednakże synergiczne od-
działywanie tak wielu czynników może prowadzić 
do poważnych uszkodzeń sosen.

W lustrowanych drzewostanach zalecono 
pilne wykonanie trzebieży połączonej z cięciami 
sanitarnymi, usuwającymi wszystkie drzewa za-
atakowane przez przypłaszczka granatka. W celu 
ograniczenia rozwoju patogenu Heterobasidion 
annosum, zasugerowano, aby pniaki po cięciach 
zabezpieczyć preparatami na bazie grzyba Phle-
biopsis gigantea.

620601: aktualizacja stanu wiedzy na temat zasobów przyrodniczych na obszarze rezerwatu przy-
rody „Rezerwat Krajobrazowy władysława Szafera” oraz zaprojektowanie działań ochron-
nych koniecznych do zachowania i poprawy stanu cennych siedlisk leśnych w rezerwacie 
przyrody. Zleceniodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku; okres realiza-
cji: 2016; zakład wiodący: Zakład Lasów Naturalnych; zakłady współpracujące: Zakład Zarządzania 
Zasobami Leśnymi, Zakład Ekologii Lasu; zespół autorski: dr hab. Rafał Paluch (kierownik projektu), 
dr inż. Krzysztof Stereńczak (analiza teledetekcyjna), prof. dr hab. Jerzy Gutowski (inwentaryzacja 
owadów), mgr inż. Radosław Gawryś (analiza fitosocjologiczna), mgr. inż. Karolina Gabrysiak, mgr. 
inż. Krzysztof Sućko, Łukasz Kuberski, inż. Karol Rzeczycki, Kazimierz Borowski.

Celem badań była aktualizacja stanu siedlisk le-
śnych i drzewostanów Rezerwatu oraz zaprojekto-

wanie działań ochronnych koniecznych do zacho-
wania i poprawy siedlisk leśnych w cennym obiekcie 
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przyrodniczym. Zakres ekspertyzy był następujący: 
opis obecnego stanu siedlisk i drzewostanów rożny-
mi dostępnymi metodami w oparciu o zróżnicowane 
dane aktualne i archiwalne Instytutu Badawczego 
Leśnictwa oraz wskazanie szczegółowej lokaliza-
cji, powierzchni i metod zabiegów ochronnych oraz 
harmonogramu ich realizacji.

Najważniejsze stwierdzenia podsumowujące 
i wnioski:

1. Rezerwat Krajobrazowy im. W. Szafera jest 
wyraźnie podzielny na dwie strefy, co również do-
strzegał Sokołowski (1996):

a) część zachodnią (na terenie Nadleśnictwa 
Hajnówka), bardziej zniekształconą, pochodze-
nia sztucznego lub mieszanego, gdzie dominują 
drzewostany młodsze i regenerujące po dawnych 
zniekształceniach (choć często już w wieku bliskim 
100 lat). Drzewostany te powstały najczęściej w la-
tach 1924-1929 w wyniku dużych zrębów zupeł-
nych wykonanych przez angielską firmę Centaura;

b) część wschodnią (w pobliżu Białowieży) 
poddaną długiej ochronie, do początków XXI wie-
ku częściowej, a obecnie nieformalnej – ścisłej.

2. W części wschodniej Rezerwatu, a także 
w niektórych miejscach części zachodniej znaj-
dują się sztuczne odnowienia dębu, rzadziej 
świerka w wieku 15-35 lat, powstałe w wyniku 
zagospodarowania powierzchni pogradacyjnych. 
Są one aktualnie ważnym elementem zwiększa-
jącym zróżnicowanie strukturalne i różnorodność 
biologiczną lasu, ale wymagającym przeważnie 
działań z zakresu ochrony czynnej.

3. Drzewostany Rezerwatu silnie starzeją się, 
bowiem obecnie dominują najstarsze fazy rozwojo-
we, zwłaszcza terminalna, stanowiąca około poło-
wy powierzchni obiektu badań. Połowa powierzchni 
drzewostanów cechuje się występowaniem dużych 
luk, które wskutek działania wiatru mogą się posze-
rzać. W dłuższej perspektywie czasowej może na-
stąpić rozpad drzewostanów, niekiedy gwałtowny, 
co będzie miało duże znaczenie dla kształtowania 
różnorodności biologicznej rezerwatu.

4. Wiele gatunków o wysokich wymaganiach 
świetlnych ma obecnie duże trudności w odno-
wieniu naturalnym. Zaobserwowano miedzy inny-
mi zupełny brak odnowień sosny, a także dębu na 
siedliskach optymalnych dla tego gatunku (LMśw, 
Lśw, Lw).

5. Grab wykazuje silną ekspansję na niemal-
że wszystkie siedliska leśne. Zdecydowanie do-
minuje w podroście, drugim piętrze, a niekiedy 
również opanowuje tereny półotwarte lub otwar-
te powstałe wskutek gradacji kornika drukarza. 
W dłuższej perspektywie czasowej może prowa-
dzić do miejscowego obniżenia się różnorodności 
biologicznej.

6. Ekspansja i wzrost znaczenia grabu powo-
duje ujednolicenie zbiorowisk leśnych i tendencję 
do grądowienia wielu siedlisk leśnych np. borów 
mieszanych, uboższych i świetlistych postaci grą-
dów, osuszających się łęgów olszowo-jesiono-
wych. W Rezerwacie kurczy się areał w/w zbio-
rowisk leśnych i tworzą się postacie przejściowe, 
nawiązujące składem florystycznym do grądów. 
Zmiany składu gatunkowego drzewostanów ule-
gły w ostatniej dekadzie przyspieszeniu, w po-
równaniu z obserwacjami wcześniejszymi.

7. W Rezerwacie stan ochrony siedlisk Natura 
2000 oceniano jako najczęściej niewłaściwy, od-
biegający od idealnego wzorca. Jedynie w przy-
padku wielu płatów łęgów olszowo-jesionowych 
stan oceniono na właściwy.

8. Organizmy saproksyliczne znajdują w Re-
zerwacie bardzo dogodne warunki rozwoju, aby 
zachować właściwy stan ochrony, szczególnie 
w stwierdzonych stanowiskach, należałoby sto-
sować ochronę bierną. Na około 1100 ha (87% 
powierzchni Rezerwatu) zaproponowano na naj-
bliższe 20 lat rodzaj ochrony biernej.

9. W młodych drzewostanach oraz tam, gdzie 
wymaga tego struktura drzewostanu (występowa-
nie np. wartościowych podrostów gatunków cen-
nych, które są w wyraźnym niedoborze w drze-
wostanie np. dąb, lipa, klon), zaproponowano 
ochronę czynną tylko w konkretnych miejscach, 
nie w całych wydzieleniach.

10. Drzewa, które upadły na drogę lub szlak 
z przyczyn naturalnych (np. huraganu) oraz te, 
których nie udało się przewrócić w inny sposób 
podczas zabiegów profilaktycznych, należy usu-
nąć, odcinając część leżącą na pasie drogowym 
lub szlaku. Rzazy po takich cięciach powinny zo-
stać ukształtowane na podobieństwo naturalnego 
złomu. Część leżącą w obrębie pasa drogowego 
należałoby zabrać z lasu, gdyż jej przemieszczanie 
do wnętrza drzewostanu powoduje szkody przyrod-
nicze w postaci naruszania pokrywy glebowej, runa, 
podszytu oraz uszkadzania szyj i nabiegów korze-
niowych rosnących w pobliżu drzew. Strata materii 
organicznej związana z wywiezieniem tego drewna 
jest mało znacząca w porównaniu z dużą ilością 
martwego drewna pozostającego w ekosystemie.

11. Należy usuwać drzewa i krzewy obcego 
pochodzenia, w tym gatunki inwazyjne, np. cze-
remchę amerykańską, dąb czerwony, klon jesio-
nolistny, klon jawor, klon tatarski, robinię białą, 
winobluszcz pięciolistkowy itp. Najwięcej osobni-
ków takich gatunków można spotkać w zachod-
niej części Rezerwatu, w pobliżu Hajnówki, ale 
także w pobliżu Białowieży.

12. Należy przeprowadzać okresowe zbiórki 
śmieci w obrębie Rezerwatu, gdyż szpecą one 
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krajobraz oraz zanieczyszczają glebę produktami 
swego rozkładu; mogą być też pułapkami dla bez-
kręgowców i drobnych ssaków (np. butelki i inne 
pojemniki). Zjawisko zaśmiecania jest szczegól-
nie widoczne i dotkliwe w pobliżu Hajnówki.

13. Proponuje się opracowanie i wydanie ulot-
ki (folderu) informującej w prosty i obrazowy spo-

sób o znaczeniu martwego drewna w lesie, poka-
zującej uwarunkowania prawne, z których wynika 
konieczność jego pozostawiania w tym rezerwacie 
oraz mówiącej o przyczynach przewracania drzew 
w pobliżu dróg. Proponuje się ustawienie tablic in-
formujących o podejmowanych działaniach z za-
kresu zarówno ochrony biernej, jak i czynnej.

670139: opinia do sprawy o sygnaturze akt: 2 Ds. 961/14, dotyczącej zanieczyszczenia wody rze-
ki Dylewki w okresie od 23 września 2014 roku do 20 października 2014 roku w takiej ilości 
lub takiej postaci, że mogło to spowodować istotne obniżenie jakości wody lub zniszczenie 
w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach. Zleceniodawca: Prokuratura Re-
jonowa w Grójcu; okres realizacji: 2015-2016; Zakład Ekologii Lasu; autor: dr inż. Magdalena Janek.

Opinia dotycząca zanieczyszczenia wody rzeki 
Dylewki sporządzona została jedynie na podsta-
wie akt sprawy, zawierających m.in. wyniki badań 
jakości wód powierzchniowych oraz oględzin pod-
czas pobierania prób, a także wyniki badań jakości 
prób ścieków z zakładu produkcyjnego DOHLER 
Sp. z o.o. z siedzibą w Kozietułach Nowych.

Rzeka Dylewka na odcinku od Kozietuł No-
wych gm. Mogielnica do Przybyszewa gm. Prom-
na została zanieczyszczona ściekami o dużej za-
wartości związków organicznych. Świadczą o tym 
przede wszystkim ponadnormatywne wartości 
wskaźników BZT5 i ChZT-Cr, a także współwy-
stępujące zmienione cechy fizyczne wody w nie-
których punktach poboru próbek, szczególnie 
owocowy zapach. W wielu punktach poboru prób 
stwierdzono znaczne przekroczenia przewodno-
ści, fosforu ogólnego, zawiesiny ogólnej i sub-
stancji rozpuszczonych. Dodatkowo roztwór pro-
wadzony rowem M-10 charakteryzował się zbyt 
wysoką temperaturą. Jednocześnie w wodach 
rzeki Dylewki stwierdzono bardzo niskie stężenie 
tlenu rozpuszczonego – wyniki w wielu miejscach 
pomiarowych wynosiły poniżej 5 mg/l, czyli poni-
żej wartości granicznej dla II klasy jakości wód 
powierzchniowych.

Źródłem zanieczyszczenia rzeki Dylewki była 
bezpośrednio mieszanina wody oraz ścieków, 
doprowadzana do tej rzeki rowem melioracyjnym 
M-10. Wskazuje na to analiza zmian chemizmu 
wód rzeki Dylewki w kilku miejscach jej biegu, 
a także dopływów naturalnych i sztucznych rze-
ki Dylewki, na odcinku od Kozietuł Nowych gm. 
Mogielnica do Przybyszewa gm. Promna. Wyniki 
analiz fizykochemicznych dwóch serii prób wody, 
pobranych 23.09.2014 r. i 12.10.2014 r. (opisa-
nych szczegółowo w aktach sprawy), wskazują to 
samo źródło zanieczyszczeń.

Na podstawie badań fizykochemicznych ww. 
dwóch serii prób wody z rzeki Dylewki oraz jej do-
pływów naturalnych i sztucznych (w szczególności 
rowu melioracyjnego M-10), można jednoznacznie 

stwierdzić, że zanieczyszczenie miało związek 
z działalnością zakładu produkcyjnego DOHLER 
Sp. z o.o. z siedzibą w Kozietułach Nowych.

Pozwolenie wodnoprawne z dnia 26.08.2011 
r., udzielone przez Starostę Grójeckiego, znak 
RS.6220.1.25.2011.SP określa warunki ilościowe 
i jakościowe wprowadzania oczyszczonych ście-
ków produkcyjnych do rowu melioracyjnego M-10.

Podczas kontroli interwencyjnej w październi-
ku 2014 r. w firmie DOHLER pobrano z wylotu ko-
lektora ściekowego dwie próby ścieków odprowa-
dzanych do rowu melioracyjnego M-10 (o godz. 
14:15 i 14:50 dnia 12.10.2014 r.). Analizy che-
miczne wykazały przekroczenia jakości dla pró-
by nr 2589 w zakresie pH, BZT5, ChZT-Cr oraz 
zawiesiny ogólnej. Jak ustalono podczas kontro-
li, w czasie pobierania próby nr 2589, z zakładu 
DOHLER odprowadzano ścieki powstałe przy 
prowadzeniu prac porządkowych, które podlega-
ły jedynie podczyszczeniu w separatorze. Wyda-
je się, że powstałe tak ścieki nie były traktowane 
przez zakład DOHLER jak ścieki produkcyjne, 
lecz jak wody deszczowe. Analiza wyników ba-
dań wskazuje, że ścieki z prac porządkowych po-
winny trafiać do oczyszczalni tak samo, jak ścieki 
produkcyjne, co powinno w przyszłości poprawić 
stan jakościowy rzeki Dylewki.

W wyniku dostarczania ścieków do rzeki 
Dylewki, została ona zanieczyszczona w takim 
stopniu, że mogło to zagrozić co najmniej zdro-
wiu ludzi, którzy chcieliby ją spożyć. Zapewne 
zanieczyszczenia nie były też obojętne dla roślin 
i zwierząt. Najważniejszym dla nich wydaje się 
jednak fakt, że zanieczyszczenia spowodowały 
znaczne obniżenie stężenia tlenu rozpuszczo-
nego w wodzie rzeki Dylewki na znacznym jej 
odcinku. Stężenie O2 poniżej 5 mg/l, czyli poni-
żej wartości granicznej dla II klasy jakości wód 
powierzchniowych, będącej jednoczenie granicą 
przeżywalności organizmów wodnych, jest czyn-
nikiem świadczącym o realnym zagrożeniu dla 
świata roślin i zwierząt.
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670140: Ekspertyza operatów glebowo-siedliskowych (dokumentacja siedliskowa) dla nadle-
śnictw: Kraśnik (aneks operatu), Gościeradów (aneks operatu) oraz Sobibór (aneks opera-
tu). Zleceniodawca: BULiGL O/Lublin; okres realizacji: 2016; Zakład Ekologii Lasu; autor: dr inż. 
Adam Cieśla.

W ramach realizacji tematu wykonywano spraw-
dzenie poprawności sporządzenia operatów gle-
bowo-siedliskowych w formie aneksu dla nadle-
śnictw: Gościeradów, Kraśnik i Sobibór. W ramach 
prac przeprowadzono analizę językową, formalną 
i merytoryczną tekstu elaboratów glebowo-sie-
dliskowych oraz na podstawie kart dokumentacji 
źródłowej sprawdzono poprawność procesu dia-
gnostyki typologicznej oraz określania typów sie-
dliskowych lasu.

Dla Nadleśnictwa Gościeradów sprawdzono 
199 stron elaboratu oraz 80 kart dokumentacji 

źródłowej. Dla Nadleśnictwa Kraśnik sprawdzono 
163 strony elaboratu oraz 100 kart dokumentacji 
źródłowej. Dla Nadleśnictwa Sobibór sprawdzono 
169 stron elaboratu oraz 92 karty dokumentacji 
źródłowej. Łącznie sprawdzono 531 stron tekstu 
oraz 230 kart dokumentacji źródłowej.

Na podstawie przeprowadzonej oceny po-
prawności sporządzenia operatów glebowo-sie-
dliskowych przygotowano 3 oddzielne eksperty-
zy, w których zawarto uwagi i sugestie dotyczące 
przedstawionych do analizy merytorycznej mate-
riałów.

670331: ocena skuteczności działania insektycydu Mimic 240 LV w zwalczaniu leśnych owa-
dów liściożernych. Zleceniodawca: Sumi Agro Poland Sp. z o.o., okres realizacji: 2016; Zakład 
Ochrony Lasu; zespół autorski: prof. dr hab. Barbara Głowacka (kierownik projektu), dr inż. Cezary 
Bystrowski, dr inż. Grzegorz Tarwacki.

W 2016 r., w Nadleśnictwie Nowa Sól wykona-
no badania skuteczności insektycydu Mimic 240 
LV w zwalczaniu barczatki sosnówki. Uzyskano 
wyniki świadczące o skuteczności testowanego 
insektycydu, wskazujące, że w dawce 0,5 l/ha 
może być zalecany do stosowania w agrolotni-

czej ochronie drzewostanów sosnowych w przy-
padku wysokiej liczebności barczatki sosnówki. 
Badania prowadzono w celach rozszerzenia re-
jestracji preparatu, wyniki mają charakter poufny 
i nie mogą być upowszechniane.

670332: ocena prognozowania i zwalczania śmietek modrzewiowych z rodzaju Strobilomyia spp. 
na plantacji nasiennej modrzewia europejskiego w Nadleśnictwie Sulęcin, Leśnictwo Brzeź-
no, oddz. 133i w roku 2016 r. Zleceniodawca: Nadleśnictwo Sulęcin; okres realizacji: 2016; Za-
kład Ochrony Lasu; autor: dr inż. Cezary Bystrowski.

Zwalczanie śmietek modrzewiowych na planta-
cjach nasiennych jest zadaniem niełatwym, głów-
nie ze względu na trudną diagnostykę dwóch wy-
stępujących w Polsce gatunków muchówek oraz 
mało skuteczne metody diagnozujące występo-
wanie i czas pojawu wspomnianych szkodników.

Chcąc ocenić małą skuteczność podjętych 
wcześniej prac oraz rozwiązać problem nadmierne-
go występowania śmietek modrzewiowych na plan-
tacji nasiennej modrzewia europejskiego w Nadle-
śnictwie Sulęcin podjęto następujące działania:

1. Instytut Badawczy Leśnictwa wystąpił do 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydanie 
pozwolenia na przeprowadzenie zabiegów zwal-
czania śmietek modrzewiowych trzema różnymi 
insektycydami, były to: Apacz 50 WG, Mospilan 20 
SP oraz Teppeki 50 WG. MRiRW pozwolenie wy-
dało w marcu 2016 roku (nr decyzji R-112/2016b).

2. Na plantacji nasiennej w Leśnictwie Brzeź-
no (Nadleśnictwo Sulęcin) w kwietniu i maju 2016 
r., zaplanowano i przeprowadzono odłowy imagi-

nes śmietek do pułapek pojawowych (nowator-
ska metoda) oraz żółtych misek, na podstawie 
których zweryfikowano terminy przeprowadzenia 
zabiegów zwalczania.

3. Wykonano dwukrotny zabieg zwalczania 
śmietek przy pomocy trzech wspomnianych in-
sektycydów: Apacz 50 WG, Mospilan 20 SP oraz 
Teppeki 50 WG.

4. Przeprowadzono ocenę zasiedlenia szy-
szek po zabiegach.

Zastosowanie pułapek pojawowych do wio-
sennego monitorowania wylęgu śmietek okazało 
się bardzo skuteczną metodą oceny terminu wy-
lęgów tych owadów na plantacji modrzewiowej 
w Nadleśnictwie Sulęcin. Na podstawie wyników 
odłowów do pułapek pojawowych zdecydowano 
się na wykonanie pierwszego zabiegu zwalczania 
(około tydzień wcześniej) i wykonano go 22 kwiet-
nia, natomiast drugi przeprowadzono 5 maja. Sku-
teczność przeprowadzonych zabiegów była bardzo 
wysoka na wszystkich sześciu kwaterach, a trzy 
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użyte insektycydy: Apacz 50 WG, Mospilan 20 SP 
oraz Teppeki 50 WG okazały się bardzo skutecz-
ne w użytych dawkach. Na podstawie analizy 360 
szyszek oceniono, że średni procent ich zasiedlenia 
przez śmietki modrzewiowe wyniósł około 2%, a na 
powierzchni kontrolnej w Nadl. Torzym około 30%. 

Dzięki przeprowadzonym skutecznym zabiegom 
zwalczania procent zasiedlonych szyszek spadł 
o 70%, z 72% w roku 2015 do 2% w roku 2016.

Raport z realizacji badań wraz z wytycznymi 
dotyczącymi postępowania prognostycznego prze-
słano w sierpniu 2016 r. do Nadleśnictwa Sulęcin.

670333: opracowanie wyników badań skuteczności preparatu Foray 76B zastosowanego prze-
ciwko kuprówce rudnicy w Nadleśnictwie Krotoszyn. Zleceniodawca: Towarzystwo Chemicz-
ne „DANMAR”; okres realizacji: 2016; Zakład Ochrony Lasu; zespół autorski: dr Alicja Sierpińska 
(kierownik projektu), mgr inż. Andrzej Sierpiński.

Celem badań było wykonanie opracowania wyni-
ków terenowych badań skuteczności zgodnie ze 
szczegółowymi wymaganiami określonymi w Roz-
porządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 
4 sierpnia 2004 r. w sprawie badań skuteczności 
działania środków ochrony roślin, na potrzeby roz-

szerzenia rejestracji środka Foray 76B o możliwość 
stosowania w drzewostanach dębowych przeciwko 
kuprówce rudnicy Euproctis chrysorrhoea.

Sprawozdanie, jako poufne, jest przechowy-
wane w archiwum zespołu ds. Badania insekty-
cydów IBL.

670426: wykonanie skanowania naziemnego (tLS) oraz integracji skanów naziemnych dla po-
szczególnych powierzchni. Zleceniodawca: BULiGL; okres realizacji: 2016; Zakład Zarządzania 
Zasobami Leśnymi; zespół autorski: dr inż. Krzysztof Stereńczak (kierownik projektu), dr inż. Grzegorz 
Zajączkowski.

Celem niniejszego projektu było pozyskanie da-
nych TLS z powierzchni kołowych, zlokalizowanych 
w wybranych sosnowych drzewostanach rębnych, 
oraz wstępne przetworzenie pozyskanych danych. 
Zgromadzone dane miały posłużyć zleceniodawcy 
do opracowania i doskonalenia algorytmów mode-
lujących kształt i wymiary pnia sosny.

Lokalizacja powierzchni została wykonana przez 
pracowników BULiGL. Wskazano 4 nadleśnictwa 
(Milicz, Pieńsk, Dojlidy i Supraśl), w których wybrano 
po 5 drzewostanów sosnowych przeznaczonych do 
użytkowania rębnego. W każdym z nich założono 
po cztery 5-arowe powierzchnie kołowe, na których 
pomierzono pierśnice i wysokości wszystkich drzew 
wykazujących grubiznę. Położenie pierśnicy i numer 
naniesiono białą farbą na każde z drzew. Łącznie 
przygotowano 100 powierzchni kołowych.

Dane TLS dla drzewostanów w nadleśnictwach 
Milicz i Pieńsk pozyskano w marcu 2016 r., zaś 

w nadleśnictwach Supraśl i Dojlidy w listopadzie 
2016 r. Każdorazowo rejestrowano po 4 obrazy 
na pojedynczej powierzchni (łącznie 400 skanów), 
w tym skan środkowy oraz 3 satelickie położone 
w odległości ok. 10-12 m od środka powierzchni. 
Skany rejestrowano w ustawieniach standardowo 
stosowanych w leśnictwie (1/4 rozdzielczości ska-
nera, dodany kolor RGB). Uzyskano w ten sposób 
cyfrowy obraz drzew zlokalizowanych na poszcze-
gólnych powierzchniach.

Pozyskane surowe dane TLS – w postaci prze-
strzennej chmury punktów xyz – zostały zaimpor-
towane do programu FARO SCENE, w którym dla 
wszystkich 100 powierzchni oddzielnie dokonano 
integracji 4 skanów rejestrowanych na pojedyn-
czych powierzchniach w jedną chmurę punktów.

Dane surowe (400 plików) oraz połączone 
(100 plików) przekazano Zleceniodawcy.

670811: opracowanie ekspertyz glebowo-nawożeniowych dla szkółek i upraw leśnych oraz oceny 
substratów i prace opiniodawcze z zakresu gleboznawstwa i nawożenia leśnego. Zlecenio-
dawcy: nadleśnictwa: Dębno, Jabłonna, Kolumna, Lubartów, Łagów, Namysłów, Piotrków, Pułtusk, 
Włocławek, Złoczew, Zwierzyniec; Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Instytut Geografii i Go-
spodarki Przestrzennej UJ, Instytut Nauk o Środowisku UJ, Instytut Inżynierii Materiałów Polime-
rowych i Barwników, Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
BIOTON S.A., Samodzielna Pracownia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW; okres 
realizacji: 2014-2016; Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego; autor: dr inż. Józef Wójcik.

W 2016 roku wykonano badania gleb i na tej 
podstawie opracowano zalecenia nawozowe dla 
szkółek leśnych w nadleśnictwach: Jabłonna, Ko-
lumna, Lubartów, Łagów, Namysłów, Piotrków, 

Pułtusk, Włocławek, Złoczew, Zwierzyniec.
Dla Nadleśnictwa Dębno wykonano ocenę 

składu chemicznego igieł sosny z przeszłorębne-
go drzewostanu sosnowego.
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Ponadto dla części z wymienionych nadle-
śnictw wykonano ocenę przydatności materia-
łów organicznych i substratów do nawożenia 
organicznego w szkółkach leśnych oraz przy 
produkcji sadzonek z zakrytym systemem ko-
rzeniowym.

Na zlecenie Nadleśnictwa Łagów wykonano 
ocenę przydatności wody powierzchniowej do na-
wadniania kwater w szkółce leśnej Szumsko.

Wykonano badania właściwości gleb, skła-
du chemicznego roślin lub składu chemicznego 
wody dla:

• Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,
• Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzen-

nej UJ – 2 zlecenia,
• Instytutu Nauk o Środowisku UJ – 4 zlecenia,
• Instytutu Inżynierii Materiałów Polimero-

wych i Barwników,
• Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Prusz-

kowie,
• Ośrodka Badawczo-Rozwojowego BIOTON 

S.A.,
• Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Za-

sobów Przyrodniczych SGGW.

671401: analizy porównawcze próbek DNa drewna. Zleceniodawcy: nadleśnictwa, komendy policji, 
sąd rejonowy; okres realizacji: 2016; Laboratorium Biologii Molekularnej; zespół autorski: dr hab. 
Justyna Nowakowska (kierownik projektu), dr inż. Anna Tereba, dr inż. Agata Konecka, mgr Małgorzata 
Gorzkowska, Jolanta Bieniek.

W 2016 r., przeanalizowano 43 próby materiału 
dowodowego i porównawczego na cele proceso-
we Straży Leśnej, nadleśnictw i komend Policji, 
wydając opinie o uzyskanych profilach genetycz-
nych przysłanych próbek drewna, na podstawie 
markerów zmienności DNA jądrowego i orga-
nellowego wg metodyki opracowanej w LBM IBL. 

Dostarczony materiał poddawano analizie 
genetycznej w laboratorium, a następnie odsyła-
no wraz z opinią do zleceniodawcy. 

Łącznie, wykonano 10 opinii na podstawie 
analiz porównawczych próbek tożsamości gene-
tycznej próbek materiału dowodowego i porów-
nawczego dla:

•  drewna brzozowego (1 opinia), na zlecenie 
Nadl. Zagnańsk,

• drewna bukowego (2 opinie), Nadl. Za-
gnańsk, Sąd Rejonowy w Opatowie,

• drewna olszy (3 opinie), Nadl. Płock, Nadl. 
Włoszczowa, Nadl. Rudka,

• drewna sosnowego (4 opinie), Komenda 
Policji Kłobuck, Komenda Policji Kępno, Nadl. 
Dojlidy, Nadl. Przedbórz,

• drewna jodłowego (1 opinia).
Wyniki analizy porównawczej archiwizowano 

w formie elektronicznej i papierowej.
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Kołakowski B., Kwiatkowski M., Szczygieł R.: Deter-
mination of the forest fuel load and its distri-
bution in terms of the forest fire propagation. 
[W:] E-book VIII Międzynarodowej Konfe-
rencji Naukowej WOOD & FIRE SAFETY, 
Štrbske Pleso, Słowacja, 12.05.2016.

Konecka A., Tereba A., Nowakowska J.A.: The rare 
and private alleles/haplotypes as a measu-
re of richness of gene pool in Scots pine 
(Pinus sylvestris L.) populations in Poland. 
[W:] Abstracts of IUFRO 2.4. Conference 
“Genomics and forest tree genetics”. Arca-
chon, Francja, 30.05-3.06.2016.

Lech P., Dróżdż P., Hildebrand R., Kasprowicz H., 
Kowalska a., Małachowska J., Solon J., 
wawarzoniak J., Wiech K., wójcik J.: Oce-
na zagrożenia lasów w Polsce na podstawie 
monitoringowych badań tempa i kierunków 
zmian w ekosystemach leśnych. [W:] Zimo-
wa Szkoła Leśna przy Instytucie Badaw-
czym Leśnictwa. VIII Sesja „Zagrożenia lasu 
oraz jego funkcji – przyczyny, konsekwen-
cje i szanse dla gospodarki leśnej”, Sękocin 
Stary, 15-17.03.2016 r. Instytut Badawczy 
Leśnictwa, Sękocin Stary, 2016: 297-316.

Malzahn E., Sondej I., Paluch R.: Monitoring air 
pollution in the Białowieża Forest. [W:] Mat. 
konf. European Geosciences Union As-
sembly, Wiedeń, Austria, 17-22.04.2016: 
www.egu.eu

Miścicki S., Gazda A., wysocka-Fijorek E.: 
Zmiany struktury odnowienia lasu pod 
wpływem roślinożernych ssaków kopyt-
nych w Białowieskim Parku Narodowym. 
[W:] Mat. konf. „Drzewa i lasy w zmienia-
jącym się środowisku”, Kórnik – Poznań, 
17-19.10.2016: 196-197.

Nowakowska J.a., tereba a., Borys M., Bie-
niek J., Konecka a., oszako t., Sierpiń-
ski a., Sułkowska M., łukaszewicz J., 
Skrzyszewska K., Markiewicz T.: Struktura 
genetyczna polskich populacji świerka po-
spolitego w porównaniu do europejskich 
pochodzeń Picea abies L. Karst. z doświad-
czenia IPTNS-IUFRO 1964/68. [W:] Mat. 
konf. 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Bo-
tanicznego „Botanika – tradycja i nowocze-
sność”, Lublin, 27.06.-3.07.2016: 49.

Olchowik J., Bzdyk R., Drozdowski S., Nowa-
kowska J., Szmidla H., Sikora K., osza-
ko t.: Wpływ efektywnych organizmów 
(Emy) i nawozów fosforynowych na wzrost 
i mykoryzację buka zwyczajnego (Fagus 
sylvatica) i dębu szypułkowego (Quercus 
robur) hodowanych w szkółce gruntowej. 
[W:] Mat. konf. „Drzewa i lasy w zmienia-
jącym się środowisku”, Kórnik – Poznań, 
17-19.10.2016: 201-202.

Olszowska G.: Aktywność biochemiczna gleb 
w rezerwatach i lasach gospodarczych. 
[W:] Mat. konf. „Drzewa i lasy w zmienia-
jącym się środowisku”, Kórnik – Poznań, 
17-19.10.2016: 313.

Olszowska G.: Aktywność enzymatyczna jako 
czuły wskaźnik zmian w środowisku gle-
bowym. [W:] Mat. konf. „Wskaźniki oceny 
jakości gleb”, Warszawa, 29.09.2016: 13.

oszako t., Kałuski T., Nowakowska J.: Rola 
nauki w ocenie nowych zagrożeń fitosani-

http://www.egu.eu
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tarnych związanych z intensyfikacją mię-
dzynarodowego obrotu materiałem roz-
mnożeniowym. 56. Sesja Naukowa IOR 
– PIB, Poznań, 11-12.02.2016: 7.

Paluch R.: Turystyczne wykorzystanie terenów le-
śnych na podstawie materiałów archiwal-
nych. [W:] Mat. II Międzynarodowej Kon-
ferencji „Turystyka na obszarach cennych 
przyrodniczo”, Białowieża, 22-23.10.2015: 
92-100.

Pierzgalski E., Tyszka J.: Współczesne funkcje 
infrastruktury wodnej w lasach. [W:] Zimo-
wa Szkoła Leśna przy Instytucie Badaw-
czym Leśnictwa. VIII Sesja „Zagrożenia 
lasu oraz jego funkcji – przyczyny, konse-
kwencje i szanse dla gospodarki leśnej”, 
Sękocin Stary, 15-17.03.2016 r. Insty-
tut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 
2016: 317-331.

Pierzgalski E., Mańk K.: Energy crops in aspect of 
water resources in Poland. [W:] Mat. Inter-
national Research Conference “Agroener-
gy for sustainable agriculture and rural 
development”, Nitra, Słowacja, 7.09.2016.

Przybylski P., Jastrzębowski Sz., Masternak K.: 
Czy drzewostany sosny zwyczajnej (Pinus 
sylvestris L.) wykazują tendencje adaptacyj-
ne do lokalnych ekosystemów? Próba odpo-
wiedzi na podstawie analiz nasion i marke-
rów genetycznych. [W:] Mat. konf. „Drzewa 
i lasy w zmieniającym się środowisku”, Kór-
nik – Poznań, 17-19.10.2016: 210-211.

Przybylski P., Niemczyk M., Sierpińska A.: Zmien-
ność genetyczna Beauveria brongniartii 
w kontekście jej praktycznego wykorzysta-
nia w ochronie lasu przed Melolontha spp. 
[W:] Książka abstraktów XVII Konferencji 
Katedr Jednoimiennych „Gatunki liściaste 
– szansa czy konieczność?”, Oleszyce, 
15-17.06.2016: 11.

Rachwald a., Zapart A., Szurlej M., Ciechanow-
ski M., Kokurewicz T., Lazarus M.: Spa-
tial behavior and habitat use of the pond 
bat (Myotis dasycneme) during pregnan-
cy and lactation – radiotracking in north
-eastern Poland. [W:] Book of abstracts 
International Bat Research Conference 
(BRC) 2016, Durban, Republika Południo-
wej Afryki, 31.07-5.08.2016: 134.

Rosa-Gruszecka A., Hilszczańska D., Szmidla H., 
Siebyła M.: Socioeconomic and ecological 
benefits from Burgundy truffle cultivation 
in Poland. /poster/ [W:] Book of abstracts 
2nd International Scientific Conference 
“Reforestation Challenges”, Kraków, 27-
29.06.2016: 150-151.

Sańczyk P., Pilch K., Kuberski ł., Paluch R., Zin 
E.: Zmiany obwodu pnia sosny zwyczajnej 
(Pinus sylvestris), świerka pospolitego 
(Picea abies) i dębu szypułkowego (Quer-
cus robur) w drzewostanach naturalnych 
Puszczy Białowieskiej w III i IV kwartale 
roku 2015. [W:] Streszczenia referatów 
i posterów III Konferencji Dendrochrono-
logów Polskich, Rogów, 9-11.02.2016: 52.

Siebyła M., Hilszczańska D., Rosa-Gruszecka A., 
Szmidla H.: The composition of bacterial 
communities associated with Burgundy 
truffle (Tuber aestivum). [W:] Mat. The 8th 
International Workshop on Edible Mycor-
rhizal Mushrooms (IWEMM8) & the Sixth 
Congress Tuber aestivum / uncinatum Eu-
ropean Scientific Group (TAUESG 6), Ca-
hors, Francja, 10-13.10.2016: 117.

Stereńczak K., Mielcarek M., Kraszewski B., Ciar-
ka Ż., Modzelewska A., Białczak M., Sad-
kowski R.: Przestrzenna charakterystyka 
zamierania świerka w Puszczy Białowie-
skiej w 2015 r. [W:] Mat. konf. „Drzewa 
i lasy w zmieniającym się środowisku”, 
Kórnik – Poznań, 17-19.10.2016: 215.

Stereńczak K., Mroczek P., Jastrzębowski Sz., 
Krok G., Lisańczuk M., Klisz M., Kantoro-
wicz W.: UAV and GIS based tool for col-
lection and propagation of seeds material 
– first results. [W:] Int. Arch. Photogramm. 
Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLI-B8, 
2016: 663-667.

Sondej I., Domisch T., Finér L., Czechowski W.: 
Distribution of wood ant mounds in the Bia-
łowieża Forest. [W:] Abstract book Euro 
IUSSI, Helsinki, Finladia, 8-11.08.2016: 
140.

Sukovata L., Jabłoński T.: Risk analysis of the nun 
moth outbreaks, possible counteractions 
and outcomes. [W:] IUFRO Conference 
“Making risk in uncertain times”, Fryburg, 
Niemcy, 21-23.04.2016: 32.

Sukovata L., Rudziński K., Staszek D., Asztem-
borska M., Szmigielski R., Cieślak M., 
Raczko J., Kolk a.: Jak zwabić samca 
barczatki sosnówki – badania neurofizjo-
logiczne i behawioralne. [W:] Mat. konf. 
„Aktualne problemy ochrony lasu – 2016”, 
Będlewo, 17-20.10.2016: 17.

Sukovata L., Staszek D., Rudziński K., Szmi-
gielski R., Asztemborska M., Cieślak M., 
Raczko J., Kolk a.: Rozpoznawanie ko-
munikacji chemicznej owadów na przykła-
dzie barczatki sosnówki. [W:] Mat. konf. 
„Aktualne problemy ochrony lasu – 2016”, 
Będlewo, 17-20.10.2016: 36.
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Sukovata L., Staszek D., Rudziński K., Szmi-
gielski R., Asztemborska M., Cieślak M., 
Raczko J., Kolk a., Janiszewski w.: 
Pierwsze próby wykorzystania feromonu 
barczatki sosnówki do monitoringu rójki 
motyli w Polsce. [W:] Mat. konf. „Aktualne 
problemy ochrony lasu – 2016”, Będlewo, 
17-20.10.2016: 18.

Sułkowska M., Łukaszewicz J., Bieniek J., Borys 
M., Konecka A., Nowakowska J.A., Mion-
skowski M., Olszowska G., Tereba A.: Strefy 
potencjalnego zasięgu buka zwyczajnego 
Fagus sylvatica L. w Polsce na podstawie 
wyników badań molekularnych. [W:] Mat. 
konf. 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Bo-
tanicznego „Botanika – tradycja i nowocze-
sność”, Lublin, 27.06.-3.07.2016: 51.

Szczygieł R., Perlińska A.: Ryzyko i konsekwen-
cje występowania pożarów w lasach. [W:] 
Zimowa Szkoła Leśna przy Instytucie Ba-
dawczym Leśnictwa. VIII Sesja „Zagro-
żenia lasu oraz jego funkcji – przyczyny, 
konsekwencje i szanse dla gospodarki 
leśnej”, Sękocin Stary, 15-17.03.2016 r. 
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin 
Stary, 2016: 201-222.

Szmidla H., Hilszczańska D., Sikora K., Siebyła 
M., Rosa-Gruszecka A.: Ectomycorrhizal 
communities in cultivated Tuber aestivum 
truffle orchards in Poland. [W:] Mat. The 8th 
International Workshop on Edible Mycor-
rhizal Mushrooms (IWEMM8) & the Sixth 
Congress Tuber aestivum / uncinatum Eu-
ropean Scientific Group (TAUESG 6), Ca-
hors, Francja, 10-13.10.2016: 117-118.

Szmidla H., Siebyła M., Rosa-Gruszecka A.: Truf-
fle plantations as method of non-forest 
areas reforestation. [W:] Book of abstracts 
2nd International Scientific Conference 
“Reforestation Challenges”, Kraków, 27-
29.06.2016: 61-62.

tereba a., Nowakowska J.a., Konecka a., Ani-
szewski M.: Amplifikacja DNA w materiale 
roślinnym kopalnym i współczesnym na 
przykładzie gatunku dąb. [W:] Mat. konf. 
57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Bota-
nicznego „Botanika – tradycja i nowocze-
sność”, Lublin, 27.06.-3.07.2016: 240.

Tereba A., Nowakowska J.A., Konecka A.: Trac-
king SNP polymorphism in Polish pine 
stands for estimating of molecular varia-
bility. [W:] Abstracts of IUFRO 2.4. Confe-
rence “Genomics and forest tree genetics”. 
Arcachon, Francja, 30.05-3.06.2016.

wójcicki a., Borowski Z., Rykowski K., Gil w., 
Dobrowolska D., Zub K.: Dendrochro-
nological methods to characterize the 
conditions of reference forest stands and 
their ability to respond to environmental 
conditions. [W:] Proceedings of the TRA-
CE 2016 “The Rings in Archaeology, Cli-
matology and Ecology”, Białowieża, 11-
15.05.2016: 63.

Zin E., Niklasson M.: Białowieża Forest – distur-
bance history and forest dynamics in past 
and ongoing scientific research. [W:] Pro-
ceedings of the TRACE 2016 “The Rings 
in Archaeology, Climatology and Ecology”, 
Białowieża, 11-15.05.2016: 57.

Zin E., Niklasson M.: Cross dating using poin-
ter years and fire scars – examples from 
temperate and boreal Pinus sylvestris tree
-ring history studies. [W:] Proceedings of 
the TRACE 2016 “The Rings in Archaeolo-
gy, Climatology and Ecology”, Białowieża, 
11-15.05.2016: 39-40.

Zin E., Pilch K.: How old are the Białowieża Fo-
rest stands? – a review of dendrochrono-
logical data until 2015. [W:] Proceedings 
of the TRACE 2016 “The Rings in Archa-
eology, Climatology and Ecology”, Biało-
wieża, 11-15.05.2016: 114-115.

2.2.2. RECENZJE I oPINIE

Recenzje prac inżynierskich, magisterskich, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz opinie 
o dorobku naukowym

Borowski Z. – 2
Kocel J. – 1
Nowakowska J. – 1

Paluch R. – 10
Sukovata L. – 1

Recenzje wydawnicze

Bałazy R. – 2
Borowski Z. – 7
Bruchwald A. – 10

Czerepko J. – 2
Głowacka B. – 1
Grodzki W. – 6
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Gutowski J.M. – 13
Jabłoński M. – 1
Jodłowski K. – 1
Klisz M. – 2 
Kocel J. – 14
Kowalczyk J. – 1
Niemczyk M. – 1
Nowakowska J. – 11
Olejarski I. – 1

Pierzgalski E. – 10
Plewa R. – 1
Stereńczak K. – 9
Sukovata L. – 2
Sułkowska M. – 1
Wojda T. – 1
Wysocka-Fijorek E. – 8
Zajączkowski G. – 1

Recenzje dokumentacji naukowo-badawczych

Głowacka B. – 1
Malzahn E. – 2
Niemczyk M. – 1

Paluch R. – 1
Sukovata L. – 1

Recenzje grantów, wniosków i projektów badawczych

Gil W. – 1
Gutowski J.M. – 1

Pierzgalski E. – 1

Recenzje inne

Grodzki W. – 2
Gutowski J.M. – 1
Kowalczyk J. – 2

Tereba A. – 1
Wójcik J. – 1
Zając S. – 1

2.2.3. oPRaCowaNIa REDaKCYJNE

Gil W. – redakcja: Zimowa Szkoła Leśna przy In-
stytucie Badawczym Leśnictwa. VIII Sesja 
„Zagrożenia lasu oraz jego funkcji – przy-
czyny, konsekwencje i szanse dla gospo-
darki leśnej”. Sękocin Stary, 15-17 marca 
2016 r. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sę-
kocin Stary, 2016.

Głowacka B. – redakcja: Środki ochrony roślin, 
środki biobójcze oraz produkty do rozkła-
du pni drzew leśnych zalecane do stoso-
wania w leśnictwie w roku 2016. Instytut 
Badawczy Leśnictwa, Analizy i Raporty nr 
25, Sękocin Stary, 2016.

Głowacka B. – redakcja: Środki ochrony roślin, 
środki biobójcze oraz środki i produkty do 
rozkładu pni drzew leśnych zalecane do 
stosowania w leśnictwie w roku 2017. In-
stytut Badawczy Leśnictwa, Analizy i Ra-
porty nr 27, Sękocin Stary, 2016.

Jabłoński T. – redakcja: Krótkoterminowa progno-
za występowania ważniejszych szkodni-
ków i chorób infekcyjnych drzew leśnych 
w Polsce w 2016 roku. Instytut Badawczy 
Leśnictwa, Analizy i Raporty nr 26, Sęko-
cin Stary, 2016.

Rykowski K. – opracowanie: Materiały z prac 
nad Narodowym Programem Leśnym. 

Synteza. Programy, wprowadzenia, pod-
sumowania i rekomendacje ośmiu paneli 
ekspertów: Klimat, Wartość, Dziedzictwo, 
Ochrona, Rozwój, Organizacja, Współ-
działanie, Nauka. 18 czerwca 2013 – 8 
grudnia 2015. Instytut Badawczy Leśnic-
twa, Sękocin Stary, 2016.

Rykowski K. – opracowanie: Rekomendacje do 
dalszych prac nad Narodowym Progra-
mem Leśnym. Wyniki ośmiu paneli eks-
pertów: Klimat, Wartość, Dziedzictwo, 
Ochrona, Rozwój, Organizacja, Współ-
działanie, Nauka. 18 czerwca 2013 – 8 
grudnia 2015. Instytut Badawczy Leśnic-
twa, Sękocin Stary, 2016.

Rykowski K. – redakcja naukowa: Materiały 
ósmego panelu ekspertów w ramach prac 
nad Narodowym Programem Leśnym. Na-
uka. Teraźniejszość i przyszłość badań 
leśnych. Komponent badawczy Narodo-
wego Programu Leśnego. Sękocin Stary, 
8 grudnia 2015 roku. Instytut Badawczy 
Leśnictwa, Sękocin Stary, 2016.

Wawrzoniak J. – redakcja: Stan uszkodzenia la-
sów w Polsce w 2015 roku na podstawie 
badań monitoringowych. Instytut Badaw-
czy Leśnictwa, Sękocin Stary, 2016.
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3. wSpółpraca naukowa w kraju i za granicą

3.1. wSPółPraca naukowa krajowa

Współpraca naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa z innymi ośrodkami naukowymi w kraju polegała na:
▪ wspólnej realizacji tematów,
▪ wymianie doświadczeń i informacji oraz wzajemnych konsultacjach,
▪ prowadzeniu wykładów.

Instytucja  
współpracująca

tematyka  
współpracy

Jednostka  
organizacyjna IBL

Szkoła Główna Gospodar-
stwa Wiejskiego

Testowanie potomstwa WDN, DD, PN, 
PUN w ramach „Programu zachowania le-
śnych zasobów genowych i hodowli selek-
cyjnej drzew leśnych na lata 2011–2035”

Zakład Hodowli Lasu 
i Genetyki Drzew Le-
śnych

Ocena i wykorzystanie istniejących po-
wierzchni badawczych jako bazy selekcyj-
nej do wyboru drzew elitarnych i realizacji 
specjalnych programów hodowli selekcyj-
nej drzew leśnych

Ocena potencjału produkcyjnego plantacji 
i plantacyjnych upraw nasiennych i opty-
malizacja ich wykorzystania w planowaniu

Wspólne badania: wykorzystanie entomo-
patogenicznych nicieni do redukcji liczeb-
ności owadów leśnych

Zakład Ochrony Lasu

Konsultacje, wymiana informacji naukowych Laboratorium Biologii 
Molekularnej

Oznaczanie korników (Coleoptera: Cur-
culionidae: Scolytinae), konsultacje i wy-
miana informacji w ramach tematu „Zmiany 
składu gatunkowego i ilościowego chrzą-
szczy (Coleoptera) w wyniku zaburzeń 
spowodowanych przez pożary w ekosys-
temach borów sosnowo-świerkowych” oraz 
“Collaborative research trial with Instytut 
Badawczy Leśnictwa to test the effect of 
trap placement and trap lure on the efficacy 
of detecting bark and wood boring beetles 
and to collect and preserve live longhorn 
specimens for DNA analysis”

Zakład Lasów Natural-
nych

Szkolenie z zakresu obsługi programów den-
drologicznych udzielone stażystce w ZLN

Konsultacje, wymiana informacji, wspólne 
opracowywanie wyników badań do publi-
kacji naukowych z zakresu dynamiki drze-
wostanów
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Szkoła Główna Gospodar-
stwa Wiejskiego

Oznaczanie Anobiidae z Puszczy Biało-
wieskiej oraz wspólne przygotowywanie 
publikacji na temat Stephanopachys line-
aris (Bostrychidae)

Zakład Lasów Natural-
nych

Uniwersytet Rolniczy 
w Krakowie

Testowanie potomstwa WDN, DD, PN, 
PUN w ramach „Programu zachowania 
leśnych zasobów genowych i hodowli 
selekcyjnej drzew leśnych na lata 2011–
2035”

Zakład Hodowli Lasu 
i Genetyki Drzew Le-
śnych

Ocena i wykorzystanie istniejących po-
wierzchni badawczych jako bazy selekcyj-
nej do wyboru drzew elitarnych i realizacji 
specjalnych programów hodowli selekcyj-
nej drzew leśnych

Ocena potencjału produkcyjnego plan-
tacji i plantacyjnych upraw nasiennych 
i optymalizacja ich wykorzystania w pla-
nowaniu

Modele bonitacyjne, wymiana danych Zakład Zarządzania Za-
sobami Leśnymi

Wspólne badania w temacie 500404 Zakład Ekologii Lasu

Wspólne badania, wymiana informacji na-
ukowych

Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu

Testowanie potomstwa WDN, DD, PN, 
PUN w ramach „Programu zachowania 
leśnych zasobów genowych i hodowli 
selekcyjnej drzew leśnych na lata 2011–
2035”

Zakład Hodowli Lasu 
i Genetyki Drzew Le-
śnych

Ocena i wykorzystanie istniejących po-
wierzchni badawczych jako bazy selekcyj-
nej do wyboru drzew elitarnych i realizacji 
specjalnych programów hodowli selekcyj-
nej drzew leśnych

Ocena potencjału produkcyjnego plantacji 
i plantacyjnych upraw nasiennych i opty-
malizacja ich wykorzystania w planowaniu

Wspólne publikacje oraz prowadzenie za-
jęć na studiach podyplomowych II stopnia 
w Nadleśnictwie Pisz

Zakład Ekologii Lasu

Konsultacje, wymiana informacji naukowych Laboratorium Biologii 
Molekularnej

Konsultacje i recenzja opracowania: Aktu-
alizacja stanu wiedzy na temat zasobów 
przyrodniczych na obszarze rezerwatu 
przyrody „Rezerwat Krajobrazowy Włady-
sława Szafera” oraz zaprojektowanie dzia-
łań ochronnych koniecznych do zacho-
wania i poprawy stanu cennych siedlisk 
leśnych w rezerwacie przyrody

Zakład Lasów Natural-
nych
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Instytut Dendrologii PAN 
w Kórniku

Testowanie potomstwa WDN, DD, PN, 
PUN w ramach „Programu zachowania 
leśnych zasobów genowych i hodowli 
selekcyjnej drzew leśnych na lata 2011–
2035”

Zakład Hodowli Lasu 
i Genetyki Drzew Le-
śnych

Ocena i wykorzystanie istniejących po-
wierzchni badawczych jako bazy selekcyj-
nej do wyboru drzew elitarnych i realizacji 
specjalnych programów hodowli selekcyj-
nej drzew leśnych

Ocena potencjału produkcyjnego plan-
tacji i plantacyjnych upraw nasiennych 
i optymalizacja ich wykorzystania w pla-
nowaniu

Narodowy Instytut Dzie-
dzictwa

Konsultacje, wymiana informacji naukowych Laboratorium Biologii 
Molekularnej

Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy

Ocena potencjału produkcyjnego plantacji 
i plantacyjnych upraw nasiennych i opty-
malizacja ich wykorzystania w planowaniu 
hodowlanym

Zakład Hodowli Lasu 
i Genetyki Drzew Le-
śnych

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu

Ocena i wykorzystanie istniejących po-
wierzchni badawczych jako bazy selekcyj-
nej do wyboru drzew elitarnych i realizacji 
specjalnych programów hodowli selekcyj-
nej drzew leśnych

Konsultacje naukowe

Uniwersytet Warmińsko
-Mazurski w Olsztynie

Konsultacje, wymiana informacji naukowych Laboratorium Biologii 
Molekularnej

Wspólne badania, konsultacje i wymiana 
informacji z zakresu ekologii jeleniowatych

Zakład Ekologii Lasu

Instytut Chemii Fizycznej 
PAN

1) Wspólne badania, realizacja tematu 
„Udoskonalenie syntetycznego odpo-
wiednika feromonu płciowego barczatki 
sosnówki (Dendrolimus pini) oraz okre-
ślenie możliwości jego wykorzystania 
w ochronie lasu”
2) Przygotowanie wspólnego projektu ba-
dawczego do NCN

Zakład Ochrony Lasu

Zakład Doświadczalny 
Chemipan, IChF PAN

Badania dot. feromonów różnych gatunków 
owadów leśnych

Wspólne badania – wykorzystanie pułapek 
i feromonów do ochrony lasu przed owadami

Międzyuczelniany Wydział 
Biotechnologii UG-AM. 
Zakład Wirusologii Mole-
kularnej w Gdańsku

Wspólne badania – identyfikacja gene-
tyczna entomopatogenicznych mikroorga-
nizmów

Uniwersytet Śląski w Kato-
wicach

Konsultacje, wymiana informacji, 
7–18.11.2016
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Instytut Lotnictwa „Badanie struktur kriogenicznych i polo-
dowcowych wybranych okołobiegunowych 
obszarów Marsa na podstawie danych 
spektrometrycznych i obrazowych”. Do-
świadczenie w termobarykomorze, bada-
nie procesów kriogenicznych w zakresie 
zmian temperatury

Zakład Ochrony Lasu

PGL LP, Zespół Ochrony 
Lasu w Łodzi

Wspólne badania, wymiana informacji

ISEZ Konsultacje z zakresu analiz bioinforma-
tycznych

Uniwersytet Wrocławski Wspólne badania, konsultacje, wymiana 
materiałów dotyczących chrząszczy sa-
proksylicznych

Zakład Lasów Natural-
nych

Współpraca w zakresie pomiarów geode-
zyjnym odbiornikiem GNSS

Wspólne badania przy realizacji tematu 
260103

Zakład Ekologii Lasu

Instytut Biologii Ssaków 
PAN

Wspólne badania, konsultacje i wymiana 
informacji z zakresu ekologii drobnych 
ssaków

Zakład Ekologii Lasu

Uniwersytet Warszawski Wspólne badania

BULiGL Oddz. 
w Białymstoku

Wspólne badania w temacie 500404

BULiGL Oddz. 
w Białymstoku

Konsultacje w sprawie opracowania meto-
dyki badań terenowych i prac kameralnych 
w ramach projektu: Aktualizacja stanu wie-
dzy na temat zasobów przyrodniczych na 
obszarze rezerwatu przyrody „Rezerwat 
Krajobrazowy Władysława Szafera” oraz za-
projektowanie działań ochronnych koniecz-
nych do zachowania i poprawy stanu cen-
nych siedlisk leśnych w rezerwacie przyrody

Zakład Lasów Natural-
nych

Instytut Systematyki 
i Ewolucji Zwierząt PAN 
w Krakowie

Oznaczanie wybranych rodzin chrząszczy, 
konsultacje i wymiana informacji w ramach 
tematu „Zmiany składu gatunkowego i ilo-
ściowego chrząszczy (Coleoptera) w wy-
niku zaburzeń spowodowanych przez 
pożary w ekosystemach borów sosnowo
-świerkowych”

Uniwersytet Opolski, Cen-
trum Studiów nad Bioróż-
norodnością

Oznaczanie Cantharidae, Dasytidae, Lam-
pyridae i Curculionidae, konsultacje i wy-
miana informacji w ramach badań dotyczą-
cych chrząszczy Puszczy Białowieskiej

Nadleśnictwo Kluczbork Oznaczanie przedstawicieli wybranych 
rodzin, konsultacje i wymiana informacji 
w ramach badań dotyczących chrząszczy 
w Puszczy Białowieskiej
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Wyższa Szkoła Ekologii 
i Zarządzania w Warsza-
wie

Oznaczanie biedronek, żukowatych i ko-
łatkowatych zebranych w Puszczy Piskiej 
i w Puszczy Białowieskiej, konsultacje

Zakład Lasów Natural-
nych

Instytut Biologii Ssaków 
PAN w Białowieży

Współorganizacja corocznych ćwiczeń te-
renowych studentów programu EUROFO-
RESTER SLU w ramach kursu „Ekologia 
lasów liściastych” oraz współpraca w zakre-
sie wymiany informacji i konsultacji meryto-
rycznych z dziedziny historii i ekologii lasu

Białowieska Stacja Ge-
obotaniczna Wydziału 
Biologii Uniwersytetu War-
szawskiego

Współpraca w zakresie wymiany informa-
cji i konsultacji merytorycznych z dziedziny 
ekologii lasu

Muzeum i Instytut Zoologii 
Polskiej Akademii Nauk

Oznaczanie mrówek leśnych zebranych 
podczas realizacji wspólnego tematu 
badawczego: Czynniki wpływające na 
rozmieszczenie mrówek z podrodzaju 
Formica s. str. w Puszczy Białowieskiej, 
współpraca w zakresie wymiany informacji 
i konsultacji merytorycznych

Ministerstwo Środowiska Konsultacje w sprawie dokumentów doty-
czących Puszczy Białowieskiej, wymiana 
informacji

Regionalna Dyrekcja La-
sów Państwowych w Bia-
łymstoku

Udostępnienie części sprawozdania etapo-
wego z badań prowadzonych w 2016 roku 
w temacie nr 24 06 08 pt. „Ocena wpływu 
zmian czynników abiotycznych na środowi-
sko lasów naturalnych Puszczy Białowie-
skiej”, dotyczącej zmian warunków klima-
tycznych w Puszczy Białowieskiej

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu

Oznaczanie roztoczy występujących na 
chrząszczach oraz wspólne przygotowy-
wanie publikacji dotyczącej foretycznych 
Acarina

Polskie Centrum Akredytacji Konsultacje, wymiana informacji Biuro PEFC

Muzeum i Instytut Zoologii 
PAN

Konsultacje, wymiana informacji nauko-
wych

Laboratorium Biologii 
Molekularnej

Biuro Urządzania Lasu 
i Geodezji Leśnej w Brzegu

Inwentaryzacja infrastruktury wodnej, in-
wentaryzacja przyrodnicza

Zakład Ekologii Lasu

Muzeum i Instytut Zoologii 
PAN

Konsultacje z zakresu ekologii ptaków

Instytut Ochrony Przyrody 
PAN

Wspólne badania, konsultacje i wymiana 
informacji z zakresu ekologii jeleniowatych

EUVIC Sp. z o.o., Gliwice Utrzymanie i hosting bazy danych o po-
wierzchniach i pochodzeniu testowanego 
materiału oraz profilu genetycznym drzew 
elitarnych

Zakład Hodowli Lasu 
i Genetyki Drzew Le-
śnych

Śląski Ogród Botaniczny 
w Mikołowie

Możliwości adaptacyjne różnych pocho-
dzeń świerka pospolitego do warunków 
wzrostu w zachodniej i wschodniej Polsce
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3.2. wSPółPraca z zagranicą

W roku 2016 Instytut prowadził współpracę dwustronną i wielostronną z 17 krajami oraz uczestniczył 
w realizacji 17 międzynarodowych programów badawczych.

3.2.1. wSPÓłPRaCa DwUStRoNNa

Kraj Instytucja 
współpracująca

tematyka współpracy Jednostka 
organizacyjna IBL

Białoruś

Państwowy Park Naro-
dowy „Puszcza Biało-
wieska”, Kamieniuki

Współpraca przy realizacji te-
matu (zbiór materiału badaw-
czego, wymiana informacji) 
„Historia rozwoju i dynamika 
naturalnych drzewostanów 
z udziałem dębu i sosny 
w Puszczy Białowieskiej”

Zakład Lasów Natural-
nych

Instytut Ochrony Ro-
ślin, Priluki

Wspólne badania, konsulta-
cje naukowe z zakresu anta-
gonistycznych bakterii 

Laboratorium Biologii 
Molekularnej

Czechy Czeski Uniwersytet 
Rolniczy w Pradze

Wspólne badania, wymiana 
informacji, analiza zebranych 
danych

Zakład Ochrony Lasu

Finlandia
Instytut Zasobów Na-
turalnych Finlandii, 
Joensuu

Wspólne przygotowanie wnio-
sku badawczego do Horyzont 
2020

Zakład Zarządzania 
Zasobami Leśnymi

Współpraca w zakresie wy-
miany informacji i konsultacji 
merytorycznych

Zakład Lasów Natural-
nych

Irlandia Narodowy Instytut Ir-
landzki w Maynooth

Konsultacje, wymiana infor-
macji – Ochrona upraw le-
śnych przed szeliniakiem so-
snowcem

Zakład Ochrony Lasu

Kanada Kanadyjska Służba 
Leśna

Wspólne badania dotyczą-
ce testowania wpływu koloru 
i miejsca zawieszenia pułapek 
na łowność chrząszczy podko-
rowych [w Kanadzie i innych 
krajach oraz w Polsce (Pusz-
cza Białowieska)], mogących 
być potencjalnymi szkodnikami 
inwazyjnymi. Zbiór próbek

Zakład Lasów Natural-
nych

Niemcy
Instytut Botaniki i Eko-
logii Krajobrazu, Uni-
wersytet w Greifswald

Projekt: RESPONSE A6 “The 
performance of common 
beech (Fagus sylvatica) and 
related temperate forest eco-
systems in face of winter cli-
mate change” oraz
RESPONSE A6 “Identify limits 
and heritability of phenotypic 
plasticity and local adaptation 
of Fagus sylvatica across its 
natural distribution”

Zakład Hodowli Lasu 
i Genetyki Drzew Le-
śnych



89

Niemcy

Instytut Badawczy Le-
śnictwa w Badenii-Wir-
tembergii, Fryburg

Konsultacje naukowe, wymi-
ana informacji

Zakład Hodowli Lasu 
i Genetyki Drzew Le-
śnych

Bawarski Leśny Park 
Narodowy

Badania dotyczące wpływu 
martwego drewna na różno-
rodność gatunkową owadów

Zakład Ekologii Lasu
Uniwersytet Nauk 
Stosowanych w Eber-
swalde

Ekologia jeleniowatych, odła-
wianie jeleni i zakładanie na-
dajników telemetrycznych

Norwegia Uniwersytet Hedmark
Ekologia jeleniowatych, wpływ 
jeleniowatych na regenerację 
lasu

Serbia Instytut Leśnictwa 
w Belgradzie

Wspólne badania, konsul-
tacje naukowe z zakresu 
izolatów Phytophthora spp.

Laboratorium Biologii 
Molekularnej

Zakład Ochrony Lasu

Szwajcaria Instytut Biologii, Uni-
wersytet w Neuchatel

Wspólne badania, konsulta-
cje naukowe z zakresu okre-
ślenia obecności i różnorod-
ności gatunku Phytophthora

Laboratorium Biologii 
Molekularnej

Wspólne badania nad biokon-
trolą i bakteryjnymi antagoni-
stami w stosunku do grzybo-
wych patogenów korzeni

Zakład Ochrony Lasu

Szwecja

Szwedzki Uniwersytet 
Rolniczy SLU, Połu-
dniowo Szwedzkie 
Centrum Badań Le-
śnych, Alnarp

Wspólne badania, konsulta-
cje merytoryczne, opracowa-
nie danych i przygotowanie 
publikacji w ramach tematu 
„Historia rozwoju i dynami-
ka naturalnych drzewosta-
nów z udziałem dębu i sosny 
w Puszczy Białowieskiej”, 
współorganizacja corocznych 
ćwiczeń terenowych studen-
tów programu EUROFORE-
STER SLU w ramach kursu 
„Ekologia lasów liściastych”

Zakład Lasów Natural-
nych

Fundacja Nordens Ark, 
Åby säteri, Hunnebo-
strand, Szwecja

Współpraca w zakresie wy-
miany informacji i konsultacji 
merytorycznych z dziedziny 
ekologii lasu

Turcja Uniwersytet Süleyma-
na Demirela w Isparcie

Wspólne badania, konsultacje 
naukowe z zakresu identyfika-
cji gatunków Phytophthora

Laboratorium Biologii 
Molekularnej

Zakład Ochrony Lasu

Wielka Brytania Londyński Uniwer-
sytet, Egham, Surrey

Wymiana informacji i wspól-
na publikacja Zakład Ochrony Lasu
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3.2.2. wSPÓłPRaCa wIELoStRoNNa

Kraj Instytucja 
współpracująca

tematyka współpracy Jednostka orga-
nizacyjna IBL

Litwa
Wielka Brytania

Litewski Instytut Badawczy 
Leśnictwa

Konsultacje, wymiana infor-
macji lub materiałów badaw-
czych – Ochrona lasu przed 
owadami

Zakład Ochrony 
LasuKomisja Leśna, Północna 

Stacja Badawcza, Wielka 
Brytania

Niemcy
Szwajcaria

Instytut Juliusa Kühna, 
Niemcy

Wspólne badania – Zwalcza-
nie brudnicy nieparki Lyman-
tria dispar przy użyciu baku-
lowirusów

Zakład Ochrony 
Lasu

Andermatt BIOCONTROL 
AG, Szwajcaria

Francja
Niemcy

Instytut Badawczy Leśnictwa 
Badenii-Wirtembergii (FVA)

Wymiana informacji i wyni-
ków badań dotyczących chra-
bąszczy Melolontha sp.

Zakład Ochrony 
Lasu

Regionalna Dyrekcja Żyw-
ności, Rolnictwa i Leśnictwa

Czechy
Słowacja

Narodowe Centrum Leśne, 
Zwoleń Konsultacje, wymiana mate-

riałów, seminaria, spotkanie 
trójstronne

Zakład Lasów Gór-
skichInstytut Badawczy Leśnic-

twa i Łowiectwa, Strnady

Szwecja

Sieć naukowa PRIFOR 
(Nordic working group on 
the ecology of primeval bo-
real forests /Nordycka gru-
pa robocza ds. ekologii nat-
uralnych lasów borealnych)

Współpraca w zakresie wy-
miany informacji i konsultacji 
merytorycznych z dziedziny 
ekologii lasu

Zakład Lasów Na-
turalnych

r a
Finlandia

w ja

ro w   w o

Biura Regionalne Europejskiego 
Instytutu Leśnego (EFI) – 
EFINORD  w  

ora  w 

W a a or a j  okr  
war k w a j w ra  

o wo  r a a j  w  
roj k w a aw   a  

w w ar a  a kow

 
a aw  

wa

Niemcy
Włochy
Norwegia
Austria
Wielka Brytania
Szwecja
Finlandia
Francja

Instytut Technologicz-
ny w Karlsruhe, Fundacja 
Edmunda Macha, Norweski 
Uniwersytet Nauk o Życiu, 
Uniwersytet w Regensburgu, 
Uniwersytet Zasobów Na-
turalnych i Nauk o Życiu 
w Wiedniu, Uniwersytet 
Swansea, Technologiczny 
Uniwersytet Chalmers, 
Uniwersytet w Helsinkach, 
Uniwersytet Rennes, Arbo-
naut, 2Excel Aviation / Bio
-Systems, Niemieckie Cen-
trum Lotnicze, TerraTec, SAL 
engineering, Viken Skog

Przygotowanie wniosku w ra-
mach MARIE Skłodowska-CU-
RIE ACTIONS, Innovative 
Training Networks (ITN), Call: 
H2020-MSCA-ITN-2017

Zakład Zarządza-
nia Zasobami Le-
śnymi
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3.2.3. UCZEStNICtwo w MIĘDZYNaRoDowYCH PRoGRaMaCH BaDawCZYCH

Nazwa Instytucja 
współpracująca

tematyka współpracy Jednostka 
organizacyjna IBL

BIOCOMES

Projekt dot. współpracy 
o zasięgu europejskim, 
realizowany w ramach 
7. Programu Ramowe-
go Unii Europejskiej

Projekt mający na celu rozwój 
metod biologicznych przez pro-
ducentów biologicznych środków 
ochrony roślin jako elementu inte-
growanej metody zwalczania owa-
dów i patogenów (szkodników) 
w rolnictwie i leśnictwie

Zakład Ochrony 
Lasu

COST FP1106
Przedstawiciele insty-
tucji naukowych z 31 
krajów europejskich

Wymiana informacji, konsultacje 
i spotkania robocze w ramach Akcji

Zakład Hodowli 
Lasu i Genetyki 
Drzew Leśnych

COST FP1201
Przedstawiciele insty-
tucji naukowych z 30 
krajów

Wymiana informacji, konsultacje 
i spotkania robocze w ramach Akcji

Zakład Zarządza-
nia Zasobami Le-
śnymi

COST FP1202
Przedstawiciele insty-
tucji naukowych z 30 
krajów europejskich 

Wymiana informacji, konsultacje 
i spotkania robocze w ramach Akcji

Zakład Hodowli 
Lasu i Genetyki 
Drzew Leśnych, 
Laboratorium Biolo-
gii Molekularnej

COST FP1203
Przedstawiciele insty-
tucji naukowych z 29 
krajów

Wymiana informacji, konsultacje 
i spotkania robocze w ramach Akcji

Zakład Zarządza-
nia Zasobami Le-
śnymi

COST FP1207
Przedstawiciele insty-
tucji naukowych z 28 
krajów europejskich 

Wymiana informacji, konsultacje 
i spotkania robocze w ramach Akcji

COST TD1209

Przedstawiciele insty-
tucji naukowych z 31 
krajów europejskich 

Wymiana informacji, konsultacje 
i spotkania robocze w ramach Akcji

Laboratorium Bio-
logii Molekularnej, 
Zakład Ochrony 
Lasu

COST FP1401
Przedstawiciele insty-
tucji naukowych z 30 
krajów europejskich 

Wymiana informacji, konsultacje 
i spotkania robocze w ramach Akcji

Laboratorium Biolo-
gii Molekularnej

COST FP1102
Przedstawiciele insty-
tucji naukowych z 27 
krajów europejskich 

Wymiana informacji, konsultacje 
i spotkania robocze w ramach Akcji

Zakład Ochrony 
Lasu

COST FP1103
Przedstawiciele insty-
tucji naukowych z 32 
krajów europejskich 

Wymiana informacji, konsultacje 
i spotkania robocze w ramach Akcji

COST FP1406
Przedstawiciele insty-
tucji naukowych z 29 
krajów europejskich

Wymiana informacji, konsultacje 
i spotkania robocze w ramach Akcji

COST FP 1403

Przedstawiciele insty-
tucji naukowych z 30 
krajów europejskich 

Wymiana informacji, konsultacje 
i spotkania robocze w ramach Akcji

Zakład Hodowli 
Lasu i Genetyki 
Drzew Leśnych, Za-
kład Ekologii Lasu
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ICP Forests

Centrum Koordyna-
cyjne ds. Organów 
Asymilacyjnych Drzew 
(FFCC)

Udział w 19-tym teście kontrol-
nym laboratoriów europejskich 
uczestniczących w europejskim 
programie monitoringu lasu 
2016/2017 (19th Interlaboratory 
Test 2016/2017)

Laboratorium Che-
mii Środowiska 
Przyrodniczego

Centrum Koordynacyj-
ne Gleb Leśnych; Mię-
dzynarodowy Program 
Współpracy ds. Moni-
toringu Wpływu Zanie-
czyszczeń Powietrza 
na Lasy

Wymiana informacji i wyników ba-
dań i pomiarów, monitoring lasów

Zakład Zarządza-
nia Zasobami Le-
śnymi

SUMFOREST

Przedstawiciele 33 in-
stytucji (partnerzy i ob-
serwatorzy) z 24 kra-
jów europejskich

Projekt międzynarodowy: Popra-
wa koordynacji badań naukowych 
jako odpowiedź na wyzwania sto-
jące przed zrównoważonym le-
śnictwem

Zakład Zarządza-
nia Zasobami Le-
śnymi

SUSTREE

Projekt międzynarodo-
wy w ramach Interreg 
Europy Środkowej re-
alizowany przez 9 in-
stytucji

Projekt dotyczy ochrony ekosys-
temów leśnych i dostosowania 
lasów w Europie Środkowej do 
zmian klimatycznych, poprzez 
odpowiednią gospodarkę i wła-
ściwe wykorzystanie leśnego ma-
teriału rozmnożeniowego (LMR) 
w regionie

Zakład Hodowli 
Lasu i Genetyki 
Drzew Leśnych

TREES4 
FUTURE

Projekt realizowany 
w ramach 7. Programu 
Ramowego Unii Euro-
pejskiej, Infrastruktura 
Badawcza dla Badań 
Leśnych

Projekt tworzy i rozwija infra-
strukturę badawczą w zakresie 
badań dla leśnictwa. Celem stra-
tegicznym projektu jest wniesie-
nie znaczącego wkładu w rozwój 
europejskiego sektora leśnego 
poprzez działania na rzecz zaspo-
kojenia zwiększonego zapotrze-
bowania na produkty z drewna 
oraz pełniejszego wykorzystania 
pozaprodukcyjnych funkcji lasu. 
Projekt dąży również, pośrednio, 
do zachowania bioróżnorodności 
w ekosystemach leśnych w kon-
tekście zmieniających się warun-
ków klimatycznych.

Zakład Hodowli 
Lasu i Genetyki 
Drzew Leśnych

WAMBAF

Projekt międzynarodo-
wy w ramach Interreg 
Region Morza Bał-
tyckiego realizowany 
przez 9 instytucji

Celem projektu jest określenie 
metod i narzędzi gospodarowania 
wodą w lasach, wpływających na 
poprawę jakości wód dopływają-
cych do Bałtyku.

Zakład Zarządza-
nia Zasobami Le-
śnymi
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3.2.4. StaŻE PRaCowNIKÓw NaUKowYCH Z ZaGRaNICY oDBYwaNE w IBL

Lp. osoba przyjeżdżająca, okres pobytu, 
tematyka

Instytucja wysyłająca Zakład 
organizujący

1

Lassaâd Belbahri (2-25.02, 1-29.03,  
15-28.04.2016). Możliwości ochrony biolo-
gicznej roślin drzewiastych za pomocą anta-
gonistycznych bakterii – analizy genetyczne, 
chemiczne i bioinformatyczne.

Uniwersytet w Ne-
uchâtel

Laboratorium Biolo-
gii Molekularnej

2

dr Ivan Milenković (1.02-30.04.2016). Okre-
ślenie patogeniczności różnych gatunków 
lęgniowców z rodzaju fytoftora izolowanych 
z drzewostanów dębowych w Polsce i Serbii.

Wydział Leśny, Uni-
wersytet w Belgradzie

Zakład Ochrony 
Lasu

3

dr Vaida Seziene (20.06-19.08.2016). Udział 
w realizacji tematu: Badanie możliwości wy-
korzystania produktów ubocznego użytkowa-
nia lasu jako źródła antyoksydantów w pre-
paratach prozdrowotnych.

Instytut Leśnictwa, 
Litewskie Centrum 
Badawcze Rolnictwa 
i Leśnictwa

Laboratorium Chemii 
Środowiska Przyrod-
niczego

4
Karen Marie Mathisen (11.04-6.05.2016). 
Udział w realizacji badań dotyczących ekolo-
gii jelenia.

Uniwersytet Hedmark, 
Norwegia Zakład Ekologii Lasu

5
Christoph Bachmann (15.04-31.07.2016). 
Udział w badaniach dotyczących gospodarki 
ekosystemami leśnymi.

Uniwersytet Nauk 
Stosowanych w Eber-
swalde, Niemcy

Zakład Ekologii Lasu

6
Ihor Heyko (15.07-13.09.2016). Wpływ zmian 
klimatycznych na adaptację sosny żółtej do 
warunków wzrostu na Ukrainie.

Leśna Stacja Badaw-
cza w Winnicy, Ukra-
ina

Zakład Hodowli Lasu 
i Genetyki Drzew 
Leśnych

7

Aladashvili Natia (15.08-15.10.2016). Za-
poznanie się z problematyką i założeniami 
projektu „Morfologiczno-genetyczna analiza 
populacji żerdzianek Monochamus urussovii 
(Fisch.) i M. sartor (F.) występujących w obu 
zasięgach świerka pospolitego w Polsce”, 
a także opanowanie prowadzenia doświad-
czeń i zbioru materiałów z terenu.

Uniwersytet Rolniczy 
w Tbilisi, Gruzja

Zakład Ochrony 
Lasu

8

Dimitry Voitka (16.07-17.08.2016, 28.08-
17.09.2016, 16.10-5.11.2016, 27.11-
22.12.2016). Testowanie preparatów bakteryj-
nych przeciw patogenom z rodzaju fytoftora 
porażających sadzonki drzew leśnych.

Instytut Ochrony Ro-
ślin, Białoruś

Zakład Ochrony 
Lasu

9 Iryna Matsiakh (19.09-18.12.2016). Celem wizy-
ty było wykonanie badań z zakresu fitopatologii.

Państwowy Uniwersytet 
Leśnictwa, Ukraina 

Zakład Ochrony 
Lasu

10

dr Nicola Puletti (18-29.01.2016). Zebranie, 
zestawienie i interpretacja danych dotyczą-
cych zasobów martwego drewna w skali Eu-
ropy (dane zebrano w ramach projektu Bio-
Soil ForestBiodiversity).

Leśne Centrum Badaw-
cze, Arezzo, Włochy Zakład Ekologii Lasu

11

Matt Watts (25.01-24.04.2016). Generowa-
nie map ryzyka wprowadzenia i zadomo-
wienia się patogena Fusarium circinatum na 
podstawie scenariuszy zmian klimatu.

Europejska Agencja 
Bezpieczeństwa Żyw-
ności (EFSA), Parma, 
Włochy

Zakład Ochrony Lasu
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3.2.5. StaŻE I StYPENDIa ZaGRaNICZNE PRaCowNIKÓw IBL

Lp. osoba wyjeżdżająca, okres 
pobytu, tematyka

Zakład wysyłający Instytucja organizująca

1 Zin Ewa (1.01-29.02.2016, 10-
30.10.2016). Studia doktoranc-
kie na SLU (urlop szkoleniowy)

Zakład Lasów Natu-
ralnych

Szwedzki Uniwersytet Rolniczy SLU, 
Południowo Szwedzkie Centrum Ba-
dań Leśnych, Alnarp, Szwecja

3.2.6. wIZYtY GośCI ZaGRaNICZNYCH w IBL

Kraj Liczba osób

Austria 1

Białoruś 1

Finlandia 1

Gruzja 1

Hiszpania 1

Kanada 3

Niemcy 3

Norwegia 1

Rosja 4

Serbia 1

Szwajcaria 1

Szwecja 3

Turcja 1

Ukraina 2

USA 2

Włochy 1

Razem 27

3.2.7. wYJaZDY ZaGRaNICZNE PRaCowNIKÓw IBL

Kraj Liczba osób

Austria 4

Belgia 4

Białoruś 1

Chile 1

Chorwacja 1

Czechy 6

Dania 1

Finlandia 3

Francja 6

Hiszpania 2

Irlandia 1

Japonia 2

Kanada 4

Litwa 2

Luksemburg 1

Łotwa 9

Niemcy 11

Norwegia 1

Nowa Zelandia 3

Portugalia 3

Rosja 2

Rumunia 2

Serbia 3

Słowacja 8

Słowenia 2

Szwajcaria 2

Szwecja 9

Turcja 3

USA 1

Węgry 3

Włochy 8

Razem 109
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3.3. SPotkania naukowe (SymPozja, konferencje, Seminaria, SzkoLenia, 
warSztaty, Pokazy)

3.3.1. wYKaZ SPotKaŃ NaUKowYCH

Międzynarodowe spotkania naukowe

Aktualne problemy ochrony lasu – 2016, 17-
20.10.2016 r., Będlewo k. Poznania;

Międzynarodowa Konferencja Dendrochronolo-
giczna TRACE 2016. “Tree Rings in Ar-
chaeology, Climatology and Ecology”, 11-
15.05.2016 r., Białowieża;

Międzynarodowa Szkoła Jesienna pt. “Fungal 
taxonomy and fungal identification using 

traditional techniques” zorganizowana 
w ramach Akcji COST FP1401 GLOBAL 
WARNING “A global network of nurseries 
as early warning system against alien tree 
pests”, 22-24.11.2016 r., Sękocin Stary;

Międzynarodowa konferencja pt. “Carbon Bud-
get Model of the Canadian Forest Sector”, 
28.11.2016 r., Sękocin Stary.

Krajowe spotkania naukowe

I Konferencja Naukowa projektu LIFE+ For-
BioSensing PL pt. „Kompleksowy moni-
toring dynamiki drzewostanów Puszczy 
Białowieskiej z wykorzystaniem danych 
teledetekcyjnych”, 30.11-2.12.2016, Bia-
łowieża;

IX Konferencja Dipterologiczna PTE pt. „Biolo-
gia i systematyka muchówek” oraz XXXV 
Zjazd Sekcji Dipterologicznej PTE, 15-
17.04.2016 r., Sękocin Stary;

Konferencja naukowa pt: „Dziedzictwo kulturowe 
w Puszczy Białowieskiej, stan i perspekty-
wy badań”, 13.12.2016 r., Sękocin Stary;

Pierwsza Sesja Wszechnicy Łowieckiej pt. „Oce-
na liczebności zwierzyny – skąd przycho-
dzimy, dokąd idziemy?”, 9.06.2016 r., Sę-
kocin Stary;

Spotkanie z Kazimierzem Orłosiem, autorem książ-
ki pt. „Dzieje dwóch rodzin Mackiewiczów 
z Litwy i Orłosiów z Ukrainy”, 18.02.2016 r., 
Sękocin Stary;

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cy-
klu OCHRONA OWADÓW W POLSCE 
nt. „Entomofauna leśna, różnorodność, 
ochrona i kierunki badań” oraz 50 Zjazd 
Polskiego Towarzystwa Entomologiczne-
go, 16-18.09.2016 r., Sękocin Stary;

VIII Sesja Zimowej Szkoły Leśnej pt.: „Zagrożenia 
lasu oraz jego funkcji – przyczyny, konse-
kwencje i szanse dla gospodarki leśnej”, 
15-17.03.2016 r., Sękocin Stary;

Wykład pt. „Rola lasów w pochłanianiu dwutlen-
ku węgla w kontekście zmian klimatu”, 
28.01.2016 r., Sękocin Stary.

3.3.2. SEMINaRIa IBL

20 lat Festiwalu Nauki w Instytucie Badawczym 
Leśnictwa, Sękocin Stary, 30.09.2016 r., 
Informacja Naukowa i Promocja;

Analiza gatunkowa drzewostanów Puszczy Biało-
wieskiej z wykorzystaniem danych hiper-
spektralnych, Sękocin Stary, 6.12.2016 r., 
Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi;

Atlas historyczny Polski: Wielkopolska w drugiej 
połowie XVI wieku i zagadnienie rekon-
strukcji lasu na Równinie Nowotomyskiej, 
Sękocin Stary, 24.03.2016 r., Zakład Ho-
dowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych;

Automatyzacja procesu przetwarzania dużych 
zbiorów danych geoprzestrzennych, Sę-
kocin Stary, 7.06.2016 r., Zakład Zarzą-
dzania Zasobami Leśnymi;

Detekcja luk w drzewostanach Puszczy Białowie-
skiej, Sękocin Stary, 20.09.2016 r., Zakład 
Zarządzania Zasobami Leśnymi;

Detekcja stojących martwych drzew w Puszczy 
Białowieskiej, Sękocin Stary, 23.03.2016 r., 
Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi;

Doskonalenie metod oceny stanu zdrowotne-
go drzewostanów w monitoringu lasu 
na podstawie doświadczeń z prac wy-
konanych w 2015 r., Sękocin Stary, 
9.03.2016 r., Zakład Zarzadzania Zaso-
bami Leśnymi;

Efekt hodowlany i ekonomiczny szkód od zwie-
rzyny w Lasach Państwowych, Sękocin 
Stary, 14.12.2016 r. Zakład Hodowli Lasu 
i Genetyki Drzew Leśnych;
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Ekologiczne i hodowlane uwarunkowania zago-
spodarowania wielkoobszarowych poża-
rzysk na przykładzie Rud Raciborskich, 
Rudy Raciborskie, 1-2.04.2016 r., Zakład 
Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych;

Gatunki liściaste – szansa czy konieczność? Ole-
szyce, 15-17.04.2016 r., Zakład Hodowli 
Lasu i Genetyki Drzew Leśnych;

Historical mixedseverity fires in lodgepole pine 
forests, Oregon, USA, Alnarp (Szwecja), 
27.10.2016 r., Zakład Lasów Naturalnych;

Identyfikacja przyczyn spałowania drzewostanów 
bukowych przez jeleniowate oraz propo-
zycje działań ochronnych, Sękocin Stary, 
7.04.2016 r., Zakład Ekologii Lasu;

Inwentaryzacja przyrodnicza gruntów w zarzą-
dzie LP przebiegających pod liniami elek-
troenergetycznymi na obszarze pilotażo-
wym, Sękocin Stary, 23.06.2016 r., Zakład 
Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych;

Kryteria oceny potencjału gradacyjnego głów-
nych foliofagów sosny jako podstawa 
do opracowania strategii postępowania 
ochronnego w zagrożonych drzewosta-
nach, Sękocin Stary, 4.02.2016 r., Zakład 
Ochrony Lasu;

Modelowanie bilansu węgla na poziomie lokalnym 
i globalnym PGL LP oraz opracowanie na-
ukowe parametrów wejściowych i scena-
riuszy działań gospodarczych dla obszaru 
Polski, Sękocin Stary, 29.02.2016 r., Za-
kład Zarządzania Zasobami Leśnymi;

Możliwości opracowania wspólnego wniosku 
do programu Central Europe, Kraków, 
23.03.2016 r., Zakład Lasów Górskich;

Ocena zróżnicowania wewnątrzgatunkowego 
sosny limby (Pinus cembra L.) z czterech 
tatrzańskich proweniencji na podstawie 
cech potomstwa, Kraków, 17.02.2016 r., 
Zakład Lasów Górskich;

Plantacje nasienne, Kwidzyn, 8.11.2016 r., Zakład 
Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych;

Postępowanie hodowlane w odnowieniach na 
terenach poklęskowych w Beskidach, Kra-
ków, 5.05.2016 r., Zakład Lasów Górskich;

Program testowania potomstwa leśnej bazy na-
siennej – pierwsze wyniki, Sękocin Stary, 

12.04.2016 r., Zakład Hodowli Lasu i Ge-
netyki Drzew Leśnych;

Przydatność robinii akacjowej do produkcji bio-
masy w plantacjach przemysłowych i ener-
getycznych, Sękocin Stary, 27.10.2016 r., 
Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew 
Leśnych;

Pustynia industriogenna oraz wieloletnie zmiany 
ekosystemów leśnych w Górnośląskim 
Okręgu Przemysłowym, Sękocin Stary, 
21.04.2016 r., Zakład Ekologii Lasu;

Regulacja użytkowania i zasobności drzewosta-
nów z punktu widzenia kumulacji węgla, 
Sękocin Stary, 19.01.2016 r., Zakład Za-
rządzania Zasobami Leśnymi;

Ryzyko uszkodzenia drzewostanów Beskidu Ślą-
skiego, Sękocin Stary, 10.05.2016 r., Za-
kład Zarządzania Zasobami Leśnymi;

Seminarium naukowe pt. „Prof. dr hab. Andrzej 
Klocek – promotor nowoczesnej ekono-
miki leśnictwa” z okazji 80-lecia urodzin 
i 50-lecia pracy naukowej, Sękocin Stary, 
23.11.2016 r., Zakład Zarządzania Zaso-
bami Leśnymi;

Testowanie potomstwa wyłączonych drzewosta-
nów nasiennych i drzew matecznych – 
pierwsze wyniki, Sękocin Stary, 12.04.2016 
r., Laboratorium Biologii Molekularnej;

Wpływ klimatu na pożary lasów sosnowych Pinus 
ponderosa na przestrzeni ostatnich 400 
lat w Idaho i Montanie (Stany Zjednoczo-
ne), Białowieża, 2.11.2016 r., Zakład La-
sów Naturalnych;

Występowanie zgnilizny odziomkowej u drzew 
matecznych jodły i świerka z terenu nad-
leśnictw karpackich. Badania z zastoso-
waniem tomografii akustycznej, Kraków, 
8.03.2016 r., Zakład Lasów Górskich;

Wyznaczanie powierzchni obszarów leśnych 
z lotniczego skanowania laserowego 
w kontekście różnych definicji lasu, Sęko-
cin Stary, 8.11.2016 r., Zakład Zarządza-
nia Zasobami Leśnymi;

Zamieranie modrzewia w północno-wschodniej 
i południowej Polsce – podsumowanie 
I roku badań, Kraków, 30.03.2016 r., Za-
kład Lasów Górskich.

3.3.3. SZKoLENIa, PoKaZY I waRSZtatY

Carbon Budget Model of the Canadian Forest 
Sector, 29.11-1.12.2016 r., Sękocin Stary;

Ćwiczenia „Rzepińska Wiosna 2016”, 21.03.2016 
r., Nadleśnictwo Rzepin i Cybinka;

Ćwiczenia terenowe studentów programu EURO-
FORESTER SLU w ramach kursu „Eko-

logia lasów liściastych”, 25-29.04.2016 r., 
Białowieża;

Kurs szkoleniowy pt. „Identyfikacja pasożytni-
czych gatunków grzybów na przykładzie 
Phytophthora” 19.11.2016, Muzeum i In-
stytut Zoologii PAN, Warszawa;
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Organizacja prac terenowych monitoringu lasu 
w 2016 r., 22.06.2016 r., Sękocin Stary;

Pokazy (stoisko PEFC) podczas Targów Obróbki 
Drewna LUBREW, 1-3.04.2016 r., Lublin;

Pokazy (stoisko PEFC) podczas Targów Maszyn 
i Narzędzi do Obróbki Drewna DREMASI-
LESIA, 23-25.04.2016 r., Sosnowiec;

Pokazy podczas Dni SGGW, 19-22.05.2016 r., 
Warszawa;

Pokazy podczas Dnia Ziemi obchodzonego pod 
hasłem „Palący temat – niska emisja!”, 
24.04.2016 r., Warszawa;

Pokazy podczas IV Targów Leśnych „Las i My”, 
8.10.2016 r., Szepietowo;

Prezentacja badań wykonywanych w LBM: 8.07, 
26.10, 19.10, 8.11, 29.11.2016 r., Sękocin 
Stary;

Spotkanie szkoleniowo-robocze z zakresu ochro-
ny przeciwpożarowej lasu, 22.04.2016 r., 
Skrwilno;

Szkolenie „Zarządzanie sobą w czasie”, 
8.04.2016 r., Sękocin Stary;

Szkolenie dla załóg leśnych samochodów patrolo-
wo-gaśniczych, 31.05-3.06.2016 r., Łagów;

Szkolenie kadry instytucji wojskowych dotyczące 
m.in. organizacji i funkcjonowania syste-
mu ochrony przeciwpożarowej lasu oraz 
obsługi dedykowanej aplikacji „Model po-
żaru lasu”, 22-24.03.2016 r., Akademia 
Obrony Narodowej Rembertów;

Szkolenie na temat sposobu użytkowania i moż-
liwości wykorzystania narzędzia LINTAB 
oraz oprogramowania do analiz dend-

rochronologicznych (część teoretyczna 
i praktyczna), 16-17.08.2016 r., Białowieża;

Szkolenie pracowników nadleśnictw, którzy zaj-
mują się ochroną przeciwpożarową lasu, 
5-6.05.2016 r., RDLP w Łodzi;

Szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu prac 
fitosocjologicznych, 25-27.04, 6.09.2016 r., 
Białowieża;

Szkolenie terenowe z praktycznej obsługi meteoro-
logicznych punktów pomiarowych z udzia-
łem osób zajmujących się ochroną przeciw-
pożarową lasu w regionalnych dyrekcjach 
Lasów Państwowych, 21.06.2016r., Nagó-
rzyce, Nadleśnictwo Spała;

Szkolenie w ramach umowy know-how z: przed-
stawicielami Białowieskiego Parku Naro-
dowego, 18.-19.08.2016 r., Białowieża; 
z pracownikami Nadleśnictwa Hajnówka, 
17.06.2016 r., Hajnówka;

Szkolenie z obsługi meteorologicznych punktów 
pomiarowych na terenie RDLP w Lublinie, 
14.07.2016 r., Ośrodek Edukacji Ekolo-
gicznej Lasy Janowskie.

Warsztaty nt. „Zagrożenia środkami zapalający-
mi oraz pożarami przestrzennymi. Wymiar 
wojskowy i niemilitarny”, 26.01.2016 r., 
Akademia Obrony Narodowej;

Warsztaty dotyczące zagadnień las-woda. 12-
15.09.2016 r., Szwecja;

Szkolenie w formie warsztatów dla pracowników 
prowadzących ochronę przeciwpożarową 
lasu w nadleśnictwach RDLP w Katowi-
cach, 7-9.11.2016 r., Jaszowiec.

3.3.4. REFERatY wYGłoSZoNE Na MIĘDZYNaRoDowYCH SPotKaNIaCH 
NaUKowYCH

Ambroży S., Kapsa M.: Silviculture treatment in 
regeneration in the areas affected by disa-
sters in the Beskidy Mountains. 2nd Inter-
national Scientific Conference “Reforesta-
tion Challenges”, Kraków, 27-29.06.2016.

Bałazy R.: WP 3 – Presentation of what shall 
be done and who will do what and when. 
Spotkanie robocze, Kick off meeting pro-
jektu WAMBAF.

Bałazy R., Ciesielski M., Hycza T.: The use satel-
lite data and growth models in the analy-
sis of wind damages in Forest District 
Międzylesie. Konferencja “Managing risk 
in uncertain times”, Fryburg, Niemcy, 21-
23.04.2016.

Bałazy R., Ciesielski M., Hycza T., Waraksa P.: 
Use new technologies in monitoring moun-
tain forests condition. Konferencja Forest-
Sat 2016, Santiago, Chile, 14-18.11.2016.

Bałazy R., Socha J., Pierzchalski M.: Change 
detection techniques for development of 
compatible height growth and site index 
models using repeated Airborne Laser 
Scanning Data. Konferencja ForestSat 
2016, Santiago, Chile, 14-18.11.2016.

Bałazy R., Waraksa P., Korzeniewski K., Mróz 
B., Hycza T., Ciesielski M.: Implemen-
tation of CBM to the Polish conditions. 
Międzynarodowa konferencja i warsztaty 
“Carbon Budget of the Canadian Forest 
Sector (CMM-CFS3)”, Sękocin Stary, 
30.11.2016.

Borowski Z., tadeusiak a., Zub K., Andrusz-
kiewicz A.: The impact of climate change 
on small mammal population dynamics. 
Konferencja “Population animal ecology” 
in memory of Igor Aleksandrovich Shilov, 
Tomsk, Rosja, 8-16.10.2016.
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Borowski Z., tadeusiak a., Zub K., Andruszkie-
wicz A.: Experimental test of a trade-off 
between breeding dispersal and fitness in 
males of the root vole (Microtus oecono-
micus). Konferencja “Rodens et Spatium”, 
Ołomuniec, Czechy, 24-31.07.2016.

Borowski Z., Tadeusiak A., Fyałkowska K., Tereba 
A.: The role of kinship in the formation of 
dormice aggregations in post breeding se-
ason. Konferencja “Rodens et Spatium”, 
Ołomuniec, Czechy, 24-31.07.2016.

Bystrowski C., Wasylków W., Seneszyn A.: In-
tegrowana ochrona plantacji nasiennych 
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ność, ochrona i kierunki badań”, Sękocin 
Stary, 16-18.09.2016.

Mróz B., Ciesielski M., Bałazy R., Hycza T.: In-
wentaryzacja uszkodzeń pohuragano-
wych oraz wieloaspektowa analiza proce-
su ich porządkowania na podstawie serii 
zdjęć satelitarnych w Nadleśnictwie Mię-
dzylesie. /poster/ VIII Konferencja „Geo-
matyka w Lasach Państwowych”, Rogów, 
13-15.09.2016.

Niemczyk M., Wojda T., Kaliszewski A.: Produkcja 
biomasy drzewnej na cele energetyczne wy-
branych odmian topoli w plantacjach o krót-
kim i średnim cyklu. Konferencja naukowa 
„Drewno – polskie OZE 2016”, 8-9.12.2016.

Nowakowska J.: Zastosowanie analiz DNA w ho-
dowli i selekcji drzew leśnych. Semina-
rium naukowe IBL „Testowanie potomstwa 
wyłączonych drzewostanów nasiennych 
i drzew matecznych – pierwsze wyniki”, 
Sękocin Stary, 12.04.2016.

Nowakowska J.a., tereba a., Borys M., Bie-
niek J., Konecka a., oszako t., Sierpiń-
ski a., Sułkowska M., łukaszewicz J., 
Skrzyszewska K., Markiewicz T.: Struktura 
genetyczna polskich populacji świerka po-
spolitego w porównaniu do europejskich 
pochodzeń Picea abies L. Karst. z do-
świadczenia IPTNS-IUFRO 1964/68. 57 
Zjazd Polskiego Towarzystwa Botaniczne-
go „Botanika – tradycja i nowoczesność”, 
Lublin, 27.06-3.07.2016.

Olszowska G.: Aktywność biochemiczna gleb 
w rezerwatach i lasach gospodarczych. 
/poster/ Konferencja naukowa „Drzewa 
i lasy w zmieniającym się środowisku”, 
Kórnik – Poznań, 17-19.10.2016.

Paluch R.: Aktualny stan drzewostanów świerko-
wych w Puszczy Białowieskiej – prace na-
ziemne. I Konferencja Naukowa „Aktualny 
stan Puszczy Białowieskiej na podstawie 
pierwszych wyników projektu LIFE+ For-
BioSensing. Kompleksowy monitoring 
dynamiki drzewostanów Puszczy Biało-
wieskiej z wykorzystaniem danych telede-
tekcyjnych”, Białowieża, 30.11-2.12.2016.

Paluch R.: Historia i dzień dzisiejszy Zakładu La-
sów Naturalnych w Białowieży. I Konfe-
rencja Naukowa „Aktualny stan Puszczy 
Białowieskiej na podstawie pierwszych 
wyników projektu LIFE+ ForBioSensing. 
Kompleksowy monitoring dynamiki drze-
wostanów Puszczy Białowieskiej z wyko-
rzystaniem danych teledetekcyjnych”, Bia-
łowieża, 30.11-2.12.2016.
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Paluch R.: Wieloletnie zmiany składu gatunkowe-
go drzewostanów naturalnych w Puszczy 
Białowieskiej. X Ogólnopolska Konferen-
cja Naukowa „Zarządzanie ochroną przy-
rody w lasach”, Tuchola-Tleń, 1-3.09.2016.

Paluch R.: Wykorzystanie odnowień podoka-
powych dębów do przebudowy drze-
wostanów sosnowych. Konferencja PTL 
„Podokapowe odnowienia dębów”, Nadle-
śnictwo Dwukoły, 28.06.2016.

Piasecka Ż., Stereńczak K., Kraszewski B., Biał-
czak M., Kuberski Ł., Dobrowolska D.: De-
tekcja i pomiar luk w drzewostanach Pusz-
czy Białowieskiej. I Konferencja Naukowa 
„Aktualny stan Puszczy Białowieskiej na 
podstawie pierwszych wyników projektu 
LIFE+ ForBioSensing. Kompleksowy mo-
nitoring dynamiki drzewostanów Puszczy 
Białowieskiej z wykorzystaniem danych 
teledetekcyjnych”, Białowieża, 30.11-
2.12.2016.

Pierzgalski E., Tyszka J.: Współczesne funkcje 
infrastruktury wodnej w lasach. VIII Sesja 
Zimowej Szkoły Leśnej „Zagrożenia lasu 
oraz jego funkcji – przyczyny, konsekwen-
cje i szanse dla gospodarki leśnej”, Sęko-
cin Stary, 15-17.03.2016.

Plewa R., Jaworski T., Tarwacki G.: Wyniki inwenta-
ryzacji entomofauny na terenach pod liniami 
elektroenergetycznymi i na przylegających 
obszarach leśnych. Seminarium naukowe 
IBL „Inwentaryzacja przyrodnicza gruntów 
w zarządzie LP przebiegających pod liniami 
elektroenergetycznymi na obszarze pilota-
żowym”, Sękocin Stary, 23.06.2016.

Przybylski P., Jastrzębowski Sz., Masternak 
K.: Adaptacja do lokalnych ekosystemów 
starych drzewostanów sosny zwyczajnej 
(Pinus sylvestris L.). Badania na podsta-
wie markerów genetycznych oraz cech 
anatomicznych i morfologicznych nasion. 
Konferencja naukowa: „Drzewa i lasy 
w zmieniającym się środowisku”, Kórnik – 
Poznań, 17-19.10.2016.

Przybylski P., Niemczyk M., Sierpińska A.: Zmien-
ność genetyczna Beauveria brongniartii 
w kontekście jej praktycznego wykorzysta-
nia w ochronie lasu przed Melolontha spp. 
XVII Konferencja Katedr Jednoimiennych 
„Gatunki liściaste – szansa czy koniecz-
ność?”, Oleszyce, 15-17.06.2016.

Przybylski P.: Możliwość wykorzystania narzędzi 
GIS w nasiennictwie leśnym. /poster/ Kon-
ferencja naukowa: „Drzewa i lasy w zmie-
niającym się środowisku”, Kórnik – Po-
znań, 17-19.10.2016.

Rachwald a., Gottfried I.: Wykorzystanie budek 
szczelinowych w ochronie populacji mop-
ka Barbastella barbastellus w Polsce. XXV 
Ogólnopolska Konferencja Chiropterolo-
giczna, Morsko, 4-6.11.2016.

Rachwald a., Zapart A., Krawczyk J., Nowakow-
ski W., Boratyński P.: Mopek Barbastella 
barbastellus jednym z głównych gatun-
ków nietoperzy w drzewostanach Puszczy 
Białowieskiej (wyniki inwentaryzacji). XXV 
Ogólnopolska Konferencja Chiropterolo-
giczna, Morsko, 4-6.11.2016.

Rosa-Gruszecka a., Byk A., Mokrzycki T., Tyl-
kowski S., Zamojski M.: Grzybolcowate 
(Bolboceratidae) i wygonakowate (Ocho-
daeidae) – aktywność, wymagania eko-
logiczne i metody obserwacji. 12. Konfe-
rencja „Aktywne metody ochrony przyrody 
w zrównoważonym leśnictwie”, temat prze-
wodni: „Las nocą – ocena różnorodności 
biologicznej”, Rogów, 22-23.03.2016.

Sikora A., Kaliszewski A.: Efekt ekonomiczny 
szkód od zwierzyny w Lasach Państwo-
wych. Seminarium naukowe IBL „Efekt 
hodowlany i ekonomiczny szkód od zwie-
rzyny w Lasach Państwowych”, Sękocin 
Stary, 14.12.2016.

Stańczyk P., Pilch K., Kuberski ł., Paluch R., 
Zin E.: Zmiany obwodu pnia sosny zwy-
czajnej (Pinus sylvestris L.), świerka po-
spolitego (Picea abies) i dębu szypułko-
wego (Quercus robur) w drzewostanach 
naturalnych Puszczy Białowieskiej w III 
i IV kwartale roku 2015. III Konferencja 
Dendrochronologów Polskich „Różnorod-
ność źródeł danych w badaniach dendro-
chronologicznych”, Rogów, 9-11.02.2016.

Stereńczak K., Ciarka Ż., Modzelewska A., Biał-
czak M., Mielcarek M., Kraszewski B., 
Sadkowski R.: Aktualny stan Puszczy 
Białowieskiej – pierwsze wyniki projektu: 
LIFE+ ForBioSensing – Kompleksowy mo-
nitoring dynamiki drzewostanów Puszczy 
Białowieskiej z wykorzystaniem danych 
teledetekcyjnych. Konferencja Środowi-
sko Informacji, Warszawa, 22.11.2016.

Stereńczak K., Ciarka Ż., Modzelewska A., Biał-
czak M., Mielcarek M., Kraszewski B., Sad-
kowski R.: Przestrzenna charakterystyka 
zamierania świerka w Puszczy Białowie-
skiej w 2015 roku. Konferencja naukowa 
„Drzewa i lasy w zmieniającym się środo-
wisku”, Kórnik – Poznań, 17-19.10.2016.

Stereńczak K., Hościło A., Ziółkowski D., Lewan-
dowska A.: Szacowanie biomasy leśnej 
w skali kraju na podstawie synergii danych 
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radarowych i optycznych. XXII Ogólnopol-
ska Konferencja Fotointerpretacji i Telede-
tekcji, Warszawa, 23.09.2016.

Stereńczak K., Krok G., Miścicki S.: Szacowanie 
miąższości drzewostanów sosnowych na 
podstawie danych ALS. Spotkanie mery-
toryczne Konsorcjum REMBIOFOR, Po-
znań, 7.06.2016.

Stereńczak K., Kraszewski B., Ciarka Ż., Miel-
carek M., Białczak M., Modzelewska A., 
Sadkowski R.: Detekcja stojących mar-
twych drzew w Puszczy Białowieskiej. 
Seminarium naukowe ZZZL IBL, Sękocin 
Stary, 23.03.2016.

Stereńczak K., Kraszewski B., Ciarka Ż., Miel-
carek M., Białczak M., Modzelewska A., 
Sadkowski R.: Wyniki analiz przestrzen-
nych związanych z zamieraniem świerka 
w Puszczy Białowieskiej. Drugie spotkanie 
Komitetu Sterującego Projektu LIFE+ For-
BioSensing, Białowieża, 21.01.2016.

Stereńczak K., Kraszewski B., Ciarka Ż., Miel-
carek M., Białczak M., Modzelewska a., 
Sadkowski R., Miścicki S.: Kompleksowy 
monitoring dynamiki drzewostanów Pusz-
czy Białowieskiej z wykorzystaniem da-
nych teledetekcyjnych. Seminarium, Bia-
łowieża, 27.06.2016.

Stereńczak K., Kraszewski B., Ciarka Ż., Miel-
carek M., Białczak M., Modzelewska 
a., Sadkowski R., Miścicki S.: Komplek-
sowy monitoring dynamiki drzewostanów 
Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem 
danych teledetekcyjnych. Seminarium na-
ukowe ITD, Poznań, 7.06.2016.

Stereńczak K., Kraszewski B., Piasecka Ż., Miel-
carek M., Białczak M., Modzelewska A., 
Sadkowski R.: Wykorzystanie teledetek-
cji do oceny zagrożenia powodowanego 
przez martwe drzewa w pobliżu szlaków 
komunikacyjnych. XXII Ogólnopolska 
Konferencja Fotointerpretacji i Teledetek-
cji, Warszawa, 23.09.2016.

Stereńczak K., Kraszewski B.: Przygotowanie 
i analiza danych lotniczego skanowania 
laserowego na terenie Puszczy Białowie-
skiej. Konferencja „Dziedzictwo kulturowe 
w Puszczy Białowieskiej, stan i perspekty-
wy badań”, Sękocin Stary, 13.12.2016.

Stereńczak K., Krok G., Materek K., Mroczek 
P., Mitelsztedt K., Markiewicz a., Li-
sańczuk M., Balicki D., Zajączkowski 
G., wietecha M., Miścicki S., Fijorek R.: 
Wstępne wyniki modelowania zasobności 
wydzieleń z wykorzystaniem danych lotni-
czego skanowania laserowego na przykła-

dzie obrębu Milicz. VIII Konferencja „Geo-
matyka w Lasach Państwowych”, Rogów, 
13-15.09.2016.

Stereńczak K., Krok G., Materek K., wietecha 
M., Mroczek P., Mitelsztedt K., Balicki D., 
Nowakowski B., Lisańczuk M., Markie-
wicz a., Miścicki S.: REMBIOFOR – Te-
ledetekcja w leśnictwie precyzyjnym. XXII 
Ogólnopolska Konferencja Fotointerpreta-
cji i Teledetekcji, Warszawa, 23.09.2016.

Stereńczak K., Mroczek P., Mitelsztedt K., Za-
jączkowski G., Miścicki S., Zasada M., 
Jagodziński A.M., Socha J., Ochał W., 
Skorupski M., Strzeliński P., Kraszewski 
Z., Ziółkowski D., Hościło A., Przypaśniak 
J., Wiśniewska E.: Projekt REMBIOFOR 
– prezentacja wstępnych założeń i celów 
projektu. /poster/ VIII Konferencja „Geo-
matyka w Lasach Państwowych”, Rogów, 
13-15.09.2016.

Stereńczak K., Wietecha M., Balicki D., Krok G., 
Materek K., Lenarczyk P., Mitelsztedt K., 
Lisańczuk M.: Wykorzystanie danych te-
ledetekcyjnych w analizie składu gatun-
kowego obrębu. /poster/ VIII Konferencja 
„Geomatyka w Lasach Państwowych”, 
Rogów, 13-15.09.2016.

Stereńczak K., Zajączkowski G., Krok G., Mate-
rek K., Wietecha M., Mroczek P., Mitelsz-
tedt K., Balicki D., Nowakowski B., Wójcik 
J., Mitlejner R., Lenarczyk P., Wysocka
-Fijorek E., Lisańczuk M., Markiewicz A.: 
Raport z prac IBL w II kwartale 2016 roku. 
Spotkanie merytoryczne Konsorcjum 
REMBIOFOR, Poznań, 7.06.2016.

Stereńczak K., Zajączkowski G., Krok G., Ma-
terek K., wietecha M., Mroczek P., Mi-
telsztedt K., Balicki D., Nowakowski B., 
wójcik J., Mitlejner R., Lenarczyk P., wy-
socka-Fijorek E., Lisańczuk M., Miścic-
ki S., Brach M., Kwaśny Ł.: Opracowanie 
metody inwentaryzacji zapasu, biomasy 
i wybranych cech taksacyjnych z wyko-
rzystaniem wybranych aktywnych metod 
teledetekcji. Spotkanie merytoryczne Kon-
sorcjum REMBIOFOR, Poznań, 7.06.2016.

Stereńczak K., Zapłata R.: Dziedzictwo kulturo-
we Puszczy Białowieskiej – między do-
brami kultury a środowiska. Konferencja 
„Dziedzictwo kulturowe w Puszczy Biało-
wieskiej, stan i perspektywy badań”, Sę-
kocin Stary, 13.12.2016.

Stereńczak K., Zapłata R.: Innowacyjne i nie-
inwazyjne metody w ochronie zasobów 
kulturowych. Zarys koncepcji oraz wpro-
wadzenie do projektu „Inwentaryzacja 
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dziedzictwa kulturowego w polskiej czę-
ści Puszczy Białowieskiej”. Konferencja 
„Dziedzictwo kulturowe w Puszczy Biało-
wieskiej, stan i perspektywy badań”, Sę-
kocin Stary, 13.12.2016.

Stereńczak K., Zapłata R.: Las i LAS a zabyt-
ki archeologiczne. Konferencja naukowa 
projektu „Zastosowanie skaningu lase-
rowego oraz teledetekcji w ochronie, ba-
daniu i inwentaryzacji dziedzictwa kultu-
rowego. Opracowanie nieinwazyjnych, 
cyfrowych metod dokumentacji i rozpo-
znawania zasobów dziedzictwa architek-
tonicznego i archeologicznego”, Warsza-
wa, 19.12.2016.

Stereńczak K.: Kompleksowy monitoring dyna-
miki drzewostanów Puszczy Białowieskiej 
z wykorzystaniem danych teledetekcyj-
nych. Drugie spotkanie Komitetu Sterują-
cego Projektu LIFE+ ForBioSensing, Bia-
łowieża, 21.01.2016.

Stereńczak K.: Kompleksowy monitoring dy-
namiki drzewostanów Puszczy Biało-
wieskiej z wykorzystaniem danych tele-
detekcyjnych. Seminarium, Białowieża, 
25.04.2016.

Stereńczak K.: Teledetekcyjne określanie biomasy 
drzewnej i zasobów węgla w lasach – REM-
BIOFOR. Prezentacja projektu REMBIO-
FOR przed Komitetem Sterującym pro-
gram Biostrateg, Warszawa, 16.12.2016.

Sukovata L.: Kryteria oceny potencjału grada-
cyjnego głównych foliofagów sosny jako 
podstawa do opracowania strategii po-
stępowania ochronnego w zagrożonych 
drzewostanach. Seminarium naukowe 
IBL, Sękocin Stary, 4.02.2016.

Sukovata L.: Modele do średnioterminowego 
prognozowania początku gradacji brud-
nicy mniszki. VIII Sesja Zimowej Szkoły 
Leśnej „Zagrożenia lasu oraz jego funk-
cji – przyczyny, konsekwencje i szanse 
dla gospodarki leśnej”, Sękocin Stary, 15-
17.03.2016.

Sułkowska M., Łukaszewicz J.: Strefy poten-
cjalnego zasięgu buka zwyczajnego Fa-
gus sylvatica L. w Polsce na podstawie 
najnowszych badań molekularnych. 57. 
Zjazd Polskiego Towarzystwa Botaniczne-
go „Botanika – tradycja i nowoczesność”, 
Lublin, 27.06-3.07.2016; Sekcja Dendro-
logiczna 29.06.2016.

Szczygieł R., Perlińska A.: Ryzyko i konsekwen-
cje występowania pożarów w lasach. VIII 
Sesja Zimowej Szkoły Leśnej „Zagrożenia 
lasu oraz jego funkcji – przyczyny, konse-

kwencje i szanse dla gospodarki leśnej”, 
Sękocin Stary, 15-17.03.2016.

Szczygieł R.: Martwe drewno a zagrożenie poża-
rowe lasu. Seminarium z zakresu ochro-
ny przeciwpożarowej lasu, Białowieża, 
4-6.10.2016.

Ślusarski S.: Inwentaryzacja przyrodnicza w Lasach 
Państwowych. Seminarium „Inwentaryzacja 
przyrodnicza”, Krosno, 9-10.06.2016.

Ślusarski S.: Monitoring entomologiczny w Nadle-
śnictwie Pisz. Sympozjum dot. uszkodzeń 
pohuraganowych, Warszawa, 16.05.2016.

tereba a., Nowakowska J.a., Konecka a., Ani-
szewski M.: Amplifikacja DNA w materiale 
roślinnym kopalnym i współczesnym, na 
przykładzie gatunku dąb. 57 Zjazd Pol-
skiego Towarzystwa Botanicznego „Bota-
nika – tradycja i nowoczesność”, Lublin, 
27.06-3.07.2016.

Waraksa P., Bałazy R.: Modelowanie bilansu wę-
gla. III Konferencja Środowisko Informacji, 
Warszawa, 21-22.11.2016.

Waraksa P., Ciesielski M., Bałazy R., Hycza T.: 
Porównanie klasycznej metody urządza-
nia lasu z modelem austriackim opartym 
o dane z lotniczego skanowania laserowe-
go i ortofotomapę. /poster/ VIII Konferen-
cja „Geomatyka w Lasach Państwowych”, 
Rogów, 13-15.09.2016.

Wietecha M., Stereńczak K.: Klasyfikacja gatun-
kowa drzewostanów – dane hiperspektral-
ne. Spotkanie merytoryczne Konsorcjum 
REMBIOFOR, Poznań, 6-7.06.2016.

Wojda T., Kowalczyk J., Sułkowska M., Szyp-Bo-
rowska I., Kantorowicz W.: Proweniencyjno
-rodowa zmienność czereśni ptasiej w do-
świadczalnych powierzchniach badawczych 
IBL. /poster/ XVII Konferencja Katedr Jed-
noimiennych „Gatunki liściaste – szansa czy 
konieczność?”, Oleszyce, 15-17.06.2016.

Wojda T.: Wykorzystanie robinii akacjowej w plan-
tacjach energetycznych. /poster/ Konfe-
rencja naukowa „Drewno – polskie OZE 
2016”, 8-9.12.2016.

wróbel M., Mańk K., Brandyk A., Krysztofiak-Ka-
niewska A.: Zastosowanie modelu Mod-
flow do oceny zmian warunków wodnych 
w sąsiedztwie budowli piętrzącej na rzece 
Łutowni. /poster/ XXIII Konferencja nauko-
wa „Infrastruktura i środowisko”, Dobczy-
ce, 20-22.06.2016.

wysocka-Fijorek E., Miścicki S., Gazda A.: 
Zmiany struktury odnowienia lasu pod 
wpływem roślinożernych ssaków kopyt-
nych w Białowieskim Parku Narodowym. 
Konferencja naukowa „Drzewa i lasy 
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w zmieniającym się środowisku”, Kórnik – 
Poznań, 17-19.10.2016.

Wysocka-Fijorek E., Zając S.: Wartość wiązane-
go węgla w drzewostanach sosnowych. 
Konferencja naukowa „Wycena nierucho-
mości leśnych i ich funkcjonalnych czę-
ści”, Kołobrzeg, 19-21.10.2016.

Zajączkowski G., Stereńczak K., Laszkowski M., 
Materek K., Nowakowski B., Lenarczyk P.: 
Pozyskanie i przetwarzanie danych TLS 
na potrzeby opracowania nowych metod 

inwentaryzacji drzewostanów. Spotkanie 
merytoryczne Konsorcjum REMBIOFOR, 
Sękocin Stary, 11-12.10.2016.

Zin E.: Wprowadzenie do badań nad przyrostem 
drzew. I Konferencja Naukowa „Aktualny 
stan Puszczy Białowieskiej na podstawie 
pierwszych wyników projektu LIFE+ For-
BioSensing. Kompleksowy monitoring 
dynamiki drzewostanów Puszczy Biało-
wieskiej z wykorzystaniem danych telede-
tekcyjnych”, Białowieża, 30.11-2.12.2016.

3.3.6. REFERatY wYGłoSZoNE Na INNYCH SPotKaNIaCH, wYKłaDY, oDCZYtY, 
PoGaDaNKI

Ambroży S.: Opracowanie ekologiczno-hodow-
lanych metod pielęgnacji i kształtowania 
upraw i młodników na terenach poklęsko-
wych w Beskidach. Seminarium dla prak-
tyki leśnej, Warszawa, 25.10.2016.

Bałazy R.: Sprawozdanie z prac w ramach tematu 
BLP392. Spotkanie robocze z Dyrektorem 
Generalnym LP, Warszawa, 8.01.2016, 
13.01.2016, 17.02.2016, 30.03.2016, 
15.06.2016, 27.10.2016, 15.06.2016.

Borowski Z., tadeusiak a., Zub K.: Wpływ ko-
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4. nieStacjonarne Studia doktoranckie

W 2016 r. na Niestacjonarnych Studiach Doktoranc-
kich zajęcia prowadzone były łącznie dla 31 
słuchaczy V edycji studiów (2014-2018).

W 2016 r. zrealizowano 22 dwugodzinne semina-
ria, których autorami byli doktoranci. Se-
minaria prowadzili: kierownik studiów i ko-
ordynator NSD z udziałem promotorów.

Zostały zorganizowane i przeprowadzone ćwi-
czenia terenowe na obszarze RDLP 
w Warszawie, w nadleśnictwach Celesty-
nów i Chojnów, w Kampinoskim Parku Na-

rodowym oraz na terenie Lasów Miejskich 
– Warszawa (Las Kabacki).

Zrealizowano wyznaczone programem studiów 
wykłady, ćwiczenia, seminaria i konwer-
sacje. Uczestnicy NSD zaliczyli wszystkie 
przedmioty i zdali egzaminy przewidziane 
programem studiów zatwierdzonym przez 
Radę Naukową.

Odbyły się publiczne obrony 3 rozpraw dok-
torskich – doktorantów z III edycji NSD 
(2008-2012) i IV edycji NSD (2011-2015).
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5. rozwój naukowy kadry inStytutu

5.1. StoPnie naukowe uzySkane w 2016 r.
Uchwałą Rady Naukowej IBL stopień doktora ha-
bilitowanego nauk leśnych uzyskała:
− dr Małgorzata Sułkowska.
Uchwałą Rady Naukowej IBL stopień doktora 
nauk leśnych uzyskali:
− mgr inż. Aleksandra Rosa-Gruszecka,
− mgr inż. Paweł Przybylski,
− mgr inż. Joanna Szewczykiewicz.
Uchwałą Rady Wydziału Nauk o Zwierzętach 
SGGW stopień doktora nauk rolniczych uzyskała:
− mgr Aleksandra Tadeusiak (19.01.2016 r).

Uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Geo-
dezji Wojskowej Akademii Technicznej stopień 
doktora nauk technicznych uzyskał:
− mgr inż. Bartłomiej Kraszewski (12.05.2016 r.).
Uchwałą Rady Wydziału Leśnego SGGW stopień 
doktora nauk leśnych uzyskała:
− mgr inż. Agata Konecka (12.07.2016 r.).
Uchwałą Rady Wydziału Leśnego Szwedzkiego 
Uniwersytetu Rolniczego (SLU) stopień doktora 
nauk leśnych uzyskała:
− mgr inż. Ewa Zin (28.10.2016 r.).

5.2. doSkonaLenie zawodowe Pracowników iBL
W 2016 roku prowadzone były konsultacje staty-
styczne, lektoraty języków obcych, a także dofinan-

sowywano kursy specjalistyczne i językowe oraz 
studia inżynierskie, magisterskie i podyplomowe.
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6. BiBlioteka, działalność wydawnicza, Bazy danych

6.1. BiBlioteka

W ramach działalności bibliotecznej do inwen-
tarza wpisano 204 woluminy wydawnictw otrzy-
manych w drodze zakupu (80), z darów (110) 
i z wymiany (14). Zautomatyzowaną bazę danych 
bibliograficznych wydawnictw zwartych zasilono 
204 rekordami. Na koniec 2016 r. stan bazy „Ka-
talog Biblioteki IBL” liczył 35 246 rekordów.

Zaprenumerowano 93 tytuły czasopism, 
w tym 55 tytułów zagranicznych oraz 38 tytu-
łów polskich. Wymiana międzynarodowa obej-
mowała 23 tytuły czasopism naukowych. W ra-
mach wymiany krajowej otrzymano 28 tytułów.

W czytelni Instytutu udostępniono ogółem 
2432 jednostki ewidencyjne, w tym: 515 wolu-
minów wydawnictw zwartych, 1816 woluminów 
wydawnictw ciągłych i 101 woluminów wydaw-
nictw specjalnych. Bibliotekom wypożyczono 10, 
a czytelnikom indywidualnym 500 woluminów. 
Czytelnię odwiedziło około 600 czytelników. 
Wypożyczalnia zarejestrowała 20 czytelników 
aktywnych. Na zamówienie użytkowników wyko-
nano ok. 2500 stron kopii techniką skanowania.

Prowadzono wysyłkę wydawnictw Instytutu 
do placówek naukowych za granicą i w kraju 
(wymiana) oraz do jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych. Wysyłkę zagraniczną re-
alizowano do 130 instytucji naukowych.

W czytelni odbyły się spotkania organi-
zowane dla gości IBL z kraju i zagranicy, na 
których przedstawiono historię i obecną dzia-
łalność Biblioteki. 10 października 2016 r. prze-
prowadzono kompleksowe szkolenie bibliotecz-
ne dla uczestników V edycji Niestacjonarnych 
Studiów Doktoranckich. Pracownicy Biblioteki 
prowadzili także regularne, doraźne szkolenia 
z przysposobienia bibliotecznego dla czytelni-
ków (stażystów, studentów). 29 listopada br. 
delegacja rosyjskiej Federalnej Agencji Leśnej 
gościła w Bibliotece IBL oraz na ścieżce eduka-
cyjnej i w Izbie Edukacji Leśnej IBL.

W dniach 22-26.02.2016 i 28.08-2.09.2016 r. 
przeprowadzono inwentaryzację książek w Biblio-
tece Zakładu Lasów Naturalnych w Białowieży.

W zakresie działalności dokumentacyjnej 
prace koncentrowały się na zasilaniu tworzo-
nych we własnym zakresie, zautomatyzowa-

nych baz danych bibliograficznych z dziedziny 
nauk leśnych i nauk pokrewnych, działających 
w zintegrowanym systemie bibliotecznym BazLas. 
Sklasyfikowano i wprowadzono do systemu 1708 
opisów bibliograficznych artykułów zamiesz-
czonych w polskich i zagranicznych czaso-
pismach o tematyce leśnej, znajdujących się 
w zasobach Biblioteki IBL. Ponadto sklasyfiko-
wano i wprowadzono do systemu 198 opisów 
sprawozdań z prac naukowo-badawczych oraz 
143 opisy publikacji pracowników Instytutu.

Ogółem na koniec 2016 r. poszczególne 
bazy zawierały:

• „Piśmiennictwo leśne” – 129 027 rekordów,
• „Prace naukowo-badawcze” – 4257 rekor-

dów,
• „Publikacje pracowników IBL” – 5276 re-

kordów.

• Bazy krajowe

Są to bazy ogólnodostępne za pośrednic-
twem Internetu ze strony głównej Instytutu: 
www.ibles.pl

Piśmiennictwo leśne – co miesiąc na stro-
nie internetowej Instytutu zamieszczany jest 
kolejny numer miesięcznika Nowości Piśmien-
nictwa Leśnego.

Katalog Biblioteki IBL – na koniec 2016 r. 
baza obejmowała 35 246 rekordów. Baza za-
wiera opisy bibliograficzne wydawnictw zwar-
tych (książek) znajdujących się w zasobach 
Biblioteki Instytutu.

Prace naukowo-badawcze – na koniec 2016 r. 
baza obejmowała 4257 rekordów. Zawiera wykaz 
prac naukowo-badawczych i badawczo-rozwojo-
wych, rozpraw doktorskich oraz ekspertyz nauko-
wych wykonanych w Instytucie.

Publikacje pracowników IBL – na koniec 
2016 r. baza obejmowała 5276 rekordów. Za-
wiera wykaz wszystkich prac publikowanych 
przez pracowników IBL w czasopismach i wy-
dawnictwach zwartych.

Na potrzeby Polskiej Bibliografii Naukowej 
opracowano 770 publikacji naukowych pracow-
ników IBL z lat 2013-2016.

http://www.ibles.pl
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6.2. działaLność wydawnicza

W zakresie działalności wydawniczej IBL 
w 2016 roku opracowano i udostępniono w formie 
elektronicznej 11 numerów miesięcznika Nowości 
Piśmiennictwa Leśnego oraz 12 numerów Z Le-
śnego Świata.

Ponadto opracowano i wydano w formie dru-
kowanej:
1. 4 numery kwartalnika Leśne Prace Badawcze 

(vol. 76 nr 1−4), w łącznym nakładzie 2000 
egzemplarzy.

2. Notatnik Naukowy IBL: dr inż. Emilia Wysoc-
ka-Fijorek, dr hab. Janusz Kocel, dr inż. Piotr 
Gołos, mgr inż. Wojciech Młynarski: Eksper-
tyza ekonomiczna jako integralna część pla-
nu urządzenia lasu, nr 2016/1(104).

3. Sprawozdanie z działalności naukowej IBL 
w roku 2015 o objętości 135 stron, w nakła-
dzie 30 egzemplarzy + plik w formacie PDF 
zamieszczony na stronie internetowej IBL.

4. Zagrożenia lasu oraz jego funkcji – przyczy-
ny, konsekwencje i szanse dla gospodarki 
leśnej. Materiały przedsesyjne VIII Zimowej 
Szkoły Leśnej. Streszczenia referatów i do-
niesień, objętość 52 strony; nakład 320 egz.

5. Zagrożenia lasu oraz jego funkcji – przyczy-
ny, konsekwencje i szanse dla gospodarki le-
śnej. Materiały pokonferencyjne z VIII Zimowej 
Szkoły Leśnej o objętości 478 stron, w nakła-
dzie 800 egz. ISBN 978-83-62830-54-1.

6. Kazimierz Rykowski (red.) Materiały ósmego 
panelu ekspertów w ramach prac nad Naro-
dowym Programem Leśnym NAUKA Teraź-
niejszość i przyszłość badań leśnych. Kom-

ponent badawczy Narodowego Programu 
Leśnego, objętość 399 stron, nakład 700 egz. 
ISBN 978-83-62830-53-4.

7. Kazimierz Rykowski (oprac.) Materiały z prac 
nad Narodowym Programem Leśnym SYNTE-
ZA Programy, wprowadzenia, podsumowania 
i rekomendacje ośmiu paneli ekspertów: KLI-
MAT, WARTOŚĆ, DZIEDZICTWO, OCHRO-
NA, ROZWÓJ, ORGANIZACJA, WSPÓŁ-
DZIAŁANIE, NAUKA, objętość 352 strony, 
nakład 700 egz. ISBN 978-83-62830-56-5.

8. Kazimierz Rykowski (oprac.) REKOMEN-
DACJE do dalszych prac nad Narodowym 
Programem Leśnym Wyniki ośmiu paneli 
ekspertów: KLIMAT, WARTOŚĆ, DZIEDZIC-
TWO, OCHRONA, ROZWÓJ, ORGANIZA-
CJA, WSPÓŁDZIAŁANIE, NAUKA, objętość 
80 stron, nakład 700 egz. ISBN 978-83-
62830-57-2.

9. Jerzy Wawrzoniak: Stan uszkodzenia lasów 
w Polsce w 2015 roku na podstawie badań 
monitoringowych, objętość 217 stron, nakład 
200 egz. ISBN 978-83-62830-55-8.

 10. Józef Piwnicki, Ryszard Szczygieł (przekład 
z języka angielskiego i opracowanie wersji 
polskiej): Ochrona przeciwpożarowa Dobro-
wolne wytyczne Zasady i działania strategicz-
ne, 63 strony, nakład 600 egz. ISBN 978-83-
62830-15-2.
Instytut był współwydawcą, wspólnie z Polską 

Akademią Nauk, 4 zeszytów (vol. 58 nr 1−4) Folia 
Forestalia Polonica Series A – Forestry, w łącz-
nym nakładzie 2400 egz.

6.3. Bazy DaNych

• bazy międzynarodowe

Georeferenced Database of Genetic Diversi-
ty (GD2) – baza danych wyświetla dane 
badań genetycznych w skali światowej 
poprzez interfejs google map (Zakład Ho-
dowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych).

GtS – polska część bazy posiadaczy certyfika-
tów gospodarki leśnej i łańcucha dostaw 
PEFC, baza jest dostępna na stronie 
www.pefc.org (Zakład Zarządzania Zaso-
bami Leśnymi).

IaDF occurrence and anatomical and isotopic 
features – frekwencja fluktuacji gęsto-

ści drewna (cechy budowy anatomicznej 
drewna, wartości izotopów O i C) – obej-
muje 10 krajów europejskich, 14 gatun-
ków, 108 populacji, 2199 drzew (Zakład 
Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych).

Krajowa sieć informacji o bioróżnorodności 
(KSIB); projekt Coleoptera Poloniae – Od 
2005 r. ZLN jest członkiem KSIB, a przez 
to włączył się do GBIF – światowego sys-
temu informacji o bioróżnorodności. Baza 
zawiera dane dotyczące rozmieszczenia 
chrząszczy, grzybów i roślin na podstawie 
zbiorów i informacji ZLN oraz osób współ-
pracujących z Zakładem. Baza liczy prawie 

http://www.pefc.org
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44 000 rekordów dotyczących ok. 4 600 
gatunków (Zakład Lasów Naturalnych).

PEFC Logo Generator – baza polskich użytkow-
ników logo PEFC, część bazy PEFC inter-
national (Zakład Zarządzania Zasobami 
Leśnymi).

Rejestr 36 nowych sekwencji DNa mikroor-
ganizmów – Internetowy Bank Genów 
NCBI Sequence (Laboratorium Biologii 
Molekularnej).

wG2 – database – Cost Map FGR CoSt FP 1202 
– polskie proweniencje buka w badaniach 

proweniencyjnych i molekularnych (Zakład 
Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych).

wirtualny zielnik – zdigitalizowane zbiory Herba-
rum ZLN IBL w Białowieży (część). Groma-
dzone dane (atrybuty): (1) Niepowtarzal-
ny identyfikator obiektu; (2) Miejscowość, 
w której znaleziono roślinę; (3) Powiat, 
w którym znaleziono roślinę; (4) Siedlisko; 
(5) Stanowisko; (6) Obszar zebrania rośliny; 
(7) Osoba, która zweryfikowała poprawne 
zaklasyfikowanie rośliny; (8) Osoba, która 
zebrała roślinę; (9) Osoba, która dokona-
ła oznaczenia rośliny; (10) Zdjęcie rośliny 
w zielniku (Zakład Lasów Naturalnych).

• bazy krajowe

Są to bazy ogólnodostępne za pośrednictwem In-
ternetu ze strony głównej Instytutu: www.ibles.pl

Piśmiennictwo leśne – baza ta powstała w 1989 
roku (za pośrednictwem Internetu, dostęp-
na od 1998 r.) i tworzona jest na podstawie 
czasopism polskich i zagranicznych o te-
matyce leśnej, gromadzonych w Bibliote-
ce IBL. Co miesiąc na stronie internetowej 
Instytutu zamieszczany jest kolejny numer 
miesięcznika „Nowości Piśmiennictwa 
Leśnego”. Na koniec 2016 r. baza liczyła 
129 027 rekordów. Na każdy rekord skła-
dają się następujące elementy: nazwisko 
i inicjał imienia lub imię autora artykułu, 
oryginalny tytuł artykułu, tłumaczenie tytu-
łu, tytuł w języku angielskim (jeśli jest za-
mieszczony), język publikacji, tytuł czaso-
pisma, dane bibliograficzne: rok wydania, 
nr czasopisma, ilość stron, ilustracje i po-
zycje bibliografii, słowa kluczowe (tworzo-
ne w Informacji Naukowej i Promocji IBL), 
symbole klasyfikacji według LKO (Leśnej 
Klasyfikacji Oksfordzkiej). Elementami 
wyszukiwawczymi są: nazwisko autora, 
każdy wyraz z tytułu i tłumaczenia, tytuł 
czasopisma i rok wydania, słowa kluczo-
we i klasyfikacja. Całą bazę danych moż-
na też przeszukiwać online. Za pomocą 
formularza zamówień odbitek można ze 
strony www wysłać do Biblioteki IBL za-
mówienie na kserokopię wybranych arty-
kułów (Informacja Naukowa i Promocja).

Katalog Biblioteki IBL – na koniec 2016 r. baza 
obejmowała 35 245 rekordów. Baza za-
wiera opisy bibliograficzne wydawnictw 
zwartych (książek) znajdujących się w za-

sobach Biblioteki Instytutu. Na każdy re-
kord składają się następujące elementy: 
tytuł właściwy oraz dodatki do tytułu, ozna-
czenie odpowiedzialności: autor, redaktor, 
instytucja sprawcza; drugie oznaczenie 
odpowiedzialności: tłumacz, ilustrator, 
wydanie, adres wydawniczy: miejsce, wy-
dawca, rok, format, objętość, ilustracje, 
dokumenty towarzyszące: np. atlasy, dane 
dotyczące serii, tytuł, podseria. Elementa-
mi wyszukiwawczymi są: autor/instytucja, 
każdy wyraz z tytułu, słowa kluczowe 
(tworzone w Informacji Naukowej i Promo-
cji IBL), symbole klasyfikacji według LKO 
i UKD (Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesięt-
nej), sygnatura, opis serii. Całą bazę da-
nych można też przeszukiwać online (In-
formacja Naukowa i Promocja).

Prace naukowo-badawcze – baza dostępna 
za pośrednictwem Internetu od 2005 r. 
obejmuje aktualnie 4257 rekordów. Za-
wiera wykaz prac naukowo-badawczych 
i badawczo-rozwojowych, rozpraw doktor-
skich oraz ekspertyz naukowych wykona-
nych w Instytucie.
Na każdy rekord składają się następujące 
elementy: sygnatura i symbol dokumentu, 
nazwisko i imię lub inicjał imienia autora, 
tytuł pracy, wydawca, rok wydania, data 
rozpoczęcia i data zakończenia pracy, 
zakład wykonujący, zleceniodawca, opis 
zewnętrzny: ilość stron, ilustracji i biblio-
grafii, słowa kluczowe (tworzone w Infor-
macji Naukowej i Promocji IBL), klasyfika-
cja LKO. Elementami wyszukiwawczymi 
są: nazwisko autora, każdy wyraz z tytułu 
pracy, rok wydania pracy, słowa kluczowe 

http://www.ibles.pl
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i klasyfikacja. Całą bazę danych można 
też przeszukiwać online (Informacja Na-
ukowa i Promocja).

Publikacje pracowników IBL – baza dostęp-
na za pośrednictwem Internetu od 1999 
r. obejmuje aktualnie 5276 rekordów. 
Zawiera wykaz wszystkich prac publiko-
wanych przez pracowników IBL w cza-
sopismach i wydawnictwach zwartych. 
Na każdy rekord składają się następu-
jące elementy: klasyfikacja, słowa klu-
czowe (tworzone w Informacji Naukowej 
i Promocji IBL), nazwisko i imię lub ini-
cjał imienia autora, opis bibliograficzny 
czasopisma lub wydawnictwa zwartego, 
w którym publikacja się ukazała. Elemen-
tami wyszukiwawczymi są: nazwisko au-
tora, każdy wyraz z tytułu pracy, symbole 
klasyfikacji, słowa kluczowe, rok wydania 
publikacji. Całą bazę danych można też 
przeszukiwać online (Informacja Nauko-
wa i Promocja).

Drzewa mateczne – rejestr drzew matecznych 
(doborowych) w Lasach Państwowych 
(Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew 
Leśnych).

Drzewostany zachowawcze – rejestr drze-
wostanów zachowawczych w Lasach Pań-
stwowych i parkach narodowych (Zakład 
Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych).

Monitoring lasów – baza zawiera dane pomia-
rowe (pierśnice i wysokości drzew) oraz 
dokumentację fotograficzną dotyczącą 
66 pow. założonych na początku ubiegłe-
go wieku przez prof. Schwappacha i prof. 
Wiedemanna (Zakład Zarządzania Zaso-
bami Leśnymi).

Parametry osobnicze strzygoni choinówki i po-
procha cetyniaka w wybranych nadle-
śnictwach – baza zawiera dane za okres 
2011-2015, – adres leśny każdego drze-
wostanu, w którym zebrano materiał, – li-
czebności gąsienic znalezionych w trakcie 
jesiennych poszukiwań w ściółce, – sto-
pień zagrożenia drzewostanu, – informację 
o przeprowadzonym zabiegu ochronnym 
(rok), – wyniki oceny koloru, masy i sze-
rokości puszki głowowej poszczególnych 
gąsienic, – obliczony udział procentowy gą-
sienic różnych stadiów rozwojowych w pró-
bach (Zakład Ochrony Lasu).

Parametry populacyjne strzygoni choinów-
ki i poprocha cetyniaka w wybranych 
nadleśnictwach – baza zawiera dane za 
okres 2011-2015, – adres leśny każdego 
drzewostanu, w którym zebrano materiał, 
– liczebności poczwarek (razem i dla każ-
dej płci osobno) znalezionych w trakcie je-
siennych poszukiwań w ściółce, – stopień 
zagrożenia drzewostanu, – informację 
o przeprowadzonym zabiegu ochronnym 
(rok), – liczbę martwych i spasożytowa-
nych poczwarek (z uwzględnieniem płci), 
– obliczoną zdrowotność, %, – obliczoną 
zdrowotność samic, %, – obliczony udział 
samic, %, – obliczony poziom spasożyto-
wania, % (Zakład Ochrony Lasu).

Plantacje i plantacyjne uprawy nasienne – re-
jestr plantacji i plantacyjnych upraw na-
siennych w Lasach Państwowych (Zakład 
Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych).

Powierzchnie doświadczalne – baza informa-
cji doświadczeń proweniencyjnych i ro-
dowych (Zakład Hodowli Lasu i Genetyki 
Drzew Leśnych).

Powierzchnie testujące – baza powierzchni te-
stujących potomstwo wyłączonych drze-
wostanów nasiennych i drzew matecz-
nych (Zakład Hodowli Lasu i Genetyki 
Drzew Leśnych).

Plantacje i plantacyjne uprawy nasienne – re-
jestr plantacji i plantacyjnych upraw na-
siennych w Lasach Państwowych (Zakład 
Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych).

Prognoza zagrożenia pożarowego lasu – 
Określanie stopni zagrożenia pożarowe-
go lasu wykonywane jest według metody 
IBL przez jednostki organizacyjne Lasów 
Państwowych w 42 strefach prognostycz-
nych – w sezonie zagrożenia pożarowego 
lasu. Dane są aktualizowane codziennie 
przez Laboratorium Ochrony Przeciwpo-
żarowej Lasu IBL. Dane meteorologiczne, 
zawierające wartości obserwacji z godzin 
9.00 i 13.00 (godziny prognozowania za-
grożenia pożarowego lasu) prowadzonych 
od 1985 r. uzupełniane są na bieżąco. 
Baza ma na celu ułatwienie gromadzenia 
i przechowywania danych oraz pozwala 
na wykonywanie podstawowych analiz 
statystycznych meteorologicznych warun-
ków kształtujących zagrożenie pożarowe, 
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zarówno w określonych rejonach kraju, 
jak i w granicach administracyjnych re-
gionalnych dyrekcji Lasów Państwowych 
(Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej 
Lasu).

Szkodliwe owady/Klimat – kostka OLAP, któ-
rej struktura została opracowana w opar-
ciu o kostki „Szkodliwe owady” i „Klimat”. 
Baza jest przykładem łączenia wielolet-
nich danych badawczych z różnych pro-
jektów/baz danych w celu analizowania 
współzależności, wyznaczania trendów/
tendencji (Zakład Ekologii Lasu).

wyłączone drzewostany nasienne – rejestr 
wyłączonych drzewostanów nasiennych 
w Lasach Państwowych (Zakład Hodowli 
Lasu i Genetyki Drzew Leśnych).

Zbiory entomologiczne – zbiory entomologiczne 
obejmujące martwe okazy owadów, a tak-
że ich żerowiska oraz uszkodzenia drewna, 
igieł i liści. Materiały obejmują okazy zwią-
zane z ochroną lasu, zbierane od czasów 
powojennych w okresach masowych wy-
stąpień owadów szkodliwych dla gospodar-
ki leśnej aż do dnia dzisiejszego z terenów 
Karpat i Sudetów (Zakład Lasów Górskich).

• bazy danych o zasięgu lokalnym w zakładach IBL

Baza dendroekologiczna – komputerowa baza 
danych aktualizowana na bieżąco, za-
wierająca dane na temat ekologii popu-
lacji głównych gatunków lasotwórczych 
w Puszczy Białowieskiej (Pinus sylve-
stris, Picea abies, Quercus robur) i hi-
storii pożarów na tym terenie. Obejmuje 
rekordy zarówno z polskiej, jak i białoru-
skiej części PB. Zawiera informacje na 
temat m.in.: lokalizacji i dat pożarów od 
~ poł. XVII w., lokalizacji i wieku analizo-
wanych drzew i pniaków, historii rozwoju 
poszczególnych drzewostanów. Część 
informacji występuje w postaci warstw 
geograficznych w formacie .shp. Integral-
ną częścią bazy jest kolekcja materiału 
dendrochronologicznego (zakres chro-
nologii: 1600-2015) w postaci odwiertów 
oraz wyrzynków, z których część wystę-
puje w postaci zdigitalizowanej (skany) 
(Zakład Lasów Naturalnych).

Chrząszcze (Coleoptera) Puszczy Białowie-
skiej – zawiera na bieżąco uzupełniany 
(na podstawie publikacji i oryginalnych da-
nych) wykaz wszystkich gatunków chrzą-
szczy polskiej i białoruskiej części Pusz-
czy Białowieskiej (ponad 3220 gatunków). 
Integralną częścią bazy jest spis publikacji 
dotyczących Coleoptera tego terenu (Za-
kład Lasów Naturalnych).

Chrząszcze saproksyliczne – komputerowa 
baza danych aktualizowana na bieżąco, 

zawierająca informacje o chrząszczach 
(Coleoptera) pochodzące z realizowanych 
przez ZLN tematów badawczych. Obecnie 
jest to ok. 8 tys. danych wektorowych za-
pisanych w formacie .shp (Zakład Lasów 
Naturalnych).

Restytucja cisa w Nadleśnictwie Skażysko – 
Dane biometryczne sadzonek cisa pospo-
litego na 17 powierzchniach podokapo-
wych (lata 2011-2016).

Stałe powierzchnie doświadczalne założone 
przez prof. Schwappacha i prof. wiede-
manna – baza zawiera dane pomiarowe 
(pierśnice i wysokości drzew) oraz doku-
mentację fotograficzną dotyczącą 66 pow. 
założonych na początku ubiegłego wieku 
przez prof. Schwappacha i prof. Wiede-
manna (Zakład Zarządzania Zasobami 
Leśnymi).

topole – baza obejmuje 30 zdjęć liści topól wraz 
z opisami gatunkowymi oraz używanymi 
nazwami odmian (Zakład Hodowli Lasu 
i Genetyki Drzew Leśnych).

Zbiór entomologiczny – około 16 000 okazów 
owadów (spreparowane na sucho), w tym 
około 800 gatunków Cerambycidae i oko-
ło 500 gatunków Buprestidae (Coleopte-
ra) z całego świata, około 21 000 okazów 
chrząszczy w zbiorach mokrych (alkoholu 
etylowym) (Zakład Lasów Naturalnych).
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7. działalność edukacyjna i promocyjna

7.1. izBa edukacji Leśnej

W ramach działalności edukacyjnej w Izbie Edu-
kacji Leśnej przeprowadzono:
• 54 spotkania z dziećmi z przedszkoli i ze 

szkół podstawowych, w których wzięło udział 
1676 osób,

• 8 spotkań z młodzieżą gimnazjalną – 319 osób,
• 1 spotkanie ze studentami – 60 osób,
• 13 innych spotkań edukacyjnych i integracyj-

nych (w tym: Jesienna Szkoła COST, goście 
z innych ośrodków edukacyjnych, nadle-
śnictw oraz z zagranicy) – 274 osoby.
Zorganizowano i przeprowadzono warsztaty:

• 16 kwietnia dla nauczycieli „W krainie po-

mysłowego Leśnomira” w ramach programu 
„ABC badań uczniowskich w terenie” (26 
osób), Izba Edukacji Leśnej,

• 17 kwietnia warsztaty edukacyjne „Las i jego 
mieszkańcy” podczas festynu i biegu „Bie-
gamBoLubię… lasy wiosną” w Nadleśnictwie 
Chojnów.
Praktyki studenckie odbyły 2 osoby z Wydzia-

łu Leśnego SGGW w Warszawie, w wymiarze 
160 godzin każda.

W 2016 r. w Izbie Edukacji Leśnej łącznie zor-
ganizowano 76 spotkań, w których uczestniczyło 
2329 osób.

7.2. działaLność Promocyjna

18 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie z Kazimie-
rzem Orłosiem, autorem książki pt. „Dzieje dwóch 
rodzin – Mackiewiczów z Litwy i Orłosiów z Ukra-
iny”. INP przygotowała ekspozycję pamiątek 
związanych z działalnością zawodową profesora 
Henryka Orłosia (publikacje książkowe poświę-
cone grzybom oraz fotografie przedstawiające 
profesora w trakcie prac terenowych i laboratoryj-
nych w Instytucie).

W ramach festynu rodzinnego z okazji ob-
chodów Międzynarodowego Dnia Ziemi 2016 
„Palący temat – niska emisja” w dniu 24 kwietnia 
2016 r. na Polu Mokotowskim Instytut Badawczy 
Leśnictwa prezentował swoje osiągnięcia w no-
wych namiotach pod hasłem „Zielona energia 
z lasu”. Pracownicy zakładów naukowych, edu-
katorzy, studenci Edukacji Leśnej i Komunikacji 
Społecznej Koła Naukowego Leśników SGGW 
i wolontariusze, przeprowadzili konkursy i quizy 
tematyczne oraz przybliżyli projekty badawcze 
i nowoczesne technologie.

Podczas DNI OTWARTCH SGGW 2016 
w dniach 19-22 maja, podobnie jak w poprzednim 
roku, podczas festynu pracownicy z zakładów na-
ukowych oraz z Informacji Naukowej i Promocji 
IBL zaprezentowali bogatą ofertę wystawienni-
czą. W ciągu trzech dni stoisko wystawiennicze 
Instytutu odwiedziło kilka tysięcy osób.

W dniu 5 czerwca 2016 r. odbył się na te-
renie Lasów Sękocińskich inauguracyjny I Bieg 
IBL „Naukowcy na start” połączony z piknikiem 

edukacyjnym, zorganizowany we współpracy 
z Nadleśnictwem Chojnów, Centrum Informa-
cyjnym Lasów Państwowych, amatorską dru-
żyną biegową „Run Forest IBL”, grupą biegową 
„Biegdalenka” oraz Fundacją „Żyj aktywnie po 
50-tce”. W biegach uczestniczyło ponad 150 
biegaczy.

W ramach jubileuszowego XX Festiwalu Na-
uki 2016 Instytut Badawczy Leśnictwa w dniach 
od 26 września do 2 października przeprowadził 
6 lekcji, w których uczestniczyło 136 osób oraz 
spotkanie weekendowe „Las, jakiego nie znamy”, 
przygotowane wspólnie z Nadleśnictwem Choj-
nów, w którym wzięło udział 110 osób. 

W ramach XX Festiwalu Nauki 2016 Insty-
tut Badawczy Leśnictwa wspólnie z Technikum 
Leśnym w Białowieży, Białowieskim Parkiem 
Narodowym, Białowieską Stacją Geobotaniczną 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutem 
Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk zorga-
nizował 26 września konkurs „Dzień dla Szkół” 
pod hasłem: „Puszcza Białowieska – dziedzictwo 
ludzkości”. W Konkursie uczestniczyli uczniowie 
trzecich klas gimnazjalnych oraz uczniowie klas 
pierwszych i drugich ze szkół ponadgimnazjal-
nych, głównie z rejonu Puszczy Białowieskiej. Do 
Parku Dyrekcyjnego w Białowieży, gdzie odby-
wała się część terenowa Konkursu, przybyło 115 
uczniów z 6 zaproszonych szkół.

W dniu 30 września odbyło się seminarium 
połączone z wystawą jubileuszową „20 lat Festi-



121

walu Nauki w Instytucie Badawczym Leśnictwa”, 
na które przybyło 30 osób.

W dniu 1 października 2016 r. w ramach IX 
Pikniku Geologicznego organizowanego przez 
Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, 
INP i ZEL wspólnie przygotowały stoisko promo-
cyjne IBL.

W dniach 8-9 października 2016 r. w Szepie-
towie odbyły się IV Targi Leśne „Las i My”, w któ-
rych Instytut Badawczy Leśnictwa uczestniczył 
już po raz trzeci. Podczas Targów pracownicy 
INP prezentowali dorobek wydawniczy Instytutu 
w postaci najnowszych pozycji książkowych wy-
danych przez IBL, Notatników Naukowych IBL, 
biuletynu Z Leśnego Świata oraz kwartalników 
Leśne Prace Badawcze i Folia Forestalia Poloni-
ca Series A – Forestry.

17 listopada nastąpiło uroczyste otwarcie 
„Sali historii Instytutu Badawczego Leśnictwa”. 
W uroczystości wzięło udział 50 osób. Do końca 
roku 2016 r. salę zwiedziło ok. 300 osób. W pra-
cach nad projektem i jego realizacji brali udział 
pracownicy INP.

Z okazji 80-lecia urodzin i 55-lecia pracy 
naukowej prof. dr. hab. Andrzeja Klocka w dniu 
23 listopada 2016 r. w Instytucie Badawczym 
Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się se-
minarium naukowe pt. „Prof. dr hab. Andrzej 
Klocek – promotor nowoczesnej ekonomiki le-
śnictwa”. Na seminarium INP przygotowała wy-
stawę zdjęć i dokumentów obrazujących życie 
i działalność naukową prof. dr. hab. Andrzeja 
Klocka oraz wystawę publikacji i opracowań na-
ukowych Jubilata.

7.3. wyStawy

W 2016 roku zorganizowano w Instytucie Badawczym Leśnictwa 5 wystaw:

tytuł wystawy Miejsce i czas prezentacji

Wystawa fotografii przedstawiających profesora Henryka Orłosia 
w trakcie prac terenowych i laboratoryjnych w Instytucie

Bud. B, sala konferencyjna
18.02.2016 r.

Wystawa malarstwa Dariusza Stelmacha Bud. A, IEL
20.05-23.09.2016 r.

Wystawa fotograficzna „20 lat Festiwalu Nauki w Instytucie Badaw-
czym Leśnictwa”

Bud. B, sala konferencyjna
30.09-7.10.2016 r.

Wystawa fotograficzna z okazji 80-lecia urodzin i 55-lecia pracy na-
ukowej prof. dr. hab. Andrzeja Klocka

Bud. B, sala konferencyjna
23.11.2016 r.

Konkursowa wystawa fotograficzna „Las, jakiego nie znamy” Bud. B
10.11.2016 – 31.03.2017
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8. działalność w gremiach naukowych i doradczych

8.1. zagraniczne rady naukowe i Programowe, komitety redakcyjne, 
towarzyStwa, zeSPoły i gruPy roBocze

Lp. Jednostka 
organiza-
cyjna IBL

Nazwisko 
i imię

Nazwa gremium  
zagranicznego

Pełniona 
funkcja

Podstawa 
działalności 

(z wyboru, no-
minacji itp.)

1 2 3 4 5

1 ZZL Bałazy 
Radomir

Światowa Inicjatywa 
Badań Bioróżnorodności 
Leśnej

członek zgłoszenie

2 EL Borowski 
Zbigniew

Amerykańskie Stowarzy-
szenie Mammologów

członek z wyboru

3 EL Borowski 
Zbigniew

Międzynarodowe Stowa-
rzyszenie Nauk Zoolo-
gicznych

członek z wyboru

4 ND Czerepko 
Janusz

Europejska Agencja 
Środowiska – organ do-
radczy przy Komisji Euro-
pejskiej

ekspert 
w części Nature 
Protection and 
Biodiversity

z nominacji

5 ND Czerepko 
Janusz

ICP Forests 
Panel ekspertów ds. 
Bioróżnorodności i Runa 
Leśnego

członek z nominacji

6 EL Dobrowolska 
Dorota

Akcja COST – FP 1403 członek Komi-
tetu Zarządza-
jącego

z wyboru

7 EL Dobrowolska 
Dorota

Międzynarodowa Unia 
Leśnych Organizacji Ba-
dawczych (IUFRO)

wiceprze-
wodnicząca 
WP1.01.12

z wyboru

8 CS Dróżdż Paulina ICP Forests 
Zespół Ekspertów ds. 
Liści i Ściółki

członek z nominacji

9 LG Grodzki 
Wojciech

Międzynarodowa Unia 
Leśnych Organizacji Ba-
dawczych (IUFRO)

zastępca koor-
dynatora grupy 
7.03.10

z wyboru 

10 EL Hilszczańska 
Dorota

Europejska Fundacja 
Patologii Roślin

członek z wyboru
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11 EL Hilszczańska 
Dorota

TAUESG–Europejska 
Grupa Naukowa Trufli 
Letniej

członek z wyboru

12 ZZL Jabłoński 
Marek

FAO Ocena Zasobów 
Leśnych

korespondent 
krajowy

z nominacji

13 ZZL Jabłoński 
Marek

Komisja Gospodarcza 
Narodów Zjednoczonych, 
Zespół specjalistów ds. 
monitoringu leśnych za-
sobów w zrównoważonej 
gospodarce leśnej

członek 
zespołu

z nominacji

14 HL Jastrzębowski 
Szymon

Akcja COST – FP 1106 zastępca 
w Komitecie 
Zarządzającym

z wyboru

15 HL Jastrzębowski 
Szymon

Akcja COST – FP 1202 zastępca 
w Komitecie 
Zarządzającym

z wyboru

16 HL Jastrzębowski 
Szymon

Stowarzyszenie na rzecz 
badań słoi drzewnych

członek zgłoszenie

17 ZZL Jodłowski 
Krzysztof

COST Action FP1201 członek z nominacji

18 ZZL Jodłowski 
Krzysztof

COST Action FP1203 członek z nominacji

19 ZZL Kalinowski 
Michał

COST Action FP1203 członek z nominacji

20 ZZL Kalinowski 
Michał

COST Action FP1207 członek z nominacji

21 ZZL Kaliszewski 
Adam

COST Action FP1207 członek z nominacji

22 HL Klisz 
Marcin

Stowarzyszenie na rzecz 
badań słoi drzewnych

członek zgłoszenie

23 HL Klisz 
Marcin

Towarzystwo ds. słoi 
drzewnych

członek zgłoszenie

24 HL Klisz 
Marcin

Akcja COST – FP 1106 członek Komi-
tetu Zarządza-
jącego

z wyboru

25 HL Klisz 
Marcin

Akcja COST – FP 1403 członek Komi-
tetu Zarządza-
jącego

z wyboru

26 HL Kowalczyk 
Jan

Grupy ekspertów krajów 
członkowskich EUFOR-
GEN

członek 
(ekspert)

z nominacji

27 EL Kowalska 
Anna

EU/ECE ICP Forests, 
Grupa Robocza ds. Kon-
troli i Zapewnienia Jako-
ści w Laboratoriach

współprzewod-
nicząca

z wyboru
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28 EL Kowalska 
Anna

EU/ECE ICP Forests, 
Panel Ekspertów ds. De-
pozycji

ekspert, czło-
nek Panelu 
Ekspertów

z nominacji

29 EL Kowalska 
Anna

EU/ECE ICP Forests, 
Panel Ekspertów ds. Ja-
kości Powietrza

ekspert, czło-
nek Panelu 
Ekspertów

z wyboru

30 HL Łukaszewicz 
Jan

Międzynarodowe Stowa-
rzyszenie Torfowe

członek z nominacji

31 HL Matras 
Jan

Europejski Program 
Ochrony Leśnych Zaso-
bów Genowych (EUFOR-
GEN) – Bioróżnorodność

ekspert z nominacji

32 LBM Nowakowska 
Justyna

COST Action TD1209 członek Komi-
tetu Zarządza-
jącego (MC)

z nominacji

33 LBM Nowakowska 
Justyna

COST Action FP1401 członek Komi-
tetu Zarządza-
jącego (MC), 
Lider WG4: 
Dissimination

z nominacji

34 OL Oszako 
Tomasz

COST Action FP1102 członek z nominacji

35 OL Oszako 
Tomasz

COST Action FP1103 członek z nominacji

36 OL Oszako 
Tomasz

COST Action TD1209 członek Komi-
tetu Zarządza-
jącego (MC)

z nominacji

37 OL Oszako 
Tomasz

COST Action FP1406 członek Komi-
tetu Zarządza-
jącego (MC)

z nominacji

38 EL Pierzgalski 
Edward

Słowacka Rolnicza Aka-
demia Nauk

członek z wyboru

39 EL Pierzgalski 
Edward

Grupa Robocza ds. Go-
spodarki leśnej w zlew-
niach górskich przy 
Europejskiej Komisji 
Leśnictwa

wiceprzewod-
niczący Komi-
tetu Sterują-
cego

z wyboru

40 Ppoż Piwnicki 
Józef

Grupa ekspertów Unii 
Europejskiej ds. pożarów 
lasów

członek, repre-
zentant Polski

z nominacji

41 Ppoż Piwnicki 
Józef

Stowarzyszenie na rzecz 
Ekologii Pożarów

członek, repre-
zentant Polski

zgłoszenie

42 ZZL Stereńczak 
Krzysztof

Międzynarodowe Towa-
rzystwo Fotogrametrii 
i Teledetekcji (ISPRS)

przewodniczą-
cy grupy V/5

z wyboru
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43 ZZL Stereńczak 
Krzysztof

Światowa Inicjatywa 
Badań Bioróżnorodności 
Leśnej

członek zgłoszenie

44 OL Sukovata 
Lidia

Międzynarodowa Unia 
Leśnych Organizacji Ba-
dawczych (IUFRO)

wiceprze-
wodnicząca 
WP7.03.07

z wyboru

45 HL Szyp-
Borowska 
Iwona

Grupy ekspertów krajów 
członkowskich EUFOR-
GEN

członek 
(ekspert)

z nominacji

46 CS Wójcik 
Józef

ICP Forests 
Zespół Ekspertów ds. 
Gleb Leśnych

członek z nominacji

47 LN Zin 
Ewa

Regionalne Biuro Euro-
pejskiego Instytutu Le-
śnego Europa Północna, 
EFINORD

członek z wyboru

48 LN Zin 
Ewa

Stowarzyszenie na rzecz 
badań słoi drzewnych

członek z wyboru

49 LN Zin 
Ewa

Sieć naukowa PRIFOR 
Nordycka grupa robocza 
nad ekologią naturalnych 
lasów borealnych

członek z wyboru

50 LN Zin 
Ewa

Międzynarodowe Stowa-
rzyszenie ds. Pożarów 
(IAWF)

członek z wyboru

8.2. Gremia krajowe

8.2.1. PoLSKa aKaDEMIa NaUK

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna – 
Czerepko Janusz, Hilszczański Jacek, Pa-
luch Rafał (członkowie),

Rada Naukowa Instytutu Dendrologii PAN w Kór-
niku – Kowalczyk Jan (członek)

8.2.2. KoMItEtY REDaKCYJNE I RaDY PRoGRaMowE CZaSoPISM

Acta Scientiarum Polonorum s. Silvarum Colen-
darum Ratio et Industria Lignaria – Gutowski 
Jerzy M. (członek Rady Naukowej),

Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry 
– Nowakowska Justyna A. (redaktor naczel-
na), Tereba Anna (redaktor pomocniczy), 
Czerepko Janusz, Grodzki Wojciech, Klisz 
Marcin, Stereńczak Krzysztof, Skrzecz Iwo-
na (członkowie Komitetu Redakcyjnego), 
Sułkowska Małgorzata (sekretarz), Tylman 
Anna (redaktor techniczny), Sierota Zbi-
gniew (członek Rady Programowej),

Głos Lasu – Łukaszewicz Jan, Sawicki Artur 
(członkowie Rady Programowej),

Gospodarka Wodna – Pierzgalski Edward (czło-
nek Rady Programowo-Naukowej),

Journal of Water and Land Development – Pierz-
galski Edward (członek Rady Redakcyjnej),

Las Polski – Gil Wojciech (członek Rady Progra-
mowej),

Leśne Prace Badawcze – Dobrowolska Dorota 
(redaktor naczelna), Hilszczańska Dorota, 
Jaworski Tomasz, Jodłowski Krzysztof, Kali-
szewski Adam, Łukaszewicz Jan (członkowie 
Komitetu Redakcyjnego), Lotz Danuta (sekre-
tarz, redaktor), Szmit Przemysław (redaktor),

Matecznik Białowieski – Malzahn Elżbieta (czło-
nek Rady Programowej),
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Nietoperze – Rachwald Aleksander (członek 
Rady Redakcyjnej),

Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody – Gutow-
ski Jerzy M., Malzahn Elżbieta (członkowie 
Komitetu Redakcyjnego),

Pieniny – Przyroda i Człowiek – Grodzki Wojciech 
(członek Rady Naukowej),

Postępy Techniki w Leśnictwie – Jodłowski Krzysz-
tof (przewodniczący Komitetu Redakcyjnego), 
Tylman Anna (redaktor działu),

Sylwan – Bruchwald Arkadiusz (redaktor naczel-
ny), Sierota Zbigniew (członek Rady Progra-

mowej), Pierzgalski Edward (członek Komite-
tu Redakcyjnego),

Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie – Pierzgal-
ski Edward (członek Rady Programowej),

Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 
– Pierzgalski Edward (członek Rady Redak-
cyjnej),

Z Leśnego Świata – Klocek Andrzej, Hycza To-
masz, Jodłowski Krzysztof, Kalinowski Michał, 
Kołakowski Bartłomiej, Szmidla Hanna (człon-
kowie zespołu redakcyjnego), Zachara Tadeusz 
(redaktor naczelny), Gil Wojciech (współpraca).

8.2.3. INNE KRaJowE NaUKowE oRGaNIZaCJE, towaRZYStwa, RaDY, KoMISJE, 
ZESPołY

Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów – 
Skrzecz Iwona (sekretarz komisji habilitacyjnej),

Federacja Stowarzyszeń Radiestezyjnych i Bioener-
getycznych – Kolk Andrzej (wiceprezydent),

Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa – 
Szczygieł Ryszard (wiceprzewodniczący),

Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej 
– Falencka-Jabłońska Małgorzata (przewod-
nicząca),

Kapituła Medalu im. Jana Teodora Hausbrandta 
Instytutu Badawczego Leśnictwa za zasługi 
dla rozwoju nauk leśnych – Gutowski Jerzy 
M. (członek),

Kapituła Medalu Wiktora Godlewskiego „za dzia-
łania na rzecz przyrody” – Czerepko Janusz 
(członek),

Klaster Ratownictwa, Bezpieczeństwa, Ochrony 
Ludności i Środowiska Naturalnego – Szczy-
gieł Ryszard (członek),

Klub Honorowych Członków Bractwa Leśnego – 
Klocek Andrzej (członek),

Kolegium Lasów Państwowych – Czerepko Ja-
nusz (członek prezydium),

Komisja do spraw edukacji leśnej społeczeństwa 
w LKP Puszcza Białowieska – Malzahn Elż-
bieta (członek),

Komisja do spraw przeglądu drzew zagrażających 
bezpieczeństwu ruchu drogowego w Rezer-
wacie Krajobrazowym im. W. Szafera w Pusz-
czy Białowieskiej – Paluch Rafał (członek),

Komisja Ochrony Zasobów Leśnych przy Polskim 
Towarzystwie Leśnym – Kolk Andrzej (prze-
wodniczący),

Komisja Wspólna Lasów Państwowych i organi-
zacji działających na rzecz Lasów Państwo-
wych – Kocel Janusz,

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN 
– Paluch Rafał (przewodniczący Komisji Wy-
borczej, członek),

Komitet Naukowy III Międzynarodowej Konferen-
cji Turystyka na obszarach przyrodniczo cen-
nych – Paluch Rafał (członek),

Komitet Naukowy X Ogólnopolskiej Konferencji 
Zarządzanie na obszarach przyrodniczo cen-
nych – Paluch Rafał (członek),

Komitet Sterujący Programu Biostrateg – Sierota 
Zbigniew (członek),

Krajowa Komisja Nasiennictwa Leśnego – Matras 
Jan (członek),

Krajowa Komisja do spraw uznawania drzewosta-
nów wyselekcjonowanych drzew matecznych 
– Kowalczyk Jan (członek), Maras Jan (prze-
wodniczący), Jastrzębowski Szymon (członek),

Liga Ochrony Przyrody – Okręg Stołeczny – 
Tyszka Jan (przewodniczący Sądu Koleżeń-
skiego), Malzahn Elżbieta (członek),

NSZZ „Solidarność” – Sybilski Marek (przewodni-
czący Komisji Zakładowej),

Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej 
ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody 
– Gutowski Jerzy M. (członek),

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Leśnej organizo-
wany przez Politechnikę Białostocką – Pa-
luch Rafał (przewodniczący),

Państwowa Rada Ochrony Przyrody Komisja ds. 
Zwierząt – Kolk Andrzej (członek),

Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój” – Falenc-
ka-Jabłońska Małgorzata (sekretarz Zarządu),

Polski Komitet Narodowy Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Torfowego – Łukaszewicz 
Jan (przewodniczący Komisji VII – Wykorzy-
stanie torfu w leśnictwie),

PKN – Komitet Techniczny nr 16 ds. Ciągników, 
Maszyn Rolniczych i Leśnych – Jodłowski 
Krzysztof (członek),

PKN – Komitet Techniczny nr 181 ds. Gospodarki 
Leśnej – Jodłowski Krzysztof (członek),

Polski Związek Łowiecki – Kocel Janusz, Młynar-
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ski Wojciech, Plewa Radosław, Sikora Adam, 
Zajączkowski Piotr (członkowie),

Polskie Towarzystwo Botaniczne – Falencka
-Jabłońska Małgorzata (członek), Nowa-
kowska Justyna (członek), Sawicki Artur 
(członek), Sułkowska Małgorzata (sekre-
tarz Głównej Komisji Rewizyjnej Zarządu 
Głównego, zastępca przewodniczącego 
Oddziału Warszawskiego, członek Zarządu 
Oddziału Warszawskiego),

Polskie Towarzystwo Dendrologiczne – Jastrzę-
bowski Szymon (członek),

Polskie Towarzystwo Dendrochronologiczne – 
Klisz Marcin, Zin Ewa (członkowie),

Polskie Towarzystwo Entomologiczne – Bystrow-
ski Cezary, Gutowski Jerzy M., Hilszczański 
Jacek, Jaworski Tomasz, Plewa Radosław, 
Tarwacki Grzegorz (członkowie),

Polskie Towarzystwo Etologiczne – Borowski Zbi-
gniew (członek),

Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, Oddział 
w Warszawie – Hilszczańska Dorota (czło-
nek), Małecka Monika (członek); Sekcja Cho-
rób Drzew Leśnych – Oszako Tomasz (sekre-
tarz), Sierota Zbigniew (przewodniczący),

Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej – 
Szewczykiewicz Joanna (członek),

Polskie Towarzystwo Leśne – Bałazy Radomir 
(członek), Bruchwald Arkadiusz (członek ho-
norowy), Dmyterko Elżbieta (sekretarz Komisji 
Rewizyjnej Oddziału w Warszawie), Gil Woj-
ciech (skarbnik Zarządu Głównego), Hilsz-
czańska Dorota (członek), Jabłoński Tomasz 
(członek Zarządu Oddziału w Warszawie, czło-
nek Zarządu Głównego), Janek Magdalena 
(członek), Jastrzębowski Szymon (członek), 
Kaliszewski Adam (członek), Klocek Andrzej 
(członek honorowy), Kluziński Leszek (czło-
nek), Kolk Andrzej (przewodniczący Komisji 
Ochrony Zasobów Leśnych, członek Sądu Ko-
leżeńskiego), Kocel Janusz (przewodniczący 
Komisji Ekonomiki i Polityki Leśnej), Krajewski 
Szymon (członek), Łukaszewicz Jan (sekre-
tarz Zarządu Głównego), Niemczyk Marzena 
(zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyj-
nej Oddziału w Warszawie), Olejarski Ireneusz 
(przewodniczący Zarządu Oddziału w Warsza-
wie), Paluch Rafał (członek), Piwnicki Józef 
(członek), Rosa-Gruszecka Aleksandra (czło-
nek), Sawicki Artur (członek), Szmidla Hanna 
(członek), Tarwacki Grzegorz (członek), Wy-
socka-Fijorek Emilia (członek), Zachara Tade-
usz (sekretarz Zarządu Oddziału w Warsza-
wie), Zajączkowski Piotr (grupowy koła IBL).

Pozostali członkowie PTL – Aniśko Ewa, Cieśla 
Adam, Dobrowolska Dorota, Grygoruk Dorota, 
Głuch Grażyna, Grodzki Wojciech, Jakubowski 

Grzegorz, Jodłowski Krzysztof, Kantorowicz 
Władysław, Kowalczyk Jan, Lewandowska 
Ewa, Matras Jan, Olszowska Grażyna, Pudełko 
Marek, Rykowski Kazimierz, Sierota Zbigniew, 
Skrzecz Iwona, Szewczykiewicz Joanna, Ślą-
zek Marek, Wójcik Józef, Wrzesiński Piotr,

Polskie Towarzystwo Mykologiczne – Hilszczań-
ska Dorota, Rosa-Gruszecka Aleksandra, 
Kubiak Katarzyna, Sierota Zbigniew, Szmidla 
Hanna (członkowie),

Polskie Towarzystwo Taksonomiczne – Gutowski 
Jerzy M. (członek),

Polskie Towarzystwo Toksykologiczne – Malzahn 
Elżbieta (członek),

Polskie Towarzystwo Zoologiczne – Borowski 
Zbigniew (członek),

Rada Naukowa Białowieskiego Parku Narodowe-
go – Paluch Rafał (wiceprzewodniczący),

Rada Naukowa Biebrzańskiego Parku Narodo-
wego – Borowski Zbigniew (członek),

Rada Naukowa Instytutu Ochrony Środowiska  
w Falentach – Czerepko Janusz (członek),

Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przy-
rodniczego w Falentach – Czerepko Janusz 
(członek),

Rada Naukowa Leśnictwa – Jacek Hilszczański 
(członek),

Rada Naukowa Leśnego Arboretum w Sycowie – 
Matras Jan (członek),

Rada Naukowa Leśnego Banku Genów Kostrzy-
ca – Matras Jan (sekretarz), Kowalczyk Jan 
(zastępca przewodniczącego),

Rada Naukowa Parku Narodowego Gór Stoło-
wych – Grodzki Wojciech (członek),

Rada Naukowa Pienińskiego Parku Narodowego 
– Grodzki Wojciech (przewodniczący),

Rada Naukowa Tatrzańskiego Parku Narodowe-
go – Grodzki Wojciech (członek),

Rada Naukowa Wigierskiego Parku Narodowego 
– Czerepko Janusz (członek),

Rada Naukowa Zamiejscowego Wydziału Leśne-
go Politechniki Białostockiej w Hajnówce – 
Paluch Rafał (członek),

Rada Naukowo-Programowa Polskiej Izby Go-
spodarczej „Ekorozwój” – Falencka-Jabłoń-
ska Małgorzata (ekspert),

Rada PEFC Polska – Jodłowski Krzysztof (prze-
wodniczący Rady),

Rada Programowa „Zimowej Szkoły Leśnej” – 
Klocek Andrzej (przewodniczący),

Rada Pracowników IBL – Kowalczyk Jan (prze-
wodniczący),

Rada Naukowo-Społeczna LKP „Lasy Biesz-
czadzkie” – Grodzki Wojciech, Sawicki Artur 
(członkowie),

Rada Naukowo-Społeczna LKP „Lasy Birczań-
skie” – Hilszczański Jacek (członek),
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Rada Naukowo-Społeczna LKP „Lasy Puszczy 
Białowieskiej” – Malzahn Elżbieta, Paluch 
Rafał (członkowie),

Rada Naukowo-Społeczna LKP „Lasy Warszaw-
skie” – Klocek Andrzej (członek),

Rada Naukowo-Społeczna LKP „Puszcza Notec-
ka” – Kolk Andrzej (członek),

Rada Społeczno-Gospodarcza przy Wydziale 
Nauk Biologicznych na Uniwersytecie Wro-
cławskim – Gutowski Jerzy M. (członek),

Rada Wydziału Leśnego SGGW – Klocek Andrzej 
(członek),

Regionalna Rada Ochrony Przyrody – Gutowski 
Jerzy M. (członek),

Sieć Naukowa Systemy Geoinformacjne – Za-
jączkowski Grzegorz (przedstawiciel IBL), 
Mionskowski Marcin (przedstawiciel IBL),

Stowarzyszenie Działań Lokalnych „Młyn” – Za-
jączkowski Piotr (prezes Zarządu),

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnic-
twa i Drzewnictwa – Korzybski Damian, Siko-
ra Adam, Zając Stanisław (członkowie),

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji 
w Warszawie – Kolk Andrzej (prezes),

Śląskie Towarzystwo Entomologiczne – Hilsz-
czański Jacek (członek),

Towarzystwo Przyjaciół Lasu – Oszako Tomasz 
(konsultant ds. organizacji międzynarodowe-
go konkursu wiedzy o lasach europejskich),

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia (Za-
miejscowy Wydział Leśny PB) – Paluch Rafał 
(przewodniczący),

Wydziałowa Komisja Wyborcza (Zamiejscowy 
Wydział Leśny PB) – Paluch Rafał (przewod-
niczący),

Zarząd Okręgowy PZŁ w Ciechanowie – Ślusar-
ski Sławomir (członek),

Zespół ds. analizy retrospektywnej i prognostycz-
nej sytuacji finansowo-gospodarczej Lasów 
Państwowych – Kocel Janusz,

Zespół ds. Informacji Przestrzennej – Zajączkow-
ski Grzegorz,

Zespół do spraw badania skuteczności środków 
ochrony roślin w leśnictwie PIORIN – Skrzecz 
Iwona (członek),

Zespół ds. opracowania projektu Narodowego 
Programu Odnowy Melioracji i Rozwoju Re-
tencji – Pierzgalski Edward (ekspert),

Zespół ds. Puszczy Białowieskiej – Paluch Rafał,
Zespół do spraw różnorodności biologicznej na 

obszarze Lasów Państwowych – Gryz Jakub, 
Rosa-Gruszecka Aleksandra,

Zespół węglowy – Bałazy Radomir,
Związek Leśników Polskich – Boczoń Andrzej (prze-

wodniczący w IBL, członek Rady Krajowej), 
Wróbel Michał, Janek Magdalena (członkowie).
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9. nagrody i wyróżnienia

Nagroda I stopnia za publikacje naukowe z afiliacją IBL
 1. dr hab. Tomasz OSZAKO
Nagroda II stopnia za publikacje naukowe z afiliacją IBL
 1. dr hab. Iwona SKRZECZ
 2. dr inż. Krzysztof STEREŃCZAK
 3. mgr inż. Radomir BAŁAZY
 4. dr inż. Anna KOWALSKA
 5. dr inż. Andrzej BOCZOŃ
Nagroda III stopnia za publikacje naukowe z afiliacją IBL
 1. dr inż. Jakub GRYZ
 2. dr hab. Zbigniew BOROWSKI
 3. dr inż. Tomasz JAWORSKI
 4. dr hab. Dorota HILSZCZAŃSKA
Nagrody III stopnia za osiągnięcia organizacyjne
 1. Zespół w składzie:

 - mgr Monika GUTMAN,
 - mgr inż. Maja WINNICKA,
 - mgr Olga JASIŃSKA,
 - mgr Dorota ROKOSZ,
 - Łukasz KUBERSKI,
 - dr inż. Ewa ZIN,
 - dr hab. Rafał PALUCH,
 - mgr inż. Damian KORZYBSKI,
 - dr inż. Krzysztof STEREŃCZAK
 za organizację konferencji pt. Aktualny stan Puszczy Białowieskiej na podstawie pierwszych 

wyników projektu LIFE+ ForBioSensing Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów 
Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych.

 2. mgr inż. Radomir BAŁAZY
 za wdrożenie rozwiązania dotyczącego potoku ładunków w ramach realizowanego tematu 

„Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego 
w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu” oraz organizację międzynarodowej konferencji 
“Carbon Budget Model of the Canadian Forest Sector”.

 3. mgr Małgorzata BRZOZOWSKA
 za prowadzenie sekretariatu Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa.

dr hab. Justyna NOWAKOWSKA
Pierwsza nagroda Sekcji Dendrobiologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego za wygłoszony re-
ferat pt. „Struktura genetyczna polskich populacji świerka pospolitego w porównaniu do europejskich 
pochodzeń Picea abies L. Karst. z doświadczenia IPTNS-IUFRO 1964/68.” 57. Zjazd Polskiego Towa-
rzystwa Botanicznego, Lublin 27.06.-3.07.2016.
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10. oBjaśnienia Skrótów 
(w zakreSie wSpółpracy międzynarodowej) wykorzyStanych 
W SPRAWOZDANIU

Lp. objaśnienie w języku polskim Skrót objaśnienie w języku angielskim

1 2 3

1

Rozwój metod biologicznych przez 
producentów biologicznych środków 
ochrony roślin jako element integro-
wanej metody zwalczania owadów 
i patogenów (szkodników) w rolnic-
twie i leśnictwie

BIOCOMES

Biological control manufacturers 
in Europe develop novel biological 
control products to support the im-
plementation of Integrated Pest Man-
agement in agriculture and forestry

2
Europejski Program Współpracy 
w Dziedzinie Badań Naukowo-Tech-
nicznych

COST European cooperation in the field of 
scientific and technical research

3 Określenie inwazyjności i zagrożenia 
Dothistroma

COST FP1102 
(Akcja)

Determining Invasiveness And Risk 
Of Dothistroma (DIAROD)

4
Zamieranie jesionu w Europie: opra-
cowanie wskazówek i strategii zrów-
noważonej gospodarki

COST FP1103 
(Akcja)

Fraxinus dieback in Europe: elaborat-
ing guidelines and strategies for sus-
tainable management (FRAXBACK)

5 Studium nt. Reakcji drzew na ekstre-
malne zjawiska: Synteza

COST FP1106 
(Akcja)

Studying Tree Responses to extreme 
Events: a SynthesiS (STReESS)

6
Zmiany własnościowe gruntów le-
śnych: znaczenie dla zarządzania 
i polityki leśnej (FACESMAP)

COST FP1201 
(Akcja)

Forest Land Ownership Changes in 
Europe: Significance for Manage-
ment And Policy (FACESMAP)

7

Wzmocnienie ochrony: kluczowa kwe-
stia w dostosowaniu marginalnych po-
pulacji drzew leśnych do zmian klima-
tu w Europie (MaP–FGR)

COST FP1202 
(MaP–FGR) 

(Akcja)

Strengthening conservation: a key 
issue for adaptation of marginal/pe-
ripheral populations of forest tree to 
climate change in Europe (MaP–FGR)

8
Wspólne badania, konsultacje, wy-
miana informacji w zakresie nie-
drzewnej produkcji leśnej

COST FP1203 
(Akcja)

European non-wood forest products 
(NWFPs) network/Europejska sieć: 
niedrzewne produkty leśne

9

Wymiana informacji, badania z za-
kresu polityki leśnej. Przygotowanie 
strategii dotyczącej lasów w Europie 
(ORCHESTRA)

COST FP1207 
(Akcja)

Orchestrating forest–related policy 
analysis in Europe (ORCHESTRA)

10 Europejski system informatyczny do-
tyczący gatunków obcych

COST TD1209 
(Akcja)

Food and Agriculture “European In-
formation System for Alien Species”

11
Światowa sieć szkółek jako system 
wczesnego ostrzegania przed obcymi 
szkodnikami drzew

COST FP1401 
(Akcja)

Forests, their Products and Services 
“A global network of nurseries as ear-
ly warning system against alien tree 
pests (Global Warning)”
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12
Gatunki obce drzew w europejskich 
lasach – doświadczenia, zagrożenia 
i możliwości

COST FP1403 
(Akcja)

Non-native tree species for european 
forests – experiences, risks and op-
portunities (NNEXT)

13
Rak sosny – strategia ochrony przed 
jego sprawcą Gibberella circinata 
w szkółkach i drzewostanach

COST FP1406 
(Akcja)

Pine pitch canker – strategies for 
management of Gibberella circinata 
in greenhouses and forests (PINE-
STRENGTH)

14 Komisja Europejska (KE) EC European Commission

15 Europejski Instytut Leśny EFI European Forest Institute

16 Regionalne Biuro Europejskiego In-
stytutu Leśnego Europy Północnej EFINORD European Forest Institute Regional 

Office Nord

17 Unia Europejska (UE) EU European Union

18 Europejski Program Ochrony Le-
śnych Zasobów Genowych EUFORGEN European Forest Genetic Resources 

Programme

19 Europejska Komisja Leśnictwa przy 
FAO FAO EFC FAO European Forestry Commission

20
Międzynarodowa Organizacja Żyw-
ności i Rolnictwa Narodów Zjedno-
czonych

FAO UN Food and Agricultural Organization of 
the United Nations

21 Ocena Zasobów Leśnych Świata GFRA Global Forest Resources Assess-
ment

22

Ocena wpływu nawozów fosforyno-
wych na stan zdrowotny lasu zobra-
zowany za pomocą fotowoltaicznego 
SDL BSP

HESOFF

Evaluation of the health state of for-
ests and an effect of phosphite treat-
ments with the use of photovoltaic 
SLE UAV

23 Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. 
Pożarów IAWF International Association of Wildland 

Fire

24
Międzynarodowy Program Monitorin-
gu Wpływu Zanieczyszczeń Powie-
trza na Lasy

ICP Forests
Inter Co-operative Programme on As-
sessment and Monitoring of Air Pollu-
tion Effects on Forests

25 Międzynarodowe Towarzystwo Foto-
grametrii i Teledetekcji ISPRS The International Society for Photo-

grammetry and Remote Sensing

26 Międzynarodowa Unia Leśnych Or-
ganizacji Badawczych IUFRO International Union of Forest Re-

search Organisations

27 Instrument Finansowy Unii Europej-
skiej na rzecz Środowiska LIFE+ Financial Instrument for the Environ-

ment

28 Program Uznawania Systemów Cer-
tyfikacji Leśnej PEFC Programme for the Endorsement of 

Forest Certification Schemes

29
Sieć naukowa Nordycka grupa robo-
cza nad ekologią naturalnych lasów 
borealnych

PRIFOR

Research network focusing the ecol-
ogy, natural dynamics and history 
of the remaining primeval forest of 
Northern Europe



30

Poprawa koordynacji badań nauko-
wych jako odpowiedź na wyzwania 
stojące przed zrównoważonym le-
śnictwem

SUMFOREST

Tackling the challenges in sustainable 
and multifunctional forestry through 
enhanced research coordination for 
policy decisions

31

Ochrona zmienności genetycznej 
drzew leśnych w warunkach zmian 
klimatu poprzez zrównoważoną go-
spodarkę leśnym materiałem roz-
mnożeniowym

SUSTREE
Conservation and sustainable utiliza-
tion of forest tree diversity in climate 
change

32 Europejska Grupa Naukowa Trufli 
Letniej TAUESG Tuber aestivum/uncinatum European 

Scientists Group

33 Hodowla Drzew dla Przyszłości TREES4 
FUTURE Designing Trees for the Future

34 Europejska Komisja Gospodarcza 
Narodów Zjednoczonych UNECE United Nations Economic Commis-

sion for Europe

35 Gospodarowanie wodą w lasach 
nadbałtyckich WAMBAF Water management in Baltic forests






