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1. Przebieg kariery naukowej 

1.1. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe (z podaniem nazwy, miejsca i roku 

ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej) 

 
a) Wykształcenie średnie: ogólnokształcące (1984 - 1988 r.); klasa o profilu 

biologiczno - chemicznym, świadectwo dojrzałości (1988 r.), IV Liceum 
Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. 

 
b) Wykształcenie wyższe: leśnictwo (1988 - 1993); dyplom: magister inżynier leśnictwa, 

Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, (1993 r.). 
Tytuł pracy magisterskiej: „Analiza jakości nasion wybranych gatunków drzew 

i krzewów pochodzących z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w Krakowie”. Ocena: ponad dobry (4,5). 
Promotor: Prof. dr hab. inż. Janusz Sabor;  
Recenzent: Prof. dr Elżbieta Pancer-Kotejowa  

 
c) Studia podyplomowe: Wydział Leśny ETH w Zurychu, Szwajcaria (1993 - 1994 r.). 

d) Doktorat: doktor nauk leśnych w zakresie leśnictwa, specjalność naukowa: ochrona 
lasu, Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny (2003 r.). 
Tytuł pracy doktorskiej: „Wpływ wyładowań atmosferycznych na powstawanie szkód 

w lasach południowej Polski”. 

Promotor: Prof. dr hab. inż. Wojciech Józef Ząbecki 
Recenzenci: Prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski, Dr hab. inż. Kazimierz Gądek. 

e) Studia podyplomowe: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania 
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek 
Zarządzanie i Marketing – absolutorium (2000-2001 r.). 

f) Podyplomowe Studium Pedagogiczne dla Absolwentów Szkół Wyższych na 
Politechnice Krakowskiej im. T. Kościuszki w Krakowie, Centrum Pedagogiki 
i Psychologii – dyplom, (2001-2002 r.). 

g) Szkolenie: „Europejski Fundusz Społeczny dla zaawansowanych”, zorganizowane 
przez Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego 17-18 
marca 2005 r. Instytut Studiów Strategicznych Regionalny Ośrodek Szkoleniowy 
Europejskiego Funduszu Społecznego w Krakowie.  

h) Szkolenie: „Kwalifikowalność kosztów w Europejskim Funduszu Społecznym”, 
zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu 
Społecznego 28 kwietnia 2005 r. Instytut Studiów Strategicznych Regionalny Ośrodek 
Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego w Krakowie. 

i) Szkolenie: 7. Program Ramowy: możliwości dla sektora leśno-drzewnego, 
zorganizowane przez Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej oraz 
Biuro Programów Międzynarodowych Akademii Rolniczej w Krakowie, w ramach 
międzynarodowego projektu WOODISM finansowanego przez Komisję Europejską ze 
środków 6. Programu Ramowego, 18 czerwca 2007 r. Politechnika Krakowska  
im. T. Kościuszki w Krakowie. 
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j) Szkolenie: Fundusze Strukturalne 2007-2013 na rozwój Uczelni w obszarze nauczania 
i kształcenia. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) zorganizowane przez 
Akademię Rolniczą w Krakowie w porozumieniu z Europejskim Funduszem 
Społecznym Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości, 29 czerwca 2007 r. Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja 
w Krakowie.  

k) Szkolenie: Dostęp do informacji, udział społeczeństwa oraz ocena oddziaływania na 
środowisko w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska, zorganizowane przez 
Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [Foundation for the support of 
ecological initiatives] Kraków, 2-3 grudnia 2008 r. Projekt realizowany przy wsparciu 
finansowym Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Fundacji Fundusz Partnerstwa. 
 

1.2. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

 

Od dnia 1. lutego 1995 roku Akademia Rolnicza (od 2008 r. Uniwersytet Rolniczy)  
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 

a) 1.02.1995 – 31.05.2003 r. - asystent w Zakładzie Ochrony Lasu, Akademia Rolnicza 
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny. 

b) 1.06.2003 – 30.06.2016 r. - adiunkt w Zakładzie Ochrony Lasu, następnie w Katedrze 
Ochrony Lasu i Klimatologii Leśnej oraz w Zakładzie Ochrony Lasu, Entomologii 
i Klimatologii Leśnej Instytutu Ochrony Ekosystemów Leśnych, Uniwersytet 
Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny.  

c) 1.07.2016 – 30.06.2018 - asystent w Zakładzie Ochrony Lasu, Entomologii 
i Klimatologii Leśnej Instytutu Ochrony Ekosystemów Leśnych, Uniwersytet 
Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny. 

d) 1.07.2018 – obecnie, specjalista w Zakładzie Ochrony Lasu, Entomologii 
i Klimatologii Leśnej, Instytutu Ochrony Ekosystemów Leśnych, Uniwersytet 
Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny. 

 

2. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 
w zakresie sztuki (Dz. U. 2017 r. poz. 1789) 

 
2.1. Tytuł osiągnięcia naukowego: pt: “Electromagnetic radiation as a factor stimulating 

Ips typographus (L.) and Pityogenes chalcographus (L.) (Col., Curculionidae, 
Scolytinae) attraction to pheromone-baited traps” - (załącznik nr 6). 

2.2. Autor monografii: Bartłomiej Bednarz, Robert Kotlarski, Renata Staszyk, Jakub 
Pilarz 2019. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. ISBN 978-83-
64758-78-2 - (załącznik nr 8). 
Recenzenci wydawniczy:  
Prof. dr hab. inż. Wojciech Grodzki (Zakład Lasów Górskich, Instytut Badawczy 
Leśnictwa w Krakowie); dr hab. Andrzej Mazur (Katedra Entomologii Leśnej, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) 
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2.3. Omówienie celu naukowego pracy i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania 

2.3.1. Wprowadzenie  

Prezentowane badania będące głównym osiągnięciem naukowym autora dotyczą 

możliwości zwiększenia intensywności odłowu kornika drukarza (Ips typographus L.) 

i rytownika pospolitego (Pitogenes chalcographus L., najniebezpieczniejszych szkodników 

wtórnych drzewostanów świerkowych w Europie [Michalski et al. 2004; Grodzki, Kolk 

2013], do szczelinowych pułapek feromonowych, poprzez zastosowanie dodatkowego 

wabienia owadów za pomocą fal elektromagnetycznych o różnej długości. Ponieważ 

temperatura jest najważniejszą zmienną klimatyczną w świecie owadów, ograniczającą lub 

faworyzującą ich aktywność i obecność w ekosystemach leśnych [Bale et al. 2002], w ramach 

podjętych badań nad zwiększeniem liczby odławianych korników wzięto pod uwagę głównie 

długofalowe promieniowanie elektromagnetyczne (podczerwień) oraz krótkie 

promieniowanie ultrafioletowe (UV). Owady, jako zwierzęta zmiennocieplne, cechuje 

gatunkowe termopreferendum, czyli temperatura, w której zapewnione są najlepsze warunki 

dla aktywności, rozwoju i ich reprodukcji [Christiansen, Bakke 1968; Szujecki 1987; Nation 

2008]. Ponieważ owady potrafią regulować temperaturę tylko w niewielkim zakresie, 

najczęstszym sposobem uzyskania przez nie optimum termicznego jest aktywny wybór 

miejsca ich występowania [Szujecki 1987; Nation 2008]. Wyższe temperatury w sezonie 

wegetacyjnym generują większą liczbę pokoleń owadów w roku, co stanowi ich sukces 

reprodukcyjny [Ayres, Lombardero 2000]. Występujące aktualnie globalne ocieplenie 

odgrywa zatem kluczową rolę w sukcesji różnych gatunków owadów [Parmesan, Yohe 2003; 

Parmesan 2006]. W trakcie zmian klimatycznych (ocieplenie) owady jako pierwsze aktywnie 

korzystają ze wzrostu temperatury w przeciwieństwie do ich drzew żywicielskich, u których 

zmiany termiki mogą powodować stres wodny i osłabienie [Visser, Both 2005; Moore, Allard 

2009]. Picea abies (L.) H. Karst., główny gatunek żywicielski kornika drukarza i rytownika 

pospolitego, zajmuje ostatnie miejsce w hierarchii drzew leśnych odpornych na przewlekłe 

uszkodzenia w wyniku stresów abiotycznych spowodowanych między innymi suszą oraz 

ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi [Bednarz 2005]. Osłabione świerki nie będąc 

w stanie skutecznie bronić się przed atakami korników [Schwerdtfeger 1955] stają się 

dogodnym miejscem do zasiedlenia [Grodzki 1995]. 
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Gradacje korników świerka występują w Polsce od XVIII w., zarówno w północnej, 

jak i południowej części kraju [Capecki 1986; Michalski 1998; Michalski i in. 2004; Grodzki, 

Michalski 2013]. Mając na uwadze fakt, że 75% powierzchni leśnej Polski jest obecnie 

zagrożone przez czynniki biotyczne lub abiotyczne [Boratyński, Bugała 1998] oraz wzrost 

aktywności ekstremalnych zjawisk pogodowych [Zajączkowski 1991; Limanówka 2000; 

Przybylak i in. 2001; Przybylak i in. 2005] rola szkodników wtórnych w ekosystemach 

leśnych nabiera szczególnego znaczenia. Podobna sytuacja występuje także w innych krajach 

europejskich [Nykänen i in. 1997; Peltola i in. 1997]. 

Z punktu widzenia praktyki leśnej niezwykle ważne jest zatem poznanie czynników 

o kluczowym wpływie na zasiedlanie drzew przez owady, które obejmują mechanizmy 

fizyczne zachodzące u osłabionych drzew. W świetle aktualnej wiedzy z zakresu fizjologii 

drzew i ekologii owadów, stres u drzew spowodowany deficytem wody (susza) lub jej bardzo 

wysoką ewapotranspiracją wpływa na termikę drzewa, a tym samym zmienia jego 

atrakcyjność do zasiedlania przez owady, zwłaszcza przez gatunki ciepłolubne [Szujecki 

1987]. Niektóre gatunki owadów identyfikują odpowiednie do zasiedlenia drzewa dzięki 

informacji odbieranej z emitowanego bądź odbijanego od drzewa promieniowania 

podczerwonego. Różnica w promieniowaniu podczerwonym jest zależna od stanu 

fizjologicznego drzew i zawartości w nich wody. Drzewa osłabione, cierpiące na deficyt 

wody lub pozbawione aparatu asymilacyjnego charakteryzują się słabą aktywnością 

parowania [Szujecki 1987]. Osłabione i zamierające drzewa odznaczają się także wyższą 

amplitudą temperatur w ciągu dnia niż drzewa zdrowe [Powell 1967]. 

2.3.2. Hipoteza badawcza oraz cele pracy 

 
 Kornik drukarz i rytownik pospolity są uznawane za najważniejsze gatunki 

szkodliwych owadów drzewostanów świerkowych. I. typographus jest również jednym 

z najlepiej poznanych gatunków owadów leśnych [Skuhravý 2002, Grodzki 2007, Grodzki 

i Kolk 2013]. Mimo to wciąż nie jest wiadomo, jaki jest mechanizm identyfikacji osłabionych 

Picea abies (L.) H. Karst przez wyżej wymienione cambio- i ksylofagi. Co więcej, system 

zasiedlania drzew przez oba gatunki korników jest dobrze znany od momentu, kiedy samce 

I. typographus lub P. chalcographus odnajdują odpowiednie do zasiedlenia drzewo [Byers 

1989].  
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Znane są co najmniej trzy hipotezy dotyczące sposobu jak kornik drukarz identyfikuje 

i wybiera drzewo do zasiedlenia [Grodzki 2013]. Bazują one głównie na zdolności odbierania 

przez owady chemicznych bodźców zapachowych. Mając na uwadze termopreferendum 

gatunkowe omawianych owadów klasyfikowanych jako owady termofilne, jest bardzo 

prawdopodobne, że kornik drukarz i rytownik pospolity mogą identyfikować odpowiednie do 

zasiedlenia, osłabione drzewa w oparciu o informacje płynące wraz z promieniowaniem 

elektromagnetycznym. Emitowane lub odbite od drzew fale elektromagnetyczne są bowiem 

nośnikiem informacji o stanie fizjologicznym drzew, przede wszystkim o ich potencjale 

wodnym. Kluczowym aspektem wpływającym na charakterystykę fali elektromagnetycznej 

jest zawartość wody w drzewie. Drzewa osłabione charakteryzują się wyższą długością fal 

w zakresie podczerwieni [Rienow 2018]. Mając na uwadze fakt, że najważniejszym procesem 

regulującym temperaturę drzewa jest transpiracja, której szybkość i intensywność zależy od 

natężenia światła i temperatury [Oleksyn 1998], na podstawie aktualnej wiedzy z zakresu 

fizjologii drzew i ekologii owadów [Szujecki 1980, 1987; Oleksyn 1998], założono, że stres 

wodny u świerka spowodowany zaburzeniami w transporcie i dostępności wody (susza) 

wpływa na procesy termoregulacji i ostatecznie determinuje termikę całego drzewa. 

W związku powyższym założeniem postawiono hipotezę badawczą, iż atrakcyjność 

osłabionych świerków dla korników związana jest przede wszystkim z termiką drzewa 

i zaburzonymi procesami termoregulacji, zachodzącymi u drzew osłabionych. Osłabione 

przez deficyt wodny drzewa stają się źródłem emisji lub odbicia fal elektromagnetycznych 

o różnym zakresie długości. Założono także, że korniki, pomimo braku wyspecjalizowanych 

organów pozwalających na odbiór promieniowania infrared, potrafią identyfikować 

odpowiednie do skolonizowania drzewa w oparciu o bezpośrednią emisję fal 

elektromagnetycznych, bądź ich odbicie, zaś długość i poziom promieniowania 

elektromagnetycznego różni się w zależności od stanu fizjologicznego drzew. Stanowi to 

swoistą informację wyróżniającą drzewa osłabione śród zdrowych. Problemy 

z termoregulacją u drzew i ich zróżnicowana charakterystyka elektromagnetyczna może 

zatem służyć kornikom I. typographus i P. chalcographus do identyfikacji świerków 

dogodnych do zasiedlenia.   

Dlatego celem pięcioletnich badań prowadzonych w drzewostanach świerkowych na 

terenie Polski (Nadleśnictwa Jeleśnia i Węgierska Górka) i Austrii (lasy prywatne w rejonie 

Karyntii - południowa Austria) było:  
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1) Dokładne określenie zmian w termice łyka pni świerków pospolitych o różnym 

stanie fizjologicznym, tj. drzew zdrowych i z zaburzoną gospodarką wodną, wywołaną 

sztucznie w okresie wegetacyjnym w wyniku stresu wodnego (drzewostany Nadleśnictwa 

Jeleśnia).  

Dla oceny zmian termiki pni drzew opracowano autorską metodykę badawczą, 

z zastosowaniem elektroniki, którą po raz pierwszy wykorzystano w prowadzonych badaniach 

na świerkach rosnących w drzewostanie w Polsce. Celem cząstkowym przeprowadzonych 

badań była charakterystyka termiczna łyka pni świerków w zależności od różnych kierunków 

geograficznych świata oraz różnych sekcjach wysokościowych pnia drzew zdrowych 

i poddanych stresowi wodnemu.  

2) Określenie możliwości zwiększenia intensywności odłowu najgroźniejszych 

korników świerka I. typographus oraz P. chalcographus do pułapek feromonowych przy 

wykorzystaniu dodatkowego wabienia przez promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu 

ultrafioletu i podczerwieni. 

3) Znalezienie najbardziej efektywnej metody zwiększenia intensywności odłowu 

kornika drukarza i rytownika pospolitego do pułapek feromonowych wyposażonych 

dodatkowo w źródło promieniowania elektromagnetycznego.  

W tym celu standardowe pułapki szczelinowe zostały wyposażone w zaprojektowany 

kompleksowy, samodzielnie funkcjonujący system elektroniczny, emitujący fale 

elektromagnetyczne o różnej długości w zakresie od UV po promieniowanie podczerwone 

(IR), oparty na diodach i elementach grzewczych, które dla celów eksperymentu były zasilane 

z akumulatora żelowego oraz panelami słonecznymi.  

4) Ustalenie odpowiedniej długości fal elektromagnetycznych, które w najbardziej 

efektywny sposób wspomagają wabienie I. typographus, jak i P. chalcographus do pułapek 

feromonowych. Ze względu na fakt, że chrząszcze reagują zarówno na feromony, jak 

i światło, postanowiono zastosować doświadczalne pułapki wyposażone w oba atraktanty. 

5) Opracowanie nowatorskiej metody odłowu korników poprzez modyfikację już 

istniejących sposobów wabienia przy użyciu feromonów, na co pozwoliła obecna technologia 

dostarczania energii oraz emisji zadanej długości fal elektromagnetycznych. 

 6) Celem badań było także opracowanie najlepiej funkcjonujących systemów źródeł 

promieniowania elektromagnetycznego o niskim zużyciu energii, które mogą z powodzeniem 

być wykorzystane w pułapkach feromonowych w miejscach bez dostępu do energii z sieci 

energetycznej. Możliwość zastosowanie w badaniach współczesnej technologii tj. diod UV 
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i IR o dedykowanej długości fali elektromagnetycznej z wykorzystaniem małych, 

bezpiecznych akumulatorów i paneli słonecznych, sprawiło, że celem cząstkowym badań było 

stworzenie systemu energetycznie wydajnego w warunkach terenowych. 

7) Z punktu widzenia ochrony lasu i gospodarki leśnej oraz ekologii korników 

kolejnym celem przeprowadzonych badań było poznanie nieznanych dotychczas 

behawioralnych zachowań I. typographus i P. chalcographus.  

Podjęcie badań nad elektromagnetycznym promieniowaniem jako czynnikiem 

stymulującym intensywność odłowów korników świerka do pułapek feromonowych  

umożliwiło także rozwinięcie zaawansowanych technologii oraz opracowanie nowej, 

skuteczniejszej metody oceny zagrożenia drzewostanów ze strony najgroźniejszych 

szkodników drzewostanów świerkowych oraz ich zwalczania za pomocą możliwej do 

adaptacji w obecnie stosowanych w ochronie lasu praktykach odłowu korników. 

 

2.3.3. Metodyka badań 

W ramach przeprowadzonych badań, w drzewostanie świerkowym Nadleśnictwa 

Jeleśnia (leśnictwo Sopotnia Dolna), w oddziale 153b w 110 letnim drzewostanie 

świerkowym rosnącym na wysokości 880 m n.p.m. na siedlisku LGśw, w 2012 roku 

wyselekcjonowano sześć zdrowych świerków pospolitych o podobnych parametrach 

(pierśnica, wysokość, budowa korony). Dla każdego drzewa określono wysokość, która 

posłużyła do wyróżnienia trzech stref pnia tj. dolnej (4 m od poziomu gruntu), środkowej 

(w połowie strzały) i wierzchołkowej drzewa (8 m w dół od wierzchołka). Na każdym 

świerku zainstalowano czujniki termiczne do pomiaru temperatury łyka, uwzględniając trzy 

sekcje w czterech głównych kierunkach geograficznych. Łącznie zainstalowano 72 czujniki 

temperatury łyka, po 12 na każdym drzewie. Pomiary temperatury łyka zostały 

przeprowadzone przy wykorzystaniu autorskiej metodyki specjalnie opracowanej celem 

przeprowadzenia badań nad termiką pni drzew. Temperaturę mierzono elektronicznie za 

pomocą termo-rezystorów. Dane temperaturowe początkowo zbierano manualnie przy 

wykorzystaniu specjalnie skonstruowanego ręcznego sterownika przełączającego 

poszczególne obwody pomiarowe, którymi następnie przesyłano dane pomiarowe do 

zmodyfikowanego rejestratora temperatury i wilgotności HOBO Pro U23-001 produkcji 

American Onset Co®. Dane z poszczególnych modułów pomiarowych temperatury łyka pni 

drzew zbierano codziennie trzykrotnie, tj. rano, po południu i wieczorem. W dalszym etapie 
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badań proces odczytywania danych zautomatyzowano, konstruując w tym celu urządzenie 

elektroniczne oparte na układach scalonych. Archiwizacja danych pomiarowych temperatury 

pni drzew polegała na podłączeniu rejestratora HOBO Pro do komputera. Gromadzenie 

danych w ten sposób trwało nieprzerwanie od 1 czerwca do 18 sierpnia 2012 roku. Pomiar 

temperatury dla wszystkich drzew prowadzono w sposób ciągły przez pierwsze 19 dni, po 

czym połowa badanych świerków została zaobrączkowana na głębokość 5 cm oraz podcięta 

dordzeniowo cieciem sztyletowym w szyi korzeniowej za pomocą pilarki spalinowej, na 

szerokość prowadnicy piły, w czterech głównych kierunkach świata.  

Badania nad wpływem fal elektromagnetycznych na intensywność odłowu korników 

I. typographus i P. chalcographus do pułapek feromonowych prowadzono w latach 2011 – 

2015. Na terenie Polski badaniami objęto 65 letnie drzewostany świerkowe Nadleśnictwa 

Węgierska Górka, zlokalizowane na wysokości około 700 m n.p.m. w leśnictwie Boracza 

(powierzchnie badań BOR) oraz leśnictwie Żabnica (ZAB). Na terenie leśnictwa Skrzyczne 

(SKRZ) oraz Ostre (OST) badania przeprowadzono w 2012 roku. Na terenie Europy 

południowej, w Austrii, badaniami objęto prywatne drzewostany świerkowe o podobnym 

wieku (65 lat) i podobnej do drzewostanów w Polsce charakterystyce. Powierzchnie badań w 

Austrii zlokalizowano na obszarze Flatschach - powierzchnie badań (FLA), Rabensdorf 

(RAB), Tramoitschig (TRA) oraz Briefelsdorf (BRI). Powierzchnie z pułapkami do odłowu 

korników założono na wysokości 550–700 m n.p.m. w okolicach miejscowości Feldkirchen, 

region Karyntii - południowa Austria. Badania terenowe począwszy od 2012 roku 

prowadzono równolegle w tym samym czasie co w Polsce, przy użyciu takich samych 

szczelinowych pułapek feromonowych typu „MultiWit” - Witasek PflanzenSchutz GmbH®. 

W ramach przeprowadzanych doświadczeń terenowych, standardowe pułapki feromonowe 

wyposażono dodatkowo w sztuczne źródła fal elektromagnetycznych, jako potencjalne źródła 

informacji dla korników o osłabieniu drzew. Początkowo w celu uzyskania szerokiego 

spektrum fal elektromagnetycznych  w zakresie podczerwieni, pułapki wyposażono w drut 

grzewczy oraz diody UV i IR zasilane z akumulatorów ładowanych przez panele słoneczne. 

W roku 2011 w Polsce badania w odniesieniu do kornika drukarza przeprowadzono 

w drzewostanach świerkowych na terenie Beskidu Żywieckiego w Nadleśnictwie Węgierska 

Górka, leśnictwie Żabnica. Pułapki feromonowe wyposażono w dedykowany dla 

I. typographus feromon (Ipsodor W produkcji firmy Chemipan®). W ramach eksperymentu 

zastosowano 5 rodzajów modyfikacji pułapki: pułapka z drutem grzewczym oraz 

dodatkowymi źródłami promieniowania UV/IR i podczerwieni (MIT), pułapka w kolorze 
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białym (BF) z feromonem i bez feromonu (B), standardowa pułapka feromonowa (CF) i bez 

feromonu (C). Wykorzystanie różnej kolorystyki pułapek feromonowych miało na celu 

uzyskanie informacji czy temperatura pułapek ma bezpośredni wpływ na intensywność 

odłowu kornika drukarza. Zwabione do pułapk chrząszcze zbierano dwa razy dziennie, 

o godzinie 7:00 i godzinie 18:00 i umieszczano w woreczkach strunowych opatrzonych 

nazwą próby, datą, godziną i rodzajem modyfikacji pułapki. Następnie do wnętrza 

woreczków wkładano waciki nasączone acetonem, celem konserwacji chrząszczy. Zebrany 

materiał przechowywano w lodówce, a chrząszcze z poszczególnych woreczków zliczano 

ręcznie. 

Modyfikacja pułapek wykorzystanych w badaniach w latach 2011 i 2012 roku 

polegała na wyposażeniu pułapek w złożony układ elektroniczny zasilany zarówno 

akumulatorem prądu stałego (12V) jak i panelami słonecznymi. Rolą paneli fotowoltaicznych 

było zarówno ładowanie baterii w ciągu dnia, jak i zasilanie modułów elektronicznych 

wykorzystywanych w modyfikacji. Ustawienie żądanej temperatury przewodu grzewczego, 

zamontowanego na panelach pułapek było kontrolowane przez oryginalnie skonstruowany 

moduł ∆t oparty na dwóch tranzystorach i dwóch termistorach, które mierzyły zakres 

temperatury otoczenia oraz zakres temperatury na przewodzie grzewczym. Dodatkowo panele 

poszczególnych pułapek wyposażono w 10 diod podczerwieni (IR) oraz taką samą ilość diod 

emitujących promieniowanie ultrafioletowe (UV).  

W 2012 r. modyfikacje pułapek poprzez wyposażenie ich w źródła promieniowania 

elektromagnetycznego przebiegały w czterech wariantach: pułapka typ A - pułapka 

feromonowa z diodami IR, typ B - pułapka feromonowa z przewodem grzewczym, typ C - 

pułapka feromonowa z przewodem grzewczym i diodami IR, typ UV - pułapka feromonowa z 

diodami UV oraz typ X - standardowa pułapka feromonowi (kontrola). Wszystkie pułapki 

zostały zaopatrzone w feromony odpowiednio - do odłowu Ips typographus (Pheroprax 

BASF®) oraz Chalcowit do odłowu Pityogenes chalcographus (Witasek PflanzenSchutz®). 

Feromony w pułapkach wymieniano co sześć tygodni. Zbieranie korników i liczenie 

chrząszczy prowadzono według tej samej metody, jaką zastosowano w badaniach 

w 2011 roku. Procedury montażu pułapek na powierzchniach badań w Polsce i Austrii zostały 

ujednolicone. Łączna liczba pułapek zastosowanych w badaniach w warunkach Austriackich 

i Polskich w roku 2012 wyniosła 69 sztuk. 

Kolejnym etapem badań prowadzonych w latach 2013 - 2015 było zastosowanie 

modyfikacji szczelinowych pułapek feromonowych polegającej na wprowadzeniu emiterów 
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fal elektromagnetycznych odbijających się od paneli pułapek. W tym celu w Austrii 

skonstruowano specjalne, programowalne emitery fal elektromagnetycznych, które 

nastawiano na różne długości fal elektromagnetycznych. W roku 2013 eksperyment dotyczył 

wyboru długości fal elektromagnetycznych, które były najbardziej atrakcyjne dla 

I. typographus i P. chalcographus. Zastosowany system elektroniczny emitujący 

odpowiedniej długości fale elektromagnetyczne powodował ich odbicie z obu stron paneli 

pułapek pod kątem 450, skierowanych do środka powierzchni pułapki. Każdego dnia, po 

zebraniu odłowionych do pułapki owadów, pułapki przemieszczano na inną pozycję w sposób 

rotacyjny, aby uzyskać pewność, że wabione do pułapki owady kierowały się czynnie 

w kierunku odbitej z pułapki fali elektromagnetycznej o określonej długości.  

W ramach kontynuacji badań przeprowadzonych w 2013 roku w Polsce i Austrii 

pułapki z feromonami zmodyfikowano w następujący sposób: typ A - pułapka feromonowa 

z diodami IR ustawionymi na długość fal 385, 400, 460 i 500 nm, typ B - pułapka 

feromonowa z diodami IR z zakresem długość fali 590, 640, 660 i 755 nm, typ C - pułapka 

feromonowa z diodami IR o emisji fal 850, 940, 1050 i 1200, 1300 nm oraz pułapka typ X - 

standardowa pułapka feromonowa bez modyfikacji (kontrola). Łączna liczba pułapek 

zastosowanych w badaniach prowadzonych w Austrii i w Polsce w latach 2013 - 2014 

wyniosła 64 sztuki. 

W 2014 r. badania skupiały się ponownie na znalezieniu długości fali 

elektromagnetycznej, która najbardziej skutecznie wabiła korniki I. typographus oraz 

P. chalcographus do pułapek z feromonami. Oprócz pułapek wyposażonych w emitery fal 

elektromagnetycznych odbijanych na panelach pułapek, dodatkowo część pułapek 

pomalowano odbijającą promieniowanie elektromagentyczne farbą. Pułapki codziennie 

przemieszczano zgodnie z przyjętą metodą rotacji. Do wabienia imagines P. chalcographus 

wykorzystano pułapkę typu A z odbiciem fal elektromagnetycznych o długości 590, 630 nm, 

pułapkę typu B wyposażono w emiter fal o długości 660, 755 nm oraz dla pułapki typu C 

zastosowano emiter z odbiciem fal o długości 590, 630, 660 i 755 nm. Pułapki przeznaczone 

do odłowu I. typographus uzbrojono w źródło odbitych fal elektromagnetycznych o długości 

385 i 400 nm (pułapka typu A), pułapka typu B z falą o długości 460 nm i 500 nm oraz 

pułapka typu C charakteryzującą się odbiciem fal o długości 385, 400, 1200 i 1300 nm. 

Kolejne pułapki z przeznaczeniem do badań nad wpływem długości fali 

elektromagnetycznych sprzyjających odłowom I. typographus zmodyfikowano stosując 

odbicie fali elektromagnetycznej o długości 850 i 940 nm (pułapki typu A), typ B o długość 
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fali: 1050, 1200, 1300 nm i pułapki typ C z emisją fal o długości 400 i 1200 nm. W innym 

wariancie do wabienia I. typographus zastosowano standardowe pułapki oraz pomalowane 

specjalną farbą absorbującą i odbijająca promieniowanie infrared, zaopatrzone w emitery 

promieniowania. Pułapkę B wyposażono w emiter odbijającą falę elektromagnetyczną 

w zakresie 1050, 1200 i 1300 nm oraz pułapkę C pomalowaną farbą absorbującą i odbijającą 

IR, uzbrojoną w emiter o zakresie długości fal 400 i 1200 nm. We wszystkich wariantach 

doświadczeń wyłożono dodatkowe, standardowe feromonowe pułapki kontrolne (X) bez 

modyfikacji. Podobnie jak w latach poprzednich pułapki podlegały codziennej rotacji. 

W 2015 roku badania przeprowadzone w Polsce i Austrii koncentrowały się na 

wyborze odpowiedniej długości fali zwiększającej intensywność odłowu korników 

P. chalcographus i I. typographus do pułapek feromonowych wyposażonych w źródło fali 

elektromagnetycznej odbitej na panelach pułapek oraz pochodzących z naturalnego źródła 

promieniowania elektromagnetycznego (Słońce). Eksperymenty dotyczyły możliwości 

wykorzystania zarówno metody odbicia fal pochodzących z emiterów promieniowania 

elektromagnetycznego z pułapki feromonowej pomalowanej farbą odblaskową (typ A), 

a także odłowu korników do pułapki z feromonem pomalowanej farbą odblaskową, bez 

sztucznego źródła emisji fal elektromagnetycznych (typ C). Ponadto testowano skuteczność 

odłowu korników do pułapek charakteryzujących się różną barwą tj. żółtym i żółto-brązowym 

kolorem (pułapki typ B i D), bez dodatkowego źródła emisji promieniowania 

elektromagnetycznego. Podobnie jak w poprzednich latach pułapkami kontrolnymi były 

standardowe pułapki szczelinowe wyposażone w feromon dedykowany gatunkowi kornika 

(typ X). Pomysł wykorzystania kolorów i farby odbijającej promieniowanie 

elektromagnetyczne z odpowiedniego zakresu długości fal infrared, zamiast stosowania 

w pułapkach sztucznego źródła promieniowania elektromagnetycznego, był efektem wyników 

badań uzyskanych w poprzednich latach i prowadził do możliwości uzyskania wzrostu 

intensywności odłowu korników przez zastosowanie farb odbijających promieniowanie 

elektromagnetyczne na pułapkach z wykorzystaniem naturalnego źródła promieniowania, 

czyli Słońca. 

W 2015 roku w eksperymencie przeprowadzonym w Austrii dodatkowo zastosowano 

pułapki (EPLUS) wyposażone w źródło promieniowania podczerwonego umieszczonego 

i odbijanego od wewnątrz pułapki szczelinowej oraz standardowej pułapki XLED – 

z emiterem fali odbitej. Pułapki były również codziennie przemieszczane w przyjętym 

systemie rotacji. Zbieranie chrząszczy i ich liczenie wraz z analizami przeprowadzono 
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zgodnie z metodą opisaną w metodyce wdrożonej w opracowaniu wyników badań w latach 

poprzednich. 

2.3.4. Osiągnięte wyniki badań oraz omówienie ich ewentualnego wykorzystania  

Badania nad możliwością wykorzystania promieniowania elektromagne-tycznego 

w zwiększeniu intensywności odłowu I. typographus i P. chalcographus do pułapek 

feromonowych stały się podstawą prowadzonych na terenie Polski i Austrii nowatorskich 

badań. Celem przeprowadzonych analiz była weryfikacja postawionych na wstępie hipotez 

badawczych odnoszących się do zmiany termiki świerków pospolitych należących do 

głównych roślin żywicielskich wspomnianych korników, jako konsekwencji ich osłabienia 

w wyniku zaburzeń procesów termoregulacji spowodowanych stresem wodnym. Problemy 

z termoregulacją u świerków powodują nie tylko zmianę ich temperatury, ale również mają 

wpływ na zakres fal elektromagnetycznych emitowanych i odbijanych przez osłabione 

drzewa. Dlatego też zaburzenia w termoregulacji drzew w wyniku stresu wodnego powodują 

zmianę informacji niesionej wraz z promieniowaniem elektromagnetycznym odbitym lub 

emitowanym przez drzewa, co może być istotnym czynnikiem umożliwiającym termofilnym 

kornikom identyfikację osłabionych drzew, odpowiednich do zasiedlenia. Na tej podstawie 

opracowano oryginalną metodykę badań pozwalającą dokładnie ocenić termikę (łyka) pni 

świerków cierpiących na niedobór wody względem drzew o niezaburzonych stosunkach 

wodnych. Stwierdzono, że temperatura pni świerków zdrowych i osłabionych statystycznie 

istotnie różni się między sobą. Drzewa z deficytem wody, w okresach najwyższych 

temperatur otoczenia, charakteryzowały się wyższymi temperaturami łyka od 4 do 8 0C, 

w przeciwieństwie do drzew zdrowych. Największe różnice w temperaturze łyka pni (wyższa 

u drzew osłabionych) wystąpiły w sekcji środkowej i dolnej strzały. W sekcji środkowej 

różnice w temperaturze pni drzew osłabionych i w pełni witalnych wynosiła od 2 - 3 0C 

w każdym pomiarze, przy czym temperatura łyka była wyższa u drzew osłabionych. 

Najniższe temperatury pni świerków w czasie sezonu wegetacyjnego występowały w sekcji 

wierzchołkowej pnia; niemniej, w dalszym ciągu były one wyższe u drzew osłabionych. 

W dolnej sekcji pni drzewa osiągały najwyższe wartości temperatur łyka spośród 

wyróżnionych sekcji wysokości pnia, uzyskując od 3 do 8 0C wyższą temperaturę u drzew 

osłabionych. Wyższe temperatury pni drzew osłabionych w sekcji środkowej i dolnej mogą 

tłumaczyć fakt preferencji ciepłolubnych gatunków korników (kornik drukarz) w zasiedlaniu 
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tej właśnie partii strzały u świerków osłabionych. Uzyskane wyniki termiki pni drzew 

zdrowych i osłabionych potwierdziły hipotezę badań. Co więcej, stwierdzono skuteczność 

opracowanej dla potrzeb omawianych doświadczeń terenowych nowatorskiej metodyki, która 

z powodzeniem może zostać wykorzystana w pomiarze termiki pni innych gatunków drzew 

lasotwórczych (Bednarz– dane niepublikowane).  

Kolejną hipotezę odnoszącą się do wpływu zaburzeń procesów termoregulacji 

u drzew, wynikających z deficytu wodnego, zweryfikowano poprzez zbadanie roli 

promieniowania elektromagnetycznego i jego odbicia jako nośnika informacji dla korników 

o stopniu osłabienia drzew. Na tej podstawie wykorzystano zarówno promieniowanie 

elektromagnetyczne w zakresie fal infrared (IR), jak i ultrafioletu (UV) w połączeniu 

z powszechnie stosowanymi metodami odłowów korników do pułapek feromonowych. 

Zaproponowano nowy system monitoringu występowania i zwalczania szkodników wtórnych 

w ekosystemach leśnych. Z punktu widzenia ochrony lasu i szeroko pojętej gospodarki leśnej 

celem badań była odpowiedź na pytanie, czy zastosowanie różnych długości fal 

elektromagnetycznych w pułapkach feromonowych zwiększy intensywność odłowu 

korników. Przeprowadzone badania pozwoliły rozpoznać mechanizmy reakcji omawianych 

korników na promieniowanie elektromagnetyczne. Określono długości fal 

elektromagnetycznych, które w sposób najbardziej intensywny wpływają na odłów korników 

do szczelinowych pułapek feromonowych. Analizy wykorzystania w pułapkach 

feromonowych fal elektromagnetycznych o różnych długościach potwierdziły wystąpienie 

znaczących różnic w liczbie odławianych chrząszczy do pułapek wyposażonych w UV 

i wybrany zakres promieniowania podczerwonego IR. Stwierdzono, że fale podczerwone 

o długości w zakresie 590/630 nm, najefektywniej stymulują odłów P. chalcographus, 

podczas gdy I. typographus reagował pozytywnie na zakres promieniowania o długości 

850/1200 nm. Uzyskany efekt wystąpił przy zastosowaniu pułapek feromonowych 

z emiterami fal elektromagnetycznych odbijanych na panelach pułapek z feromonami. 

Wykazano, że efekt stymulacji elektromagnetycznej owadów występuje najsilniej na 

początku corocznej aktywności korników, zaraz po przezimowaniu i z początkiem wiosny. 

Efekt ten był bardziej zauważalny w warunkach polskich aniżeli w południowej części 

Europy (Karyntia, Austria). Otrzymane wyniki wskazują na istotną rolę informacji niesionej 

przez promieniowanie elektromagnetyczne w behawioryzmie kornika drukarza i rytownika 

pospolitego. Wykorzystanie fal elektromagnetycznych w pułapkach feromonowych 

zwiększyło średnio o 100% całkowitą liczbę odłowionych chrząszczy w warunkach Polski 
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i znacząco wpłynęło na wielkość odłowów do pułapek feromonowych w badaniach 

przeprowadzonych w Austrii.  

Uzyskane wyniki przedstawiają praktyczne możliwości wykorzystania stymulującego 

wpływu fal elektromagnetycznych na intensywność odłowu rytownika pospolitego i kornika 

drukarza do pułapek feromonowych. Opisany pozytywny efekt wabienia korników do 

pułapek feromonowych przy dodatkowym użyciu fal elektromagnetycznych jako źródła 

informacji o stanie fizjologicznym drzew może wyjaśniać dotychczas nie poznany 

mechanizm aktywnego wyboru osłabionych drzew przez męską część populacji korników, 

zaliczaną do tzw. owadów pionierskich, których zadaniem, jako pierwszych, jest 

odnajdywanie odpowiednich do zasiedlenia osłabionych drzew.  

Omawiane badania zarówno pod kątem metodologicznym jak i poznawczym należą 

do nowatorskich i są pierwszym raportem zwracającym uwagę na rolę promieniowania 

elektromagnetycznego w identyfikacji dogodnych do zasiedlenia drzew przez I. typographus 

i P. chalcographus. Wskazują również na możliwości praktycznego wykorzystania 

promieniowania elektromagnetycznego w zakresie IR i UV w pułapkach feromonowych do 

monitoringu i zwalczania szkodników świerka w ekosystemach leśnych. Uzyskane wyniki 

z jednej strony wpisują się w strategię stosowania zintegrowanych metod ochrony lasu, 

z drugiej mają bezpośredni wpływ na zwiększenie skuteczności dotychczas stosowanych 

metod w walce ze szkodliwymi owadami leśnymi. Odłów korników świerka zaliczanych do 

grupy owadów pionierskich wydaje się być bowiem najskuteczniejszym podejściem 

w strategii ochrony drzewostanów świerkowych oraz zwalczania szkodników 

w ekosystemach leśnych. 

2.3.5. Najważniejsze nowatorskie osiągnięcia przedstawione w rozprawie, stanowiące 

istotny wkład w rozwój nauki 

a) Opracowanie i weryfikacja nowatorskiej metody pomiaru termiki łyka pni świerków 

pospolitych w różnych sekcjach wysokości i kierunków geograficznych pnia u drzew 

o różnym stanie fizjologicznym. 

b) Wykazanie, iż termika łyka pni świerków pospolitych jest różna w zależności od stanu 

fizjologicznego drzew; pnie świerków pozostających w stresie wodnym są w sezonie 

wegetacyjnym istotnie cieplejsze niż drzew nie wykazujących deficytu wody.   
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c) Zaprojektowanie i opracowanie nowego systemu modyfikacji szczelinowych pułapek 

feromonowych służących do odłowu korników świerka bazującego na promieniowaniu 

elektromagnetycznym w zakresie podczerwieni i ultrafioletu.  

d) Stwierdzenie, że promieniowanie elektromagnetyczne wpływa na intensywność 

odłowów kornika drukarza i rytownika pospolitego do pułapek feromonowych. 

e)  Wykazanie, iż zastosowanie dodatkowego wyposażenia pułapek feromonowych 

w źródło promieniowania elektromagnetycznego spowodowało ponad 100% wzrost 

liczby odławianych chrząszczy kornika drukarza i rytownika pospolitego. 

f) Stymulujący efekt wabienia obu gatunków korników przez promieniowanie 

elektromagnetyczne wystąpił zarówno w przypadku zastosowania źródeł emisji 

bezpośredniej fal elektromagnetycznych jak i odbitych od ścian pułapek feromonowych. 

g) Stwierdzenie, iż I. typographus oraz P. chalcographus reagują odmiennie na różną 

długość fal elektromagnetycznych. 

h) Największy efekt stymulujący intensywność odłowu kornika drukarza (I. typographus) 

osiągnięto w modyfikacji pułapki feromonowej z zastosowaniem fali 

elektromagnetycznej o długości 850/1200 nm. 

i) Największy wzrost intensywności odłowu rytownika pospolitego (P. chalcographus) do 

zmodyfikowanych pułapek feromonowych uzyskano przy zastosowaniu fali 

elektromagnetycznej o długości 590/630 nm. 

j) Najsilniejszy efekt wabienia korników świerka do pułapek feromonowych 

wyposażonych w źródła promieniowania elektromagnetycznego występuje 

w początkowym okresie aktywności korników po przezimowaniu. 

k) Stwierdzono istotną rolę promieniowania elektromagnetycznego w zakresie infrared 

i ultrafioletu w rozprzestrzenianiu się I. typographus i P. chalcographus.  

l) Pozytywna reakcja korników świerka na promieniowanie elektromagnetyczne, 

w szczególności w zakresie podczerwieni, prawdopodobnie leży w mechanizmie 

identyfikacji przez korniki osłabionych drzew dogodnych do zasiedlenia. 

m) Wykorzystanie fal elektromagnetycznych w zakresie promieniowania podczerwonego 

(IR) i ultrafioletowego (UV) w połączeniu z powszechnie używaną metodą odłowu 

korników do pułapek feromonowych należy uznać za nowy, bardziej efektywny system 

monitoringu występowania korników świerka i ich zwalczania w ekosystemach leśnych. 

 



 
dr inż. Bartłomiej Bednarz - Autoreferat... 

 

 

18 z 44 
 

2.3.6. Lista cytowanych pozycji literaturowych 

Ayres M. P., Lombardero, M. J. 2000. Assessing the consequences of climate change for 
forest herbivores and pathogens. Science of the Total Environment, 262: 263-286. 

Bale J.S.B., Masters G.J., Hodkinson I.D., Awmack C., Bezemer T.M., Brown V.K., 
Butterfield J., Buse A., Coulson J.C., Farrar J., Good J.E.G., Harrington R., Hartley S., 
Jones T.H., Lindroth R.L., Press M.C., Symrnioudis I., Watt A.D., Whittaker J.B. 2002. 
Herbivory in global climate change research: Direct effects of rising temperature on 
insect herbivores. Global Change Biology, 8, 1–16. 

Bednarz B. 2005. Szkody wyrządzone przez pioruny w lasach południowej Polski a czynniki 
środowiskowe. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lingar., 4(2): 5 - 23. 

Boratyński A., Bugała W. (red.) 1998. Biologia świerka pospolitego. Bogucki Wydawnictwo 
Naukowe, Poznań - Kórnik. 

Byers J.A. 1989. Chemical ecology of bark beetles. Birkhfiuser Verlag, Basel, Switzerland. 
Experientia, 45, 271–283. 

Capecki Z. 1986. Gradacja zagrożenia lasów górskich i możliwości ich ochrony. Sylwan, 
137(9): 61-67. 

Christiansen E., Bakke A. 1968. Temperature preference in adults of Hylobius abietis L. 
(Coleoptera: Curculionidae) during feeding and oviposition. Zeitschrift für Angewandte 
Entomologie, 62(1): 83-89. 

Grodzki W. 1995. Zanieczyszczenia przemysłowe a gradacje szkodników owadzich w lasach 
górskich. Sylwan, 139(5): 13-19. 

Grodzki W. 2007. Wykorzystanie pułapek feromonowych do monitoringu populacji kornika 
drukarza w wybranych parkach narodowych w Karpatach. Prace Instytutu Badawczego 
Leśnictwa, Rozprawy i monografie, 8. Sękocin Stary. 

Grodzki W. 2013. Identyfikacja i wybór drzewa do zasiedlenia. [W:] Kornik drukarz i jego 
rola w ekosystemach leśnych. Red. W. Grodzki. Centrum Informacyjne Lasów 
Państwowych. Warszawa, 77–79. 

Grodzki W., Kolk A. 2013. Wstęp. [W:] Kornik drukarz i jego rola w ekosystemach leśnych. 
Red. W. Grodzki. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Warszawa, 13–15. 

Grodzki W., Michalski J. 2013. Historia gradacji kornika drukarza. [In:] W. Grodzki (red.) 
Kornik drukarz Ips typographus (L.) i jego rola w ekosystemach leśnych. Warszawa, 
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, pp. 109–125. 

Grodzki W., Kolk A. 2013. Wstęp. [In:] W. Grodzki (red.) Kornik drukarz i jego rola 
w ekosystemach leśnych. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Warszawa, pp. 
13-15.  

Limanówka D. 2000. The transformation of thermal descriptive characteristics in Cracow 
from 16th century into the quantitative evaluation. [In:] Reconstructions of Climate and 
its Modelling, Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace Geograficzne, 
107: 113–117. 

Michalski J. 1998. Gradacje kornikowe w ostatnim 50-leciu w drzewostanach świerkowych 
Polski [In:] A. Boratyński, W. Bugała (red.) Biologia świerka pospolitego. Bogucki 
Wydawnictwo Naukowe. Poznań, pp. 468-508. 



 
dr inż. Bartłomiej Bednarz - Autoreferat... 

 

 

19 z 44 
 

Michalski J., Starzyk J.R., Kolk A., Grodzki W. 2004. Zagrożenie świerka przez kornika 
drukarza – Ips typographus (L.) w drzewostanach Leśnego Kompleksu Promocyjnego 
„Puszcza Białowieska” w latach 2000–2002. Leśne Prace Badawcze, 3: 5–30. 

Moore B., Allard G. 2009. Climate change impacts on forest health. Forest health 
& Biosecurity Working Papers. Forest Department Food and Agriculture Organisation 
of the United Nations. FAO, Rome – Italy. 

Nation J. L. 2008. Insect Physiology and Biochemistry. Second Edition. CRC Press, Boca 
Raton, London, New York. 

Nykänen M. L., Peltola H., Quine C. P., Kellomäki S., Broadgate M. 1997. Factors affecting 
snow damage of trees with particular reference to European conditions. Silva Fenn., 31, 
2: 193-213. 

Oleksyn J. 1998. Wymiana gazowa i gospodarka wodna. [In:] A. Boratyński, W. Bugała 
(red.). Biologia świerka pospolitego, pp. 106-126. Instytut Dendrologii, Polska 
Akademia Nauk, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. 

Parmesan C. 2006. Ecological and evolutionary responses to recent climate change. Annu. 
Rev. Ecol. Evol. Syst., 37: 637-69. 

Parmesan C., Yohe G. 2003. A globally coherent fingerprint of climate change impacts across 
natural systems. Nature, 421: 37-42. 

Peltola H., Nykänen M. L., Kellomäki S. 1997. Model computations on the critical 
combination of snow loading and windspeed for snow damage of Scots pine, Norway 
spruce and Birch sp. at stand edge. For. Ecol. Manag., 95: 229-241. 

Powell, J. M., 1967. A study of habitat temperatur es of the bark betele Dendroctonus 

ponderosae (Hopkins) In lodge pole pine. Agric. Meteorol., 4: 189-201.  

Przybylak R., Wójcik G., Majorowicz J. 2001. Zmiany temeratury powietrza i opadów 
atmosferycznych w Polsce w okresie XVI-XX wieku. Prace i Studia Geograficzne, 
29: 79-92.  

Przybylak R., Majorowicz J., Wójcik G., Zielski A., Chorążyczewski W., Marciniak K., 
Nowosad W., Oliński P., Syta K. 2005. Temperature changes in Poland from the 16th 
to the 20th centuries. Int. J. Climatol., 25: 773–791. 

Rienow A. 2018. Spektrale Auflösung. Geographisches Institut Universität Bonn. Bonn, 
Germany. http://www.fis.uni-bonn.de. 

Schwerdtfeger F. 1955. Pathogenese der Borkenkäfer-Epidemie 1946-1950 
in Nordwestdeutschland. Schriftenr. Forstl. Fak./Univ. Göttingen, Band 13/14: 135. 

Skuhravý V. 2002. Lýkožrout smrkový (Ips typographus L.) a jeho kalamity. Agrospoj, 
Praha. 

Szujecki A. 1980. Ekologia owadów leśnych. PWN, Warszawa. 

Szujecki A. 1987. Ecology of forest insects. PWN- Polish Scientific Publishers, Warszawa. 

Visser M-E., Both C. 2005. Shifts in phenology due to global climate change: the need for 
a yardstick. Proc. R. Soc. B., 272, 2561–2569. DOI:10.1098/rspb.2005.3356. 

Zajączkowski J. 1991. Odporność lasu na szkodliwe działanie wiatru i śniegu. Wyd. “Świat”, 
Warszawa.  

 



 
dr inż. Bartłomiej Bednarz - Autoreferat... 

 

 

20 z 44 
 

3. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

 
Po ukończeniu studiów na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja 

w Krakowie odbyłem podyplomowe studia na Politechnice Federalnej w Zurychu 

(Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, ETH), gdzie pod kierunkiem dr Gregora 

Aas'a prowadziłem badania nad zależnością pomiędzy wielkością nasion a biomasą siewek 

dębów Quercus robur L. i Quercus petraea (Matt.) Liebl. Po powrocie do kraju i rozpoczęciu 

pracy zawodowej na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 

w Zakładzie Ochrony Lasu, opublikowałem wyniki mojej pracy magisterskiej, w ramach 

której pod kierunkiem Prof. dr hab. inż. Janusza Sabora, specjalizowałem się w nasiennictwie 

leśnym. Efektem ówczesnych moich zainteresowań było nasiennictwo i wyniki badań 

dotyczących jakości nasion wybranych 49 gatunków drzew i krzewów pochodzących 

z Ogrodu Botanicznego UJ w Krakowie. Na podstawie wykonanych analiz  stwierdziłem, iż 

spośród przebadanych gatunków zgodna z normami zdolność kiełkowania występowała u 24 

gatunków, między innymi u Larix polonica, Acer palmatum, Fraxinus excelsior oraz Quercus 

robur. U jedenastu gatunków wystąpiła obniżona zdolność kiełkowania, zaś pozostałe 

taksony, w liczbie 14, np. Gingko biloba, Thuja occidentalis, Abies Cormana, Pinus peuce, 

P. wallichiana wytwarzały nasiona niezdolne do kiełkowania. Zadowalająca zdolność 

kiełkowania nasion większości przebadanych gatunków świadczy o ich przydatności 

w produkcji materiału sadzeniowego do nasadzeń w zieleni miejskiej (II.D.I.1).  

Równocześnie podjąłem podobne badania do prowadzonych na ETH w Zürichu, 

dotyczące zależności pomiędzy wielkością nasion a dystrybucją biomasy u siewek dębów 

szypułkowego (Q. robur) i czerwonego (Q. rubra L.). Wykazałem istotne różnice 

międzygatunkowe w odniesieniu do długości pędu, korzenia głównego oraz całkowitej 

świeżej i suchej masy siewek. Stwierdziłem ponadto pozytywną korelację pomiędzy 

objętością żołędzi a produkcją masy poszczególnych części siewek u obu badanych gatunków 

dębów. Nasiona o dużych objętościach wytwarzały siewki o mocniejszych systemach 

korzeniowych i większej biomasie nadziemnych części. Wykazałem także, że obydwa badane 

gatunki dębów wykazywały statystycznie istotne różnice pomiędzy wartościami średnimi 

świeżej i suchej masy żołędzi przed i po kiełkowaniu, długości korzeni głównych, suchej 

masy korzeni oraz długości pędów i liczby liści na siewkach. Natomiast nieistotnymi 

statystycznie okazały się różnice pomiędzy objętościami żołędzi, świeżymi masami korzeni 

i świeżymi i suchymi masami pędów wraz z liśćmi (II.D.I.2).  
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W kolejnych latach mojego zatrudnienia, (1996 – 1997) odbyłem półtoraroczny staż 

naukowy na Wydziale Leśnym w NLH Ås w Norwegii. Podczas stażu uczestniczyłem 

w badaniach prowadzonych przez Prof. Petera Nilsena z Norweskiego Instytutu Badawczego 

w Ås na terenie Gausdal w środkowej Norwegii oraz w badaniach prowadzonych przez Prof. 

Odvdara Haveraaen'a. W czasie stażu zebrałem materiał badawczy, w formie wywiertów, ze 

świerków pospolitych rosnących w Parku Narodowym Ormtjenkampen. Materiał ten został 

opracowany pod kątem klimatycznych uwarunkowań przyrostu radialnego Picea abies 

z Norwegii, podobieństw i różnic pomiędzy reakcją świerków z Norwegii i Tatr oraz Babiej 

Góry na temperaturę i opady miesięcy letnich oraz zimowych. Poza utworzeniem lokalnej 

chronologii słojów rocznych sięgającej lat 1808-1996 dla świerka z Parku Narodowego 

Ormtjenkampen w Norwegii, na podstawie analiz dendroklimatycznych wykazałem, iż 

zarówno w Polsce jak i Norwegii wysokie temperatury powietrza w czerwcu i lipcu oraz 

opady atmosferyczne w styczniu mają stymulujący wpływ na tworzenie się rocznych 

pierścieni drewna. Natomiast wysokie temperatury powietrza w kwietniu bieżącego roku oraz 

czerwca i września roku poprzedzającego przyrost mają ograniczający wpływ na szerokość 

słojów rocznych (II.D.I.6).  

W 1992 roku w Polsce miał miejsce jeden z największych pożarów lasu 

w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie. W ramach prowadzonych przez ówczesny Zakład 

Ochrony Lasu Akademii Rolniczej w Krakowie badań na ternie pożarzyska wykazałem, iż 

szeliniak sosnowiec (Hylobius abietis L.) uszkadzał młode sosny na pożarzysku najsilniej 

w drugim roku od wysadzenia, bez względu na sposób przygotowania gleby. Problem szkód 

od szeliniaka, ustąpił w piątym roku po pożarze (II.D.I.4). 

 Kolejne badania realizowałem w ramach pracy doktorskiej, w latach 1998-2002. 

Terenem moich badań były wybrane drzewostany południowej Polski, w których 

zarejestrowałem wystąpienie 99 powierzchni ze szkodami od piorunów. Wpływ wyładowań 

atmosferycznych na drzewostany stał się przedmiotem moich zainteresowań z zakresu roli 

czynników abiotycznych wpływających na drzewostany. Na podstawie przeprowadzonych 

analiz stwierdziłem, że na 64% pogromisk najczęściej bezpośrednio porażanymi gatunkami 

drzew były: świerk pospolity – 45%, jodła pospolita – 37% i sosna zwyczajna – 11%. Udział 

innych gatunków drzew lasotwórczych jak: dębu, modrzewia, daglezji i sosny wejmutki 

wśród drzew porażonych piorunem nie przekraczał razem 7%. Pogromiska najczęściej 

występowały w drzewostanach V i VI klasie wieku (74%) i w I i II klasie bonitacji (70% 
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pogromisk), głównie w terenie stromym 18-300 (39% pogromisk) o ekspozycji południowej 

i północnej oraz kierunkami pokrewnymi (74%) oraz przy wzniesieniu 301-700 m n.p.m. 

(45% pogromisk). Osobniki rosnące w pobliżu drzew bezpośrednio porażonych przez pioruny 

często były również uszkadzane, na skutek przepływu ładunków elektrycznych na ich 

sąsiadujące systemy korzeniowe (64% pogromisk). Zjawisko to powodowało zwiększenie 

powierzchni pogromisk (II.D.I.7; II.D.I.10). Rozmieszczenie pogromisk w drzewostanach 

było przedmiotem kolejnych opracowań. Wykazano, że przy ekspozycji N i kierunkach 

pokrewnych powstawały przeważnie pogromiska o małej powierzchni, przeciwnie niż przy 

ekspozycji S i kierunkach pokrewnych, przy których pogromiska osiągały większe rozmiary 

(II.D.I.10). Badając rozmieszczenie drzew na pogromiskach stwierdzono, że wielkość 

pogromisk jest ściśle skorelowana z rozmieszczeniem drzew na powierzchni. Najwięcej 

pogromisk charakteryzowało przypadkowe rozmieszczenie drzew (81%) podczas gdy 

skupiskowy charakter rozmieszczenia drzew dotyczył 24% pogromisk (II.D.I.8). Uderzone 

piorunem drzewa eksponowały mechaniczne i fizjologiczne uszkodzenia. Drzewa uderzone 

piorunem cierpiały od stresu wodnego, ponieważ w wyniku przepływu ładunku elektrycznego 

następowało uszkodzenie ich systemów korzeniowych (II.D.I.7). Pniaki pozostałe na 

pogromiskach po usuniętych drzewach zasiedlało 20 gatunków owadów. W pniakach 

sosnowych, jodłowych i daglezjowych żerował głównie rębacz pstry, w pniakach 

świerkowych - drwalnik paskowany i polesiak obramowany, w bukowych - drwalnik 

bukowiec i rębacz szary, a w dębowych - opiętek dwukropkowy. Natomiast na pniakach 

modrzewiowych nie stwierdzono obecności owadów kambio- i ksylofagicznych (II.D.I.9).  

Moje obecne zainteresowania naukowe związane z szeroko pojętą ochroną lasu 

koncentrują się w kilku obszarach badawczych:  

1) Biologia i ekologia szkodliwych owadów leśnych,  

2) Oddziaływanie biotycznych i abiotycznych czynników środowiskowych na zdrowotność 

drzew i drzewostanów,  

3) Wpływ czynników środowiskowych na przyrosty radialne drzew,  

4) Inne aktywności naukowe-badawcze. 

3.1. Badania z zakresu biologii i ekologii szkodliwych owadów leśnych 

 
 Ważną dziedziną badań będącą przedmiotem moich zainteresowań jest biologia 

owadów - szkodników leśnych, w tym ich zdolność do identyfikacji osłabionych drzew oraz 
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odbierania bodźców zapachowych. Jest to podstawowa forma komunikacji 

wewnątrzpopulacyjnej owadów. Substancje chemiczne odgrywają kluczową rolę 

w rozprzestrzenianiu się owadów, ich sukcesie rozrodczym, zasiedlaniu przez nie drzew 

a także informują o dostępności pożywienia. Zasiedlanie drzew przez korniki przebiega 

dwuetapowo. Pierwsza faza związana jest z reakcją owadów na zespół czynników 

informujących o dostępności i atrakcyjności pokarmu, tj. jego zapach, zabarwienie oraz 

smak, natomiast etap drugi wynika z oddziaływania swoistych substancji chemicznych 

(feromonów płciowych i agregacyjnych), które wydzielane przez korniki, zwabiają dalszą 

część populacji do wybranego miejsca. Masowe zasiedlenie drzewa przez jeden gatunek 

kornika wpływa odstraszająco na inny, co wiąże się z uwalnianiem przez niego do 

otoczenia specyficznych repelentnych substancji zapachowych. O ile mechanizm 

reagowania korników na zapachy emitowane przez osłabione drzewa oraz na związki 

infochemiczne regulujące zależności wewnątrz populacji jest dobrze poznany, o tyle 

wpływ występowania w ich otoczeniu innych substancji zapachowych o silnym stężeniu 

nie był dotąd szerzej badany. Wobec powyższego postawiono hipotezę, iż obecność 

w otoczeniu drzew pułapkowych uciążliwych dla człowieka woni powinna wpływać na 

efektywność zasiedlenia pułapek przez I. typographus i P. chalcographus, czyli gatunków 

będących głównymi producentami posuszu świerkowego w drzewostanach Polski 

południowej. Celem badań było zbadanie efektywności odłowu kornika drukarza 

i rytownika pospolitego przez drzewa pułapkowe pozostające w otoczeniu merkaptanu, 

hukinolu oraz kwasu masłowego. Badania prowadzone w świerczynach Polski południowej 

w drzewostanach w wieku od 88 do 93 lat, zlokalizowanych w wydzieleniach 28b, 28c 

i 29f w leśnictwie Koszarawa Cicha, Nadleśnictwo Jeleśnia. Uzyskane wyniki wykazały, 

że intensywne, nieprzyjemne dla człowieka zapachy, np. hukinolu (Kieferle Hukinol 75 

AL.), którego głównymi komponentami jest kwas walerianowy i kwas masłowy (pochodne 

alifatyczne kwasu karboksylowego R–COOH i kwasu walerianowego C5H10O2) oraz 

wywodzącego się z tioalkoholi merkaptanu 4−methoksybenzylowego (C8H10OS) i jego 

pochodnych alifatycznych, takich jak kwas masłowy (C4H8O2), miały zróżnicowany wpływ 

na przywabianie korników do drzew chwytnych. O ile merkaptan oraz kwas masłowy nie 

miały wpływu na intensywność zasiedlenia klasycznych pułapek świerkowych przez 

kornika drukarza i rytownika pospolitego, o tyle stosowany powszechnie w ochronie drzew 

przed zwierzyną repelent zapachowy hukinol wzmacniał efekt przywabiania korników do 

pułapek (II.A.2; II.K.11).  
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W wyniku prowadzenia prac gospodarczych w drzewostanach po użytkowaniu 

rębnym pozostawiana jest drobnica poeksploatacyjna, w formie gałęzi i wierzchołków, 

która stanowi około 20% masy nadziemnej drzew. Powszechną praktyką utylizacji 

odpadów pozrębowych jest ich pozostawianie w lesie. Najczęstszym rozwiązaniem 

w zakresie technik postępowania z tego typu materiałem jest m.in.: rozrzucanie na 

powierzchni, spalanie, usuwanie, składowanie w wały i stosy, mieszanie z wierzchnią 

warstwą gleby lub też zrębkowanie. Obecność pozostałości pozrębowych w drzewostanie 

może stwarzać dogodne warunki do bytowania pożytecznych gatunków organizmów 

leśnych. O ile aspekt ekologicznej roli pozostawiania posuszu jałowego w drzewostanie 

jest dość dobrze poznany, o tyle informacje na ten temat podobnej roli cieńszego materiału 

(gałęzie, wierzchołki, zrębki, wyrzynki) mają charakter niepełny. Celem pracy było 

określenie składu gatunkowego owadów zasiedlających pozostałości pozrębowe oraz 

prześledzenie ich sukcesji na materiale pozrębowym, z uwzględnieniem sposobu jego 

utylizacji. W ramach prowadzonych badań w drzewostanach Nadleśnictwa Kobiór, 

leśnictwie Międzyrzecze oraz Branica, w drzewostanach sosny zwyczajnej w wieku 95-105 

lat, w którym wykonano cięcia rębnią zupełną pasową, po pozyskaniu surowca w marcu 

i kwietniu, drobnicę pozrębową rozrzucono na powierzchni 3,7 ha lub ułożono w wał 

o wymiarach 35 m i 2 m. Pozostałości pozrębowe analizowano entomologicznie. Skład 

gatunkowy oraz stopień rozwoju owadów kambio- i ksylofagicznych oraz parazytoidów 

określano na podstawie żerowisk lub zebranych owadów. Określono również frekwencję 

poszczególnych szkodników. Wykazano, że w przypadku jednej z powierzchni 

pozrębowych na materiale pozostawionym w lesie po pozyskaniu surowca, w korze 

sosnowej występowały w znacznej liczbie osobniki tylko dwóch gatunków: Pityogenes 

bidentatus Herbst i Tetropium sp. Stwierdzono, że dla większości owadów intensywność 

zasiedlenia drobnicy gałęziowej i wierzchołków była wyższa w przypadku gdy odpady 

były złożone w wały, a mniejsza, jeśli były rozrzucone na powierzchni w lesie. Niski 

procent zasiedlenia przez owady kambio- i ksylofagiczne gałęzi i wierzchołów sosnowych 

oraz występowanie w żerowiskach parazytoidów może wskazywać, iż bez względu na 

miejsce i sposób pozostawienia materiału w drzewostanie, jego obecność nie zwiększa 

zagrożenia ze strony szkodników wtórnych, a wręcz przeciwnie, oddziałuje pozytywnie na 

ekosystem leśny (II.D.I.20; II.K.18).  

Gałęzie pozostawione w lesie po pozyskaniu surowca są dogodnym materiałem do 

zasiedlenia przez korniki. Niemniej, sposób składowania odpadów pozrębowych ma istotne 
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znaczenie dla sukcesu reprodukcyjnego owadów zasiedlających ten sortyment drzewny. 

O ile badania nad wpływem metod utylizacji odpadów pozrębowych na obecność i sukces 

reprodukcyjny korników był przedmiotem badań, o tyle nie badano związku pomiędzy 

powierzchnią asymilacyjną oraz powierzchnią kory gałęzi z sukcesem rozwojowym 

owadów je zasiedlających. Założono, iż wielkość powierzchni liści i kory świerkowych 

gałęzi pozostawionych w lesie po zabiegach wyrębu ma bezpośredni wpływ na 

atrakcyjność tego materiału dla korników. Celem przeprowadzonych badań było określenie 

wpływu powierzchni asymilacyjnej i kory gałęzi w kontekście różnych metod utylizacji 

odpadów pozrębowych (ułożenie w stosach lub rozproszenie nieregularnie na ziemi) na 

intensywność zasiedlenia i sukces reprodukcyjny korników świerka. Badania prowadzono 

w 75-120 letnich drzewostanach świerkowych, zlokalizowanych na wzniesieniu 875 – 

1100 m.n.p.m, w Nadleśnictwie Jeleśnia (leśnictwo Korbielów), Sucha (leśnictwo 

Mosorne) oraz Nowy Targ (leśnictwo Stańcowa). Stwierdzono występowanie 

P. chalcographus, Pityophthorus pityographus Ratzeburg i Dryocoetes autographus 

Ratzeburg i określono sukces reprodukcyjny P. chalcographus. Opracowano również 

model pozwalający stwierdzić pozytywne i negatywne korelacje liczebności odławianych 

korników z powierzchnią asymilacyjną i powierzchnią kory gałęzi świerkowych 

pozostawionych w drzewostanie po użytkowaniu rębnym. Pozytywną korelację pomiędzy 

powierzchnią asymilacyjną gałęzi świerkowych i gęstością zasiedlenia znaleziono dla 

P. chalcographus i D. autographus. Negatywną korelację względem intensywności 

zasiedlenia gałęzi przez te dwa gatunki korników oraz P. pityographus stwierdzono 

w stosunku do powierzchni kory gałęzi. Wyniki badań jednoznacznie wskazują na rolę 

wysychania gałęzi w intensywności ich zasiedlania przez korniki świerka. Stwierdzono 

także, że wielkość powierzchni kory gałęzi świerkowych była pozytywnie skorelowana 

z efektywnością rozrodczą P. chalcographus, która jednocześnie była większa na gałęziach 

złożonych w stosy (warstwa zewnętrzna stosu), niż w rozrzuconych bezładnie 

w drzewostanie (II.A.4; II.K.12). 

W ramach podjętej współpracy z podmiotem gospodarczym (Firmą Radwag Wagi 

Elektroniczne z Radomia Oddział Kraków) opracowałem nowatorską metodę wagowo-

obiętościową determinacji płci dla kornika drukarza (I. typographus), u którego nie występuje 

wyraźny dymorfizm płciowy. Określenie struktury płci korników (Coleoptera, Scolytinae) 

należy, obok oceny liczebności populacji, do podstawowych elementów monitoringu 

zagrożenia drzewostanów przez owady kambio- i ksylofagiczne, przy użyciu pułapek 
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feromonowych. Poznanie udziału samic i samców w grupie odłowionych korników daje 

podstawę do oceny etapu rozwoju populacji oraz fazy gradacji, co jest informacją kluczową 

z punktu widzenia projektowanych metod ochrony drzewostanu przed szkodnikami 

wtórnymi.  

Na podstawie badań stwierdziłem, że samice kornika drukarza są o 42% cięższe niż 

samce. Analizując płeć owadów indeksem obiętoścowo-wagowym, eliminującym efekt 

różnicy w wielkości owadów, uzyskano 13% różnicę na korzyść samic. Większa masa samic 

kornika drukarza pozyskanych z zasiedlonych świerków jest związana z obecnością 

dojrzewających jaj w odwłokach, które średnio zawierają 30-50 jaj (II.A.3; II.K.14; II.D.I.19). 

Opisana metoda determinacji płci znalazła także praktyczne zastosowanie w przypadku 

rytownika pospolitego (P. chalcographus) (II.A.6). Poznanie struktury płci owadów jest 

bardzo ważnym elementem dla podejmowanych decyzji z zakresu postępowania ochronnego 

w drzewostanach zagrożonych masowym występowaniem owadów kambio- 

i ksylofagicznych. Badania te stanowią innowacyjną alternatywę dla dotychczas stosowanych 

metod determinacji płci I. typographus (II.A.3; II.A.6; II.K.14). W ramach opisanych powyżej 

badań dotyczących determinacji płci korników opracowałem także metodę pomiaru 

objętości korników przy wykorzystaniu technik stosowanych przy cyfrowym pomiarze 

szerokości słojów rocznych drzew (II.A.3; II.A.6; II.D.I.19; II.K.14).  

Specyfika licznych odłowów chrząszczy do pułapek feromonowych uniemożliwia 

szczegółową analizę całego zebranego materiału, zazwyczaj odnosi się jedynie do losowo 

wybranej, mniej lub bardziej reprezentatywnej dla populacji próby owadów. Dlatego też 

niezmiernie istotne jest poszukiwanie alternatywnych sposobów określania płci korników, 

usprawniających procedury jej identyfikacji. Usprawnienia procedur identyfikacji płci 

korników stwarza możliwość wykorzystania technik chromatograficznych, pozwalających na 

określenie występowania różnych, specyficznych dla samic i samców korników substancji 

chemicznych, związanych z obecnością u owadów żeńskich i męskich narządów rozrodczych, 

odpowiedzialnych za proces reprodukcji.  

Celem badań było określenie wzorca substancji występujących w narządach 

rozrodczych dojrzałych samic i samców jednego z najgroźniejszych szkodników 

kambiofagicznych drzewostanów świerkowych P. chalcographus, a także określenie stężenia 

tych substancji w ciałach korników, w odniesieniu do różnych terminów odłowu owadów. 

Na podstawie przeprowadzonych wstępnych badań przy użyciu chromatografii 

gazowej wyizolowano 22 związki chemiczne różnicujące płeć imagines rytownika 
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pospolitego. Nie stwierdzono obecności steroidowych hormonów płciowych, 

charakterystycznych dla kręgowców. Związki chemiczne różnicujące płeć owadów 

sklasyfikowano w większości jako feromony. Ich źródłem powstania w ciele owadów były 

kwasy tłuszczowe i aminokwasy oraz izoprenoidy (II.D.I.18; II.K.15; II.K.21). Podobne 

badania przeprowadzono w przypadku kornika drukarza (I. typographus) (II.K.22) oraz 

drwalnika paskowanego (Xyloterus lineatus Oliv.). O ile w przypadku kornika drukarza 

wyróżniono 10 substancji różnicujących płeć, o tyle w przypadku drwalnika paskowanego 

nie stwierdzono obecności związków chemicznych różnych dla samic i samców II.D.I.17; 

II.K.16; II.K.26). 

W trakcie dotychczasowej aktywności badawczej, dotyczącej ekologii i biologii 

szkodliwych owadów leśnych ze świata kambio- i ksylofagów, analizowałem także 

dynamikę populacji chrząszczy odłowionych do pułapek feromonowych oraz intensywność 

zasiedlenia pułapek klasycznych wyłożonych w drzewostanie. W wyniku 

przeprowadzonych badań uzyskano dane świadczące o tym, iż stosowny powszechnie 

w lasach Polski w pułapkach feromonowych atraktant Trypodor, produkcji firmy 

Chemipan® służący do odłowu drwalnika paskowanego, zastosowany w pułapce 

Borregaard’a spowodował odłów chrząszczy, których struktura płci wyniosła 96% 

samców, 4% samic (II.K.7).  Analizując sukces rozwojowy i rozrodczy I. typographus oraz 

P. chalcographus w różnych etapach pojawu korników na świerkowych drzewach 

pułapkowych wyłożonych w latach 2013-2014 roku w wybranych drzewostanach 

Nadleśnictwa Piwniczna, Stary Sącz oraz Wisła, które w celu odłowu opuszczających je 

korników owijano agrowłókniną. Wykazano w warunkach laboratoryjnych, że wobec 

masowości sukcesu rozwojowego i rozrodczego tych gatunków należy sformułować tezę, 

stawiającą pod znakiem zapytania sens bezwzględnego wykładania drzew pułapkowych w 

okresie gradacyjnym, służących zwalczaniu owadów, kiedy świerczyny ulegają rozpadowi, 

a drzewa w formie posuszu wydzielają się powierzchniowo. Wykazano bowiem, że liczba 

korników opuszczających zasiedlone w trakcie rójki I generacji korników drzewo może 

być porównywalna z całorocznymi odłowami chrząszczy do jednej pułapki feromonowej. 

W takich warunkach pułapki feromonowe wykładane na kornika drukarza i rytownika 

pospolitego powinny służyć głównie do celów prognostycznych oraz monitoringu (II.K.19; 

II.K.25).  

Innym zakresem badań, ale także związanym z owadami i wyborem przez nie drzew 

do zasiedlenia, było określenie termiki drzew i ich koron w warunkach drzewostanu 
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świerkowego Nadleśnictwa Jeleśnia, leśnictwa Sopotnia Dolna. Opracowałem nowatorską 

metodę pomiaru temperatury pni w oparciu o technologię Amerykańskiej firmy Onset Co®, 

dzięki której określona została termika łyka pni świerków pospolitych (Picea abies), 

u których celowo wywołano stres fizjologiczny polegający na częściowym ograniczeniu 

dostępu drzew do wody pobieranej przez system korzeniowy. Ta autorska metodyka została 

wykorzystana do opracowania rozdziału 4.1 „Measurement of spruce phloem temperature” 

oraz 5.1 „Thermal characteristics of health and damaged spruces” w monografii stanowiącej 

moje osiągniecie naukowe (II.D.II.1). 

Ważnym moim osiągnięciem naukowym, po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiącym 

znaczny wkład w rozwój dziedziny ochrony lasu jest postawienie hipotez badawczych 

i opracowanie metodyki do oryginalnego 5. letniego projektu badawczo - konstrukcyjnego 

(Projekt „BarBeWit”), którego jestem współautorem w ramach współpracy polsko – 

austriackiej. Ideą projektu było opracowanie metody zwiększającej skuteczność odłowu 

termofilnych gatunków korników świerka do pułapek feromonowych typu szczelinowego 

przy wykorzystaniu fal elektromagnetycznych – promieniowania UV i IR. W celu określenia 

przydatności wspomnianej modyfikacji pułapek feromonowych badania prowadzono 

równolegle w Polsce i Austrii, w różnych lokalizacjach. Wyniki badań szczegółowo opisano 

w pracy stanowiącej moje osiągnięcie naukowe wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. 2017 r. poz. 1789) (II.D.II.1). 

3.2. Oddziaływanie biotycznych i abiotycznych czynników środowiskowych 

na zdrowotność drzew i drzewostanów 
 

 Określenie zdrowotności drzewostanów w praktyce obejmuje wizualną ocenę wpływu 

czynników stresogennych na drzewa i drzewostany i aby mogła być miarodajna wymaga 

podejścia holistycznego. Analiza ta opierała się dotychczas głównie na monitoringu 

naziemnym drzewostanów, obejmującym w szczególności wzrokową ocenę stopnia porażenia 

drzew, stopnia ich uszkodzenia, przebarwienia i utraty aparatu asymilacyjnego, udziału 

posuszu w koronach drzew, uszkodzeń pnia, masę posuszu odpowiadającej zamarłym 

i powalonym drzewom jak również określenie zwarcia koron. Pogorszenie stanu zdrowotnego 

drzew i drzewostanów objawiające się zmianami w aparacie asymilacyjnym może być 

wywołane przez wiele czynników, takich jak zanieczyszczenia chemiczne, suszę, patogeny 
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grzybowe, gradacje szkodliwych owadów. Co więcej wzrokowa ocena stopnia defoliacji 

drzew jest zazwyczaj mało obiektywna. Niemniej jednak przyjmuje się, że przekroczenie 25% 

defoliacji jest wczesnym ostrzegawczym sygnałem o osłabieniu drzew. W 2015 r. Europejska 

Agencja Kosmiczna uruchomiła satelitę Sentinel-2. Dzięki obrazowaniu Ziemi 

prowadzonemu przez Sentinel-2 i wolnego od opłat udostępnianiu zdjęć o rozdzielczości 

porównywalnej do zdjęć komercyjnych, możliwym stało się wykorzystanie obrazowania 

Sentinel-2 do oceny stopnia defoliacji drzewostanów. Co więcej zdjęcia satelitarne z Sentinel-

2 udostępniane są także w widmie podczerwieni, co rozszerza jego potencjalną przydatność 

do analizy wegetacji. Z tych też powodów przeprowadzono badania nad potencjalną 

przydatnością Sentinal-2 do oceny defoliacji drzewostanów w Polsce. Badania te objęły 

powierzchnię 10 000 km2, położoną w zachodniej Polsce i obejmującą Puszczę Notecką – 

jeden z największych ciągłych kompleksów leśnych w Polsce. Powierzchnie została wybrana 

na podstawie raportów rocznych o stanie lasów, wskazujących obszar z defoliacją 

drzewostanów budowanych przez sosny zwyczajne, spowodowane zwiększonym 

występowaniem barczatki sosnówki (Dendrolimus pini L.). Należy ona do ważnych 

szkodników foliofagicznych drzewostanów sosnowych w Polsce. W wyniku 

przeprowadzonych badań, na podstawie 50 powierzchni referencyjnych, opracowano modele 

regresji i klasyfikacji stopnia defoliacji drzewostanów. Stwierdzono, że znormalizowany 

indeks zróżnicowania zieleni (Green Normalized Difference Vegetation Index) i wskaźnik 

chlorofilowy (Terrestial Chlorophyll Index) okazały się być najlepszymi prognostami stopnia 

defoliacji dla drzewostanów sosnowych, przy wykorzystaniu algorytmów komputerowych 

(Machine Learning Methods). Tym samym potwierdzono przydatność zdjęć satelitarnych 

(Sentinel-2) do oceny stopnia defoliacji i możliwości jego wykorzystania do monitoringu 

drzewostanów sosnowych (II.A.9).    

Trzy publikacje powstały w wyniku badań naukowych nad zamieraniem jesionu, które 

prowadziłem wspólnie z pracownikami Instytutu Ochrony Ekosystemów Leśnych. Zjawisko 

zamierania jesionu zaczęto sygnalizować z terenu północno-wschodniej Polski w 1992 roku. 

W następnych latach chorobą objęte zostały nie tylko drzewostany jesionowe w wielu 

rejonach Polski, ale choroba przyjęła charakter epifitozyjny w większości krajów Europy. 

Sprawcą tej choroby okazał się grzyb, który został opisany jako nowy gatunek Chalara 

fraxinea (stadium anamorficzne) oraz Hymenoscyphus pseudoalbidus (stadium 

teleomorficzne). W związku z nowymi zasadami nazewnictwa grzybów obecnie 

obowiązującą kombinacją nomenklatoryczną jest Hymenoscyphus fraxineus (II.A.7). Aby 
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uzyskać informację jakie grzyby, oprócz H. fraxineus, uczestniczą w procesie zamierania 

jesionu przeprowadzono rozległe badania w sześciu rejonach Polski południowej i północno-

zachodniej. Zbadano 360 strzałek i pędów Fraxinus excelsior z nekrozami w inicjalnym 

stadium oraz 360 strzałek i pędów zamarłych. Wykazano, że w nekrotycznych tkankach na 

strzałkach i pędach jesionów w inicjalnym i zaawansowanym stadium zamierania, 

występowało ponad 70 gatunków grzybów, które zidentyfikowano na podstawie morfologii 

oraz analiz molekularnych. Najczęściej występującymi w obrębie początkowych nekroz, 

oprócz Hymenoscyphus fraxineus były grzyby: Alternaria alternata, Diaporthe eres, Diplodia 

mutila, Fusarium avenaceum, F. lateritium i Phomopsis spp. Natomiast na obumarłych 

tkankach najczęściej występowały owocniki grzybów: Diaporthe eres, Diplodia mutila, 

Lophiostoma corticola, Phomopsis spp., Sirodothis sp. i Valsa cypri. Badania wykazały, że 

cześć gatunków stwierdzonych w początkowych stadiach nekroz to grzyby występujące 

pospolicie w tkankach jesionów jako endofyty, do których należy zaliczyć głównie Fusarium 

spp. i Diaporthe eres. Z kolei gatunki pojawiające się w późniejszej fazie zamierania 

jesionów: Lophiostoma corticola, Sirodothis sp. i Valsa cypri należy zaliczyć do tych, które 

mogą potęgować rozmiar choroby lub jedynie zasiedlać martwe tkanki jako saprotrofy. 

Podkreślono, że masowe infekcje przez H. fraxineus stwarzają szczególnie korzystne drogi 

infekcji dla Diplodia mutila, gdyż przed epidemią gatunek ten występował na jesionach 

nielicznie, mimo iż cechuje się stosunkowo wysokim stopniem wirulencji. Na podstawie 

uzyskanych wyników dokonano analizy, w jakim zakresie grzyby zarodnikujące na 

obumarłych jesionach  mogą stanowić zagrożenie dla żywych jesionów i drzew innych 

gatunków, co jest istotne z punktu widzenia zainteresowań ochrony lasu (II.A.7). 

Zakres kolejnych badań wyniknął stąd, iż od 2010 roku obserwowaliśmy pojaw 

nekroz, które różniły się od tych, które powodował zasadniczy sprawca epidemii, 

Hymenoscyphus fraxineus. Nekrozy te początkowo były widoczne zwłaszcza na pędach 

przybyszowych, które tworzą się licznie na pniach chorych jesionów. Od 2013 roku można je 

było dostrzec także na nerwach liściowych F. excelsior. Wstępne badania wskazywały, że 

sprawcą może być grzyb Boeremia exigua. Jednak dalsze szczegółowe badania morfologiczne 

i molekularne wykazały, że izolowany z nekroz na pędach i ogonkach liściowych grzyb to 

Boeremia lilacis. Jest to gatunek, który dotychczas stwierdzany był na lilaku pospolitym 

(Syringa vulgaris L.) oraz sporadycznie na forsycji i jaśminowcu. W trakcie obecnych badań 

został stwierdzony po raz pierwszy na Fraxinus excelsior, w dodatku w powiązaniu 

z objawami chorobowymi, które szczegółowo zostały w trakcie tych badań udokumentowane.  
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Dostarczono także 40 sekwencji uzyskanych przez nas izolatów do banku genów (GenBank). 

Aby wyjaśnić rolę B. lilacis w powstawaniu nekrotycznych zmian, w warunkach polowych 

dokonano inokulacji 60 pędów i 60 ogonków liściowych F. excelsior, wykorzystując do tego 

eksperymentu 10 izolatów B. lilacis. Po upływie 6 tygodni od inokulacji grzyb spowodował 

nekrozy na wszystkich inokulowanych pędach i ogonkach liściowych, przy braku 

nekrotycznych zmian w odniesieniu do kontroli, był także reizolowany z nekrotycznych 

tkanek. Powstałe w wyniku sztucznej inokulacji nekrotyczne zmiany odpowiadały 

symptomom występującym u jesionów zainfekowanych grzybem w sposób naturalny. 

Przeprowadzony test potwierdził właściwości patogeniczne Boeremia lilacis względem 

Fraxinus excelsior. W dyskusji zwrócono uwagę, iż gatunek ten, mimo powodowania 

choroby, może wpływać na ograniczenie rozwoju H. fraxineus, poprzez ograniczanie 

możliwości przerastania tego grzyba z ogonków liściowych do pędów oraz z pędów na pnie 

jesionów, co jest podstawowym warunkiem dużej szkodliwości H. fraxineus (II.A.10).  

   W trakcie badań nad zdrowotnością drzew i drzewostanów stwierdzono także 

obecność nowego typu objawów chorobowych na pniach klonów, co spowodowało 

przeprowadzenie odpowiednich analiz na terenie Nadleśnictwa Ustroń. Spośród 16 losowo 

przebadanych drzewostanów powyższe objawy stwierdzono w 8 drzewostanach na pniach 

klonów jaworów (Acer pseudoplatanus L.) i klonu polnego (Acer campestre L.). Dokonano 

szczegółowej charakterystyki objawów chorobowych, ich zaawansowania i miejsc 

usytuowania na pniach. Na podstawie wytworzonych in situ owocników oraz wyizolowanych 

kultur zidentyfikowano, że ich sprawcą jest grzyb workowy Eutypella parasitica. 

Identyfikacja reprezentatywnych izolatów  została potwierdzona także na podstawie badań 

genetycznych (sekwencji ITS  rDNA). Są to bardzo interesujące stwierdzenia, miedzy innymi 

w kontekście historii rozprzestrzeniania tego patogenu. Grzyb Eutypella parasitica, znany jest 

od kilkudziesięciu lat w Ameryce Północnej, gdzie powoduje znaczące straty ekonomiczne 

wynikające z powodowania rozległych raków drzewnych i zniekształceń pni różnych 

gatunków klonów, a także prowadzenie do ich obumierania. W 2005 roku stwierdzony został 

po raz pierwszy w Europie w Słowenii, a następnie na terenie Austrii, Chorwacji, Niemiec, 

Węgier i Czech. Ostatnie badania potwierdzają jego obecność w Polsce, przynajmniej 

w rejonie przygranicznym z Czechami. Stwarza to nową sytuację fitosanitarną 

w drzewostanach z udziałem jaworu i innych gatunków klonów, jak również 

w zadrzewieniach miejskich i przydrożnych. W tych pierwszych badaniach nie stwierdzono, 

by wektorami dla grzyba E. parasitica były owady. Oprócz szczegółowej dokumentacji 
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z zakresu symptomologii i etiologii, na podstawie dotychczasowych wyników badań 

wskazano na działania jakie winny być podejmowane przez leśników (II.A.8). 

 Jak wiadomo, grzyby odgrywają również pozytywną rolę w drzewostanach, gdyż 

powodując rozkład drewna pochodzącego z martwych drzew, przyczyniają się do obiegu 

materii organicznej i zwiększenia różnorodności biologicznej w ekosystemach leśnych. 

Analizując leżaninę, złomy oraz martwe drzewa stojące w drzewostanach Bieszczadzkiego 

Parku Narodowego, określono ilościową i jakościową strukturę zespołów grzybów 

wielkoowocnikowych, związanych z rozkładem drewna bukowego (Fagus sylvatica L.). 

Zidentyfikowano 30 gatunków grzybów wielkoowocnikowych, z czego 4 należały do 

gatunków zagrożonych wymarciem. Stwierdzono, że udział ilościowy i gatunkowy 

Macromycetes w drzewostanach bukowych Bieszczadzkiego Parku Narodowego jest ściśle 

skorelowany z odległością od górnej granicy lasu i wzniesieniem nad poziomem morza. 

Ponadto stwierdzono, że martwe buki w niższych partiach drzewostanów występowały na 

powierzchni losowo, w środkowym zasięgu rozmieszczone były regularnie, a wraz ze 

wzrostem wysokości nad poziom morza rozmieszczenie martwych drzew w drzewostanie 

miało charakter skupiskowy. Martwe buki charakteryzował różny stopień rozkładu drewna – 

II i IV w przypadku leżaniny i IV stopień rozkładu drewna w przypadku martwych drzew 

stojących (II.A.5).  

 

3.3. Wpływ czynników środowiskowych na przyrosty radialne drzew 
 
 

W dziedzinie badań wpływu czynników środowiskowych na przyrosty radialne drzew 

analizowałem rolę masowych pojawów szkodliwych owadów foliofgicznych 

w drzewostanach. Wykorzystując metody dendrochronologiczne, specjalizuję się w ocenie 

zmian przyrostu radialnego różnych gatunków drzew pod wpływem defoliacji spowodowanej 

przez szkodniki pierwotne. Przyrosty roczne drzew zależą w głównej mierze od 

zmieniającego się z roku na rok rytmu zmian pogodowych, w tym przede wszystkim od 

temperatury, opadów i usłonecznienia, gdyż czynniki siedliskowe w ciągu życia drzew 

praktycznie nie ulegają zmianom. Gradacje szkodników ze świata owadów, czasem 

pojawiające się kilkakrotnie w trakcie życia drzew, nie tylko zaburzają wspomniany rytm ale 

często mają charakter cykliczny. Dzięki metodom dendrochronologicznym, dysponując 
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informacjami o temperaturze i opadach, z dużym prawdopodobieństwem można wnioskować 

o gradacjach, które miały miejsce w drzewostanach w przeszłości.  

Prowadząc badania w drzewostanach Słowińskiego Parku Narodowego i okolicznych 

drzewostanach Nadleśnictwa Damnica, w latach obejmujących masowe występowanie 

brudnicy mniszki (Lymantria monacha L.), których celem było opracowanie chronologii 

pierścieni drzew sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.), sosny czarnej (P. nigra Arnold) 

i olszy czarnej (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) oraz określenie wpływu czynników 

klimatycznych takich jak średnia miesięczna temperatura powietrza i sumaryczne miesięczne 

opady atmosferyczne na przyrost radialny drzew a także określenie wpływu masowych 

pojawów brudnicy mniszki na szerokość słojów drzew w okresie gradacji szkodnika.  

Przeprowadzone badania potwierdziły pozytywny wpływ wysokiej temperatury 

powietrza w miesiącach zimowych (grudzień, luty i marzec) oraz negatywny wpływ 

temperatury powietrza września roku poprzedzającego przyrost pierśnicy sosen zwyczajnej 

i czarnej. Reakcje przyrostowe drzew na temperaturę miesięcy zimowych i września 

poprzedniego roku były podobne dla obu gatunków sosny. Sosny rosnące na bardziej żyznych 

siedliskach boru mieszanego świeżego wykazały ścisły pozytywny związek między 

szerokością pierścienia drzewa a temperaturą powietrza miesięcy zimowych odwrotnie niż 

u drzew rosnących na ubogim siedlisku boru suchego. Przyrosty radialne olchy czarnej 

charakteryzowały się istotną zależnością między szerokością pierścieni rocznych 

a temperaturami stycznia i maja bieżącego roku. Szerokości pierścieni rocznych sosen i olszy 

czarnej nie były istotnie skorelowane z miesięcznymi sumami opadów zarówno w roku 

poprzedzającym przyrost, jak i w bieżącym roku. Badania wykazały także drastyczny spadek 

szerokości słojów rocznych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.), sosny czarnej (P. nigra 

Arnold) oraz olszy czarnej (Alnus glutinosa Gaertn.) w latach 1981-1983 spowodowany 

masowymi żerami brudnicy mniszki. Na podstawie opracowanych chronologii dla tych drzew 

wykazano, że do podobnych incydentów dochodziło również w ich przeszłości. Stwierdzono 

również, że olcha czarna nie była atakowana przez wspomnianego polifaga. Opady miesiąca 

lipca dla obu gatunków sosen były pozytywnie skorelowane z ich przyrostem radialnym 

podczas gradacji L. monacha. Badając wpływ żerów brudnicy mniszki na przyrost sosen 

zwyczajnej i czarnej rosnących na siedliskach boru suchego i boru świeżego, stwierdzono 

statystycznie istotną zależność wpływu żerów L. monach na obniżenie przyrostów radialnych 
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drzew, niemniej większy spadek szerokości słojów rocznych wystąpił u drzew na siedlisku 

boru mieszanego świeżego (II.D.I.11; II.D.I.13; II.D.I.15).  

Anomalie pogodowe ostatnich lat, a w szczególności łagodne zimy i wyjątkowo ciepłe 

wiosny stają się przyczyną masowych pojawów owadów, które w innych warunkach nie 

osiągają tak znacznej liczebności. Przykładem podobnych badań były opracowania dotyczące 

kolejnych przedstawicieli ze strony owadów oraz pasożytniczych roślin i grzybów. Takim 

pojawem ze strony owadów foliofagicznych jest Aphrophora salicis Goeze, przedstawiciel 

rodziny pienikowatych (Cercopidae), występujący okresowo masowo wiosną na wierzbie 

Salix sp. Owady uszkadzają młode pędy wierzb i powodują masowe wyciekanie soków 

z nakłuwanych przez owady pędów. Zjawisko wycieku soków może trwać nawet kilka 

tygodni, powodując osłabienie zaatakowanych wierzb (II.D.I.5). Intensywne żery foliofagów 

zapisują się w postaci depresji przyrostowych, które, w odróżnieniu od zmian 

spowodowanych czynnikami abiotycznymi, mogą utrzymywać się dłużej i mieć specyficzny 

przebieg. Badając szerokość słojów rocznych można określić początek gradacji, która miała 

miejsce w przeszłości, jej przebieg i koniec oraz opisać reakcje drzew oraz określić straty 

w przyroście ich masy. Podejmując badania związane z wpływem gradacji szkodliwych 

owadów na przyrosty pierśnicowe drzew stwierdzono, że żery gąsienic inwazyjnego w Polsce 

gatunku foliofaga pochodzącego z Bałkanów, Cameraria ohridella Deschka & Dimić, 

znacząco wpływały na zmniejszenie się przyrostów kasztanowca białego (II.A.1).  

Badając wpływ innych czynników środowiskowych na przyrost radialny drzew 

analizowałem nasilający się w ostatnich latach problem masowego opanowywania drzew 

przez jemiołę pospolitą (Viscum album L.). Celem przeprowadzonych badań było ustalenie 

czy zasiedlenie jodeł przez jemiołę pospolitą jodłową odgrywa istotną rolę w kształtowaniu 

się szerokości odkładanych przez drzewo przyrostów rocznych oraz czy stopień 

zainfekowania Abies alba Mill. półpasożytem znajdzie odzwierciedlenie w jej chronologii 

słojów rocznych. Badając drzewostany jodłowe z leśnictwa Kostrza, w Nadleśnictwie 

Limanowa, opanowane w różnym stopniu przez półpasożyta Viscum album ssp. abietis 

(Wiesb.) Janch.  stwierdziłem, że małe nasilenie obecności jemioły (klasa 1) w koronach jodeł 

nie wpływało istotnie na szerokość rocznych pierścieni drewna, niemniej jednak, silniejsze 

opanowanie przez jemiołę (klasa 2 i 3) drzew powodowało istotne zwężenie przyrostów 

rocznych jodły, zwłaszcza w jej wieku dojrzałym. Jemioła w czasie niedoborów wody, 

ze względu na jej silną transpirację, może przyczyniać się także do zamierania drzew 
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(II.D.I.22). Negatywny wpływ na szerokość rocznych pierścieni drewna wykazano również 

w przypadku obecności na jodle grzyba Melampsorella caryophyllacearum (DC.) J. Schröt., 

który powoduje „czarcie miotły” w koronach drzew i raki drzewne na strzałach. Wpływ rdzy 

jodły i goździkowatych na przyrosty radialne jodeł szczególnie silnie zaznaczył się u drzew 

starszych (powyżej 48 roku życia) powodując zmniejszenie się szerokości słojów rocznych 

nawet o 24% w porównaniu do drzew wolnych od patogenu. W młodszym wieku jodeł (do 48 

lat) w przebiegu chronologii słojów rocznych nie zaobserwowano istotnego wpływu grzyba 

na szerokość słojów rocznych (II.D.I.24).  

Zagrożenia drzewostanów może niekiedy być powodowane masowym 

występowaniem awifauny. Prowadząc analizy zmian szerokości słojów rocznych sosen 

zwyczajnych w wieku 120 lat o bonitacji II, rosnących w nadmorskim borze bażynowym 

w Rezerwacie Przyrody Kąty Rybackie (Nadleśnictwo Elbląg), w którym gniazduje 

największa w Polsce kolonia lęgowa kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo L.) oraz 

w otulinie rezerwatu tj. drzewostanie w wieku 126 lat o bonitacji II niezasiedlonym przez 

kormorana (drzewostan referencyjny) stwierdziłem, że z chwilą osiedlenia się kormorana 

w 2003 roku nastąpiła wyraźna, nasilająca się z upływem lat redukcja szerokości słojów 

rocznych. Średnia redukcja przyrostu na grubość u 30 sosen zwyczajnych z gniazdami 

kormoranów, w porównaniu z taką samą liczbą sosen rosnących poza kolonią lęgową sięgnęła 

ponad 57% w okresie 2003-2013. Spadki przyrostu radialnego drzew były następstwem 

bezpośredniego niszczenia koron drzew (pozyskiwanie gałązek do budowy gniazd) oraz 

pośredniego, czyli wpływu przenawożonej odchodami kormoranów gleby na procesy wzrostu 

i rozwoju sosen. Uzyskane różnice były istotne statystycznie (II.D.1.25).  

Zajmowałem się także ekologicznym znaczeniem patogenów ze strony świata 

grzybów i ich wpływem na szerokość odkładanych słojów rocznych. Publikacja  związana 

z tematyką choroby jesionu dotyczyła badań nad wpływem symptomów chorobowych 

obserwowanych w koronach chorych jesionów w postaci przedwczesnego opadu liści oraz 

zamierania szczytowych pędów i gałęzi na szerokość odkładanych słojów rocznych. Takie 

badania prowadziłem w drzewostanach jesionowych Fraxinus excelsior L. z rejonu Puszczy 

Białowieskiej (na terenie Nadleśnictwa Białowieża, leśnictwo Nowe), które zostały uprzednio 

porażone przez Hymenoscyphus fraxineus (anam. Chalara fraxinea). Do badań wytypowano 

drzewa, u których ubytek aparatu asymilacyjnego przewyższał 60%. Stopień defoliacji 

oceniano wzrokowo. Do analiz dendrochronologicznych wybierano tylko osobniki żywe. 
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Wywierty z drzew pobrano na wysokości pierśnicy. Następnie po wykonaniu przekroju 

poprzecznego pierścieni słojów rocznych, pomierzono w celu uzyskania wieloletnich ciągów 

przyrostowych. Negatywny wpływ patogenu H. fraxineus (anam. Chalara fraxinea) 

potwierdzono metodami dendrochronologicznymi. Przeprowadzone analizy statystyczne 

wykazały istotny związek pomiędzy spadkiem przyrostu radialnego w ostatnich dwóch 

dekadach życia jesionów wyniosłych, co pokrywa się z potwierdzonym okresem 

występowania choroby jesionów w Polsce. Począwszy od 1989 roku tj. daty stwierdzenia 

występowania H. fraxineus (anam. Chalara fraxinea) w lasach północno –wschodnie Polski, 

w przebiegu bezwzględnie datowanej rzeczywistej chronologii słojów rocznych jesionów 

wyniosłych występował systematyczny spadek szerokości rocznych pierścieni drewna, 

zaś szerokość ostatniego wykształconego słoja rocznego badanych jesionów w 2009 roku 

(0,60 mm) była o 70% niższa niż średnia wieloletnia opracowana dla całego okresu życia 

drzew (II.D.I.16). 

Badania z zakresu wpływu czynników środowiskowych na przyrosty radialne drzew 

prowadziłem w kontekście roli masowych pojawów szkodliwych owadów leśnych i ich 

odzwierciedleniu w przebiegu chronologii słojów rocznych drzew. Niekiedy wpływ 

elementów klimatycznych (np. niskie sumy opadów, wysoka temperatura) mogły przyczyniać 

się do gradacji szkodliwych owadów i rozwoju innych pasożytów. Mając na uwadze 

cykliczność występowania gradacji szkodników pierwotnych oraz możliwość odczytania 

historii wzrostu drzew na podstawie przebiegu zmian szerokości słojów rocznych, 

prowadzone przeze mnie badania z jednej strony stają się przyczynkiem do lepszego poznania 

czynników środowiskowych i elementów klimatycznych sprzyjających masowym pojawom 

szkodników, z drugiej zaś mogą być podstawą opracowania metod przewidywania tak 

ważnych z gospodarczego punktu widzenia tych zjawisk (II.A.1; II.D.I.11; II.D.I.13). 

 

3.4. Omówienie innych aktywności naukowo-badawczych  
 

Kolejną aktywnością naukową, związaną z zastosowaniem analiz 

dendrochronologicznych prowadzoną we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych 

w Krakowie były badania z zakresu datowania obiektów sztuki i architektury drewnianej 

i sakralnej przy wykorzystaniu metod dendrochronologicznych oraz na podstawie badań 

anatomicznych drewna. Przeprowadzone badania pozwoliły na określenie daty pochodzenia 
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zabytkowego obrazu z przedstawieniem „Koła Różańcowego”, będącego własnością 

klasztoru OO. Dominikanów w Krakowie.  Oznaczenie przynależności gatunkowej drewna 

podobrazia oraz analizy dendrochronologiczne metodą „cross dating" wykazały, iż omawiane 

dzieło nieznanego autora powstało nie wcześniej niż w 1481 roku i pochodzi prawdopodobnie 

z początku XVI wieku (II.K.20).  

Analizy makro- i mikroskopowe drewna posłużyły także do identyfikacji gatunkowej 

drewna rekonstruowanej zabytkowej drewnianej strzelnicy garnizonowej w Krakowie 

(II.K.24) oraz do określenia prawdopodobnej daty upadku meteorytu, którego fragment 

znaleziono w korzeniu z rezerwatu przyrody „Meteoryt Morasko”. Stwierdzono na podstawie 

makro i mikroskopowej analizy drewna, że fragment korzenia, w którym utkwił meteoryt 

należał do modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.). Analizując zmiany na przekroju 

poprzecznym drewna wykazano, że fragment meteorytu musiał uderzyć w korzeń w trakcie 

życia drzewa, co świadczy, że wydarzenie to nie mogło wystąpić wcześniej niż kilkaset (200-

300) lat temu (II.D.I.14; II.D.I.21; II.K.8).  

W ramach przygotowywania wniosków o dofinansowanie badań przez Konsorcjum 

AKCENT Małopolska, opracowano wskazania dla plantacji wierzb szybkorosnących 

prowadzonych w celach pozyskiwania łatwo odtwarzalnej energii, z wykazaniem korzyści 

i trudności prowadzenia takich plantacji (II.D.I.12). 

Wspólnym elementem dla prezentowanych nowych lub kontynuowanych badań są 

perspektywy globalnych zmian klimatycznych i reakcja na nie poszczególnych elementów 

ekosystemu leśnego oraz przewidywane aspekty praktyczne wynikające z tych zmian 

w odniesieniu do ochrony i zarządzania ekosystemami leśnymi. 

Coraz większą rolę w badaniach odgrywa rozpoznanie i wykorzystanie naturalnych 

mechanizmów dynamiki ekosystemu leśnego, jako przeciwdziałanie nasilającym się zarówno 

naturalnym, jak i antropogenicznym zaburzeniom. Istotnym jest umiejętne wykorzystanie tej 

wiedzy w gospodarce leśnej, w tym szczególnie w szeroko pojętej ochronie lasu. Zaburzenia 

klimatyczne znajdują zastosowanie w formułowaniu nowych i kontynuowanych 

zagadnieniach badawczych z uwzględnieniem postulatów ekologii i zrównoważonego 

rozwoju (II.D.1.23). 
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4. Omówienie działalności dydaktycznej i organizacyjnej 

 
Od momentu podjęcia pracy na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego 

im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (1 lutego 1995 roku) prowadziłem ćwiczenia laboratoryjne 

z uczestnikami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych magisterskich 

i dwustopniowych inżynierskich na kierunku Gospodarka leśna z przedmiotu „Ochrona lasu” 

oraz na studiach dwustopniowych magisterskich na kierunku Gospodarka leśna z przedmiotu 

„Ochrona ekosystemów leśnych” i na kierunku Ochrona zasobów leśnych z przedmiotu 

„Kompleksowa ochrona lasu”. Prowadziłem także zajęcia kameralne i terenowe na kierunku 

Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym z przedmiotu „Antropopresja w środowisku 

przyrodniczym”.  

W roku akademickim 2016-2018 byłem autorem programu w języku polskim 

i angielskim i koordynatorem kursu „Dendrochronologiczne datowanie obiektów sztuki 

i architektury drewnianej” („Tree-ring dating of wooden art and architecture”) w ramach 

prowadzonego przeze mnie elektywu (wykłady, ćwiczenia laboratoryjne oraz ćwiczenia 

terenowe) dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych specjalności Gospodarka 

leśna i stacjonarnych specjalności Ochrona zasobów leśnych.  

Prowadziłem seminaria dyplomowe dla studentów studiów stacjonarnych 

i niestacjonarnych oraz byłem opiekunem studentów i promotorem 70 prac inżynierskich, 

i promotorem 50 prac magisterskich, które zakończyły się pozytywnie obroną. Ponadto byłem 

recenzentem 57 prac inżynierskich.  

W latach 2014-2015 byłem opiekunem naukowym studenta z Politechniki Madryckiej, 

Hiszpania, którego temat pracy dyplomowej dotyczył badań: "Investigation on tree ring 

radioactivity of Scots pine (Pinus sylvestris L.) from area of Chernobyl, before and after 

power station dissaster in 1986". Praca została obroniona na Politechnice Madryckiej. 

W trakcie prowadzenia zajęć dydaktycznych wielokrotnie oceniany byłem na 

podstawie anonimowych ankiet studenckich, których ocena zawsze była bardzo wysoka. 

W 2018 roku w ramach przeprowadzonej wśród Studentów Wydziału Leśnego UR 

w Krakowie anonimowej ankiety, po raz pierwszy w historii Wydziału Leśnego jako 

nauczyciel akademicki uzyskałem najwyższą możliwą ocenę (6,0) za działalność 

dydaktyczną. 

W roku 2013, decyzją Rady Wydziału Leśnego, zostałem powołany na promotora 

pomocniczego oraz członka Komisji egzaminów doktorskich mgr inż. Jarosława Bielana, 
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którego rozprawa doktorska dotyczyła "Wpływu wybranych elementów mikroklimatu na 

śmiertelność poszczególnych stadiów rozwojowych rytownika pospolitego Pityogenes 

chalcographus (L.) w okresie zimy” i zakończyła się pozytywną obroną oraz nadaniem 

stopnia naukowego z dyscypliny ochrona lasu w dziedzinie nauki leśne - leśnictwo w dniu 

7 listopada 2018 roku. Byłem także protokolantem tej i 4 innych obron pac doktorskich na 

Wydziale Leśnym UR w Krakowie.  

W ramach starań Wydziału Leśnego dotyczących powołania nowych kierunków 

studiów uczestniczyłem w opracowaniu programów nauczania dla nowo powstałej 

specjalności na kierunku leśnictwo - Ochrona Zasobów Leśnych oraz programu nauczania 

przedmiotu „Korozja biologiczna w budownictwie i architekturze drewnianej” i „Drewno 

zabytkowe, jego ochrona i konserwacja” na nowo powoływanym kierunku studiów - 

Przetwórstwo drewna. Opracowałem program 10- dniowego kursu dla Studentów 

zagranicznych z przedmiotów „Forest protection” oraz „Dendrochronology”. Zgłosiłem 

i opracowałem program nauczania dla studentów zagranicznych studiów stacjonarnych, 

w języku angielskim, z przedmiotu "Forest protection". W 2019 roku w związku 

z uruchomieniem na Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja Unijnego Projektu 

„Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie” 

POWR.03.05.00-00-z222/17 wspólnie prowadzę zajęcia kameralne, wykłady oraz ćwiczenia 

terenowe w języku angielskim z przedmiotu „Protection of forest ecosystems”. 

W ramach popularyzacji nauk leśnych prowadziłem zajęcia kameralne na innych 

kierunkach studiów UR w Krakowie, wygłaszając wykłady na Wydziale Rolniczo-

Ekonomicznym pt. „Gospodarczo-historyczne uwarunkowania zagrożeń antropogenicznych 

ekosystemów leśnych”, „Następstwa przekształceń antropogenicznych w lasach w wyniku 

skażenia środowiska, pożarów, turystyki i rekreacji”, „Gospodarczo-historyczne 

uwarunkowania zagrożeń antropogenicznych leśnych ekosystemów Polski i Europy i ich 

następstwa”, „Metody postępowania ochronnego w labilnych ekosystemach leśnych”. 

Ponadto prowadziłem wykłady „Odporność na szkodotwórcze czynniki abiotyczne upraw 

plantacyjnych”, które wygłosiłem na IV i VI zjeździe Podyplomowego Studium „Plantacyjna 

uprawa drzew i krzewów szybkorosnących” - Akademia Rolnicza Wydział Leśny, Kraków. 

W ramach popularyzacji szeroko rozumianej wiedzy leśnej podjąłem współpracę 

z Wydziałem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Kierunek Malarstwo Akademii Sztuk 

Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, gdzie wraz z absolwentem tej uczelni 

przeprowadziłem - Dendrochronologiczne datowanie deski jodłowej (Abies alba Mill.) 
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pochodzącej z podobrazia dzieła nieznanego mistrza z terenu Niemiec, wykonanego 

w technice temperowej, przedstawienie: „Tablica Różańcowa” oraz - Dendrochronologiczne 

datowanie jodłowych (Abies alba Mill.) belek stropowych pokrytych kołtrynami 

pochodzących z kamienicy mieszczańskiej przy ul. Dominikańskiej 1 w Krakowie, których 

właścicielem jest Klasztor OO. Dominikanów w Krakowie. Podjąłem także współpracę 

z Muzeum Narodowym w Krakowie, którego efektem była próba datowania Ikonostasów 

eksponowanych na wystawie w Pałacu Biskupim (Erazma Ciołka) przy ulicy Kanoniczej 

w Krakowie. 

Uczestniczyłem także w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych 

konferencji naukowych takich jak: Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Rola i udział 

owadów w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych" (13-14 września 2012 r.) Wydział Leśny 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Międzynarodowej Jubileuszowej 

Konferencji z okazji Jubileuszu pracy zawodowej Prof. dr hab. Małgorzaty Skrzypczyńskiej 

i Prof. dr hab. Jerzego Starzyka zorganizowanej przez Katedrę Ochrony Lasu, Entomologii 

i Klimatologii Leśnej UR w Krakowie, (6-7 października 2012 r.), Obchodów 60. lecia UR 

w Krakowie - Senacka Komisja ds. Obchodów 60. lecia UR w Krakowie (2012 r.). Byłem 

także członkiem komitetu organizacyjnego Festiwalu Nauki w Krakowie pt." Z nauką przez 

wieki", (21-24 maja 2014 r.). 

W ramach swojej działalności naukowej w 2007 r. uzyskałem Stypendium przyznane 

przez Rektora AR Krakowie na badania pt. "Wpływ gradacji osnui gwiaździstej (Acantholyda 

posticalis (Matsumura)) i czerwonogłowej (Acantholyda erythrocephala L.) na przyrost 

radialny sosny pospolitej” oraz w tym samym roku, Nagrodę indywidualną III stopnia 

Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie za wybitne osiągnięcia 

w dziedzinie organizacyjnej. Otrzymałem też nagrodę jubileuszową z okazji 20-lecia pracy 

zawodowej w Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie.  

Z ramienia Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie i Wydziału Leśnego 

zostałem wybrany w 2004 r. na uczelnianego przedstawiciela w pracach konsorcjum 

AKCENT Małopolska, w skład którego weszły także Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakwie, Politechnika Krakowska  

im. T. Kościuszki w Krakowie. W ramach konsorcjum ze strony AR w Krakowie byłem 

koordynatorem i wykonawcą prac w ramach międzyuczelnianej współpracy krakowskich 

Uczelni Wyższych mających na celu zawiązanie konsorcjum oraz przygotowanie projektów 

badawczych w ramach projektu „Technologia plantacyjnej produkcji biomasy drzew 
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i krzewów szybkorosnących dla potrzeb energetycznych” i „Projekt inwestycji budowy 

Centrum Energii Odnawialnych „Polanka Hallera” w Polance Hallera, gmina Skawina 

wniosków do Ministerstwa o ich finansowanie. 

W ramach ogłoszonego w 2006 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 

Departamentu Badań na Rzecz Gospodarki konkursu na propozycje tematów kluczowych 

dotyczących badań i rozwoju – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 

zgłoszony w imieniu AR temat badawczy „Produkcja i przetwarzanie biomasy dla celów 

energetycznych na plantacjach drzew i krzewów szybkorosnących” został wybrany spośród 

kilkuset nadesłanych z Polski poprzez Interdyscyplinarny Zespół ds. oceny Projektów 

Kluczowych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zaopiniowany pozytywnie 

w Departamencie Badań na Rzecz Gospodarki. 

O moim zaangażowaniu we współpracę ze światem biznesu świadczy sprawowana 

przeze mnie funkcja koordynatora w Polsce 5. letniego Polsko - Austiackiego projektu 

badawczego "BarBeWit” oraz autorstwo i współautorstwo 52 ekspertyz i 13 opracowań 

naukowych i inwentaryzacji zieleni w tym na zamówienie podmiotów administracji 

samorządowej oraz podmiotów gospodarczych i jednostek naukowo-dydaktycznych. 

Jestem członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, 

w sekcji leśnictwo (od 1 stycznia 1993) i od 3 marca 2009 roku, rzeczoznawcą SITLiD 

w specjalności leśnictwo, ochrona lasu. Pełniąc różne funkcje w Stowarzyszeniu w latach 

2010-2014 byłem Sekretarzem Koła SITLiD przy Wydziale Leśnym UR w Krakowie, 

w latach 2010-2013 Zastępcą Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego ZO Kraków SITLiD 

w Krakowie oraz sprawozdawcą (2012-2013). W 2014 roku zostałem powołany na Sekretarza 

Koła Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa przy Wydziale 

Leśnym UR w Krakowie na kadencję 2014-2017 oraz na Członka komitetu organizacyjnego 

i Kierownika Komisji Skrutacyjnej w ramach odbywających się w dniu 7 marca 2014 roku 

XXII Walnego Zjazdu Delegatów Kół Zarządu Oddziału SITLiD w Krakowie przy Kole 

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa przy Wydziale Leśnym 

UR w Krakowie. 

W czasie dotychczasowej pracy na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego 

w Krakowie pełniłem szereg funkcji organizacyjnych: brałem coroczny czynny udział 

w rekrutacji studentów na pierwszy rok studiów na Wydziale Leśnym AR w Krakowie (1999-

2004); byłem odpowiedzialny za sporządzanie cosemestralnego rozkładu zajęć 
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dydaktycznych dla jednolitych magisterskich oraz inżynierskich i uzupełniających 

niestacjonarnych studiów magisterskich na Wydziale Leśnym AR w Krakowie (1999-2005). 

Pełniłem funkcję członka Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dla studiów niestacjonarnych 

(2005-2009); członka Wydziałowej Komisji ds. Pracowników Naukowo-Technicznych 

(2008-2012); członka posiedzeń Senackich, Uczelnianych Komisji ds. Nauki w ramach 

ewaluacji wniosków Uczelnianych o przyznanie dotacji celowej na zakup aparatury (2008-

2012); członka Wydziałowej Komisji ds. Nauki Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego 

w Krakowie (2008-2012); członka Rady Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego 

w Krakowie (2008-2018); członka Komisji Skrutacyjnej Rady Wydziału Leśnego 

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (2008-2018); członka Wydziałowej Komisji 

ds. Elektronicznego porównywania prac dyplomowych magisterskich, licencjackich 

i inżynierskich przy wykorzystaniu serwisu internetowego Plagiat.pl (2009-2015), zaś w roku 

2014 zostałem powołany na Wydziałowego operatora systemu plagiatowego kontroli 

oryginalności studenckich prac dyplomowych (oceniłem 131 prac dyplomowych). W latach 

2012-2017 pełniłem funkcję przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Rady Wydziału 

Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Zostałem także powołany na Członka 

Komisji ds. zaliczenia praktyk zawodowych Studentów I - III roku na Wydziale Leśnym 

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na okres 2014-2020 r.. 

W roku 2016, jako reprezentant pracowników Wydziału Leśnego UR w Krakowie 

z grupy adiunktów i asystentów, zostałem wybrany na elektora, do wzięcia udziału 

w wyborach na Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. 

W trakcie dotychczasowej pracy zawodowej przygotowałem szereg wniosków oraz projektów 

badawczych do KBN, NCN i innych, zaś w ramach współpracy z podmiotami gospodarczymi 

nawiązałem w 2014 roku współpracę z firmą MERA Sp. z o. o. w Warszawie, której celem 

było podjęcie badań nad charakterystyką termiczną otoczenia pułapek feromonowych 

stosowanych do odłowu korników oraz w tym samym roku z firmą EMAG Polska Sp. z o. o. 

w Juszczynie, której celem było podjęcie badań z wykorzystaniem urządzeń firmy EMAG 

nad obecnością u kornika drukarza pasożytów i owadów foretycznych (badania w toku). 

Począwszy od 1997 roku prowadzę stronę internetową dla Studentów Wydziału Leśnego UR 

w Krakowie (http://www.cyf-kr.edu.pl/~rlbednar). 
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5. Wskaźniki wartościujące dorobek i osiągnięcia naukowe 

 

Jestem autorem lub współautorem 36 prac, w tym 5 prac opublikowanych przed 

uzyskaniem stopnia doktora. Mój dorobek naukowy składa się z 10 prac notowanych w bazie 

Web of Science (w tym 10 po uzyskaniu tytułu doktora), 25 artykułów w materiałach 

konferencyjnych międzynarodowych i krajowych oraz czasopismach bez współczynnika 

wpływu (w tym 20 po uzyskaniu stopnia doktora), 1 monografii, 26 opracowań o charakterze 

dokumentacji naukowych prac badawczych i ekspertyz na zlecenie jednostek samorządu 

terytorialnego, przedsiębiorstw państwowych, jednostek naukowo-dydaktycznych i innych 

podmiotów gospodarczych.  

Sumaryczna liczba punktów MNiSW za te prace, zgodnie z rokiem wydania, wynosi 

353 (w tym 338 po uzyskaniu stopnia doktora). Sumaryczny Impact Factor za prace 

w czasopismach notowanych w bazie Web of Science, według listy Journal Citation Reports 

zgodnie z rokiem wydania, wynosi 7,243 (w tym 7,243 po uzyskaniu stopnia doktora). Liczba 

punktów MNiSW za prace ze współczynnikiem wpływu (Impact Factor) wynosi 190.  

Całkowita liczba cytowań prac według bazy Web of Science jest równa 10, a indeks Hirscha 

wynosi 4 (stan na dzień 27.03.2019 r.). Liczba cytowań według bazy Google Schoolar wynosi 

81, a indeks Hirscha 4.  

Większość moich opublikowanych prac ukazało się w języku angielskim, 

w czasopismach międzynarodowych, takich jak: European Journal of Remote Sensing, 

European Journal of Forest Research, Journal of the Entomological Research, Applied 

Ecology and Environmental Research, Journal of Forest Research, Entomologia Generalis, 

European Journal of Plant Pathology, Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. 

Pozostałe prace w języku polskim zostały wydane w: Sylwan, Acta Scientiarum Polonorum 

Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, Acta Societatis Metheoriticae Polonorum, 

Acta Agraria et Silvestria series Silvestris, Episteme, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego 

w Krakowie, ponadto w czasopiśmie Las Polski, Wszechświat i Czysta Energia. 

Szereg prac mojego autorstwa i współautorstwa (26) było prezentowane i publikowane 

w materiałach konferencyjnych i zjazdowych na konferencjach międzynarodowych 

i krajowych. Jestem autorem i współautorem 17 posterów.  

W trakcie dotychczasowej pracy zawodowej brałem udział w 5 projektach naukowych, 

z czego jeden raz w ramach wewnętrznych trybów konkursowych w Uniwersytecie 

Rolniczym (w charakterze kierownika i wykonawcy) oraz dwukrotnie w grantach 




