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4. Ogólna charakterystyka dorobku naukowego 

Moje główne zainteresowana naukowe obejmują trzy kierunki badań: 

1. Podstawowy kierunek moich badań koncentruje się wokół relacji zachodzących pomiędzy glebą  

a roślinami w ekosystemach leśnych silnie zanieczyszczonych wybranymi pierwiastkami śladowymi. 

Pierwsze wyniki badań z tego zakresu opublikowałem w 2010 roku, od tego czasu ciągle rozwijam 

badania w tym kierunku. W obrębie tego nurtu prowadzę badania związane ze wskazaniem wielkości 

koncentracji pierwiastków metalicznych w składowych poszczególnych warstw ekosystemów 

leśnych oraz zależności pomiędzy akumulacją metali w składowych ekosystemu a odległością od 

głównego źródła zanieczyszczeń. Poza bioakumulacją określam wpływ kumulacji pierwiastków 

śladowych w glebach na życie mikroorganizmów i aktywność enzymatyczną gleb. Określam 

zdolność przystosowania się wybranych gatunków roślin do wysokiego zanieczyszczenia 

pierwiastkami metalicznymi. W swoich badaniach poruszam również problem zanieczyszczenia 

pierwiastkami śladowymi miejskich terenów zieleni. W badaniach wykorzystuję techniki 

geoinformatyczne w celu lepszego zrozumienia i zaprezentowania problemu, jakim jest skażenie 

środowiska leśnego. Prowadzę również badania nad wyborem roślin, które w ekosystemach leśnych 

mogą pełnić rolę bioindykatorów zanieczyszczeń lub mogą służyć w fitoremadiacji takich terenów. 

2. Bardzo ważnym kierunkiem moich badań naukowych są zagadnienia związane z rekultywacją 

leśną. Zagadnienia rozwijane przeze mnie to: poszukiwanie właściwych metody rekultywacji leśnej 

oraz metod oceny warunków siedliskowych na obiektach pogórniczych rekultywowanych dla 

leśnictwa. Do badań realizowanych w tym kierunku należy również zaliczyć monitorowanie procesu 

rekultywacji leśnej, a w tym szczególnie: kształtowanie się inicjalnych gleb w nowych ekosystemach 

leśnych, charakterystykę drzew i drzewostanów na terenach rekultywowanych oraz jakość 

powstającego tam surowca drzewnego. Prowadzę badania w ekosystemach leśnych znajdujących się 

w strefie oddziaływania leja depresji wywołanego odkrywkową eksploatacją węgla brunatnego. 

3. Moje zainteresowania naukowe obejmują również badania z zakresu ekologii lasu i ochrony 

przyrody. W tym obszarze badałem m.in.: naturalną regenerację drzewostanów świerkowych  

w Gorczańskim Parku Narodowym, główne przyczyny występowania złomów w drzewostanach 

jodłowych czy możliwość wykorzystania nawozów wytworzonych na bazie węgla brunatnego  

w szkółkarstwie. W badaniach z zakresu ochrony przyrody wskazywaliśmy na nowe stanowiska 

występowania owadów i roślin oraz ich  granice zasięgu. 

Na osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej składa się 67 oryginalnych prac twórczych,  

17 opracowań, projektów i ekspertyz naukowych, a także 30 prezentacji na konferencjach. Przed 

doktoratem opublikowałem 6 prac naukowych, pozostałe 61 prac powstało po doktoracie. Spośród 

opublikowanych prac w języku angielskim ukazało się 28, a 21 prac w czasopismach znajdujących 
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się w bazie Journal Citation Reports: Chemosphere, Communications in Soil Science and Plant 

Analysis, Ecological Engineering, Ecotoxicology and Environmental Safety, Environmental Science 

and Pollution Research, Fresenius Environmental Bulletin, Geodesy and Cartography, Gospodarka 

Surowcami Mineralnymi, iForest – Biogeosciences and Forestry, Journal of Ecological Engineering, 

Journal of Environmental Protection and Ecology, Open Chemistry, Sylwan, Water Air Soil 

Pollution.  

Sumaryczny Impact Factor wszystkich moich publikacji wynosi 27,779. Natomiast 

sumaryczna liczba punktów obliczona na podstawie punktacji MNiSW (zgodnie z rokiem wydania 

publikacji) to 592 (wszystkie uzyskane po doktoracie). Indeks Hirsch’a wg Web of Science wynosi 

5, a liczba cytowań 83. 

Uczestniczyłem w 24 konferencjach naukowych (4 przed doktoratem) gdzie wygłosiłem  

13 referatów (w tym 7 na konferencjach międzynarodowych) oraz zaprezentowałem 17 posterów  

(w tym 8 na konferencjach międzynarodowych). Recenzowałem 5 artykułów naukowych, w tym  

3 dla czasopism znajdujących się w bazie JCR: Acta Societatis Botanicorum Poloniae, International 

Journal of Environmental Analytical Chemistry, International Journal of Phytoremediation oraz dla 

czasopism krajowych spoza listy JCR: Folia Folia Pomeranae  Universitatis Technologiae 

Stetinnensis Agricultura, Alimentaria, Piscaria et  Zootechnica, Acta Agraria et Silvestria ser. 

Silvestris. 

Na przełomie 2017 i 2018 roku odbyłem trzymiesięczny staż naukowy w CzechGlobe – 

Global Change Research Institute of the Czech (Czech Republic, Brno). Podczas stażu nawiązałem 

współpracę z prof. dr Otmarem Urbanem oraz innymi pracownikami CzechGlobe, której efektem 

jest do tej pory jedna współautorska praca opublikowana w Water Air Soil Pollution oraz 2 kolejne, 

które aktualnie znajdują się w procesie redakcyjnym. 

Swoją pracę naukową rozwijam poprzez współpracę z licznymi naukowcami z różnych 

jednostek naukowych. Współautorami moich interdyscyplinarnych badań oprócz macierzystej 

jednostki Zakładu Ekologii Lasu i Rekultywacji UR w Krakowie, prezentowanych na konferencjach 

naukowych oraz w publikacjach naukowych, są pracownicy: Gorczańskiego Parku Narodowego, 

Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gleb UR w Krakowie, 

Katedry Melioracji i Kształtowania Środowiska UR w Krakowie, Katedry Kształtowania i Ochrony 

Środowiska AGH w Krakowie, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, Oddziału Kopalni 

Węgla Brunatnego Bełchatów, Zakładu Biometrii i Produkcyjności Lasu UR w Krakowie, Zakładu 

Bioróżnorodności Leśnej UR w Krakowie, Zakładu Gleboznawstwa Leśnego UR w Krakowie, 

Zakładu Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii  Leśnej UR w Krakowie, Zakładu Szczegółowej 

Hodowli Lasu UR w Krakowie, Zakładu Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa UR w 

Krakowie, Zakładu Użytkowania Lasu i Drewna UR w Krakowie.  
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Swoją aktywność naukową rozwijam również poprzez współpracę z instytucjami 

przemysłowymi. W 2013 roku byłem głównym wykonawcą oraz koordynatorem badań, a od 2016 

roku jestem kierownikiem badań długoterminowych realizowanych na zlecenie Kopalnia Węgla 

Brunatnego Bełchatów. Badania te polegają na kompleksowym monitoringu ekosystemów leśnych 

znajdujących się w otoczeniu zakładu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział 

Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów.  

 

Zbiorcze zestawienie dorobku naukowego 

Zbiorcze zestawienie dorobku naukowego z podziałem na poszczególne formy aktywności 

przedstawiono w tabeli (szczegółowy wykaz publikacji naukowych zamieszczony jest w załączniku 

nr 4). 

 

Rodzaj publikacji/aktywności 
Przed doktoratem Po doktoracie Łącznie 

Liczba 
Punkty 

MNiSW* 
Liczba 

Punkty 

MNiSW* 
Liczba 

Punkty 

MNiSW* 

Publikacje w czasopismach znajdujących się w 

bazie Journal Citation Reports 
- - 21 387 21 387 

Publikacje w czasopismach niebędących w 

bazie Journal Citation Reports 
2 - 28 161 30 161 

Rozdziały w monografiach 4 - 12 44 16 44 

Razem 6 - 61 592 67 592 

Razem z pominięciem prac zgłoszonych jako 

osiągnięcie 
6 - 54 476 60 476 

Sumaryczny IF z roku wydania publikacji - 27,779 27,779 

Sumaryczny IF z roku wydania publikacji z 

pominięciem prac zgłoszonych jako 

osiągnięcie 

- 19,774 19,774 

Prezentacje wyników badań na konferencjach 

międzynarodowych i krajowych 
4 - 26 - 30 - 

Ekspertyzy i dokumentacje prac badawczych 2 - 15 - 17 - 

Artykuły popularnonaukowe - - 2 - 2 - 

Recenzje artykułów naukowych - - 5 - 5 - 

*Liczba punktów obliczona wg listy czasopism punktowanych w roku opublikowania artykułu  
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5. 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. 

2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.): 

a) Tytuł osiągnięcia naukowego: 

Relacje zachodzące pomiędzy glebą a roślinami i grzybami w ekosystemach leśnych będących pod 

silną presją zanieczyszczeń wybranymi pierwiastkami śladowymi 

 

 

b) Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego 

Lp. Dane bibliograficzne artykułu Impact 

Factor  
(w roku 

publikacji) 

Liczba 

punktów 
(wg MNiSW 

w roku 

publikacji) 

Po doktoracie 

H1 Pająk M., Jasik M. 2011. Heavy metal (Zn, Pb, Cd) concentration 

in soil and moss (Pleurozium schreberii) in the Brynica district, 

southern Poland. iForest – Biogeosciences and Forestry, 4: 176-

180. 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu prac, 

sformułowaniu koncepcji pracy, kierowaniu badaniami, współudziale w 

wykonaniu prac terenowych i zebraniu danych, analizie statystycznej, 

opracowaniu wyników, interpretacji wyników oraz napisaniu 

manuskryptu i udzieleniu odpowiedzi na recenzje. Mój udział w 

powstaniu tej pracy wynosił 90%.  

 

0,507 

 

2 

H2 Pająk M., Jasik M. 2012. Zawartość cynku, kadmu i ołowiu w 

owocach borówki czarnej (Vaccinium myrtillus L.) rosnącej w 

lasach Nadleśnictwa Świerklaniec. Sylwan, 156(3): 233-240.  
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu prac, 

sformułowaniu koncepcji pracy, kierowaniu badaniami, współudziale w 

wykonaniu prac terenowych i zebraniu danych, analizie statystycznej, 

opracowaniu wyników, interpretacji wyników oraz napisaniu 

manuskryptu i udzieleniu odpowiedzi na recenzje. Mój udział w 

powstaniu tej pracy wynosił 90%. 

 

0,263 

 

15 

H3 Pająk M., Cygan A., Bilański P., Kołodziej Z. 2015. Growth and 

Development of the Scots Pine (Pinus sylvestris L.) in Forest 

Environments Strongly Polluted with Heavy Metals. Journal of 

Environmental Protection and Ecology, 16(2): 620-629.  
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu prac, 

sformułowaniu koncepcji pracy, kierowaniu badaniami, współudziale w 

wykonaniu prac terenowych i zebraniu danych, analizie statystycznej, 

opracowaniu wyników, interpretacji wyników oraz napisaniu 

manuskryptu i udzieleniu odpowiedzi na recenzje. Mój udział w 

powstaniu tej pracy wynosił 80%. 

 

0,734 

 

15 

H4 Pająk M., Gąsiorek M., Cygan A., Wanic T., 2015. 

Concentrations of Cd, Pb and Zn in the top layer of soil and 

needles of Scots pine (Pinus sylvestris L.): a case study of two 

extremely different conditions of the forest environment in Poland. 

Fresenius Environmental Bulletin, 24(1): 71-76. 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu prac, 

sformułowaniu koncepcji pracy, kierowaniu badaniami, współudziale w 

wykonaniu prac terenowych i zebraniu danych, analizie statystycznej, 

opracowaniu wyników, interpretacji wyników oraz napisaniu 

manuskryptu i udzieleniu odpowiedzi na recenzje. Mój udział w 

powstaniu tej pracy wynosił 80%. 

 

0,372 

 

15 
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H5 Pająk M. 2016. Zawartość cynku, ołowiu i kadmu w podgrzybku 

brunatnym (Xerocomus badius (Fr.) E.) zebranym w silnie 

zanieczyszczonym kompleksie leśnym. Inżynieria Ekologiczna 

Vol. 49: 221–226.   
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu prac, 

sformułowaniu koncepcji pracy, kierowaniu badaniami, wykonaniu prac 

terenowych i zebraniu danych, analizie statystycznej, opracowaniu 

wyników, interpretacji wyników oraz napisaniu manuskryptu i udzieleniu 

odpowiedzi na recenzje. Mój udział w powstaniu pracy wynosi 100%. 

 

- 

 

9 

H6 Pająk M., Błońska E., Frąc M., Oszust K. 2016. Functional 

Diversity and Microbial Activity of Forest Soils that Are Heavily 

Contaminated by Lead and Zinc. Water Air Soil Pollution (2016): 

227-348.   
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu prac, 

sformułowaniu koncepcji pracy, kierowaniu badaniami, współudziale w 

wykonaniu prac terenowych i zebraniu danych, analizie statystycznej, 

opracowaniu wyników, interpretacji wyników oraz napisaniu 

manuskryptu i udzieleniu odpowiedzi na recenzje. Mój udział w 

powstaniu tej pracy wynosił 65%. 

 

1,702 

 

25 

H7 Pająk M., Halecki W., Gąsiorek M. 2017. Accumulative response 

of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and silver birch (Betula pendula 

Roth) to heavy metals enhanced by Pb-Zn ore mining and 

processing plants: Explicitly spatial considerations of ordinary 

kriging based on a GIS approach. Chemosphere, 168: 851-859.  
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu prac, 

sformułowaniu koncepcji pracy, kierowaniu badaniami, wykonaniu prac 

terenowych i zebraniu danych, współudziale w wykonaniu analizy 

statystycznej, opracowaniu wyników, interpretacji wyników oraz 

napisaniu manuskryptu i udzieleniu odpowiedzi na recenzje. Mój udział 

w powstaniu tej pracy wynosił  80%. 

 

4,427 

 

35 

 Razem: 8,005 116 

 

Oświadczenia współautorów prac wraz z określeniem ich indywidualnego wkładu pracy stanowi 

załącznik nr 6. 

c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz z 

omówieniem ich ewentualnego wykorzystania. 

 

Wprowadzenie 

Pierwiastki śladowe są naturalnym i nieodłącznym elementem środowiska przyrodniczego. 

Obieg i migracja pierwiastków śladowych w naturalnym środowisku przyrodniczym związane są 

głównie z takimi procesami jak: wietrzenie skał, erupcja wulkanów, parowanie oceanów, pożary 

lasów lub procesy glebotwórcze [Kabata-Pendias i Pendias 1999]. Jednak różnorodna działalność 

człowieka powoduje uwalnianie nadmiernych ilości pierwiastków metalicznych do środowiska. Do 

najbardziej istotnych antropogenicznych źródeł zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego 

zaliczamy: górnictwo i hutnictwo metali nieżelaznych, przemysł metalurgiczny i chemiczny, 

składowanie odpadów, stosowanie w wysokich dawkach nawozów mineralnych oraz środków 

ochrony roślin, nawożenie osadami, a także spływy powierzchniowe z dróg o dużym natężeniu ruchu 
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[Kabata-Pendias i Pendias 2001; Ociepa i in. 2008]. Pierwiastki śladowe docierające z tych źródeł 

ulegają rozproszeniu w środowisku przyrodniczym, zanieczyszczają gleby, wody i powietrze. Raz 

wprowadzone do środowiska krążą w nim stale, zmieniając co najwyżej swoją formę. Pierwiastki 

metaliczne charakteryzują się bardzo długim okresem rozkładu, który w glebach może trwać nawet 

kilkaset lat [Grzebisz i in. 2002; Cabała 2009; Moosavi i Zarasvandi 2009]. Zagrożenie ze strony 

pierwiastków metalicznych wynika bezpośrednio z ich przemieszczania się w łańcuchu troficznym 

gleba - roślina - zwierzę - człowiek. Przemieszczanie się metali z gleby do organizmów zwierząt  

i ludzi zachodzi przede wszystkim poprzez rośliny, które są najważniejszym ogniwem łańcucha 

pokarmowego [Mulligan 2005].  

Pierwiastki metaliczne ze względu na stopień zagrożenia dla organizmów żywych można 

podzielić na cztery grupy: 

* o bardzo wysokim stopniu potencjalnego zagrożenia, np. Cd, Hg, Pb, Cu, Zn, 

* o wysokim stopniu potencjalnego zagrożenia, np. Mo, Mn, Fe, 

* o średnim stopniu potencjalnego zagrożenia, np. Ni, Co, 

* o niskim stopniu potencjalnego zagrożenia, np. Sr, Zr [Ociepa i in. 2008].  

Toksyczność ich zależy od koncentracji oraz biochemicznej roli w procesach 

metabolicznych. Jednak takie pierwiastki jak: kadm, ołów i cynk wprowadzane w dużych ilości do 

ekosystemów, stwarzają ryzyko zakłócenia ich równowagi [Kabata - Pendias i Pendias, 1999],  

a nawet zagrażają życiu niektórych organizmów oraz funkcjonowaniu całych ekosystemów [Cabała  

i in. 2008, Dokmeci i in. 2009].  

Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego jest wciąż problemem globalnym, więc 

poznanie relacji zachodzących w ekosystemach leśnych terenów silnie zanieczyszczonych 

pierwiastkami metalicznymi jest bardzo istotne. Ekosystemy leśne pełnią bardzo ważne rolę 

ochronną zabezpieczając otaczające tereny przed dalszym przedostawaniem się zanieczyszczeń  

w środowisku przyrodniczym. Las ma zdolność wyłączania z obiegu, czasem nawet na bardzo długi 

okres pierwiastków śladowych, które ulegają akumulacji w jego komponentach. Nadmierna 

koncentracja pierwiastków metalicznych powoduje destabilizację tego układu, co poza stratami 

gospodarczymi, ma dużo poważniejsze znaczenie w stratach, jakie powstają z pełnienia szeroko 

pojętych pozaprodukcyjnych funkcji lasu [Ciepał 1992]. Opad zanieczyszczeń pod okapem 

drzewostanu jest wyraźnie wyższy niż na powierzchni otwartej [Zwoliński 1995], a o skali problemu 

może świadczyć wielkość kumulacji pierwiastków śladowych w poszczególnych składowych warstw 

ekosystemów leśnych.  

Bardzo często do identyfikacji zanieczyszczeń środowiska leśnego wykorzystywane  

są mchy, które należą do bardzo dokładnych i wrażliwych bioindykatorów [Tyler 1970; Rühling i in. 

1987; Türkan i in. 1995; Grodzińska i in. 1999; Szarek-Łukaszewska i in. 2002; Szczepaniak  

i Biziuk 2003; Dmuchowski i Bytnerowicz 2009]. W Europie Środkowej za najpopularniejsze mchy 

wykorzystywane dla celów biomonitoringu skażenia pierwiastkami metalicznymi uważane są: 
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Pleurozium schreberii i Hylocomnium splendens [Berg i Steinnes 1997; Grodzińska i in. 1999; 

Harmens i in. 2008; Migaszewski i in. 2009].  

Również liście różnych gatunków drzew poprzez akumulację w swoich tkankach np.: 

pierwiastków śladowych są szeroko stosowane jako bioindykatory zanieczyszczenia środowiska 

przyrodniczego [Dmuchowski i Bytnerowicz 1995; Celik i in. 2005; Samecka-Cymerman i in. 2006; 

Gratani i in. 2008; Hu i in. 2014]. Stały się one skuteczną alternatywą dla bardziej typowych metod 

monitorowania, w tym metod wykorzystujących mchy i porosty. Szczególnie igły sosny zwyczajnej 

są często używane do oceny stanu zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego przez pierwiastki 

śladowe [Dmuchowski i Bytnerowicz 1995; Lamppu i Huttunen 2002; Rossini-Oliva i Mingorance 

2004; Parzych i Jonczak 2013; Pietrzykowski i in. 2014]. Podobnie liście brzóz (Betula pendula, 

Betula pubescens i Betula papyrifera) są wykorzystywane w biomonitoringu skażeń środowiska 

przyrodniczego. Liczni autorzy [Brown i Wilkins 1985; Eltrop i in. 1991; Marguí i in. 2007] 

wykazali, że Betula pendula jest bardzo dobrym biomonitorem stanu skażenia środowiska przez 

metale. 

Dziko rosnące grzyby należą do grupy żywności, która szczególnie łatwo przyswaja 

pierwiastki śladowe ze środowiska leśnego. Wielu autorów wskazuje na ich duże zdolności 

bioindykacyjne [Kalač i Svaboda 2000, Falandysz i in. 2001, Falandysz i in. 2002]. Ponadto, wielu 

badaczy zwraca uwagę na fakt, iż grzyby mają zdolność wchłaniania z podłoża i gromadzenia  

w swoich owocnikach licznych pierwiastków śladowych w stężeniach znacznie przekraczających  

te jakie charakteryzują podłoże, na którym wyrosły [Gast i in. 1988; Kalač i Svoboda 2000]. 

Jak podaje Panek [2000] gleby leśne nie mają znacznie zdeformowanej morfologii profilu 

glebowego i bardzo dobrze nadają się do badań nad zanieczyszczeniem pierwiastkami śladowymi.  

W Polsce analizę zawartości pierwiastków śladowych w środowisku glebowym opisało wielu 

autorów [m.in. Zwoliński 1995; 1999; Tokarz i Turzański 1999; Gancarczyk-Gola i Palowski 2005; 

Rusek i in. 2005]. Znaczne zanieczyszczenie gleb ekosystemów leśnych pierwiastkami metalicznymi 

negatywnie wpływa na obieg składników odżywczych, co obniża wzrost, jakość i żywotność drzew 

oraz roślinności runa. Wysoka akumulacja pierwiastków śladowych w glebach leśnych ogranicza 

strukturę gatunkową i ilość mikroorganizmów glebowych oraz ich aktywność metaboliczną [Bååth 

1989; Kandeler i in. 1996; Kupermana i Carreiro 1997; Wyszkowska i Wyszkowski 2003; 

Šmejkalová i in. 2003; Stefanowicz i in. 2008; Sardar i in. 2007]. Jak wskazują Shen i in. [2005] 

aktywność enzymów glebowych: ureazy podobnie jak dehydrogenazy [Brookes 1995] może być 

wykorzystana do oceny zanieczyszczenia gleb pierwiastkami śladowymi.  

Z punktu widzenia funkcjonowania ekosystemów leśnych oraz pełnionych przez nie 

różnorodnych funkcji na terenach znajdujących się pod silną presją zanieczyszczeń metalicznych, 

poza określeniem poziomu kumulacji metali w składowych ekosystemów leśnych, ważne jest 

poznanie relacji zachodzących pomiędzy glebą a wzrastającymi tam roślinami czy grzybami.  
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Celem naukowym podjętych badań było: 

 

 zbadanie wielkości akumulacji wybranych pierwiastków śladowych oraz jej rozkładu 

przestrzennego w poszczególnych elementach składowych badanych warstw 

ekosystemów leśnych [H1, H2, H3, H4, H5, H6 i H7], 

 próba zidentyfikowania głównej drogi przyswajania pierwiastków śladowych przez 

rośliny i wskazania dominującego źródła zanieczyszczeń [H1, H2, H3, H4, H5, H6 i 

H7], 

 analiza relacji zachodzących pomiędzy glebą a roślinami i grzybami na terenach silnie 

zanieczyszczonych wybranymi pierwiastkami śladowymi oraz określenie zróżnicowania 

mikrobiologicznego i aktywności enzymatycznej badanych gleb [H1, H2, H3, H4, H5, 

H6 i H7], 

 określenie wpływu zanieczyszczenia środowiska leśnego wybranymi pierwiastkami 

śladowymi na wzrost, jakość i żywotność sosny zwyczajnej [H3], 

 wskazanie gatunków roślin najbardziej przydatnych w diagnozowaniu zanieczyszczenia 

środowiska leśnego pierwiastkami metalicznymi oraz fitoremediacji takich terenów [H1, 

H2, H3, H4, H6 i H7]. 

 

Teren i obiekt badań 

Wszystkie publikacje przedstawione jako osiągnięcie naukowe łączy nie tylko badanie 

relacji zachodzących pomiędzy glebą a roślinami i grzybami w ekosystemach leśnych znajdujących 

się pod presją zanieczyszczeń pierwiastkami śladowymi ale również teren, na którym były 

realizowane badania. Prace badawcze zamieszczone w publikacjach przedstawionych jako 

osiągnięcie naukowe prowadzono na stałych powierzchniach badawczych, założonych  

w ekosystemach leśnych silnie zanieczyszczonych pierwiastkami śladowymi. Obiekty badawcze 

znajdowały się na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (rejon tarnogórski i olkuski).  

W rejonach tych przez stulecia wydobywano i przerabiano rudy cynkowe-ołowiowe, a obszar ten 

jest uznany za jeden z najbardziej skażonych terenów pierwiastkami śladowymi zarówno w Polsce 

jak i Europie [Krzaklewski 2004, Chrastný 2012, Gruszecka i Wdowin 2013, Ciarkowska i in. 2014]. 

Pierwszy obiekt badawczy stanowiły ekosystemy leśne Nadleśnictwa Świerklaniec, które 

znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu metalurgicznego jakim jest Huta Cynku 

Miasteczko Śląskie (HCMŚ). Na przedmiotowym terenie założono 31 stałych powierzchni 

badawczych o wymiarach 10 x 10 m w regularnej siatce kwadratów 1500 m x 1500 m (ryc. 1). 

Powierzchnie badawcze, na których przeważały gleby bielicowe i wzrastały drzewostany sosnowe 

były usytuowane na północny wschód i wschód od HCMŚ [H1, H2, H5]. 
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Rycina 1. Lokalizacja stałych powierzchni badawczych w Nadleśnictwie Świerklaniec [H5]. 

 

Drugi obiekt badaczy stanowiły ekosystemy leśne położone w Nadleśnictwie Olkusz. Obszar 

badań obejmował tereny leśne oraz objęte sukcesją i rekultywowane wokół osadnika po flotacji rud 

cykowo-ołowiowych Zakładów Górniczo Hutniczych „Bolesław” w Bukownie (ZGH). Obiekt ten 

znajdował się również w bezpośrednim sąsiedztwie huty ZGH „Bolesław” w Bukownie. Środek 

terenu badań stanowił centralny punkt najwyższej części osadnika. Wokół tego punktu, w okręgu  

o promieniu 2000 m, w miejscu przecięcia się linii siatki kwadratów (500 x 500 m) założono 33 stałe 

powierzchnie badawcze (ryc. 2). Na przeważającej części badanego obszaru dominowały gleby 

bielicowe, jedynie w jego zachodniej części występowały gleby o drobniejszym uziarnieniu [H6, 

H7]. Dla zbadania wpływu zanieczyszczenia gleb leśnych pierwiastkami śladowymi na wzrost, 

jakość i witalność sosny zwyczajnej założono w przedmiotowym obszarze 5 dodatkowych 

powierzchni badawczych na glebach bielicowych w 19-letnich drzewostanach sosnowych, które 

znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie osadnika i huty ZGH „Bolesław” w Bukownie [H3,H4]. 
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Rycina 2. Lokalizacja stałych powierzchni badawczych w Nadleśnictwie Olkusz [H6 i H7]. 

 

Metodyka badań terenowych i laboratoryjnych 

W celów oznaczenia koncentracji pierwiastków śladowych w badanych składowych 

poszczególnych warstw ekosystemów leśnych na założonych stałych powierzchniach badawczych  

i powierzchniach kontrolnych zebrano: próbki ścioły, wierzchnich warstw gleb i próbki materiału 

roślinnego (dwuletnie igły sosny zwyczajnej, liście brzozy brodawkowatej, mech rokietnik pospolity 

i owoce borówki czarnej) oraz owocniki podgrzybka brunatnego zgodnie z metodyka, którą 

szczegółowo przedstawiono w załączonych pracach [H1, H2, H3 , H4, H5, H6 i H7].  

Na powierzchniach wykonano również pomiary i oceny drzew i drzewostanów, które posłużyły  

do określenia wzrostu, jakości i witalności sosny zwyczajnej [H5]. W pobranych próbkach gleby,  

po odpowiednim przygotowaniu w laboratorium oznaczono m.in.: pH gleby (metodą 

potencjometryczną), skład granulometryczny (metodą areometryczną), zawartość węgla, azotu  

i siarki (za pomocą analizatora elementarnego Leco typu CNS-2000) i zawartość pierwiastków 

śladowych (przy użyciu spektrofotometru atomowego AA 20 Varian lub techniką spektrometrii 

emisyjnej ze wzbudzeniem plazmowym ICP-AES). Również po odpowiednim przygotowaniu  

w laboratorium w ściole, materiale roślinnym i grzybach oznaczono zawartości pierwiastków  

(przy użyciu spektrofotometru atomowego AA 20 Varian lub techniką spektrometrii emisyjnej  

ze wzbudzeniem plazmowym ICP-AES). Szczegółową metodykę badań laboratoryjnych 

przedstawiono w załączonych pracach [H1, H2, H3 , H4, H5, H6 i H7].  
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Omówienie wyników badań 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w ekosystemach leśnych 

znajdujących się pod presją zanieczyszczeń pierwiastkami śladowymi wszystkie badane składowe 

ekosystemów leśnych charakteryzowały się wysoką koncentracją badanych pierwiastków.  

W glebach, ściole, roślinach i grzybach ekosystemów leśnych znajdujących się w bliskim 

sąsiedztwie HCMŚ wykazano bardzo wysokie zawartości Cd, Pb oraz Zn [H1, H2, H5]. Również w 

glebach, ściole i roślinach wzrastającej w bezpośrednim sąsiedztwie osadnika poflotacyjnego rud 

cynkowo-ołowiowych i huty ZGH „Bolesław” w Bukownie wykazano bardzo wysokie zawartości 

Cd, Pb oraz Zn [H3, H4, H6, H7]. 

Wierzchnie warstwy gleb ekosystemów leśnych, na których założono stałe powierzchnie 

badawcze w sąsiedztwie HCMŚ, zbudowane były w większości z utworów o uziarnieniu piasku 

luźnego lub piasku słabogliniastego. Wartości pH w analizowanej warstwie gleb wahały się od 3,6 

do 4,8 w H2O. Tak niska wartość pH badanych gleb zwiększa zagrożenie ekologiczne ze strony 

pierwiastków śladowych, gdyż jak podają Alloway i Ayres [1999], w środowiskach glebowych 

charakteryzujących się niskimi wartościami pH jony metali stają się bardziej mobilne i dostępne 

biologicznie. Zawartość Cd, Pb i Zn w tej warstwie gleby wynosiła odpowiednio od 0,35 mg·kg
-1

  

do 11,45 mg·kg
-1

 (dla Cd), od 32,05 mg·kg
-1

 do 709,05 mg·kg
-1

 (dla Pb) oraz od 11,06 mg·kg
-1

  

do 524,46 mg·kg
-1

 (dla Zn). Przeprowadzone badania pozwoliły ustalić, że istnieje wyraźna 

odwrotna zależność pomiędzy ilością cynku w glebie a odległością od głównego emitora 

zanieczyszczeń. Wykonane analizy wykazały ponadto istotną dodatnią korelację pomiędzy 

zawartości cynku w glebie a zawartością ołowiu oraz kadmu w glebie [H1].  

Zawartość metali ciężkich w wierzchniej warstwie gleb ekosystemów leśnych znajdujących 

się w bezpośrednim sąsiedztwie osadnika poflotacyjnego rud cynkowo-ołowiowych oraz huty ZGH 

„Bolesław” w Bukownie, charakteryzowała się dużym zróżnicowaniem na poszczególnych 

powierzchniach badawczych. Wykonane analizy statystyczne wykazały związek pomiędzy 

zawartością badanych pierwiastków śladowych w glebie a składem granulometrycznym gleb oraz 

odległością od głównych źródeł emisji metali. Zawartości Cd, Pb i Zn w wierzchniej warstwie gleb 

(o uziarnieniu piasków luźnych, słabogliniastych), oddalonych o 1500 m od osadnika poflotacyjnego 

wynosiły średnio 1,5 mg·kg
-1

 (dla Cd), 107,1 mg·kg
-1

 (dla Pb) oraz 220,8 mg·kg
-1

 (dla Zn). Wraz  

z zmniejszaniem się odległości od osadnika (500 m) średnie zawartości omawianych metali w glebie 

(o uziarnieniu piasków luźnych, słabogliniastych) wzrastały i wynosiły odpowiednio 3,3 mg·kg
-1

 

(dla Cd), 199,2 mg·kg
-1

 (dla Pb) oraz 555,1 mg·kg
-1

 (dla Zn). Natomiast w wierzchnich warstwach 

gleb, w których udział frakcji pyłu i iłu przekraczał 40%, średnie zawartości omawianych metali, 

były znacząco wyższe i wynosiły: 9,7 mg·kg
-1

 (dla Cd), 278,6 mg·kg
-1

 (dla Pb) oraz 960,5 mg·kg
-1

 

(dla Zn). Maksymalne zawartości omawianych metali ciężkich w tych glebach wynosiły aż: 36,1 

mg·kg
-1

 (dla Cd), 2351,2 mg·kg
-1

 (dla Pb) oraz 9036,0 mg·kg
-1

 (dla Zn) i w porównaniu z wtedy 

obowiązującymi normami [Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r.]  
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był wielokrotnie wyższe (dopuszczalna zawartość: 4 mg·kg
-1

 dla Cd, 100 mg·kg
-1

 dla Pb i 300 

mg·kg
-1

 dla Zn) [H6].  

W badanych ekosystemach leśnych najwyższą koncentrację pierwiastki śladowe osiągały  

w warstwie organicznej gleb. Zawartość metali w ściole ekosystemów leśnych, znajdujących się  

w sąsiedztwie HCMŚ wynosiła odpowiednio: dla Cd od 3,30 mg·kg
-1

 do 83,00 mg·kg
-1

, Pb  

od 151,85 mg·kg
-1

 do 2108,35 mg·kg
-1

 oraz Zn od 137,75 mg·kg
-1

 do 2542,00 mg·kg
-1

 [H1, H2, H5]. 

Zdaniem Zwolińskiego [1995] całkowite stężenie metali ciężkich wynoszących > 500 mg·kg
-1

  

w warstwie organicznej gleby leśnej może stanowić poważne zagrożenie dla funkcjonowania 

ekosystemu. W badanych ekosystemach leśnych Nadleśnictwa Świerklaniec aż, w 80% miejsc 

pobierania próbek stwierdzono, że całkowite stężenie Zn, Cd i Pb było znacznie wyższe niż 500 

mg·kg
-1

. Również bardzo wysokie koncentracje omawianych metali odnotowano w ściole terenów 

leśnych, które znajdowały się w bliskim sąsiedztwie osadnika po flotacji rud cynkowo-ołowiowych 

ZGH „Bolesław” w Bukownie. Na powierzchniach badawczych gdzie badano wpływ 

zanieczyszczenia Cd, Pb i Zn gleb leśnych na wzrost, jakość i żywotność sosny zwyczajnej 

zawartość omawianych pierwiastków w ściole wynosiła od 9,7 mg·kg
-1

 do 15,9 mg·kg
-1

 (dla Cd),  

od 364,8 mg·kg
-1

 do 763,0 mg·kg
-1

 (dla Pb) i od 934,8 mg·kg
-1

 do 1503,0 mg·kg
-1

(dla Zn) [H4]. 

Uzyskane wyniki są zgodne z badaniami Zwolińskiego [1999] i Panek [2000], którzy wskazywali,  

że najwyższe koncentracje pierwiastków śladowych w ekosystemach leśnych wykazują warstwy 

organiczne gleb leśnych. Przeprowadzona analiza korelacji zawartości metali ciężkich w poziomach 

organicznych badanych gleb w rejonie oddziaływania HCMŚ wykazała wyraźną zmianę kumulacji 

wszystkich badanych pierwiastków wraz z odległością od głównego emitora zanieczyszczeń.  

Na powierzchniach oddalonych ponad 10 km od HCMŚ stwierdzono 10-krotnie mniej ołowiu, 

niemal 20-krotnie mniej cynku i 25-krotnie mniej kadmu, niż na powierzchniach zlokalizowanych  

do 2,5 km od huty [H1]. 

Niższą koncentrację omawianych pierwiastków śladowych oznaczono w warstwie runa 

badanego ekosystemu leśnego. Zawartość Cd, Pb i Zn w mchu rokietnik pospolity (Pleurozium 

schreberii) wynosiła odpowiednio od 3,90 mg·kg
-1

 do 37,50 mg·kg
-1

 (dla Cd), od 97,80 mg·kg
-1

  

do 856,05 mg·kg
-1

 (dla Pb) i od 75,10 mg·kg
-1

 do 969,10 mg·kg
-1

 (dla Zn). Bardzo wysoka 

koncentracja Cd (> 2 mg·kg
-1

) w tkankach mchu zdaniem Grodzińskiej i in. [1997] wskazuje,  

że badany obszar należy do  najbardziej zanieczyszczonych tym metalem w Polsce. Wysoka 

zawartość Cd, Pb i Zn w mchu  zebranym w badanym terenie była ściśle związana z działalnością 

HCMŚ. Potwierdzały to bardzo wysokie współczynniki korelacji Zn (R = 0,932), Pb (R = 0,895)  

i Cd (R = 0,927) stężenia w/w metali w tkankach mchu z odległości od tego emitora zanieczyszczeń 

metalicznych. Również mapy rozkładu przestrzennego koncentracji pierwiastków śladowych  

w warstwie organicznej gleb przedmiotowego terenu potwierdził, że HCMŚ jest głównym źródłem 

zanieczyszczenia badanych ekosystemów leśnych. Ponadto przeprowadzone badania wykazały 
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bardzo wysoką zależność pomiędzy stężeniem pierwiastków śladowych w tkance mchu a ich 

stężeniem w warstwie organicznej gleb [H1].  

Jak wykazała analiza stężenia zawartości Cd i Pb w owocach borówki czarnej (Vaccinum 

myrtillus), zebranej w rejonie oddziaływania HCMŚ, stężenie Cd i Pb w owocach borówki zbieranej 

w tym terenie przekraczały znacznie obowiązujące wówczas zaleceniami Ministra Zdrowia [Dz. U. z 

2003r. Nr 37 poz. 326, zał. 1]. Dla Cd (0,05 mg·kg
-1

). Były to przekroczenia nawet 20-krotne, a Pb 

(0,20 mg·kg
-1

) niemal 50-krotne. W przeprowadzonych badaniach zaobserwowano zależność 

związaną  z zmniejszenie się zawartości Zn w owocach borówki wraz ze zwiększeniem się 

odległości od emitora zanieczyszczeń oraz ścisłą korelację zawartości Zn w owocach z zawartością 

badanych metali (Cd, Pb i Zn) w ściole. Przeprowadzone badania wykazały też silne powiązania 

zwartości Cd w owocach borówki, a Cd w ściole [H2].  

Badając zawartość pierwiastków śladowych w aparacie asymilacyjnym drzew rosnących  

w ekosystemach leśnych wokół osadnika poflotacyjnego ZGH „Bolesław” testowano przydatność 

dwuletnich igieł sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) oraz liści brzozy brodawkowatej (Betula 

pendula Roth) w biomonitoringu zanieczyszczeń środowiska leśnego. Wyższą zawartością 

pierwiastków śladowych charakteryzowały się  liście brzozy brodawkowatej, gdzie przykładowo 

zawartość Zn wynosiła od 487,5 mg·kg
-1

 do 1494,5 mg·kg
-1

, a Pb od 2,0 mg·kg
-1

 do 63,1 mg·kg
-1

. 

Również igły sosny zwyczajnej charakteryzowały się wysoką zawartością Zn i Pb. Zawartość Zn 

wynosiła od 152,5 mg·kg
-1

 do 409,5 mg·kg
-1

, a Pb od 13,0 mg·kg
-1

 do 166,0 mg·kg
-1

. Kabat-Pendias 

[2009] za naturalną zawartość w igłach sosny zwyczajnej podaje przedział od 10 mg·kg
-1

 do 100  

mg·kg
-1

 (dla Zn) i do 30 mg·kg
-1

 (dla Pb). Wysoka akumulacja Zn (R
2
 = 0.74, p <0.05) i Pb  

(R
2
 = 0,85, p <0,01) w aparacie asymilacyjnym drzew badanego obszaru korelowała ze stężeniami 

tych pierwiastków w wierzchnich warstwach gleb. Co wskazuje, że Pb i Zn w znacznym udziale 

pobierane były przez rośliny z gleby. Jednak nie można wykluczyć, że rośliny pobierały również 

pierwiastki śladowe, które w wyniku suchej lub mokrej depozycji osiadły na aparacie asymilacyjnym 

drzew. Wniosek ten potwierdzały badania geostatystyczne przeprowadzone na badanym terenie. 

Realizowane badania wykazały, że istnieje wyraźna zależność pomiędzy zawartości Zn w igłach 

sosny zwyczajnej a odległością od głównego źródła zanieczyszczeń.  Nasze badania potwierdziły 

wysoką przydatność oznaczenia składu chemicznego w igłach sosny zwyczajnej i liści brzozy 

brodawkowatej w biomonitoringu zanieczyszczeń środowiska leśnego oraz wskazały na możliwość 

wykorzystania brzozy brodawkowatej w fitoremediacji terenów silnie zanieczyszczonych Cd, Pb  

i Zn [H7]. 

W ekosystemach leśnych znajdujących się w sąsiedztwie HCMŚ, pobrano również próbki 

grzybów, które należą do grupy żywności szczególnie łatwo przyswajających pierwiastki śladowe  

ze środowiska i zdaniem wielu autorów charakteryzujących się dużymi zdolnościami 

bioindykacyjnymi [Falandysz i in. 2001; Falandysz i in. 2002]. Oznaczone zawartości Cd i Pb  

w owocnikach podgrzybka brunatnego (Xerocomus badius (Fr.) E.) przekroczyły wielokrotnie 
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dopuszczalne limity zawartości tych pierwiastków śladowych ustalone dla tego rodzaju żywności. 

Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. podaje jako 

wartości graniczne dla zawartości Pb i Cd w grzybach uprawnych, odpowiednio na poziomie 0,30 

mg·kg
-1

 oraz 0,20 mg·kg
-1

 świeżej masy i Cd w grzybach dziko rosnących 1,0 mg·kg
-1

. Średnia 

zawartości Cd, Pb i Zn w owocnikach podgrzybka brunatnego badanych ekosystemów leśnych 

wynosiła odpowiednio 24,7 mg·kg
-1

 (dla Cd), 18,8 mg·kg
-1

 (dla Pb) i 185,6 mg·kg
-1

 (dla Zn). 

Przeprowadzone analizy statystyczne nie wykazały ścisłej zależności pomiędzy zawartością metali  

w podgrzybku brunatnym, a odległością od największego emitora tych zanieczyszczeń w badanym 

terenie. Natomiast analiza wielowymiarowej regresji wykazały dość wysoką zależność pomiędzy 

zawartością Cd w ściole, a Cd w podgrzybku brunatnym (R
2
 = 0,5501, p>0,05) oraz zawartością Pb 

w ściole, a Cd w podgrzybku brunatnym (R
2
 = 0,4996, p>0,05) [H5].  

Ekosystemy leśne, które znajdują się wokół osadnika poflotacyjnego ZGH „Bolesław” 

należą do obszarów o największym zanieczyszczeniu Zn i Pb w Polsce i Europie, co potwierdzają 

również inni autorzy [Krzaklewski i in. 2004; Szarek-Łukaszewska 2009; Chrastný i in. 2012; 

Gruszecka i Wdowin 2013]. Gleby tych ekosystemów, które zawierały więcej drobnych frakcji (iłu i 

pyłu) i były zasobniejsze w węgiel organiczny charakteryzowały się większą ilością 

zakumulowanych metali a co za tym idzie silniejszym zanieczyszczeniem. Wszystkie otrzymane 

wyniki badań mikrobiologicznych wykazały, że zanieczyszczenie pierwiastkami śladowymi miało 

znaczący wpływ na parametry mikrobiologiczne gleby. Aktywność dehydrogenaz wykazywała 

istotny związek z zawartością Cr oraz sumą zawartości Ni i Cr w badanych wierzchnich warstwach 

gleb. Podobne korelacje odnotowano w przypadku aktywności ureazy, która była zależna od łącznej 

zawartości Ni, Cr i Cd w badanych glebach. Przeprowadzone badania wykazały również, że wraz  

z zmniejszaniem odległości od głównego źródła zanieczyszczenia badanego terenu obserwujemy 

wyraźny spadek aktywności mikrobiologicznej w glebach.  

Nowością powyższych badań było wykorzystanie parametrów biochemicznych w ocenie 

gleb zanieczyszczonych pierwiastkami śladowymi. Na podstawie przeprowadzonych badań 

wskazano gleby, w których aktywność mikrobiologiczna została najsilniej ograniczona. Największą 

redukcję aktywności enzymów zaobserwowano w glebach lekkich piaszczystych o zawartości  

Zn > 220 mg·kg
-1

 i zawartości Pb > 100 mg·kg
-1

. Poza aktywnością enzymatyczną, w ocenie 

zanieczyszczonych gleb pierwiastkami śladowymi wykorzystano metodę Biolog EcoPlates. Metoda 

Biolog EcoPlates dostarcza informacji o strukturze populacji mikroorganizmów. Analiza profilu 

metabolicznego  drobnoustrojów pozwoliła wskazać właściwości gleb, które najsilniej determinują 

aktywność mikroorganizmów. Nasze badania potwierdziły silny negatywny wpływ pierwiastków 

śladowych  na aktywność populacji mikroorganizmów glebowych. Dodatkowo ustaliliśmy związek 

uziarnienia z aktywnością mikrobiologiczną badanych gleb. Gleby z wyższą zawartością pyłu i iłu 

pomimo wysokiej akumulacji pierwiastków śladowych wykazywały wyższą aktywność 

mikrobiologiczną w porównaniu do gleb piaszczystych, które zakumulowały wyraźnie mniej 
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zanieczyszczeń metalicznych. Nowatorskim elementem pracy było również ustalenie poziomów 

zawartości Zn i Pb, przy których aktywność mikrobiologiczna zostaje wyraźnie ograniczona [H6].  

Na podstawie badań prowadzonych w 19-letnich drzewostanach sosnowych rosnących  

w rejonie bezpośredniego oddziaływania ZGH „Bolesław” wykazano, że sosna zwyczajna 

wzrastająca w terenach silnie zanieczyszczonych Cd, Pb i Zn charakteryzuje się blisko dwukrotnie 

mniejszą pierśnicą oraz wysokością od 19-letnich sosen w drzewostanie kontrolnym. Miąższość  

19-letnich drzewostanów sosnowych w terenach silnie zanieczyszczonych wyniosła średnio 62,96 

m
3
·ha

-1
, zaś dla drzewostanów kontrolnych była trzykrotnie wyższa. Również pomiar długości igieł 

wykazał zasadnicze różnice pomiędzy badanymi drzewostanami. Igły drugiego rocznika 

drzewostanów sosnowych zlokalizowanych na powierzchni kontrolnej były średnio dwukrotnie 

dłuższe w stosunku do igieł pobranych z sosen wzrastający w rejonie oddziaływania ZGH 

„Bolesław”. Długość igieł drugiego rocznika sosny zwyczajnej wrastającej na badanym terenie była 

silnie skorelowana z zawartość w nich Cd, Pb i Zn oraz zawartość Cd w wierzchniej warstwie gleby. 

Na przedmiotowym terenie przeprowadzono również ocenę jakości i żywotności sosny zwyczajnej 

według zaproponowanych własnych klasyfikacji. Przeprowadzona klasyfikacja dotycząca 

żywotności wykazała, że na badanym terenie dominowały drzewa o obniżonej żywotności (85%), 

które charakteryzowały się mniej rozbudowaną koroną i posiadały tylko dwa roczniki igieł. W pracy 

podkreślono też mało docenianą rolę pełnioną przez ekosystemy leśne wzrastające w rejonie silnego 

zanieczyszczenia pierwiastkami metalicznymi, która polega na zatrzymywaniu zanieczyszczeń 

emitowanych z huty oraz przechwytywaniu pyłów metalicznych pochodzących z osadnika 

poflotacyjnego ZGH „Bolesław” w Bukownie [H3].  

 

 

 

Najważniejsze nowatorskie osiągnięcia przedstawione w osiągnięciu naukowym, stanowiące 

istotny wkład w rozwój nauki: 

 

 potwierdzenie, że badane ekosystemy leśne w pobliżu hut cynku "Miasteczko Śląskie"  

i huta ZGH „Bolesław” w Bukownie należy uznać jako jedne z najbardziej 

zanieczyszczonych obszarów Polski pierwiastkami śladowymi(Cd, Pb i Zn),  

a wymienione zakłady są głównymi emitorami zanieczyszczeń metalicznych  

w badanych rejonach [H1, H2, H3, H4, H5, H6 i H7), 

 wskazanie istotnej zależności pomiędzy akumulacją Zn i Pb w aparacie asymilacyjnym 

drzew a stężeniem tych metali w wierzchniej warstwie gleb oraz zależności pomiędzy 

akumulacją Cd w owocach borówki czarnej, owocnikach podgrzybka brunatnego  

i tkankach mchu rokietnika pospolitego, a stężeniem Cd w ściole [H1, H2, H4, H5 i H7], 
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 wskazanie, że zanieczyszczenia metaliczne na badanych obszarach pobierane są głównie 

przez rośliny z wierzchnich warstw gleb, nie wykluczając jednocześnie pobierania 

zanieczyszczeń docierających do roślin bezpośrednio z powietrza [H4 i H7], 

 określenie  poziomów progowych zawartości Zn i Pb w glebach lekkich, przy których 

aktywność mikrobiologiczna zostaje wyraźnie ograniczona (Zn > 220 mg·kg
-1

  

i zawartości Pb > 100 mg·kg
-1

) [H6],  

 potwierdzenie istnienia związku pomiędzy uziarnieniem gleb a ich aktywnością 

mikrobiologiczną oraz wykazanie, że gleby charakteryzujące się wyższą zawartością 

frakcji pyłu i iłu, pomimo wysokiej akumulacji pierwiastków śladowych, wykazywały 

wyższą aktywność mikrobiologiczną w porównaniu do gleb piaszczystych, które 

zawierały mniej pierwiastków śladowych [H6], 

 wskazanie, że w biomonitoringu skażenia środowiska w ekosystemach leśnych 

znajdujących się pod presją zanieczyszczeń pierwiastkami śladowymi za najbardziej 

przydatne należy uznać mech (Pleurozium schreberii), igły sosny zwyczajnej oraz liście 

brzozy brodawkowatej [H1, H4 i H7], 

 opracowanie autorskiej klasyfikacji dotyczącej jakości i żywotności sosny zwyczajnej 

wzrastającej w ekosystemach leśnych silnie zanieczyszczonych Cd, Pb i Zn [H3], 

 wskazanie, że długość igieł sosny zwyczajnej jest silnie skorelowane z zawartością 

kadmu w wierzchniej warstwie gleb oraz stwierdzenie, że brzoza brodawkowata może 

być wykorzystywana w fitorenedjacji obszarów zanieczyszczonych Cd, Pb i Zn [H3, 

H7], 

 stwierdzenie bardzo wysokich koncentracji Cd, Pb i Zn w owocach borówki czarnej  

i owocnikach podgrzybka brunatnego, które mogą negatywnie oddziaływać na zdrowie 

ludzi po ich spożyciu [H2, H5]. 
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6. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

 

Funkcjonowanie ekosystemów leśnych w terenach silnie zanieczyszczonych pierwiastkami 

śladowymi  

 Pierwsze badania z tego zakresu  dotyczyły określenia wielkości zanieczyszczenia Cd, Pb  

i Zn ścioły i wierzchniej warstwy gleby (0-20 cm) lasów znajdujących się w sąsiedztwie Huty Cynku 

„Miasteczko Śląskie”. Przeprowadzone badania wykazały bardzo wysokie zanieczyszczenie Cd, Pb  

i Zn środowiska leśnego, a wielkość kumulacji badanych metali w analizowanych warstwach gleb 

była wyraźnie związana z odległością od głównego emitora tych zanieczyszczeń w badanym terenie. 

 

Wyniki badań opublikowano w następującej pracy: 

 Pająk M., Jasik M. 2010. Poziom akumulacji cynku, kadmu i ołowiu w wierzchniej 

warstwie gleb leśnych w sąsiedztwie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie”. Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Zielonogórskiego, seria: Inżynieria środowiska, 137(17): 112-122. 

Działalność przemysłowa związana z wydobyciem i przetwarzaniem rud cynkowo-

ołowiowych skutkuje przede wszystkim zmianami w środowisku glebowym. Skutkiem działalności 

górniczej jest zwiększenie koncentracji pierwiastków śladowych w glebach, roślinności czy wodach 

otaczających terenów. Obiekty poprzemysłowe, które powstają w wyniku procesów 

technologicznych charakteryzują się unikalnymi właściwościami chemicznymi i fizycznymi a przede 

wszystkim wysoką koncentracją pierwiastków śladowych.  

Przeprowadzone badania na zrekultywowanym składowisku odpadów po flotacji rud cynku  

i ołowiu ZGH „Bolesław” w Bukownie wykazały, że sosna zwyczajna wzrastająca  

na zrekonstruowanej glebie technogennej charakteryzowała się dobrą żywotnością i parametrami 

wzrostowymi, oraz budowała spłaszczony system korzeniowy. Zauważone deformacje systemu 

korzeniowego były objawem dostosowania (plastyczności) sosny do wzrostu w warunkach silnej 

szkieletowości utworów mineralnych zastosowanych do rekonstrukcji gleby. Przeprowadzone 

badania potwierdziły przydatność zastosowanej metody w odtwarzaniu gleb na terenach 

ekstremalnie zanieczyszczonych Cd, Pb i Zn. Wskazały również na konieczność stosowania 

odpowiednich utworów w rekultywacji polegającej na pełnym technicznym odtworzeniu gleb. 

W badaniach realizowanych na terenach leśnych zanieczyszczonych odpadami 

składowanymi na osadniku poflotacyjnym rud cynkowo-ołowiowych ZGH „Bolesław” w Bukownie 

wykazano, że najliczniej reprezentowanym gatunkiem roślin naczyniowych na tych terenach jest 

trzęślica modra (Molinia caerulea). Przeprowadzone badania wykazały bardzo wysokie 

zanieczyszczenie Cd, Pb i Zn gleb terenu badań oraz części nadziemnych badanej trawy. Natomiast 

nie udało się potwierdzić zależności pomiędzy wysoką korelacją metali w glebach a ich zawartością 

w części nadziemnej trzęślicy modrej. 
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Badania prowadzone na zwałowisku odpadów popłuczkowych w Tarnowskich Górach 

wykazały, że proces zasiedlania obiektów poprzemysłowych silnie zanieczyszczonych pierwiastkami 

śladowymi przez roślinność pochodzącą z sukcesji jest powolny. Wśród wkraczającej na drodze 

sukcesji roślin pojawiają się różne gatunki w tym takie, które można wykorzystać w fitoremediacji 

obiektów silnie zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Przykładem takiej rośliny jest lepnica rozdęta 

(Silene vulgaris), w której organach zawartość Cd, Pb i Zn była kilkakrotnie wyższa niż w innych 

bioindykatorach. Przeprowadzone badania potwierdziły, że zanieczyszczenie gleb Cd, Pb i Zn 

ogranicza aktywność mikroorganizmów glebowych. Ponadto wykazały, że spośród oznaczanych 

enzymów glebowych najlepszą przydatnością w diagnozowaniu gleb silnie zanieczyszczonych Cd, 

Pb i Zn cechują się dehydrogenaz i ureaza.  

 

Wyniki badań opublikowano w następujących pracach: 

 Pietrzykowski M., Woś B., Pająk M., Likus-Cieślik J. 2017. Ocena żywotności drzew oraz 

biomasy i morfologii systemów korzeniowych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) 

wzrastającej na zrekultywowanym składowisku odpadów po flotacji rud cynku i ołowiu. 

Leśne Prace Badawcze, 78(4): 323–331. 

 Pietrzykowski M., Antonkiewicz J., Gruba P., Pająk M. 2018. Content of Zn, Cd and Pb in 

purple moor-grass in soils heavily contaminated with heavy metals around a zinc and lead 

ore tailing landfill. Open Chemistry, 16: 1143-1152. 

 Pająk M., Błońska E., Szostak M., Gąsiorek M., Pietrzykowski M., Urban O., Derbis P. 

2018. Restoration of vegetation in relation to soil properties of spoil heap heavily 

contaminated with heavy metals. Water Air Soil Pollution (2018): 229-392. 

 

W swoich badaniach poruszam również problem zanieczyszczenia miejskich terenów 

zieleni. Jednym z najbardziej widocznych problemów w dużych obszarach miejskich i wzdłuż 

głównych szlaków tranzytowych jest nadmierne zasolenie gleby spowodowane przez odladzanie 

dróg w okresie zimowym. W badaniach realizowanych wzdłuż głównego ciągu ulic Krakowa 

wykazano, że nadmierne zasolenie gleby spowodowane przez sód jest poważnym zagrożenie dla 

gleb miejskich, szczególnie w okresach wczesno-wiosennych. Zagrożenie to wynika przede 

wszystkim z dużej zawartości Na
+
, którego udział w kompleksie sorpcyjnym często znacznie 

przekracza 5%. Prowadzone badania na krakowskich Plantach, wykazały wysokie zanieczyszczenie 

gleb miejskich terenów zieleni przez pierwiastki śladowe. Powierzchniowe warstwy gleb 

krakowskich Plant charakteryzowały się zwiększona akumulacja Cd, Cu, Pb i Zn. Wykorzystane  

w pracy wskaźniki zanieczyszczenia wskazywały na podobną wielkość zanieczyszczenia miejskich 

terenów zieleni w Krakowie w porównaniu z innymi znanymi parkami miejskimi świata. 

 

 

 

https://www.ibles.pl/web/lesne-prace-badawcze/-/doi-10-1515-frp-2017-0036
https://www.ibles.pl/web/lesne-prace-badawcze/-/doi-10-1515-frp-2017-0036
https://www.ibles.pl/web/lesne-prace-badawcze/-/doi-10-1515-frp-2017-0036
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Wyniki badań opublikowano w następujących pracach: 

 Pająk M., Krzaklewski W., Duda K., Gruba P. 2015. Spatial and temporal variation in soil 

salinity as a result of chemical de-icing of road in Krakow, Poland. Fresenius Environmental 

Bulletin, 24(10A): 3363-3370. 

 Gąsiorek M., Kowalska J., Mazurek R., Pająk M. 2017. Comprehensive assessment of 

heavy metal pollution in topsoil of historical urban park on an example of the Planty Park in 

Krakow (Poland). Chemosphere, 179: 148-158. 

 

Kolejnym zagadnieniem poruszanym w badaniach była próba określenia wpływu 

zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego pierwiastkami śladowymi na populację zająca szaraka 

(Lepus europaeus). Nasze badania potwierdziły związek pomiędzy spadkiem wielkości populacji 

zająca a wielkością zanieczyszczenia środowiska. Kumulacja Cd i Pb w wątrobie, nerkach  

i mięśniach dwugłowego uda zająca szaraka wyraźnie odpowiadała stopniowi zanieczyszczenia 

środowiska życia tego gatunku, wykazując w ten sposób wysoką wartość bioindykacyjną. 

Przeprowadzone badania wykazały ponadto zależność pomiędzy zanieczyszczeniem środowiska 

przez pierwiastki śladowe a cechami morfometrycznymi zająca. Zające, w których organach 

stwierdzono wysokie stężenia Cd, Pb i Zn charakteryzowały się mniejszymi parametrami czaszki,  

a osobniki, które zgromadziły w swoich organach więcej Cr miał krótszą długość ciała. 

 

Wyniki badań opublikowano w następujących pracach: 

 Halecki W., Gąsiorek M., Wajdzik M., Pająk M., Kulak D. 2017. Population parameters 

including breeding of the European Brown Hare (Lepus europaeus) exposed to cadmium and 

lead pollution. Fresenius Environmental Bulletin, 26(4/2017): 2998-3004. 

 Wajdzik M., Halecki W., Karalus K., Gąsiorek M., Pająk M. 2017. Relationship between 

heavy metal accumulation and morph metric parameters in European hare (Lepus europaeus) 

inhabiting various types of landscapes in southern Poland. Ecotoxicology and Environmental 

Safety, 145: 16-23. 

 

Rozwój technologii geoinformatycznych i ich szerokie upowszechnienie powoduje, iż coraz 

częściej są one wykorzystywane do szczegółowego opisu i analizy procesów zachodzących  

w ekosystemach leśnych. W omawianych badaniach analizy statystyczne wraz z uzyskanymi w 

wyniku wykonania interpolacji danych mapami rozkładu zanieczyszczeń dały całościowy obraz dla 

oceny koncentracji pierwiastków śladowych w badanych składowych poszczególnych warstw 

ekosystemów leśnych. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły fakt, iż na terenach 

związanych z eksploatacją i przetwarzaniem rud metali, stężenia pierwiastków śladowych mogą 

osiągać zawartości przekraczające jakiekolwiek standardy. Analiza zawartości pierwiastków 

śladowych w ściółce drzewostanów położonych w leśnym Uroczysku Grodzisko w Bielańsko-

Tynieckim Parku Krajobrazowym, wykazała ich niższą kumulację w ściole w porównaniu  
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do wierzchnich poziomów gleb, co świadczyć o zmniejszonym dopływie zanieczyszczeń w ostatnich 

latach na badany teren. Wykazano również związek pomiędzy żywotnością i jakością drzew 

wzrastających w drzewostanie a koncentracją zanieczyszczeń w glebach. Badania przeprowadzone 

na zwałowisku odpadów popłuczkowych rud cynku i ołowiu kopalni ,,Fryderyk” w Tarnowskich 

Górach wykazały, że sukcesja roślinności leśnej na obiektach poprzemysłowych jest powolnym 

zjawiskiem, a technologie geoinformatyczne mogą dostarczać precyzyjnych informacji o dynamice 

tego procesu i znacząco przyspieszyć wykrywanie oraz ocenę poszczególnych faz sukcesji. 

 

Wyniki badań opublikowano w następujących pracach: 

 Pająk M., Szostak M., Sławiński M. 2012. Badania geostatyczne skażenia środowiska 

leśnego uroczyska Grodzisko w bielańsko-tynieckim parku krajobrazowym. Archiwum 

Fotogrametrii i Teledetekcji, 24: 245-256. 

 Pająk M., Szostak M., Socha J., Wężyk P., Tompalski P., Mucha S., Lesiak M. 2012. 

Zastosowanie narzędzi geoinformatycznych dla oceny poziomu zanieczyszczenia gleb 

metalami ciężkimi w rejonie ZGH „Bolesław” w Bukownie. Archiwum Fotogrametrii  

i Teledetekcji, 23: 315-326. 

 Szostak M., Wężyk P., Pająk M., Lisańczuk M. 2015. Monitorowanie procesu sukcesji 

leśnej na zwałowisku kopalni „Fryderyk” w Tarnowskich Górach z wykorzystaniem 

ortofotomap lotniczych oraz danych z lotniczego skanowania laserowego. [W:] Problemy 

leśnictwa w górach i rejonach przemysłowych. Red. S. Orzeł. Wydawnictwo UR Kraków,  

s. 117-132. 

 Szostak M., Wężyk P., Pająk M., Hawryło P., Lisańczuk M. 2015. Determination of the 

spatial structure of vegetation on the repository of the mine “Fryderyk” in Tarnowskie Góry, 

based on airborne laser scanning from the ISOK project and digital orthophotomaps. 

Geodesy and Cartography, 64(1): 87-99. 

 

 

 

 

Rekultywacja leśna  

Bardzo istotnym kierunkiem moich badań naukowych są zagadnienia związane  

z rekultywacją leśną. Badania z tego zakresu rozpocząłem w Katedrze Ekologii Lasu (obecnie 

Zakładzie Ekologii Lasu i Rekultywacji) Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja  

w Krakowie już w momencie przystąpienia do pisania pracy magisterskiej. Zainteresowania  

te rozwijałem dalej jako asystent w/w Katedry, broniąc pracę doktorską z tego zakresu pod opieką 

prof. Wojciecha Krzaklewskiego. Aktualnie prowadzę badania naukowe na obiektach 

poprzemysłowych towarzyszących eksploatacji węgla brunatnego, kamiennego i siarki. 
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Metody rekultywacji i diagnozy warunków siedliskowych na obiektach rekultywowanych dla 

leśnictwa 

W działalności rekultywacyjnej niezbędne jest szczegółowe rozpoznanie kształtujących się 

siedlisk na rekultywowanych obiektach pogórniczych, ponieważ stanowi ono podstawę dla ich 

leśnego zagospodarowania. Trafna diagnoza siedlisk kształtujących się na obiektach 

rekultywowanych dla leśnictwa umożliwia prawidłowe zaplanowanie właściwych zabiegów  

z zakresu rekultywacji oraz właściwy dobór składu gatunkowego projektowanych zalesień.  

W przeprowadzonych badaniach nad możliwością wykorzystania metody punktowej oceny 

przydatności gruntów do rekultywacji [Skawina i Trafas 1971] w diagnozie siedlisk leśnych 

powstających na obiektach pogórniczych zaproponowano modyfikację zakresu wartości liczby 

bonitacyjnej (LB) podanej dla wyróżnionych klas w celu dostosowania dla potrzeb diagnozy siedlisk 

leśnych na zalesionych terenach pogórniczych. Powyższa metoda powinno być traktowane jednak 

tylko pomocniczo w kompleksowej diagnozie siedlisk kształtujących się na zrekultywowanych dla 

leśnictwa terenach pogórniczych. 

Testując przydatność indeksu trofizmu gleb leśnych (ITGL) oraz siedliskowego indeksu 

glebowego (SIG) [Brożek i Zwydak 2003; Brożek i in. 2008] w diagnozie warunków siedliskowych 

na terenach rekultywowanych dla leśnictwa, wskazano na możliwość wykorzystania ITGL w takiej 

diagnozie. Wskaźnik ITGL uwzględniał więcej cech badanych gleb (co jest bardzo istotne dla 

tworzących się tam gleb urbanoziemnych). Jednak dla lepszego opisu siedlisk kształtujących się  

w tych warunkach należałoby zmodyfikować wycenę wskaźników cząstkowych ITGL, opierając ją 

na rozeznaniu pozostałych właściwości gleb na tworzących się siedliskach obiektów pogórniczych. 

  

Wyniki badań opublikowano w następujących pracach: 

 Pietrzykowski M., Pająk M., Krzaklewski W. 2009. Ocena możliwości zastosowania liczby 

bonitacyjnej LB w diagnozie siedlisk leśnych kształtujących się na wybranych obiektach 

pogórniczych zrekultywowanych dla leśnictwa. Ochrona Środowiska i Zasobów 

Naturalnych, 38: 304-313. 

 Pietrzykowski M, Pająk M. 2009. The Application of the Forest Soil Trophism Index 

(FSTI) for assesment of site condition variability in post-mining areas reclaimed to forestry. 

(In:) Bolesław Bieniek (ed.): Soil of chosen Landsacapes. Contemporary problems  

of management and environmental protection. Monograph (Chapter IX), University  

of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Environmental Management and Agriculture, 

Olsztyn, 153 – 163. 

 Pietrzykowski M., Pająk M., Krzaklewski W. 2010. Próba zastosowania metod liczbowej 

wyceny gleb na podstawie Indeksu Trofizmu Gleb Leśnych (ITGL) oraz Siedliskowego 

Indeksu Glebowego (SIG) do opisu zmienności warunków siedliskowych  

na zrekultywowanych dla leśnictwa zwałowiskach KWB „Bełchatów”. Gospodarka 

Surowcami Mineralnymi, 26(3): 155-165. 

 Pietrzykowski M., Pająk M., Krzaklewski W. 2010. Zastosowanie siedliskowego indeksu 

glebowego (SIG) do oceny zmienności warunków glebowych i siedliskowych  

na zrekultywowanych dla leśnictwa zwałowiskach KWB „Bełchatów”. Zeszyty Naukowe 
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Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej  

z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Oddział w Rzeszowie, 

13: 129-130. 

 Pietrzykowski M., Pająk M., Krzaklewski W. 2011. Assesment of soil-site conditions on the 

spoil heaps of Lignite Mining Plant (KWB) ‘Bełchatów’ reclaimed to forest with the use of 

the Site Soil Index (SIG). Polish Journal of Soil Science, 54(1): 81-88. 

 Pietrzykowski M., Pająk. M., Krzaklewski W. 2011. An attempt to apply a numerical 

method of soil assessment based on the Soil Trophy Index (ITGL) and the Site Soil Index 

(SIG) to describe the variability of habitat conditions in the "Bełchatów" Lignite Mine spoil 

banks reclaimed for forestry. Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry, 53(1): 17-24. 

 

W współautorskiej pracy przedstawiającej rozwój metod rekultywacji leśnej realizowanych 

na zwałowisku zewnętrznym Pola „Bełchatów” (aktualnie nazywanym Górą Kamieńsk) 

scharakteryzowano zabiegi rekultywacyjne realizowane na przestrzeni lat 1977–1996. Szczegółowe 

omówienie realizowanych metod rekultywacji na zwałowisku zaprezentowano w pracy: 

 

 Krzaklewski W., Pająk M., Pietrzykowski M., Wójcik J. 2016. Rozwój metod rekultywacji 

leśnej zwałowiska zewnętrznego Pola Eksploatacyjnego Bełchatów. [W:] Węgiel brunatny 

gwarantem bezpieczeństwa energetycznego. Red. M. Sierpień. Monografia Wydziału 

Górnictwa i Geoinżynierii AGH. Wydawnictwo Art-Tekst Kraków. s. 285-292. 

 

Kształtowanie się inicjalnych gleb na obiektach rekultywowanych dla leśnictwa 

Podstawowym zadaniem rekultywacji z punktu widzenia dynamiki odtworzenia ekosystemu 

na terenach pogórniczych jest zainicjowanie procesu glebotwórczego. Wadliwe stosunki powietrzno-

wodne oraz niedostateczna zawartość podstawowych makro- i mikroelementów to główne 

niekorzystne cechy, którymi na ogół charakteryzują się utwory zwałowiskowe w momencie 

rozpoczynania prac rekultywacyjnych. Kolejną negatywną cechą utworów składowanych  

na zwałowiskach jest nadmierne zakwaszenie tych utworów wynikające najczęściej z domieszki 

zasiarczonej substancji węglowej. 

Na korzystny wpływ olszy zielonej oraz robinii akacjowej na proces odtwarzania gleb  

(w tym szczególnie na proces wzbogacania ich w azot) wskazano w badaniach realizowanych  

na rekultywowanych dla leśnictwa obiektach górnictwa węgla brunatnego, kamiennego i piasków 

podsadzkowych. W badaniach tych podkreślono przydatność olszy zielonej w zalesianiu skarpy 

zwałowisk odpadów górnictwa węgla kamiennego oraz obiektów zagrożonych erozją eoliczną. 

Prowadząc badania na północnym zboczu zwałowiska zewnętrznego Pola „Bełchatów” 

wskazano na progresywny kierunek przemian zachodzących w inicjalnej glebie powstającego 

ekosystemu. Po 20 latach od wykonania rekultywacji leśnej, wytworzył się kilkucentymetrowy 

inicjalny poziom próchniczny, który zawierał czterokrotnie więcej węgla organicznego, azotu 

ogólnego i fosforu przyswajalnego niż poziom skały macierzystej.  
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Rekultywacja utworów fitotoksycznie zasiarczonych to ważne zagadnienie, które dotyczy 

około 3% powierzchni powstających zwałowisk w Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie. 

Kontakt takich utworów, po ich odłożeniu na zwałowisku z tlenem powoduje, że zawarte w nich 

siarczki żelaza (markasyt i piryt) przy udziale mikroorganizmów ulegają utlenieniu do ulegającego 

hydrolizie kwasu siarkowego w wyniku czego następuje spadek wartości pH takich utworów  

do wartości ekstremalnie niskich w zakresie 1,5 ÷ 3,0 (w KCl). W badaniach realizowanych  

na powierzchni doświadczalnej zlokalizowanej na wierzchowinie zwałowiska zewnętrznego Pola 

„Bełchatów” testowano przydatność różnych neutralizatorów w neutralizacji utworów fitotoksycznie 

zasiarczonych. Przeprowadzone badania pozwoliły wskazać najlepsze neutralizatory i ich zalecaną 

dawkę. Wskazały równocześnie na bardzo powolny proces samoistnej neutralizacji takich utworów. 

Glebowa materia organiczna (próchnica) spełnia kluczową rolę w kształtowaniu właściwości 

fizyko-chemicznych i biologicznych gleb, szczególnie w przypadku inicjalnych procesów 

glebotwórczych zachodzących na terenach rekultywowanych. W badaniach realizowanych  

na wyrobisku popiaskowym Kopalni Piasku „Szczakowa” omówiono wpływ składu gatunkowego 

drzewostanów na cechy jakościowe próchnicy glebowej tworzącej się na zrekultywowanym  

i zalesionym wyrobisku. Skład frakcyjny i właściwości optyczne badano na próbkach pobranych  

z wierzchnich poziomów inicjalnych gleb w litych drzewostanach: sosny zwyczajnej, modrzewia 

europejskiego, brzozy brodawkowatej i olszy czarnej. Najlepszymi właściwościami 

charakteryzowały się gleby odtwarzane pod drzewostanami olszy czarnej, co potwierdza duże 

zdolności fitomelioracyjne i przydatność do rekultywacji tego gatunku.  

 

Wyniki badań opublikowano w następujących pracach: 

 Krzaklewski W., Pająk M., Pietrzykowski M., Strutyński M. 2003. Możliwość 

zastosowania olszy zielonej (Alnus viridis (Chaix) DC. In Lam.& DC.) w rekultywacji 

terenów poprzemysłowych. Zeszyty Problemowe Nauk Rolniczych, 493: 905-912. 

 Pająk M., Krzaklewski W. 2006. Wybrane właściwości chemiczne inicjalnych gleb na 

zwałowisku zewnętrznym kopalni „Bełchatów”. Roczniki Gleboznawcze, LVII(½): 158-

163. 

 Pająk M., Krzaklewski W. 2007. Selected physical properties of initial silos the outsider 

spoil bank of the Bełchatów brown coal mine. Journal of Forest Science, 53(7): 308-313. 

 Wójcik J., Pająk M., Kowalik S., Krzaklewski W. 2012. Zmiany właściwości inicjalnej 

gleby w okresie 10 lat od wykonania zabiegów rekultywacyjnych na gruntach toksycznie 

kwaśnych zwałowiska zewnętrznego kopalni węgla brunatnego „Bełchatów”. Przegląd 

Górniczy, 8: 61-68. 

 Wanic T., Pająk M. 2012. Wpływ robinii akacjowej Robinia pseudoacacja L. na zawartość 

mineralnych form azotu w poziomach próchnicznych terenów rekultywowanych dla 

leśnictwa. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 33(4): 93-101.  

 Woś B., Pietrzykowski M., Pająk M. 2018. Wpływ składu gatunkowego drzewostanów na 

cechy jakościowe próchnicy glebowej tworzącej się na zrekultywowanym wyrobisku 

popiaskowym. Quaterly of Environmental Engineering and Design. Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Zielonogórskiego. Seria: Inżynieria Środowiska, 169(49): 71-79. 
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Charakterystyka drzew i drzewostanów na terenach rekultywowanych oraz jakość powstającego 

tam surowca drzewnego  

W ramach rekultywacji leśnej gatunki drzew wprowadzane są na siedliska charakteryzujące 

się odmiennymi właściwościami gleb w stosunku do siedlisk naturalnych. Drzewa i całe 

drzewostany wzrastające w trudnych warunkach siedliskowych, przy silnej konkurencji o zasoby 

wody oraz makro− i mikroelementy, wykształcają często odmienne struktury. Wprowadzone zaś 

drzewa w ramach rekultywacji leśnej charakteryzują się odmienną morfologią, budową i jakością  

surowca drzewnego w porównaniu do drzew rosnących na siedliskach naturalnych. Stąd bardzo 

ważne jest poznanie zdolności przystosowawczych poszczególnych gatunków drzew leśnych 

wykorzystywanych w rekultywacji leśnej obiektów pogórniczych. 

 Wyniki badań prowadzonych na zwałowiskach towarzyszących eksploatacji węgla 

brunatnego, kamiennego i siarki oraz wyrobiskach kopalni piasków podsadzkowych wskazują  

na duże znaczenie zabiegów rekultywacyjnych zarówno na morfologię i budowę drzew oraz jakość 

surowca drzewnego powstającego na obiektach pogórniczych. W badanych drzewostanach 

wzrastających na terenach rekultywowanych dla leśnictwa stwierdzono istotne wpływ jakości 

podłoża, z którego była zbudowana wierzchnia warstwa odtwarzanych gleb oraz zabiegów 

nawożeniowych i neutralizacyjnych na wymiary drzew i jakość surowca drzewnego. 

 

Wyniki badań opublikowano w następujących pracach: 

 Dziubecki J., Krzaklewski W., Pająk M. 2003. Wzrost modrzewia europejskiego (Larix 

decidua Mill.) na półce północnego zbocza zwałowiska zewnętrznego Kopalni Węgla 

Brunatnego „Bełchatów”. Kształtowanie i ochrona środowiska leśnego. Wydawnictwo AR 

w Poznaniu., ss. 376-386. 

 Pająk M., Forgiel M., Krzaklewski W. 2004. Growth of trees used in reforestation of a 

northern slope of the external spoil bank of the „Bełchatów” Brown Coal Mine. Electronic 

Journal of Polish Agricultural Universities, Series Forestry, 7(2): 1-9, 

 Ochał W., Pająk M., Pietrzykowski M. 2010. Struktura grubości wybranych drzewostanów 

sosnowych wzrastających na rekultywowanych dla leśnictwa terenach pogórniczych. 

Sylwan, 154 (5): 323−332, 

 Pająk M., Krzaklewski W. 2010. Wpływ sposobów neutralizacji toksycznie kwaśnych 

utworów na wierzchowinie zwałowiska zewnętrznego KWB „Bełchatów” na wzrost sosny 

zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, seria: 

Inżynieria środowiska, 137(17): 123-130, 

 Pająk M., Ochał W., Pietrzykowski M. 2010. Cechy drzewostanów. [W:] Analiza i 

optymalizacja metod klasyfikacji siedlisk i kryteriów oceny rekultywacji leśnej na 

wybranych terenach pogórniczych w Polsce. Red. M. Pietrzykowski, Wydawnictwo UR 

Kraków, 85-89. 

 Pająk M., Pietrzykowski M., Krzaklewski W., Ochał W. 2011. Wpływ właściwości 

inicjalnych gleb na wzrost sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na zrekultywowanych 

powierzchniach zwałowisk KWB "Bełchatów". Inżynieria Ekologiczna, 27: 144-152, 
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 Pająk M., Michalec K., Wąsik R., Kościelny M. 2016. Jakość surowca sosnowego 

pochodzącego z terenów rekultywowanych dla leśnictwa na przykładzie zwałowiska 

odpadów po wydobyciu siarki w Piasecznie. Sylwan, 160(4): 284-291, 

 Pająk M., Wąsik R., Michalec K., Płoskoń M. 2016. The variability of selected features of 

the morphological structure of Scots pine introduced on a reclaimed waste dump of a former 

sulfur mine in Piaseczno. Journal of Ecological Engineering, 17(4): 83–90, 

 Wąsik R., Pająk M., Michalec K., Pietrzykowski M., Woś B. 2018. A comparison of 

selected properties of macrostructure and density of wood of Scots pines (Pinus sylvestris 

L.) growing on various mine soil substrates. Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry, 

60(1): 11-21. 

 

W współautorskich badania na obszarach zrekultywowanych dla leśnictwa zaprezentowano 

możliwości wykorzystania danych, pochodzących z lotniczego skanowania laserowego (ALS). 

Przeprowadzone analizy wykazały, że lotnicze skanowanie laserowe umożliwia automatyczne 

określanie parametrów charakteryzujących pojedyncze drzewa, całe drzewostany lub fragmenty 

zadrzewień. Dzięki technologii ALS możemy precyzyjnie określić: wysokość pojedynczych drzew 

lub średnią wysokość dla całego drzewostanu, zwarcie koron i liczbę drzew na jednostce 

powierzchni, powierzchnię luk i rozmiary korony czy piętrowość drzewostanu. 

 

Wyniki badań opublikowano w następujących pracach: 

 Wężyk P., Szostak M., Krzaklewski W., Pająk M., Hawryło P., Ratajszak M., Pierzchalski 

M., Szwed P. 2015. Charakterystyka morfometryczna oraz struktura przestrzenna roślinności 

na zrekultywowanym obszarze KWB „Bełchatów” – analizy danych z lotniczego 

skanowania laserowego. [W:] Problemy leśnictwa w górach i rejonach przemysłowych. Red. 

S. Orzeł. Wydawnictwo UR Kraków, 133-146. 

 Wężyk P., Szostak M., Krzaklewski W., Pająk M., Pierzchalski M., Szwed P., Hawryło P., 

Ratajczak M. 2015. Landscape monitoring of post-industrial areas using LiDAR and GIS 

technology. Geodesy and Cartography, 64(1): 87-99. 

 

 

Ocena efektów rekultywacji leśnej 

Za kryteria przydatne do oceny efektów rekultywacji leśnej najczęściej przyjmuje się: 

wygląd inicjalnych gleb, dynamikę zmian właściwości fizyko-chemicznych utworów składowanych 

na zwałowiskach, dynamikę zmian właściwości mikrobiologicznych gleb, dynamikę wzrostu 

wprowadzonych gatunków drzew oraz zaawansowanie sukcesji roślin. Wyniki takich badań 

prezentowano w kilku pracach, które były realizowane na różnych obiektach poprzemysłowych 

towarzyszących wydobyciu węgla brunatnego, kamiennego i siarki:  

 Pająk M. 1999. Efekty rekultywacji i leśnego zagospodarowania zwałowiska odpadów  

po wydobyciu węgla kamiennego przy KWK „Saturn” w Czeladzi. Materiały 

międzynarodowej konferencji naukowej pt.:  „Górnictwo odkrywkowe – Rekultywacja – 
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Środowisko ze szczególnym uwzględnieniem KWB Bełchatów”, Bełchatów 8-9 czerwca 

1999. 

 Pająk M., Krzaklewski W. 2004. Ocena efektów leśnej rekultywacji północnego zbocza 

zwałowiska zewnętrznego Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”. Bezpieczeństwo Pracy  

i Ochrona Środowiska w górnictwie., Miesięcznik Wyższego Urzędu Górniczego, 5(117): 

10-11. 

 Pająk M., Krzaklewski W. 2004. Ocena efektów leśnej rekultywacji północnego zbocza 

zwałowiska zewnętrznego Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”. Materiały sympozjum 

WARSZTATY GÓRNICZE z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” 2-4 czerwca 2004 

r., Bełchatów, Wydawnictwo IGSMiE PAN Kraków, ss. 235-241 

 Pająk M., Krzaklewski W., Gawełek P. 2013. Ocena rekultywacji zwałowiska odpadów po 

wydobyciu węgla kamiennego na przykładzie KWK „Brzeszcze” w Brzeszczach. Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska, 29: 68-78.  

 Pająk M. Krzaklewski W., Pietrzykowski M., Likus J., Kowalczewski W. 2016. 

Rekultywacja leśna realizowana na terenach pogórniczych kopalni siarki „Osiek”. Zeszyty 

naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Inżynieria Środowiska, 161(41): 87-95. 

 Krzaklewski W., Pietrzykowski M., Likus J., Pająk M., Twaróg A. 2016. Charakterystyka 

wybranych właściwości gleb i zbiorowisk roślinnych na terenach rekultywowanych  

i pozostawionych sukcesji po byłej kopalni siarki „Grzybów”. Zeszyty naukowe 

Uniwersytetu Zielonogórskiego, Inżynieria Środowiska, 161(41): 78-86. 

 

Ocena dynamiki procesu rekultywacji i kształtowania się nowych ekosystemów leśnych na 

składowisku odpadów paleniskowych 

Odpady ze spalania węgla brunatnego charakteryzują się wieloma niekorzystnymi 

właściwościami takimi jak: wysokie pH, podatność na erozję eoliczną, cementowanie czy niedobór 

składników pokarmowych. W realizowanych badaniach na osadniku odpadów paleniskowych 

„Lubień” testowano przydatność trzech gatunków olsz w rekultywacji tego typu obiektów 

poprzemysłowych. Po 10 latach od założenia powierzchni doświadczalnej wykazano pozytywny 

wpływ badanych gatunków olsz na fizyko-chemiczne właściwości odtwarzanych gleb. 

Wprowadzone olsze zwiększyły pojemność kompleksu sorpcyjnego, zawartość węgla organicznego  

i azotu całkowitego w inicjalnych glebach. Spośród trzech wprowadzonych gatunków olsz  

na przedmiotowy obiekt badawczy najlepszymi parametrami wzrostowymi i przeżywalnością 

cechowała się olsza czarna, którą powinna być wykorzystywana w procesie rekultywacji tego typu 

obiektów poprzemysłowych. 

 

Wyniki badań opublikowano w następujących pracach: 

 Pietrzykowski M., Woś B., Pająk M., Wanic T., Krzaklewski W., Chodak M. 2017. Adlers 

(Alnus sp.) as a potential biological stabilizer on Ely Ash disposal sites. in: Land 

Reclamation in Ecological Fragile Areas, editor Zhenqi Hu, CRC Press/Balkema, ISBN: 

978-1-138-05103-4. 
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 Pietrzykowski M., Woś B., Chodak M., Sroka K., Pająk M., Wanic T., Krzaklewski W., 

2018. Effects of alders (Alnus sp.) used for reclamation of lignite combustion wastes. 

Journal American Society of Mining and Reclamation, 7(1): 30-55. 

 Pietrzykowski M., Woś B., Pająk M., Wanic T., Krzaklewski W., Chodak M. 2018. 

Reclamation of a lignite combustion waste disposal site with alders (Alnus sp.): assessment 

of tree growth and nutrient status within 10 years of the experiment. Environmental Science 

and Pollution Research, 25(17): 17091-17099. 

 Pietrzykowski M., Woś B., Pająk M., Wanic T., Krzaklewski W., Chodak M. 2018. The 

impact of alders (Alnus spp.) on the physico-chemical properties of technosols on a lignite 

combustion waste disposal site. Ecological Engineering, 120(2018): 180-186. 

 

Funkcjonowanie ekosystemów leśnych w strefie oddziaływania leja depresji 

W badaniach monitoringowych prowadzonych na terenie Nadleśnictwa Bełchatów 

potwierdzono, że najbardziej narażone na degradację wywołaną oddziaływaniem leja depresji są 

gleby siedlisk wilgotnych i bagiennych, szczególnie gleby olsów (Ol), lasów mieszanych bagiennych 

(LMb), borów wilgotnych (Bw) i borów mieszanych wilgotnych (BMw). W glebach siedlisk 

wilgotnych i bagiennych znajdujących się w strefie oddziaływania leja depresji negatywne procesy 

polegały głównie na zmniejszeniu miąższości poziomów próchnicznych, spadku zawartości węgla 

organicznego oraz obniżeniu aktywności mikrobiologicznej gleb. 

 

Wyniki badań opublikowano w następujących pracach: 

 Wanic T., Pająk M., Krzaklewski W., Olejnik M. 2014. Aktualna charakterystyka 

wybranych właściwości fizyko-chemicznych gleb siedlisk borowych Nadleśnictwa 

Bełchatów znajdujących się w strefie i poza strefą oddziaływania leja hydrologicznego 

KWB „Bełchatów”. [W:] Węgiel brunatny – szanse i zagrożenia. Wydawnictwo AGH 

Kraków,  443-457. 

 Pająk M., Wanic T., Pietrzykowski M., Krzaklewski W., Olejnik M. 2015. Charakterystyka 

gleb żyznych siedlisk leśnych Nadleśnictwa Bełchatów w obrębie oddziaływania leja 

depresji kopalni odkrywkowej węgla brunatnego. [W:] Problemy leśnictwa w górach i 

rejonach przemysłowych. Red. S. Orzeł. Wydawnictwo UR Kraków, 73-101. 

 

Możliwość zakładania plantacji energetycznych na gruntach pogórniczych  

Jednym ze sposobów racjonalnej rekultywacji jest zakładania plantacyjnych upraw drzew 

szybkorosnących na obiektach pogórniczych. Do najbardziej perspektywicznych gatunków drzew 

wykorzystywanych w takich plantacjach zaliczamy robinię akacjową (Robinia pseudoaccacia L.). 

Przeprowadzone badania na ponad 20 ha powierzchni plantacyjnej założonej na zwałowisku 

zewnętrznym Pola Szczerców wykazały, że plantacje robinii akacjowej mogą z powodzeniem być 

stosowane jako alternatywny sposób rekultywacji i zagospodarowania bezglebowych terenów 

pogórniczych. Zapewniają one możliwość intensywnej produkcji deficytowego surowca drzewnego. 
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Po 5 latach wzrostu robinii średni roczny przyrost suchego drewna wynosił od 3,5 tony ha/rok  

do 4,5 tony/ha/rok, a przeprowadzona analiza techniczna wykazała korzystne właściwości surowca 

drzewnego w kontekście jego energetycznego wykorzystania.  

 

Wyniki badań opublikowano w następującej pracy: 

 Krzaklewski W., Woś
 
B., Pietrzykowski M., Pająk M., Dymitrowicz

 
J., Jewiarz M., Wróbel 

M., Wójcik J. 2018. Potencjał wykorzystania robinii akacjowej (Robinia pseudoaccacia L.) 

w rekultywacji terenów pogórniczych na przykładzie zwałowiska zewnętrznego Pola 

Szczerców Kopalni Bełchatów. [W:] Węgiel brunatny dziś i w przyszłości. Red. D. 

Łochańska. Monografia Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH. Wydawnictwo Art-Tekst 

Kraków. s. 247-255. 

 

Ekologia lasu  

Na początku swojej drogi naukowej wraz z innymi pracownikami Katedry Ekologii Lasu 

prowadziłem badania nad możliwością wykorzystania nawozów wyprodukowanych na bazie węgla 

brunatnego w szkółkarstwie leśnym. Zastosowanie nawozów organiczno-mineralnych 

wytworzonych na bazie węgla brunatnego spowodowało ogólny wzrost zawartości składników 

mineralnych oraz zmianę odczynu poziomu próchnicznego gleby. Wytworzone nawozy wpływały 

stymulująco na wzrost sadzonek, jednak aby zwiększyć ich efektywność zalecono opracowanie 

odrębnego składu nawozów przy produkcji określonych gatunków drzew leśnych, stosownie  

do zróżnicowania ich wymagań pokarmowych. 

 

Wyniki badań opublikowano w następujących pracach: 

 Barszcz J.,  Małek S., Greszta J., Pająk M. 1999. Zmiany wybranych właściwości 

chemicznych poziomu próchniczego gleby szkółki leśnej pod wpływem nawozów 

wyprodukowanych na bazie węgla brunatnego. Materiały międzynarodowej konferencji 

naukowej pt.: „Górnictwo odkrywkowe – Rekultywacja – Środowisko ze szczególnym 

uwzględnieniem KWB Bełchatów”, Bełchatów 8-9 czerwca 1999. 

 Małek S., Barszcz J., Greszta J., Pająk M. 1999. Porównawcze badania wpływu wybranych 

nawozów organiczno-mineralnych wytworzonych na bazie  węgla brunatnego z Konina na 

wysokość sadzonek sosny (Pinus sylvestris L.), buka (Fagus sylvatica L.) i dębu (Quercus 

robur  L.). Materiały międzynarodowej konferencji naukowej pt.: „Górnictwo odkrywkowe 

– Rekultywacja – Środowisko ze szczególnym uwzględnieniem KWB Bełchatów”, 

Bełchatów 8-9 czerwca 1999. 

W badaniach prowadzonych w Beskidach testowano przydatnością nawozów wytworzonych  

na bazie serpentynitu na właściwości gleb i wzrost drzewostanów świerkowych. Wykonane 

nawożenie zmniejszyło zakwaszenie gleb oraz toksyczność glinu. Wpłynęło również  

na podwyższenie zawartości kationów zasadowych oraz stymulowało aktywność mikroorganizmów 

glebowych. Pozytywny wpływ wykonanego nawożenia zaobserwowano również w drzewostanie 
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świerkowym, którego igły charakteryzowały się optymalną zawartość Ca i Mg pięć lat  

po wykonaniu zabiegu nawożeniowego. 

 

Wyniki badań opublikowano w następującej pracy: 

 Błońska E., Pająk M., Małek S., Januszek K. 2017. Effects of Serpentinite Fertilization with 

N, P, and K Fertilizers on Soil Properties and Needle Chemistry. Communications in Soil 

Science and Plant Analysis, 48(6): 692–704. 

 

W badaniach prowadzonych w Gorczańskim Parku Narodowym opisano naturalną 

regenerację drzewostanów w subalpejskim lesie świerkowym Plagiothecjo-Piceetum Tatricum. 

Natomiast w badaniach realizowanych w drzewostanach jodłowych w Nadleśnictwie Kołaczyce 

wskazano na główne czynniki wpływające na występowanie złomów jodłowych oraz wielkość strat 

finansowych wynikających ze spadku wartości surowca drzewnego.  

 

Wyniki badań opublikowano w następujących pracach: 

 Loch J., Chwistek K., Wężyk P., Małek S., Pająk M. 2001. Natural regeneration versus tree 

planting in the subalpine spruce forest Plagiothecio-piceetum tatricum of the Gorce National 

Park (Southern Poland), Nature Conservation, 58: 5-15. 

 Bilański P., Kołodziej Z., Pająk M., Stasiowski J. 2015. Przyczyny powstania złomów  

w drzewostanach jodłowych Nadleśnictwa Kołaczyce (RDLP w Krośnie). [W:] Problemy 

leśnictwa w górach i rejonach przemysłowych. Red. S. Orzeł. Wydawnictwo UR Kraków, 

165-181. 

 Bilański P., Kołodziej Z., Pająk M., Stasiowski J. 2015. Wpływ złomów i wad im 

towarzyszących na wartość drewna jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w Nadleśnictwie 

Kołaczyce. [W:] Problemy leśnictwa w górach i rejonach przemysłowych. Red. S. Orzeł. 

Wydawnictwo UR Kraków, 183-196 

 

Ochrona przyrody 

W badaniach realizowanych w tym zakresie przedstawiono występowanie gliniarza 

naściennego (Sceliphron destillatorium Illiger, 1807 Hymenoptera, Sphecidae) w Polsce oraz 

wskazano 48 nowych stanowisk tego gatunku. Na podstawie rozmieszczenia nowych stanowisk S. 

destillatorium oraz znanych z literatury wyznaczono obszar występowania tego gatunku na terenie 

Polski oraz północną granicę jego zasięgu w Polsce. Opisano nieznane dotychczas stanowisko 

pachnicy dębowej Osmoderma eremita s.l. (Scopoli, 1763) na Wyżynie Miechowskiej  

w przypałacowym parku w Niedźwiedziu oraz wskazano czynniki zagrażające trwałości tej 

populacji. Przedstawiono trzy nowe stanowiska występowania nasięźrzała pospolitego 
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Ophioglossum vulgatum L., na Płaskowyżu Kolbuszowskim w miejscowościach Wólka 

Niedźwiedzka-Budy, Nart i Poręby Wolskie. 

 

Wyniki badań opublikowano w następujących pracach: 

 Bilański P., Kołodziej Z., Pajak M. 2012. Distribution of Sceliphron destillatorium Illiger, 

1807 (Hymenoptera, Sphecidae) in Poland. Fragmenta Faunistica, 55(2): 131-137. 

 Bilański P., Kołodziej Z., Pająk M. 2015. Pachnica dębowa Osmoderma eremita s.l.  

w przypałacowym parku w Niedźwiedziu (powiat Krakowski). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 

71(4): 280-286. 

 Kołodziej Z.,  Bilański P., Pająk M. 2015. Nowe stanowiska nasięźrzału pospolitego 

Ophioglossum vulgatum na Płaskowyżu Kolbuszowskim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 

71(6): 467-469. 

 

 

Działalność dydaktyczna i popularyzatorska  

Od początku mojego zatrudnienia w Akademii Rolniczej w Krakowie, w latach 1996- 2007 

prowadziłem ćwiczenia kameralne i terenowe (na studiach stacjonarnych jednolitych) w ramach 

przedmiotu Ekologia Lasu z Sozologią oraz Rekultywacja Terenów Zdegradowanych. W latach 

2007-2009 prowadziłem również zajęcia z elektywu Remediacja Terenów Zanieczyszczonych  

z Elementami Inżynierii Ekologicznej. Od roku 2007 prowadzę ćwiczenia kameralne i terenowe  

w ramach przedmiotów: Ekologiczne Podstawy Hodowli Lasu (na studiach stacjonarnych  

i niestacjonarnych I stopnia specjalności Gospodarka Leśna i Ochrona Zasobów Leśnych), Ochrona 

Środowiska (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia specjalności Gospodarka Leśna  

i Ochrona Zasobów Leśnych), Rekultywacja Leśna (na studiach stacjonarnych I stopnia specjalności 

Gospodarka Leśna i Ochrona Zasobów Leśnych) i Projektowanie Rekultywacji (na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia specjalności Gospodarka Leśna i Ochrona Zasobów 

Leśnych). Od 2017 roku prowadzę również wykłady z przedmiotów:  Rekultywacja Leśna  

i Projektowanie Rekultywacji (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia).  

Jestem współautorem programu przedmiotu: „Rekultywacja leśna” i „Projektowanie 

rekultywacji” realizowanych dla studentów Gospodarki Leśnej, Ochrony Zasobów Leśnych  

i Zarządzania Środowiskiem Leśnym studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Leśnym 

UR w Krakowie. Jestem również autorem wykładów z przedmiotów: „Rekultywacja Leśna” oraz 

„Projektowanie Rekultywacji”.  

Byłem promotorem 14 prac magisterskich oraz 19 prac inżynierskich, których większość 

dotyczyła zagadnień związanych z rekultywacją leśną oraz ekologią i sozologią lasu. Byłem ponadto 

recenzentem 55 prac inżynierskich. 
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Jestem autorem dwóch publikacji popularno naukowych, które ukazały się  w Kopalinach  

(nr 2: 105-109) oraz Czarnej Ziemi (nr 22: 7-8). 

 

 

Charakterystyka dorobku w zakresie działalności organizacyjnej 

 Już od początku swojej pracy zawodowej w Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytecie 

Rolniczym) w Krakowie byłem zaangażowany w działalność organizacyjną Wydziału Leśnego.  

W roku akademickim 1998/1999 pełniłem funkcję Zastępcy Sekretarza Wydziałowej Komisji 

Rekrutacyjnej, a w 1999/2000 Sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Od roku 1999  

do 2004 pełniłem funkcję opiekuna roku na studiach stacjonarnych, specjalności Gospodarka Leśna. 

W latach 2009-2012 byłem członkiem Rady Wydziału Leśnego oraz Wydziałowej Komisji  

ds. Budżetu. W roku akademickim 2010/2011 byłem członkiem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 

na studia dzienne. Od 2013 roku jestem członkiem Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Efektów 

Kształcenia. W 2016 roku zostałem ponownie wybrany do Rady Wydziału Leśnego. Od tego roku 

pełnię również funkcję Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Likwidacyjnej. Ponadto od roku 

2016 do chwili obecnej jestem członkiem Wydziałowej Komisji Wyborczej oraz Wydziałowego 

Zespołu ds. Sprawozdawczości Naukowej. 

 W roku 1999 byłem członkiem Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej pt.: 

“Górnictwo Odkrywkowe – Rekultywacja – Środowisko ze szczególnym uwzględnieniem KWB 

Bełchatów”, Bełchatów 8-9 czerwca 1999. A w 2017 roku członkiem Komitetu Organizacyjnego  

i Sekretarzem Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: “Aktualne 

wyzwania w rekultywacji leśnej”, Kraków - Bełchatów 5-6 czerwca 2017.  

Aktywnie działam również w strukturach Polskiego Towarzystwa Leśnego, do którego 

należę od 2014 roku. W 2018 roku zostałem wybrany do Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa 

Leśnego w Krakowie. Należę również do Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. 
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