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Załącznik 3 

Autoreferat 

 

1. Imię i nazwisko: Piotr Bilański 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe: 

2.1. Studia: leśnictwo (1992–1997); dyplom: magister inżynier leśnictwa, Akademia 

Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 1997 r.  

2.2. Doktorat: doktor nauk leśnych w zakresie leśnictwa, Akademia Rolnicza im. Hugona 

Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, 06.10.2004 r.; tytuł rozprawy doktorskiej 

wyróżnionej decyzją Rady Wydziału Leśnego: „Zagrożenie sosnowych drzewostanów 

w rejonie Mielca w wyniku migracji kambio- i ksylofagicznych owadów ze składnic 

drewna stosowego”. 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych:  

Od 01.10.1997 do 31.08.2004 r. Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 

Wydział Leśny, Zakład Ochrony Lasu; od 01.09.2004 do 10.04.2008 r. Katedra Ochrony 

Lasu i Klimatologii Leśnej, a po przemianowaniu od 11.04.2008 r. do 31.08.2011 r. 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Katedra Ochrony Lasu i Klimatologii 

Leśnej, od 01.09.2011 r. do 31.08.2014 r. Katedra Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii 

Leśnej, od 01.09.2014 r. Instytut Ochrony Ekosystemów Leśnych, Zakład Ochrony Lasu, 

Entomologii i Klimatologii Leśnej. 

3.1.  01.10.1997 – 31.08.2004 r., asystent naukowo – dydaktyczny,  

3.2.  01.02.2005 – nadal, adiunkt. 

4. 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):  

a) tytuł osiągnięcia naukowego: „Trypodendron laeve Eggers w Polsce na tle wybranych 

aspektów morfologicznych i genetycznych drwalników (Trypodendron spp., Coleoptera, 

Curculionidae, Scolytinae)” 

b) Piotr Bilański, Trypodendron laeve Eggers w Polsce na tle wybranych aspektów 

morfologicznych i genetycznych drwalników (Trypodendron spp., Coleoptera, Curculionidae, 

Scolytinae)”, 2019, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w 

Krakowie nr 550. Rozprawy, zeszyt 427, 1-115, recenzenci wydawniczy prof. dr hab. inż. 

Jacek Hilszczański oraz prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech. 

c) omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania 

Wstęp 
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Na świecie znanych jest 14 gatunków drwalników (Trypodendron spp.) [Wood i Bright 

1992]. W Europie występują cztery gatunki: drwalnik paskowany T. lineatum, drwalnik 

bukowiec T. domesticum L., drwalnik znaczony T. signatum Fabr. i T. laeve Eggers. Spośród 

gatunków występujących w Europie T. lineatum i T. laeve związane są z drzewami iglastymi, 

natomiast T. domesticum i T. signatum zasiedlają drzewa liściaste. 

Do najmniej poznanych gatunków z rodzaju Trypodendron należy T. laeve. Na stan 

badań nad tym gatunkiem miało wpływ wiele czynników. Jednym z nich są aspekty 

taksonomii. Eggers [1939] opisał T. laeve na podstawie okazów zebranych na Sachalinie, 

który wówczas należał do Japonii. Kilka lat później Strand [1946] opisał ten sam takson z 

Norwegii pod nazwą Trypodendron piceum Strand. Nazwa łacińska zapewne miała 

nawiązywać do nazwy rodzajowej rośliny żywicielskiej z której Strand zebrał okazy, czyli 

świerka pospolitego. Jednak późniejsze badania wskazują, że T. laeve zasiedla także Pinus 

sylvestris [Baranowski 1982], a na Syberii również Picea obovata Ledeb. [Akulov i 

Mandelshtam 2012]. 

Do wzrostu zainteresowania tym gatunkiem w Europie Środkowej w znacznym 

stopniu przyczyniły się wyniki badań, które uzyskał Holzschuh [1990a]. Autor ten podczas 

oznaczania chrząszczy odłowionych do pułapek feromonowych z lineatyną, 

rozmieszczonych w północno–wschodniej Austrii na wzniesieniach Gahns, odkrył w 1982 

roku nieznany mu dotąd gatunek drwalnika, który oznaczył jako T. laeve. Holzschuh [1990b], 

w trakcie badań prowadzonych wokół składnic drewna iglastego importowanego do Austrii z 

Rosji, potwierdził występowanie T. laeve na terenie tego kraju na kilku nowych stanowiskach. 

W wyniku tych badań niektórzy autorzy uznali ten gatunek za inwazyjny na terenie 

Środkowej Europy [Kenis 2005]. 

Występowanie T. laeve na terenie Polski nie doczekało się jak do tej pory 

kompleksowego opracowania. Wood i Bright [1992], opisując rozmieszczenie tego gatunku w 

Europie, wymieniają Polskę obok zaledwie kilku państw: Norwegii, Szwecji i ówczesnego 

Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR). O występowaniu tego gatunku w 

Polsce wspomina w swej pracy Holzschuh [1990a]. Autor ten jednak nie podaje materiałów, 

które były źródłem tej informacji. Knižek [2011] wymienia Polskę pośród wielu innych państw 

europejskich, takich jak: Austria, Estonia, Finlandia, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Czechy, 

Rosja, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja. Mokrzycki i in. [2011] nie włączyli tego gatunku do 

fauny korników Polski. Późniejsze poszukiwania tego gatunku na terenie Polski nie dały 

pozytywnego rezultatu, natomiast w Czechach zakończyły się sukcesem [Lukášová i in. 

2012]. Lukášová i in. [2012] podają też lokalizację pierwszego stanowiska z Polski. Według 

zawartej w tej pracy informacji 35 okazów tego gatunku, złapanych do pułapek podczas 

testowania dyspenserów feromonowych w Białowieży przez Andrzeja Rodziewicza 10 

kwietnia 1988 r., oznaczył i włączył do swej kolekcji Miloš Knižek. 
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Grodzki i Mokrzycki [2014] poddają w wątpliwość twierdzenie, że okazy oznaczone 

przez Knižka pochodziły z Białowieży i na podstawie informacji uzyskanej od Andrzeja 

Rodziewicza wskazują na stanowisko zlokalizowane w Nadleśnictwie Supraśl w 

miejscowości Kopna Góra, gdzie w tamtym czasie prowadzono badania nad zastosowaniem 

feromonów do odłowu korników. Pierwsze pewne stanowiska T. laeve z Polski zostały 

opublikowane dopiero przez Witkowskiego i in. [2015] w ramach badań prowadzonych na 

terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Dwa nowe stanowiska T. laeve zostały 

opisane na terenie tego Parku na podstawie pojedynczych okazów odłowionych w 2010 r. do 

pułapek barierowych typu IBL–2 zaopatrzonych w feromon o nazwie Trypodor [Witkowski i 

in. 2015]. 

Cele pracy 

Biorąc pod uwagę niezadawalający stan wiedzy o występowaniu T. laeve na terenie 

Polski, a także skąpe informacje dotyczące morfologii tego gatunku podjęto badania, które 

miały dwa zasadnicze cele. 

Pierwszym celem było udokumentowanie występowania T. laeve na terenie Polski, a 

w szczególności ustalenie nowych stanowisk tego gatunku oraz określenie – w miarę 

możliwości – uwarunkowań siedliskowych i troficznych, mogących mieć wpływ na jego 

występowanie. W analizach tych uwzględniono również jeden z elementów biologii, 

dotyczący terminu lotu. 

Zamierzenie to postanowiono osiągnąć poprzez realizację następujących zadań 

szczegółowych: 

 określenie rozmieszczenia i liczby stanowisk T. laeve w Polsce na tle krain 

zoogeograficznych oraz zasięgu głównych roślin żywicielskich; 

 identyfikacja gatunków drwalników na podstawie dostępnych monografii i opracowań; 

 określenie preferencji T. laeve względem wybranych cech środowiska, przy czym dla 

uzyskania danych mogących różnicować ten gatunek, uwzględniono także inne 

gatunki z rodzaju Trypodendron; 

 dokonanie kategoryzacji obszaru Polski ze względu na podstawowe wymagania 

klimatyczne T. laeve oraz określenie udziału powierzchni wyszczególnionych 

kategorii; 

 określenie odległości pomiędzy nowymi stanowiskami T. laeve oraz najmniejszego 

dystansu pomiędzy nimi, a znanymi stanowiskami w kraju i zagranicą; 

 określenie terminu lotu T. laeve na tle innych gatunków drwalników. 

Drugim celem badań było ustalenie przydatności różnych będących obecnie do 

dyspozycji narzędzi naukowo-badawczych do prawidłowej identyfikacji T. laeve oraz próba 

określenia, czy istnieją wśród nich takie, które ułatwiałyby rozpoznawanie gatunku, 

zapewniając jednocześnie prawidłową determinację osobników. Było to istotne zwłaszcza 
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dlatego, że literatura w tym zakresie w przeszłości nie była wolna od pomyłek w identyfikacji. 

Ponieważ w trakcie badań dokonywano zbioru osobników także innych gatunków 

drwalników, również one zostały objęte badaniami, dzięki czemu przeprowadzono 

interesujące analizy porównawcze.  

Powyższy cel postanowiono osiągnąć poprzez realizację następujących zadań 

szczegółowych:  

 wykonanie analiz morfologicznych postaci doskonałych T. laeve i T. lineatum; 

 określenie przydatności wybranych cech biometrycznych imagines T. laeve i T. 

lineatum w procesie identyfikacji osobników do gatunku; 

 potwierdzenie przy pomocy metod genetycznych poprawności rozpoznania gatunków 

z rodzaju Trypodendron na podstawie cech morfologicznych; 

 ustalenie przydatności baz danych GenBank i BOLD wykorzystywanych w badaniach 

genetycznych jako źródła sekwencji referencyjnych; 

 sprawdzenie przydatności metody analizy filogenetycznej do potwierdzenia 

prawidłowości wyróżnienia taksonów w randze gatunków w obrębie rodzaju 

Trypodendron na podstawie fragmentów genu COI; 

 określenie różnic genetycznych, w tym rozbieżności ewolucyjnych w obrębie 

wybranych gatunków z rodzaju Trypodendron oraz pomiędzy gatunkami; 

 ustalenie struktury genetycznej populacji, liczby haplotypów oraz wykonanie analizy 

sieci ich powiązań. 

Metodyka 

Badania nad występowaniem T. laeve w Polsce przeprowadzono łącznie na 143 

powierzchniach rozmieszczonych na terenie całego kraju, na różnych wysokościach 

względem poziomu morza. Powierzchnie do badań wybierano w taki sposób, aby 

reprezentowały w miarę możliwości różne warunki środowiska, dotyczyło to głównie składu 

gatunkowego drzewostanów, ukształtowania terenu oraz ich lokalizacji względem krain 

zoogeograficznych.  

Badania przeprowadzono w latach 2007–2016. Polegały one na pozyskaniu imagines 

owadów z różnych lokalizacji. Przyjęto, że powierzchnię badań stanowi wydzielenie leśne, a 

w przypadku powierzchni nieleśnych działka ewidencyjna gruntów. Materiał pozyskiwano 

głównie przy użyciu różnego rodzaju pułapek zaopatrzonych w feromon do odłowu korników. 

Najczęściej używanymi środkami wabiącymi były Trypodor i Domodor. W nielicznych 

przypadkach imagines drwalnika zbierano ze stosów drewna – głównie gatunków iglastych, 

gdzie owady były zwabiane feromonem Trypodor. Tylko w kilku przypadkach imagines 

drwalników pozyskiwano bez środków wabiących podczas ich wgryzania się w drewno. 
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Owady odłowione do pułapek lub na materiale lęgowym umieszczano w probówce i 

zatruwano octanem etylu, po czym przekładano je do opisanych woreczków strunowych. W 

opisie zawierano informację o lokalizacji, okresie odłowu lub dacie zbioru. Następnie zebrany 

materiał przewożono, w ciągu jednego dnia od daty zbioru, do Laboratorium Zakładu 

Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, gdzie 

był przechowywany w zamrażarce. 

Zebrane korniki oznaczano za pomocą klucza zawartego w opracowaniu Nunberga 

[1981] oraz opisu T. laeve podanego w kilku pracach [Eggers 1939, Strand 1946, Bußler i 

Schmidt 2008a, 2008b]. W przypadku okazów nietypowych, w tym niewybarwionych, 

posłużono się innymi dostępnymi sposobami identyfikacji, takimi jak metody biometryczne 

oraz genetyczne.  

Na podstawie wybranych zmiennych, charakteryzujących stanowiska na których 

prowadzono badania, określono preferencje owadów z rodzaju Trypodendron. Do 

zrealizowania tego zadania posłużono się analizą korespondencji, która jest jedną z technik 

wielowymiarowej analizy danych. Stanowiska opisano według takich zmiennych jak: rodzaj 

feromonu, wysokość n.p.m., główny gatunek drzewostanu, miesiąc zbioru oraz intensywność 

odłowu imagines poszczególnych gatunków z rodzaju Trypodendron, wyrażona liczbą 

osobników przypadającą na jeden dzień odłowu. 

Na podstawie analizy danych, dotyczących rozmieszczenia stanowisk T. laeve w 

Palearktyce, dokonano kategoryzacji obszaru Polski przy wykorzystaniu programu DIVA–

GIS, biorąc pod uwagę wymagania klimatyczne tego gatunku. Program ten wyróżnił 6 

kategorii warunków klimatycznych, którym przyporządkowano następujące oznaczenia 

cyfrowe oraz określenia słowne: 0 – nieodpowiednie, 1 – wystarczające, 2 – zadawalające, 3 

– dobre, 4 – bardzo dobre, 5 – optymalne. W celu określenia procentowego udziału 

powierzchni poszczególnych kategorii, mapę rastrową będącą wizualizacją modelu 

określonego w programie DIVA–GIS, poddano analizie w programie ArcMap 10.0.  

Rozmieszczenie nowych stanowisk T. laeve w Polsce przedstawiono i 

przeanalizowano na tle zasięgu gatunków żywicielskich: Abies alba, P. sylvestris i P. abies. 

Zasięg tych gatunków wykreślono na podstawie danych udostępnionych przez EUFORGEN. 

Macierz odległości pomiędzy nowymi stanowiskami T. laeve na terenie Polski 

określono przy pomocy programu QGIS. W tym programie określono również dystans, jaki 

dzielił trzy znane polskie stanowiska T. laeve od najbliżej położonych nowych stanowisk tego 

drwalnika. Jedno stanowisko z północnowschodniej Polski podane w pracy Lukašovej i in., 

[2012] po uwzględnieniu uwag zawartych w publikacji Grodzkiego i Mokrzyckiego [2014], 

zlokalizowano na terenie Nadleśnictwa Supraśl w Leśnictwie Kopna Góra. Dwa kolejne 

wykazane były na terenie Gór Świętokrzyskich [Witkowski i in. 2015]. 
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W podobny sposób obliczono również odległości pomiędzy nowymi stanowiskami na 

terenie Polski, a znanymi z literatury i położonymi najbliżej jej granic stanowiskami w 

następujących lokalizacjach: Smrk w Czechach [Procházka i in. 2014], Kłajpeda na Litwie 

[Ostrauskas i Tamutis 2012] i Vișeul de Sus w Rumunii [Olenici i in. 2018]. 

Na podstawie danych o terminie zbioru materiału do badań określono początek i 

koniec okresu lotu dla T. laeve oraz pozostałych gatunków drwalników występujących w 

Polsce. Średnią intensywność lotu osobników z rodzaju Trypodendron przedstawiono dla 

poszczególnych miesięcy w okresie od lutego do czerwca. 

Gatunki roślin żywicielskich dla T. laeve w Polsce, określono w oparciu o wyniki 

obserwacji zasiedlania materiału lęgowego. 

Na podstawie dostępnej literatury zawierającej opis T. laeve [Eggers 1939, Strand 

1946, Bußler i Schmidt 2008a, 2008b], wytypowano cechy różnicujące ten gatunek od 

najbardziej do niego zbliżonego T. lineatum. Następnie wybrane okazy należące do obu 

gatunków, pozyskane w ramach odłowów przeprowadzonych na terenie Polski, poddano 

porównaniu cech morfologicznych. Z uwagi na duży dymorfizm płciowy występujący u 

przedstawicieli rodzaju Trypodendron cech różnicujących osobniki T. laeve od T. lineatum, 

poszukiwano dla każdej płci osobno. Ponadto dla każdego odłowu obliczono procentowy 

udział niewybarwionych osobników samców i samic obu gatunków.  

Do pomiarów biometrycznych pobrano losowo po 15 osobników każdej płci imagines 

T. laeve i T. lineatum z owadów odłowionych na czterech wybranych stanowiskach 

zlokalizowanych w Rozpuciu, Kanicach, Tomaszowie Lubelskim oraz Leżajsku. Owadom 

wykonano zdjęcia na tle papieru milimetrowego, używając mikroskopu stereoskopowego 

firmy Optatech wyposażonego w aparat cyfrowy Canon Power Shot A640. Następnie 

dokonano kalibracji zdjęć i pomiarów wybranych cech w programie ImageJ 1.49m: długości 

(a) i szerokości (b) chrząszczy oraz długości (c) i szerokości ostatniego sternitu (d), a także 

kąta poziomego zakończenia pokryw (β). 

Na podstawie pomierzonych cech obliczono dwa wskaźniki. Wskaźnik 1 (w1) 

zdefiniowano jako stosunek długości owada do jego szerokości, natomiast wskaźnik 2 (w2) 

ustalono jako stosunek szerokości ostatniego sternitu do jego długości. 

Aby porównać wartości długości oraz szerokości samic i samców imagines T. laeve 

oraz T. lineatum przeprowadzono analizę wariancji po sprawdzeniu założeń o normalności 

rozkładów oraz jednorodności wariancji zmiennych. W przypadku zmiennych o 

niejednorodnych wariancjach przed wykonaniem analiz statystycznych przetransformowano 

je, aby ustabilizować wariancje. 

Z uwagi na wyraźny dymorfizm płciowy u owadów z rodzaju Trypodendron, szukając 

cech biometrycznych różnicujących T. laeve od T. lineatum ograniczono się do porównania 
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wybranych zmiennych w obrębie każdej płci osobno. Porównania pomiędzy T. laeve i T. 

lineatum ze względu na cechy w1, w2 i β przeprowadzono testem t oddzielnie dla obu płci. 

Aby ustalić, które z badanych zmiennych biometrycznych najlepiej różnicują osobniki 

T. laeve i T. lineatum pod względem gatunku i płci, posłużono się analizą kanoniczą. Do 

obliczeń wybrano wszystkie badane zmienne opisujące osobniki drwalników pochodzących z 

czterech wspomnianych wyżej lokalizacji.  

W celu określenia cech biometrycznych, które są najbardziej użyteczne przy 

rozróżnianiu osobników T. laeve od T. lineatum, przeprowadzono dla każdej płci osobno 

analizę dyskryminacyjną w oparciu o trzy wybrane zmienne: w1, w2 i β. Obliczenia 

przeprowadzono dla cech osobników badanych gatunków odłowionych w Rozpuciu i 

Kanicach. Do budowy końcowego modelu dyskryminacyjnego użyto jedynie zmiennych, 

których wkład był statystycznie istotny. Poprawność funkcji klasyfikacyjnych pozwalających 

zaliczyć imagines do jednego z dwóch gatunków sprawdzono na osobnikach pochodzących 

z Tomaszowa Lubelskiego i Leżajska. 

Wszystkie obliczenia statystyczne wykonano przy pomocy programu Statistica, 

przyjmując poziom istotności testów α = 0,05.  

Z osobników owadów oznaczonych na podstawie cech morfologicznych jako T. 

lineatum, T. laeve, T. domesticum i T. signatum, pochodzących z wybranych lokalizacji w 

Polsce, pobrano po kilka egzemplarzy i przeprowadzono analizę fragmentu DNA. 

Izolację DNA wykonano z ciał rozgniecionych imagines drwalników przy pomocy 

zestawu Genomic Mini AX Plant (A&A Biotechnology, Gdynia, Polska) według instrukcji 

załączonej przez producenta. Badaniu poddano fragment genu kodującego podjednostkę I 

oksydazy cytochromowej (Cytochrome Oxidase Subunit I – COI). Amplifikację regionu COI 

przeprowadzono metodą reakcji łańcuchowej polimerazy (polymerase chain reaction – PCR) 

przy użyciu starterów fwd LCO1490 i rev HC02198 [Folmer i in. 1994]. Produkt PCR po 

oczyszczeniu był sekwencjonowany przy użyciu tych samych starterów.  

Aby określić podobieństwa sekwencji nukleotydów otrzymanych z chrząszczy 

należących do rodzaju Trypodendron z Polski do sekwencji innych osobników należących do 

tego rodzaju wysłano zapytania do dwóch baz danych. Uzyskane sekwencje fragmentu genu 

COI porównano z sekwencjami zgromadzonymi w bazach BOLD System oraz NCBI 

(National Center for Biotechnology Information, GenBank, USA).  

Na podstawie zapytania pobrano z bazy BOLD wszystkie sekwencje COI dostępne 

dla osobników z rodzaju Trypodendron. Następnie dodano do tego zbioru danych sekwencje 

otrzymane w ramach niniejszej pracy i wykonano przyrównanie w programie MAFFT [Katoh i 

Standley 2013]. Do dalszej analizy wyselekcjonowano za pomocą programu BioEdit [Hall 

1999] tylko sekwencje o największej wspólnej części z sekwencjami osobników z rodzaju 

Trypodendron pochodzącymi z Polski. 
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Analizy filogenetyczne wykonywano dla zbioru danych zawierającego sekwencje 

genu COI, stosując trzy różne metody: największej wiarygodności (Maximum Likelihood ML), 

największej parsymonii (Maximum Parsimony MP) i wnioskowania bayesowskiego (Bayesian 

Inference BI). Najbardziej pasujący do tego zestawu danych model podstawień dla metod 

ML i BI ustalono według wskaźnika Akaike Information Criterion (AICc) przy pomocy 

programu jModelTest 2.1.10 [Guindon i Gascuel 2003, Darriba i in. 2012]. 

Analizę ML wykonano przy użyciu programu PhyML 3.0 [Guindon i in. 2010] online za 

pośrednictwem serwera Montpelier (http://www.atgc–montpellier.fr/phyml/) z 1000 

powtórzeń, aby ocenić wartości statystycznego wsparcia węzłów drzewa. 

Analizę MP przeprowadzono za pomocą programu PAUP* 4.0b10 [Swofford 2003]. 

Luki traktowano jako piąty rodzaj znaku. W celu określenia poziomów ufności dla węzłów w 

ramach przewidywanych topologii drzewa filogenetycznego analizę powtórzono 1000 razy. 

Analizę BI opartą na łańcuchu Markowa Monte Carlo (Markov Chain Monte Carlo 

MCMC) przeprowadzono, wykorzystując program MrBayes v3.1.2 [Ronquist i Huelsenbeck 

2003]. Łańcuchy MCMC były uruchamiane 10 milionów razy przy użyciu najlepiej 

dopasowanego modelu podstawień. Drzewa pobierano co 100 pokoleń, uzyskując 100 000 

drzew z obu serii. Przy ustaleniu liczby drzew odrzucanych z dalszych etapów analizy 

przyjęto wartość domyślną dla programu, czyli dla zestawu danych usunięto 25% drzew. 

Pozostałe drzewa zostały wykorzystane do wygenerowania uzgodnionego drzewa i 

wyznaczenia wartości prawdopodobieństwa a posteriori. 

Do wszystkich analiz filogenetycznych sekwencji genu COI osobników z rodzaju 

Trypodendron jako grupę zewnętrzną użyto sekwencji COI Xyloterinus politus Say. 

Analizy rozbieżności ewolucyjnych w obrębie gatunków oraz pomiędzy gatunkami 

drwalników (Trypodendron spp.), z uwzględnieniem X. politus jako przedstawiciela grupy 

zewnętrznej przeprowadzono w programie MEGA7 [Kumar i in. 2016]. Analizy te wykonano 

dla zestawu sekwencji genu COI użytego do analizy filogenetycznej. 

Zbadano strukturę genetyczną populacji wybranych gatunków drwalników: T. 

lineatum, T. domesticum, T. signatum i T. laeve, wykorzystując dane użyte do analizy 

filogenetycznej. Do przeprowadzenia tej analizy użyto programu Structure ver. 2.3.4 

[Pritchard i in. 2000]. Identyfikację genetycznie homogenicznych grup osobników, czyli 

ustalenie najbardziej prawdopodobnej liczby klastrów, wykonano przy pomocy programu 

Structure Harvester [Earl i von Holdt 2012], stosując metodę opisaną przez Evanno i in. 

[2005].  

Do ustalenia przyczyn zróżnicowania w populacjach wybranych gatunków drwalników 

występujących na terenie Europy i Ameryki Północnej zastosowano analizę wariancji 

molekularnej ang. Analysis of Molecular Variance – AMOVA [Weir i Cockerham 1984, 



9 

Excoffier i in. 1992, Weir 1996]. Obliczenia przeprowadzono w programie Arlequin v3.5.2.2 

[Excoffier i in. 2005]. 

W oparciu o sekwencje COI użyte do analizy filogenetycznej określono także liczbę 

haplotypów dla wymienionych wyżej gatunków drwalników. Czynności te wykonano przy 

pomocy programu FaBox [Villesen 2007]. 

Na podstawie liczby osobników i haplotypów określono wskaźnik częstości 

występowania haplotypów, wyrażony ich liczbą przypadającą na jednego osobnika dla 

gatunków z rodzaju Trypodendron występujących w Polsce. 

Analizy sieci powiązań haplotypów osobników przeprowadzono oddzielnie dla 

każdego z zebranych na terenie Polski gatunków: T. laeve, T. lineatum, T. domesticum i T. 

signatum, na tle dostępnych danych dotyczących osobników należących do tych samych 

gatunków, a zebranych w innych krajach (tab. 2). Analizy te wykonano metodą „median 

joining algorithm” [Bandelt i in. 1999] za pomocą programu PopART v. 1.7 [Leigh i Bryant 

2015]. 

Wyniki 

Powierzchnie badań zlokalizowane były w 16 krainach zoogeograficznych. 

Występowanie T. laeve stwierdzono po raz pierwszy w 14 krainach. Krainy te zajmują 61% 

obszaru lądowego Polski. Badania nad występowaniem T. laeve w Polsce przeprowadzono 

na 143 powierzchniach. Na terenie Polski imagines T. laeve stwierdzono w 124 

lokalizacjach, co stanowiło 86,7% wszystkich powierzchni badań. W wyniku badań nad 

występowaniem drwalników w Polsce zebrano łącznie 44207 osobników należących do 

czterech gatunków: T. lineatum, T. laeve, T. domesticum i T. signatum. Ich procentowy 

udział w tej liczbie wynosił odpowiednio 49,2%; 31,4%; 19,1% i 0,3%. 

Stanowiska T. laeve położone były na różnych wysokościach względem poziomu 

morza. Najniżej położone stanowisko T. laeve na terenie Polski znajdowało się na wysokości 

118 m n.p.m., a najwyżej na wysokości 929 m n.p.m. Zdecydowanie najwięcej osobników T. 

laeve odłowiono do pułapki zlokalizowanej w drzewostanie P. sylvestris rosnącym na 

powierzchni położonej na wysokości 246 m n.p.m. W tych warunkach zebrano po siedmiu 

dniach odłowu 1271 osobników tego gatunku.  

Wyniki analizy korespondencji wskazują, że badane zmienne nie miały dużego 

wpływu na występowanie poszczególnych gatunków z rodzaju Trypodendron. Świadczą o 

tym niewielkie wartości wyjaśnionej przez analizę ogólnej zmienności danych. Pierwszy 

wymiar wyjaśnia 13,31%, a drugi 10,43% bezwładności danych. Jednak analiza 

korespondencji wskazuje na odmienne wymagania pod względem badanych zmiennych T. 

domesticum. Różnice te są dobrze widoczne względem wymiaru 1, który wydaje się być 

wyznaczany ze względu na rodzaj użytego atraktantu. Gatunek ten częściej odławiany był 

przy zastosowaniu feromonu Domodor, w drzewostanach bukowych rosnących na siedlisku 
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lasu wyżynnego świeżego, położonych na wysokości od 301 do 600 m n.p.m. Trypodendron 

signatum odławiany był w podobnych warunkach środowiska jak T. laeve, jednak z tą 

różnicą, że jego występowanie związane było z drzewostanami liściastymi. Trypodendron 

laeve – w odróżnieniu od T. lineatum – częściej występował w drzewostanach sosnowych 

rosnących na nizinach i siedliskach wyżynnych. Wymiar 2 w przeprowadzonej analizie 

korespondencji wydaje się odpowiedzialny za różnicowanie cech środowiska związanych z 

położeniem powierzchni badań n.p.m. Trypodendron lineatum był intensywniej odławiany do 

pułapek z feromonem Trypodor zlokalizowanych w świerkowych drzewostanach górskich. 

Dla T. laeve charakterystyczna była jego wczesna wiosenna aktywność, przypadająca 

głównie na marzec i kwiecień. Najliczniejsze odłowy T. lineatum odnotowano w kwietniu i 

maju (w latach 2007-2016). 

Według modelu uzyskanego w programie DIVA–GIS jedynie 0,3% powierzchni 

lądowej Polski charakteryzuje klimat nieodpowiedni dla występowania T. laeve. Tereny te 

położone są na południu Polski i obejmują Tatry. Wystarczające warunki dla występowania 

tego drwalnika występują głównie na północnym zachodzie Polski oraz w centrum. Warunki 

klimatyczne określone jako zadawalające występują głównie w Polsce środkowej oraz na 

południu. Dobre dla T. laeve warunki klimatyczne panują na terenach Niziny Sandomierskiej i 

Wzgórz Trzebnickich oraz na Wyżynach: Krakowsko-Wieluńskiej, Małopolskiej, Lubelskiej i 

Roztoczu. Bardzo dobra sytuacja klimatyczna dla T. laeve występuje głównie w krainie 

Puszczy Białowieskiej oraz na terenie Bieszczadów, Gór Świętokrzyskich i Beskidów 

Wschodnich. Optymalne dla T. laeve warunki klimatyczne występują przede wszystkim w 

trzech krainach zoogeograficznych: w Beskidzie Wschodnim, Sudetach Zachodnich i na 

Pojezierzu Mazurskim. Takie obszary stanowią 1,4% powierzchni Polski. 

W Polsce występują trzy główne lasotwórcze gatunki drzew iglastych, które są 

roślinami żywicielskimi dla T. laeve: A. alba, P. sylvestris i P. abies. Żadna powierzchnia, na 

której obecnie stwierdzono T. laeve nie była poza zasięgiem naturalnym jednego z tych 

gatunków drzew. Spośród 124 nowych stanowisk T. laeve stwierdzonych w Polsce, 87 

zlokalizowanych było na terenie wspólnego zasięgu dwóch gatunków roślin żywicielskich, P. 

sylvestris oraz P. abies.  

Nowe stanowiska T. laeve na terenie Polski były rozmieszczone nierównomiernie. 

Najbliżej siebie położone były stanowiska nr 71 i 72, odległość ta wynosiła 50 m. Największa 

odległość pomiędzy najbliższymi sąsiednimi stanowiskami wynosiła 340,9 km. Średnia 

odległość pomiędzy sąsiednimi stanowiskami T. laeve w Polsce wynosiła 7,7 km. Spośród 

wszystkich nowych stanowisk T. laeve na terenie Polski 104 dzielił dystans mniejszy niż 10 

km. Analiza macierzy odległości nowych stanowisk T. laeve w Polsce wykazała, że 

najbardziej oddalone były stanowiska nr 6 i 122. Dystans pomiędzy tymi stanowiskami to 

624,0 km. 
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Najbliżej znanych z literatury stanowisk T. laeve zlokalizowanych na terenie Polski 

położone były dwa nowe stanowiska. Stanowisko nr 49 było oddalone o 35,5 i 44 km od 

dwóch znanych stanowisk usytuowanych w Górach Świętokrzyskich. Nowe stanowisko nr 3 

znajdowało się w odległości około 68 km od wcześniej opisanego stanowiska położonego w 

Nadleśnictwie Supraśl w północnowschodniej Polsce.  

Położenie nowych stanowisk T. laeve w Polsce – w porównaniu do najbliżej 

zlokalizowanych znanych stanowisk tego gatunku w innych państwach Europy – było mocno 

zróżnicowane. Stanowisko nr 143 położone było w odległości około 39 km od stanowiska 

zlokalizowanego na terenie Czech w miejscowości Smrk. Najbliżej stanowiska 

zlokalizowanego w Kłajpedzie na Litwie było stanowisko nr 5 położone w 

północnowschodniej Polsce. Odległość pomiędzy tymi stanowiskami wynosiła około 250,5 

km. Najmniejszy dystans pomiędzy stanowiskiem T. laeve w Vișeul de Sus na terenie 

Rumunii, a stanowiskami tego gatunku w Polsce wyniósł około 252 km. Najbliżej tej 

lokalizacji była powierzchnia badań nr 122 położona w południowo-wschodniej Polsce. 

Analiza okresu lotu przeprowadzona na bazie wyników odłowu drwalników wskazuje 

na znaczne różnice w aktywności drwalników występujących w Polsce. Najwcześniej lot 

rozpoczyna T. laeve. Pierwsze okazy tego gatunku odłowiono już 28 lutego. Jego liczebność 

wzrastała w kolejnych miesiącach, po czym w maju gwałtownie spadała. W okresie od lutego 

do kwietnia intensywność odłowu tego gatunku przewyższała intensywność odłowu innych 

gatunków. Ostanie okazy T. laeve pozyskano 30 czerwca. Trypodendron lineatum, T. 

domesticum i T. signatum rozpoczynały swoją aktywność w marcu, w kolejnych miesiącach 

ich liczba wzrastała. W czasie badań lot T. lineatum i T. domesticum najwcześniej 

rozpoczynał się 12 marca i trwał najpóźniej do 30 czerwca. Kulminacja lotu T. domesticum i 

T. signatum przypadała na kwiecień, a T. lineatum na maj. Wśród tych gatunków wyróżnia 

się T. signatum. Podczas przeprowadzonych badań odłowiono znacznie mniejszą liczbę 

osobników tego gatunku w porównaniu do innych drwalników. Jego osobniki najwcześniej 

odnotowano w pułapkach feromonowych 29 marca, a najpóźniej 4 czerwca.  

Podczas kontroli stosów na składnicach drewna 12 marca 2015 r. na powierzchniach 

badań nr 54 i 55 zlokalizowanych w Leśnictwie Kanice, Nadleśnictwo Jędrzejów 

zaobserwowano odpowiednio 7 i 14 par T. laeve wgryzających się w drewno sosny 

zwyczajnej. Na tej samej powierzchni 24 marca 2015 r. obserwowano, jeszcze przed 

wgryzaniem się w drewno, kopulujące osobniki tego gatunku. W tym samym leśnictwie, 

również na dwóch powierzchniach badań zlokalizowanych na składnicach drewna, w dniu 03 

kwietnia 2016 r. stwierdzono zasiedlenie surowca sosnowego przez T. lineatum i T. laeve. 

Na powierzchni nr 51 zebrano w sumie 18 osobników T. lineatum oraz 123 egzemplarze T. 

laeve, zaś na powierzchni nr 53 pozyskano łącznie 22 osobniki T. laeve i 23 T. lineatum. 
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Cechą odróżniającą osobniki T. laeve od T. lineatum w przypadku obu płci było 

zabarwienie nóg. U T. laeve przynajmniej nasadowa część nóg była ciemniejsza od ich 

końcowego fragmentu. Obserwowana u osobników T. laeve ciemna barwa kończyn 

występowała ze zmiennym natężeniem i rozległością, ale zawsze była powiązana z kolorem 

spodniej części ciała. Większość osobników posiadało przynajmniej ciemne biodra oraz 

nasadową część ud, golenie i stopy były znacznie jaśniejsze. Postacie doskonałe T. lineatum 

posiadały jednolicie ubarwione nogi, których jasny kolor kontrastował z ciemniej zabarwioną 

dolną częścią ciała. 

Pokrywy T. laeve były brunatne z inaczej ukształtowanymi, niż u T. lineatum, 

ciemnymi paskami. Ciemny pasek wzdłuż szwu u tego gatunku był mocno zredukowany i 

występował zwykle tylko u nasady pokryw. Pasek środkowy nie występował lub był 

zredukowany, jeżeli się pojawiał, to jedynie w postaci niezbyt rozległego, delikatnie 

ciemniejszego fragmentu pokryw bez wyraźnych granic. Najlepiej wykształconym paskiem u 

T. laeve był ten biegnący od nasady pokryw wzdłuż ich dolnej krawędzi. W odróżnieniu 

jednak od T. lineatum nie dochodził on do końca ciała. 

Samice T. laeve były szczuplejsze od samic T. lineatum. Pokrywy samic T. laeve były 

nieco bardziej wydłużone w części końcowej w porównaniu do T. lineatum. Ścięcie pokryw u 

T. laeve było mniej strome aniżeli u T. lineatum.  

Samce T. laeve miały ciało z reguły nieco dłuższe niż samce T. lineatum. Podobnie 

różnice w ukształtowaniu zakończenia pokryw, jakie zaobserwowano u samic, występowały 

również u samców porównywanych gatunków. Osobniki płci męskiej T. laeve posiadały mniej 

strome ścięcie pokryw oraz ostrzejsze zakończenie odwłoka aniżeli egzemplarze T. 

lineatum. 

U osobników T. laeve zaznaczył się wyraźny dymorfizm płciowy przejawiający się w 

kształcie buławki czułków. Egzemplarze T. lineatum bez względu na płeć miały podobnie 

ukształtowaną buławkę czułków. Buławka czułków samców T. laeve, w porównaniu do samic 

oraz osobników obu płci T. lineatum była wyraźnie wydłużona i stopniowo klinowato 

rozszerzająca się, a na wierzchołku niesymetrycznie zaokrąglona. Zewnętrzna krawędź 

buławki czułków samców T. laeve tworzyła łuk o znacznie większym promieniu aniżeli 

krawędź wewnętrzna. Buławka czułków samic T. laeve oraz samic i samców T. lineatum była 

porównywalnie łagodnie zaokrąglona wzdłuż obu krawędzi. 

Samce T. laeve w porównaniu z samcami T. lineatum posiadały inaczej 

rozmieszczone owłosienie pierwszej pary nóg. Golenie samców obu gatunków miały włoski o 

różnej długości, najdłuższe z nich zlokalizowane były na ich wierzchołku. U osobników T. 

laeve najdłuższe włoski były wyraźnie krótsze niż u T. lineatum i jednocześnie występowały 

tylko w najbliższym sąsiedztwie kolca na wierzchołku goleni. Długie włoski na górnej 
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krawędzi goleni T. lineatum rozmieszczone były na dłuższym odcinku sięgającym prawie 

połowy długości tej części nogi. 

Największe wahania w udziale osobników niewybarwionych odnotowano w 

populacjach lokalnych samic T. lineatum. Wynosiły one od 0,00 do 9,09%. Przeciętna 

wartość tej cechy dla wszystkich odłowionych samic tego gatunku wynosiła 0,21%. 

Niewybarwione osobniki T. laeve płci żeńskiej stanowiły 0,14% odłowionych okazów, przy 

czym w poszczególnych lokalizacjach cecha ta wahała się od 0,00 do 3,85%. 

Udział niewybarwionych samców T. laeve wynosił w populacjach lokalnych od 0,00 

do 8,57%, a średnio dla całej populacji wynosił 0,24%, natomiast w przypadku T. lineatum 

wartości te wahały się od 0,00 do 0,95%, a średni udział niewybarwionych samców tego 

gatunku w zebranych okazach wynosił 0,04%. 

Długość ciała samic i samców chrząszczy T. laeve i T. lineatum była zróżnicowana. 

Według przeprowadzonej analizy wariancji różnice te były statystycznie istotne. Najdłuższymi 

spośród badanych osobników były chrząszcze należące do samic T. laeve. Ich maksymalna i 

średnia długość wynosiła odpowiednio 3,84 i 3,51 mm. Minimalna długość samic tego 

gatunku to 3,04 mm. Długość samic T. lineatum mieściła się w granicach od 2,96 do 3,65 

mm, a średnia długość wynosiła 3,36 mm. Samce obu gatunków charakteryzowały się 

mniejszą długością niż samice. Osobniki męskie T. laeve były dłuższe niż T. lineatum, 

średnie wartości tej cechy wynosiły odpowiednio 3,23 i 3,09 mm. Długość samców T. laeve 

wynosiła od 2,85 do 3,45 mm, natomiast w przypadku T. lineatum wartości te wahały się od 

2,75 do 3,38 mm. 

Imagines samic T. laeve i T. lineatum wykazywały jednakową średnią wartość 

szerokości ciała, która wyniosła 1,35 mm. Samice T. laeve cechowała większa rozpiętość tej 

cechy, minimalna szerokość wynosiła bowiem 1,22 mm, a maksymalna 1,47 mm, u T. 

lineatum wartości tej cechy wynosiły od 1,24 do 1,46 mm. Mniejszą przeciętną szerokość 

ciała niż samice osiągnęły samce obu gatunków. Rozpiętość tej cechy u T. laeve wahała się 

od 1,24 do 1,42 mm. Minimalne oraz maksymalne wartości szerokości T. lineatum wynosiły 

od 1,21 do 1,43 mm. Średnia szerokość samców T. laeve wyniosła 1,33 mm, a T. lineatum 

1,30 mm. Według analizy wariancji, tylko w przypadku osobników męskich T. lineatum 

wartość tej cechy była istotnie statystycznie różna od pozostałych badanych grup owadów 

wyróżnionych ze względu na płeć i gatunek. 

W obrębie każdej płci osobniki T. laeve osiągały większe wartości wskaźnika w1 niż 

T. lineatum. Według testu t różnice te były statystycznie istotne.  

Największe średnie wartości wskaźnika w2 zarówno dla samic, jak i samców 

stwierdzono dla osobników należących do T. lineatum. W obrębie poszczególnych płci 

wartości wskaźnika w2 obliczone dla T. laeve były mniejsze. Różnice średnich wartości 



14 

wskaźnika w2 badanych gatunków, określone dla poszczególnych płci były, według testu t, 

statystycznie istotne. 

Średnia wielkość kąta zakończenia pokryw dla każdej płci T. lineatum była 

statystycznie istotnie większa w porównaniu z osobnikami T. laeve. Na uwagę zasługuje 

rozłączność zakresu wartości kąta zakończenia pokryw u samców oraz stosunkowo 

niewielka część wspólna w przypadku samic porównywanych gatunków. Inne analizowane 

powyżej zmienne nie wykazywały takiej cechy. 

Na podstawie analizy kanoniczej można wyróżnić cztery grupy osobników badanych 

owadów, czyli samce i samice T. laeve oraz samce i samice T. lineatum. Według wyników 

analizy kanoniczej największe znaczenie w rozdzieleniu badanych grup owadów na gatunki 

miała pierwsza zmienna kanonicza (pierwiastek 1). Na tę funkcję największy wpływ miała 

zmienna β – kąt zakończenia pokryw. Różnicowanie osobników drwalników na samce i 

samice na podstawie badanych cech zaobserwowano wzdłuż drugiej osi wykresu rozrzutu 

wartości kanoniczych. Największy wpływ na drugą zmienną kanoniczą (pierwiastek 2) miał 

wskaźnik w1.  

Wyniki przeprowadzonej analizy dyskryminacyjnej dla każdej płci T. lineatum i T. 

laeve oddzielnie w oparciu o trzy zmienne, w1, w2 i β pozwoliły na ustalenie, że jedynie 

ostatnia z nich najlepiej różnicuje te gatunki. 

Na podstawie analizy dyskryminacyjnej wyznaczono funkcje służące klasyfikacji 

poszczególnych osobników imagines do dwóch badanych gatunków, oddzielnie dla samic i 

samców. Przeprowadzona weryfikacja poprawności determinacji przy pomocy obliczonych 

funkcji klasyfikacyjnych pozwoliła stwierdzić, iż funkcje te sprawdziły się lepiej dla danych z 

innych lokalizacji niż z tych, na podstawie których zostały obliczone. 

W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano łącznie 28 sekwencji 4 gatunków 

drwalników, w tym 11 dla T. lineatum, po 7 dla T. domesticum i T. laeve oraz 3 dla T. 

signatum. Długość uzyskanych fragmentów genu COI była zróżnicowana i wynosiła od 659 

par zasad dla T. laeve, do 692 w przypadku dwóch sekwencji T. lineatum. 

Porównanie sekwencji COI, uzyskanych metodą PCR, z imagines owadów z rodzaju 

Trypodendron odłowionych na wybranych stanowiskach na terenie południowej Polski z 

sekwencjami znajdującymi się w bazie GenBank dało zróżnicowane wyniki. W przypadku 

większości gatunków determinacja chrząszczy na podstawie cech morfologicznych została 

potwierdzona przez wyniki przeszukania bazy GenBank. Wyjątkiem były sekwencje T. laeve, 

dla których w tej bazie nie było sekwencji referencyjnych. Do tych sekwencji COI najbardziej 

podobne były sekwencje T. rufitarsis Kirby z Kanady (91,47–91,94%). Osobniki T. 

domesticum pochodzące z Polski pod względem fragmentu genu COI charakteryzowały się 

podobieństwem do sekwencji referencyjnych w zakresie 99,71–99,85%. Nieco mniejsze 

podobieństwo odnotowano dla sekwencji T. signatum z Rozpucia w porównaniu do 
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sekwencji tego gatunku zdeponowanych w GenBanku (98,82–98,97%). Osobniki T. lineatum 

z Polski były podobne pod względem sekwencji COI do egzemplarzy T. lineatum zebranych 

w Niemczech i we Francji. Podobieństwo to wahało się między 98,47 a 100%. 

W wyniku porównania sekwencji uzyskanych z chrząszczy z rodzaju Trypodendron w 

niniejszych badaniach, z sekwencjami znajdującymi się w bazie BOLD System, otrzymano 

potwierdzenie prawidłowego rozpoznania wszystkich gatunków. Imagines T. laeve zebrane 

w Rozpuciu, Kanicach i Skawicy charakteryzowały się dużym podobieństwem 

porównywanych fragmentów sekwencji COI z innymi osobnikami tego gatunku 

pochodzącymi z terenu Finlandii i Norwegii. Podobieństwo to wynosiło od 99,69 do 100%. 

Poprawność identyfikacji osobników obu płci T. laeve zebranych na potrzeby tej pracy 

została zatem potwierdzona. Dotyczy to także osobnika o symbolu T. laeve X15 

reprezentującego chrząszcze niewybarwione.  

Najlepszym modelem określonym dla analiz zmierzających do ustalenia 

pokrewieństwa genetycznego pomiędzy gatunkami z rodzaju Trypodendron przy 

zastosowaniu metod ML i BI był model HKY+I+G. 

Analiza filogenetyczna potwierdziła prawidłowość determinacji na podstawie cech 

morfologicznych wszystkich badanych osobników drwalników pozyskanych w Polsce. 

Reprezentowały one cztery znane z Europy gatunki drwalników, to jest: T. signatum, T. 

domesticum, T. lineatum i T. laeve. 

Ponieważ wszystkie grupy odpowiadające opisanym gatunkom z rodzaju 

Trypodendron mają mocne wsparcie statystyczne w postaci wyników trzech niezależnych 

metod analizy filogenetycznej, można stwierdzić ich dużą przydatność do potwierdzenia 

prawidłowości wyróżnienia taksonów w randze gatunków w obrębie rodzaju Trypodendron. 

Najmniejszą rozbieżność ewolucyjną pomiędzy gatunkami drwalników, a przyjętymi 

jako grupa zewnętrzna X. politus, odnotowano dla T. rufitarsis, a największą dla T. retusum. 

Najmniejsze zróżnicowanie pomiędzy gatunkami drwalników stwierdzono dla T. scabricollis i 

T. rufitarsis, a największe dla pary gatunków T. signatum – T. lineatum. Osobniki T. leave 

najmniej różniły się od egzemplarzy T. rufitarsis, a najbardziej od T. signatum. Najmniejszą 

średnią rozbieżność w sekwencjach nukleotydów genu COI w obrębie gatunków drwalników 

stwierdzono dla T. domesticum, T. leave i T. retusum. Największą wartością tej cechy 

charakteryzowały się osobniki T. lineatum. W żadnym przypadku nie stwierdzono, aby 

zmienność rozbieżności ewolucyjnej wewnątrz gatunku była większa aniżeli pomiędzy 

gatunkami. 

Na podstawie wyników analizy struktury populacji wybranych gatunków drwalników, 

jako najbardziej prawdopodobne należy przyjąć istnienie dwóch odrębnych grup (K=2) 

osobników w obrębie każdego gatunku.  
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Osobniki T. lineatum należące do trzech populacji zostały przydzielone do jednej z 

dwóch grup według wyraźnego wzorca geograficznego. Egzemplarze tego gatunku 

pochodzące z terenu Europy zostały zaklasyfikowane do jednej grupy, natomiast osobniki 

odłowione na terenie Ameryki Północnej w większości przypadków stanowiły oddzielną 

grupę. Na uwagę zasługuje brak jednoznacznego przydzielenia do wyróżnionych grup 

osobników z populacji pochodzącej z terenu Ameryki Północnej, określanego mianem strefy 

wybrzeża choiny zachodniej (Tsuga heterophylla Sarg.). Osobniki T. lineatum należące do 

tej populacji mają cechy przejściowe pomiędzy dwoma wyróżnionymi grupami. 

Procedura przydziału osobników T. domesticum do dwóch grup nie ujawniła istnienia 

zależności pomiędzy ich przynależnością do populacji i określonej grupy.  

Analiza struktury populacji T. signatum wskazuje na istnienie dwóch różnych grup 

osobników tego gatunku. Grupy te składają się z egzemplarzy pochodzących z różnych 

krajów europejskich. Jedną grupę tworzą osobniki T. signatum pochodzące z Europy 

Zachodniej, drugą głównie egzemplarze z Polski oraz pojedyncze okazy z Niemiec i Belgii. 

Próba sklasyfikowania osobników T. laeve do dwóch hipotetycznie istniejących grup 

nie przyniosła spodziewanych rezultatów. Prawdopodobieństwo zaliczenia poszczególnych 

egzemplarzy tego gatunku do jednej z dwóch grup jest zbliżone. Biorąc pod uwagę, że 

osobniki z Finlandii i Polski nie tworzą osobnych klastrów, można stwierdzić, że T. laeve 

charakteryzuje się stosunkowo jednorodną strukturą genetyczną populacji. 

Długość sekwencji genu COI, których użyto do wyróżnienia haplotypów u wybranych 

gatunków z rodzaju Trypodendron, wynosiła 642 pary zasad.  

Spośród analizowanych gatunków drwalników największą wartością wskaźnika 

częstości występowania haplotypów, wynoszącą 0,73, odznaczał się T. signatum. Mniejsze 

wartości wskaźnik ten przyjął dla T. lineatum (0,58) i T. laeve (0,44). Gatunkiem o 

najmniejszej częstości występowania haplotypów (0,33) był T. domesticum. 

Analizując sekwencje genu COI 43 osobników T. lineatum stwierdzono występowanie 

25 haplotypów. Wśród 15 haplotypów T. lineatum stwierdzonych w Europie, 9 wykazano z 

Polski. Tylko jeden haplotyp HT7 wystąpił zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. 

Haplotypy T. lineatum wyróżnione w oparciu o fragment genu COI charakteryzują się 

strukturą powiązań uwarunkowaną geograficzne. Na podstawie dendrogramu sieci powiązań 

halotypów można wyróżnić dwie główne grupy haplotypów. Pierwsza grupa to haplotypy 

występujące w Europie. Drugą grupę stanowią haplotypy stwierdzone w Ameryce Północnej. 

Różnice pomiędzy tymi grupami były statystycznie istotne według analizy zmienności 

molekularnej AMOVA.  

Badając sekwencje genu COI 39 osobników T. domesticum stwierdzono 

występowanie 13 haplotypów. Haplotypy T. domesticum nie tworzą struktury uwarunkowanej 
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geograficznie, gdyż nie stwierdzono różnic pomiędzy haplotypami występującymi w Europie 

oraz w Ameryce Północnej.  

Różnice pomiędzy grupami haplotypów reprezentującymi różne kontynenty nie były 

statystycznie istotne według analizy zmienności molekularnej AMOVA. 

Spośród ośmiu haplotypów T. signatum wyróżnionych u 11 osobników pozyskanych 

w Europie, trzy stwierdzono na terenie Polski. Ta grupa haplotypów charakteryzowała się 

najmniejszą zmiennością, która przejawiała się pojedynczymi mutacjami w obrębie 

fragmentu genu COI. 

Na podstawie 9 sekwencji genu COI stwierdzono cztery haplotypy T. laeve. Najwięcej 

osobników tego gatunku należało do haplotypu HT1. Haplotyp ten został stwierdzony 

zarówno w Polsce, jak i w Finlandii. Pozostałe trzy haplotypy pochodziły z Polski. Sekwencje 

reprezentujące haplotypy T. laeve różniły się jedną lub dwoma mutacjami. 

Najważniejsze osiągnięcia przedstawione w rozprawie, stanowiące istotny wkład w rozwój 

nauki: 

1. Z uwagi na stwierdzenie T. laeve na 124 spośród 143 badanych stanowisk w różnych 

rejonach Polski można założyć, że występuje on na terenie całego kraju. Dotyczy to 

także stanowisk o zróżnicowanym położeniu względem poziomu morza. Został on 

bowiem stwierdzony na wysokościach od 118 do 929 m n.p.m. 

2. Do gatunków drzew opanowywanych w Polsce przez T. laeve należy zaliczyć Pinus 

sylvestris i Picea abies. Na terenie Polski T. laeve jako roślinę żywicielską preferuje 

P. sylvestris. W drzewostanach tego gatunku może także osiągać największą gęstość 

populacji. Zakres roślin żywicielskich T. laeve w Polsce przedstawia się zatem 

podobnie jak w innych krajach europejskich, np. w Szwecji, Norwegii i Finlandii, a 

także europejskiej części Rosji. 

3. Użyty algorytm uwzględniający warunki klimatyczne pozwolił na wyróżnienie 

obszarów w różnym stopniu odpowiadających wymaganiom T. laeve – zarówno 

stanowisk optymalnych (w Beskidzie Wschodnim, Sudetach Zachodnich i na 

Pojezierzu Mazurskim), jak i nieodpowiednich (w najwyższych położeniach Tatr). 

4. Spośród czterech gatunków drwalników występujących w Polsce najwcześniej lot 

rozpoczyna T. laeve, także jego intensywność osiąga kulminację wcześniej niż u 

innych gatunków. Zjawisko to należy uwzględnić podczas monitoringu i kontroli 

liczebności tego gatunku oraz w trakcie podejmowania działań mających na celu 

ograniczenie powodowanych przez niego szkód. 

5. W odróżnianiu T. laeve od innych przedstawicieli rodzaju Trypodendron pomocne 

mogą być różne elementy morfologiczne i cechy genetyczne. 
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6. Typowe osobniki T. laeve można odróżnić od T. lineatum w oparciu o ubarwienie 

ciała, a zwłaszcza nóg. U okazów T. laeve biodra i co najmniej nasadowe części ud 

są ciemno zabarwione w kontraście do jasnych goleni oraz stóp.  

7. Cechą przydatną przy odróżnianiu samców T. laeve od samców T. lineatum jest 

forma owłosienia goleni pierwszej pary nóg. 

8. Spośród cech biometrycznych przy identyfikacji T. laeve może być szczególnie 

pomocna wartość kąta poziomego zakończenia pokryw u samców. 

9. Najlepsze wyniki w determinacji gatunków z rodzaju Trypodendron, bez względu na 

ich płeć, można uzyskać przy zastosowaniu analizy filogenetycznej wykonanej w 

oparciu o fragment genu COI. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych (artystycznych) 

Moje zainteresowania badawcze dotyczą czterech obszarów z zakresu szeroko 

rozumianej ochrony lasu. Pierwszy z nich wykazuje nachylenie entomologiczne, drugi –

dotyczy współżycia owadów z grzybami i wiążącymi się z tym problemami stanu 

zdrowotnego drzew leśnych, trzeci łączy się bezpośrednio z zagadnieniami 

fitopatologicznymi, natomiast czwarty obejmuje aspekty ochrony przyrody i środowiska. Są 

to: 

1) Badania nad owadami, ich biologią i szkodliwością oraz możliwościami ograniczania 

powodowanych przez nie szkód 

2) Badania nad składem gatunkowym grzybów przenoszonych przez owady oraz 

możliwościami powodowania przez te grzyby chorób drzew i drewna 

3) Badania nad wyjaśnieniem roli grzybów w procesie zamierania jesionu i chorobach innych 

gatunków drzew 

4) Badania nad chronionymi siedliskami, gatunkami roślin i owadów oraz nad wpływem 

antropopresji na lasy. 

ad 1) Badania nad owadami, ich biologią i szkodliwością oraz możliwościami 

ograniczania powodowanych przez nie szkód 

Rozpoczynając pracę w Zakładzie Ochrony Lasu dołączyłem do zespołu 

prowadzącego badania nad szkodami w uprawach powodowanymi przez Hylobius abietis 

(szeliniaka sosnowca). W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż największe 

szkody w uprawach na pożarzysku w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie niezależnie od 

sposobu przygotowania gleby wystąpiły rok po ich posadzeniu czyli w drugim roku po 

pożarze. Gęstość populacji szeliniaka sosnowca na powierzchni pożarzyska gwałtownie 

spadła w piątym roku po pożarze (Zał. 5 IID2). Swoje zainteresowania szeliniakiem 

sosnowcem kontynuowałem skupiając się na skuteczności wybranych rodzajów pułapek do 

jego odłowu. Przeprowadzone na ten temat badania wykazały, iż największą skuteczność 

odłowu szeliniaka sosnowca miały pułapki w postaci wałów sosnowych i dołków chwytnych z 

krążkami sosnowymi. Najmniejszą skutecznością odłowu imagines szeliniaka sosnowca 

charakteryzowały się dołki chwytne z perforowanym workiem foliowym z trocinami 

sosnowymi nasączonymi alkoholem etylowym i terpentyną (Zał. 5 IID4). Doświadczenia 

zdobyte w badaniach nad szeliniakiem sosnowcem wykorzystałem będąc współautorem 

artykułu dotyczącego możliwości stosowania rębni zupełnej wielkopowierzchniowej w 

Polsce. W pracy tej podkreślałem, iż istotnym czynnikiem warunkującym udatność odnowień 

sosnowych jest stopień ich uszkadzania przez szeliniaka sosnowca. Ponadto stwierdziłem, 

że intensywność uszkodzeń sadzonek w uprawach zależy od wielu czynników i nie jest tylko 
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prostą konsekwencją stosowania zrębów zupełnych (Zał. 5 IID22). Byłem także 

współautorem badań, które miały na celu określenie wpływu wybranych cech środowiska na 

skład gatunkowy oraz niektóre cechy osobnicze owadów kambio- i ksylofagicznych 

zasiedlających pniaki sosnowe. Badania te wykazały, iż największy udział w zasiedleniu 

pniaków sosnowych miały Hylastes opacus (21%), Pissodes castaneus (20%), Rhagium 

inquisitor (14%) i Hylobius abietis (13%). Analizy statystyczne wykazały istotność związków 

gęstości zasiedlenia pniaków przez owady ze średnią grubością kory, średnią średnicą 

pniaka oraz wskaźnikiem prześwietlenia pułapu koron drzewostanu. Wyniki badań wskazały 

również na istotną korelację cech biometrycznych osobników Hylobius abietis oraz Pissodes 

castaneus z wybranymi cechami środowiska (Zał. 5 IID24).  

Badania nad uszkodzeniami sosny zwyczajnej powodowanymi przez Tomicus 

piniperda (cetyńca większego) i Tomicus minor (cetyńca mniejszego) rozpocząłem w 1999 r. 

w drzewostanach sąsiadujących ze składnicą drewna na terenie Nadleśnictwa Mielec. 

Badania te zaowocowały dwoma publikacjami (Zał. 5 IID1, IID12) i wygłoszeniem referatów 

jednego na konferencji międzynarodowej (Zał. 5 K2) i jednego na konferencji krajowej (Zał. 5 

K3). Wyniki badań wykazały, iż przestrzenny zasięg uszkodzenia koron przez cetyńce 

zależał od położenia drzewostanów względem składnic. Intensywność uszkodzenia koron 

przez cetyńce malała wraz ze wzrostem odległości położenia drzewostanów od składnic. W 

kolejnych latach obserwowano wzrost zasięgu migracji w celu odbycia żeru uzupełniającego 

przez cetyńce. W piątym roku od momentu powstania składnic w drzewostanach położonych 

na wschód od nich, zasięg tych uszkodzeń wyniósł 800 m w głąb drzewostanów, a licząc od 

miejsc składowania drewna – 1800 m. W wyniku żeru uzupełniającego cetyńce uszkadzały 

średnio prawie 80% pędów w koronach drzew rosnących na brzegu drzewostanów 

położonych w odległości 500 m od składnic. W koronach drzew zaatakowanych przez 

cetyńce powstawały pędy odroślowe (zastępcze), które były mniej atrakcyjne dla cetyńców w 

następnym roku. Prawdopodobnie była to jedna z przyczyn zwiększania się zasięgu 

uszkodzenia koron przez cetyńce w kolejnych latach (Zał. 5 IID1, IID12).  

Moje zainteresowania wpływem czynników abiotycznych na zasiedlenie drzew przez 

owady kambio- i ksylofagiczne znalazły wyraz w trzech opracowaniach (Zał. 5 IID5, IID6, 

IID7). 

W wyniku badań prowadzonych w drzewostanach sosnowych nad owadami 

atakującymi drzewa zamierające na skutek uderzenia przez piorun. Stwierdzono, że 

frekwencja i intensywność opanowania sosen z pogromisk w porównaniu do drzew 

zamierających z innych przyczyn, była różna dla wielu gatunków owadów. Stres piorunowy 

zwiększał frekwencję występowania takich gatunków jak: Tetropium sp., Rhagium inquisitor, 

Arhopalus rusticus, T. lineatum, Hylurgops palliatus i Elateroides dermestoides, natomiast 

uniemożliwiał zasiedlenie lub zmniejszał frekwencję i intensywność zasiedlenia: Tomicus 
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piniperda, Phaenops cyanea, Pissodes pini, Pityophthorus pityographus, Pityogenes 

bidentatus i Sirex noctilio. Tylko cztery gatunki – Molorchus minor, Ips acuminatus, 

Monochamus galloprovincialis i Pityogenes bidentatus – nie reagowały na porażenie sosny 

przez piorun czy osłabienie przez inny czynnik stresujący (Zał. 5 IID5). 

Moje kolejne badania dotyczyły dynamiki zasiedlenia drzewostanów sosnowych na 

obrzeżach pożarzyska przez przypłaszczka granatka Phaenops cyanea. W wyniku tych 

badań stwierdzono, iż największe zagrożenie drzewostanów rosnących w pobliżu 

pożarzyska przez przypłaszczka granatka wystąpiło po dwóch latach od pożaru; zagrożenie 

to malało w kolejnych latach. Prowadzenie skutecznej kontroli zasiedlenia drzew przez 

przypłaszczka w połączeniu z usuwaniem tych drzew z lasu pozwala, w sprzyjających 

warunkach pluwiotermicznych, na znaczące ograniczenie jego populacji w drzewostanach 

sąsiadujących z pożarzyskiem w ciągu trzech lat od wystąpienia pożaru (Zał. 5 IID6). 

Samodzielnie przeprowadziłem badania, których celem było określenie podatności na 

zasiedlenie przez owady kambio- i ksylofagiczne wysokich i niskich złomów sosnowych. W 

wyniku tych badań stwierdzono, iż wierzchołki i stojące części, a szczególnie stojące części 

złomów wysokich i niskich różnią się pod względem atrakcyjności dla owadów kambio- i 

ksylofagicznych. Owady te już w pierwszym sezonie wegetacyjnym po wystąpieniu szkód 

zasiedliły złomy. Wśród nich dominowały T. piniperda i P. piniphilus. Wynika z tego, że złomy 

niskie oraz wierzchołki drzew powinny być usuwane z terenów poklęskowych w pierwszej 

kolejności, jeżeli rozmiar uszkodzeń przekracza możliwości wyrobienia i sprzedaży tego 

surowca przed wylotem młodego pokolenia szkodliwych owadów (Zał. 5 IID7). 

W ramach badań nad występowaniem złomów w drzewostanach jodłowych powstały 

dwie prace (Zał. 5 IID10 i IID11). Rezultatem pierwszej było ustalenie, że głównymi 

czynnikami wpływającymi na występowanie złomów jodłowych w Nadleśnictwie Kołaczyce 

były: rak jodły powodowany przez Melampsorella caryophyllacearum, czyreń jodłowy 

Phellinus hartigii oraz wyładowania atmosferyczne (Zał. 5 IID10). Wyniki drugiej pracy 

pozwoliły na określenie, iż straty w skali tego Nadleśnictwa na skutek występowania złomów 

mogą sięgać 131 510 zł rocznie (Zał. 5 IID11). 

Moje zainteresowania organizmami kambio- ksylofagicznymi zaowocowały 

współautorską pracą dotyczącą pierwszego etapu sukcesji owadów na gałęziach 

pozostałych po pozyskaniu jodły pospolitej Abies alba. W rezultacie badań stwierdzono, że 

atrakcyjność gałęzi jodłowych i wierzchołków drzew dla owadów kambio- ksylofagicznych 

wzrasta proporcjonalnie do etapu rozkładu pozostałości zrębowych. Ponadto udowodniono, 

że drobne gałęzie jodły były miejscem występowania saprofagów i naturalnych wrogów 

korników, tj. drapieżników, pasożytów i parazytoidów. Najliczniej występującym 

przedstawicielem owadów entomofagicznych był Phloeopora corticalis, podczas gdy 
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entomofauna saproksylobiontów była reprezentowana głównie przez chrząszcze rodziny 

Mycetophilidae oraz owady z rzędu Diptera (Zał. 5 IIA13). 

Prowadziłem także badania nad wpływem wybranych cech drzewostanu na 

pracochłonność dwóch metod jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny 

zwyczajnej. Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić, iż średnia wartość czasu, potrzebnego 

do przeszukania partii kontrolnej, nie różniła się istotnie w obu metodach, zatem 

wprowadzona nowa metoda dziesięciu powierzchni próbnych nie wpływa znacząco na 

zmianę pracochłonności przy poszukiwaniach szkodników pierwotnych sosny zwyczajnej 

(Zał. 5 IID8). 

Od wielu lat badam występowanie gatunków z rodzaju Sceliphron w Polsce, co 

zaowocowało dwoma kompleksowymi opracowaniami na ten temat. W ramach pierwszej 

pracy na obszarze Polski stwierdzono łącznie 48 nowych stanowisk Sceliphron destillatorium 

(Zał. 5 IID15), a w ramach drugiej pracy stwierdzono łącznie 31 nowych stanowisk 

Sceliphron curvatum w naszym kraju (Zał. 5 IID18). Wyniki tych prac pozwoliły na ustalenie 

obszaru występowania gatunków z rodzaju Sceliphron na terenie Polski oraz wyznaczenie 

północnej granicy ich zasięgu (Zał. 5 IID15 i IID18). 

ad 2) Badania nad składem gatunkowym grzybów przenoszonych przez owady oraz 

możliwościami powodowania przez te grzyby chorób drzew  

Badania te prowadzone są od ponad 10 lat w ramach współpracy osób zatrudnionych 

głównie w macierzystym Instytucie Ochrony Ekosystemów Leśnych, jak również w ramach 

międzynarodowych zespołów, w skład których wchodzili badacze z Czech, Finlandii, 

Norwegii, Kanady i Republiki Południowej Afryki (Zał. 5 IIA1- IIA20). W zdecydowanej 

przewadze badania dotyczyły grzybów towarzyszących różnym gatunkom owadów kambio-

ksylofagicznych. Dużo uwagi poświęcano roli tych owadów jako wektorów dla grzybów - 

potencjalnych sprawców chorób drzew leśnych. 

Badania nad grzybami powiązanymi z cetyńcem większym (Tomicus piniperda) 

prowadzono w drzewostanach sosnowych sąsiadujących ze składnicą drewna na terenie 

Nadl. Mielec. Badania wykazały duże zróżnicowanie gatunkowe grzybów towarzyszących T. 

piniperda. Wyróżniono bowiem ponad 60 gatunków grzybów. Spośród grzybów 

ofiostomatoidalnych najczęściej stwierdzany był Ophiostoma minus. Większe zróżnicowanie 

gatunkowe grzybów stwierdzono w drzewostanach o silnie uszkodzonych przez T. piniperda 

koronach sosen. W takich drzewostanach częściej stwierdzano także patogeniczny gatunek 

Ophiostoma minus powiązany z T. piniperda (Zał. 5 IIA1). 

Dwie prace poświęcone były związkom pomiędzy grzybami ofiostomatoidalnymi a 

owadami z rodziny Curculionidae (Zał. 5 IIA3, IIA4). Relacje te, zwłaszcza w Europie, 

cechują się bardzo słabym rozpoznaniem. Badania wykazały, że owadom z tej rodziny 

występującym na sośnie zwyczajnej towarzyszą zróżnicowane gatunkowo zespoły grzybów. 
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Na podstawie badań w 21 uprawach sosnowych w powiązaniu z imago szeliniaka sosnowca 

(Hylobius abietis), przy wykorzystaniu metod molekularnych (ITS, β-tubulin) i 

filogenetycznych, stwierdzono obecność 15 różnych gatunków grzybów ofiostomatoidalnych, 

wśród których najczęstszymi były Leptographium procerum i Ophiostoma quercus. Z żywych 

sadzonek sosny opanowanych przez szeliniaka wyizolowano 8 gatunków grzybów 

ofiostomatoidalnych, wśród których najczęstszymi były Leptographium procerum, Sporothrix 

inflata i Ophiostoma quercus. Badania wykazały, że Hylobius abietis jest efektywnym 

wektorem dla niektórych gatunków grzybów ofiostomatoidalnych. Może skutecznie 

wprowadzać zarodniki tych grzybów do sadzonek sosny podczas żeru regeneracyjnego i 

uzupełniającego (Zał. 5 IIA3). 

Powiązania pomiędzy grzybami ofiostomatoidalnymi a smolikami: Pissodes 

castaneus, (smolik znaczony), P. piniphilus (smolik drągowinowiec) i P. pini (smolik 

sosnowiec) badano w 7 monokulturach sosnowych zlokalizowanych w różnych rejonach 

Polski (Zał. 5 IIA4). Ogółem zidentyfikowano 14 gatunków grzybów ofiostomatoidalnych. 

Najczęściej stwierdzano grzyby: Leptographium procerum, Ophiostoma quercus i O. minus. 

Największe zróżnicowanie gatunkowe wykazywał zespół związany z Pissodes pini, zaś 

najmniejsze dotyczyło zespołu związanego z Pissodes castaneus. Analizy wykazały ścisły 

związek Leptographium procerum i S. inflata z Pissodes castaneus oraz grzybów: O. minus, 

O. quercus i O. cf. rectangulosporium z Pissodes piniphilus i P. pini (Zał. 5 IIA4). 

Na powierzchniach odnowieniowych szkody u Pinus sylvestris mogą powodować 

także korniki ('root-feeding bark beetles'). Z tego powodu badano grzyby związane z 

Hylastes ater (zakorek czarny), H. opacus i Hylurgus ligniperda (drzewisz owłosiony) (Zał. 5 

IIA5). Zróżnicowanie gatunkowe oraz częstotliwość występowania poszczególnych gatunków 

grzybów były bardzo zbliżone w odniesieniu do trzech badanych gatunków owadów. Analiza 

sekwencji ITS rDNA oraz fragmentu genu ß-tubuliny reprezentatywnych kultur grzybów 

wykazała, że owady te są powiązane przede wszystkim z takimi gatunkami jak Grosmannia 

radiaticola, Leptographium lundbergii, L. procerum i L. truncatum. Badania wykazały także, 

że Hylastes spp. i Hylurgus ligniperda są skutecznymi wektorami grzyba Sphaeropsis 

sapinea. Jest to bardzo istotne nowe stwierdzenie dla ochrony lasu. Sphaeropsis sapinea 

nabiera bardzo dużego znaczenia jako patogen sosny (zamieranie pędów, nekrozy na 

strzałach, sinizna drewna), zwłaszcza w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi, gdyż jego 

rozwojowi sprzyjają podwyższone temperatury oraz różnego typu zjawiska pogodowe (np. 

gradobicia) (Zał. 5 IIA5). 

W oparciu o obszerne badania w Karpatach Zachodnich, które uwzględniały próbki 

związane z 20 gatunkami owadów podkorowych występujących na Picea abies, Larix 

decidua i Abies alba zidentyfikowano 46 gatunków grzybów ofiostomatoidalnych z rodzaju 

Graphilbum, Leptographium s. l., Ophiostoma s. str. i Sporothrix. Korniki żerujące na świerku 
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były związane przede wszystkim z Grosmannia cucullata, G. piceiperda, Grosmannia sp. 1, 

Ophiostoma macroclavatum i O. piceae. Kornikom występującym na modrzewiu 

towarzyszyły najczęściej grzyby O. pseudocatenulatum i Sporothrix sp. 1, a kornikom na 

jodle pospolitej grzyby: O. piceae, Ophiostoma sp. 2 i Graphilbum sp. 2. Stwierdzono także, 

że spektrum gatunkowe Ophiostomatales było w dużym stopniu uwarunkowane gatunkiem 

rośliny żywicielskiej (Zał. 5 IIA15). 

W pracy opublikowanej w czasopiśmie Fungal Ecology (Zał. 5 IIA20) przedstawiono 

relacje pomiędzy grzybami ofiostomatoidalnymi (rząd Ophiostomatales i Mircroascales), a 18 

gatunkami owadów występujących na dziewięciu gatunkach drzew liściastych. Dotychczas w 

Europie nie przeprowadzono tak kompleksowych badań w tym zakresie, a dla owadów: 

Dryocoetes alni, D. villosus, Hylesinus crenatus, Ernoporus tiliae i Pteleobius vittatus związki 

z grzybami ofiostomatoidalnymi badano po raz pierwszy na świecie. Przy pomocy analizy 

sekwencji wybranych genów ustalono, że owady rozwijające się na drzewach liściastych były 

związane z 36 gatunkami grzybów. Wykryto między innymi, że grzyb Sporothrix eucastanea, 

znany do tej pory jedynie z USA, występuje także w Europie. Badania wykazały, że grzyby 

rzędu Ophiostomatales (Ophiostoma s. l., Graphilbum, Sporothrix, Leptographium s. l.) i 

Microascales (Graphium, Ambrosiella) regularnie towarzyszyły owadom na drzewach 

liściastych. Większość gatunków grzybów wykazywała wysoki poziom specyficzności w 

stosunku do rośliny żywicielskiej i wektora.  

Aby móc określić rolę grzybów przenoszonych przez owady, badania uzupełniane 

były o testy patogeniczności. Badano między innymi patogeniczność Ophiostoma minus, O. 

piceae s. l. i Leptographium procerum wobec sosny zwyczajnej. Kolonie tych gatunków 

otrzymano poprzez izolacje z imago lub chodników Monochamus galloprovincialis 

(żerdzianka sosnówka) na sosnach w 2006 roku na terenie Nadl. Mielec. W badaniach 

wykazano, że spośród wszystkich testowanych gatunków grzybów, największą wirulencję w 

stosunku do sosny wykazywał O. minus, który generował rozległe nekrozy łyka i drewna 

bielastego na inokulowanych sosnach (Zał. 5 IID13).  

Określono także patogeniczność trzech gatunków grzybów: Grosmannia piceiperda, 

Grosmannia penicillata i Ophiostoma tetropii względem 40-letnich drzew Picea abies na 

terenie Nadl. Mielec. Izolaty grzybów użyte w eksperymencie wyodrębniono w 2006 roku z 

żerowisk Tetropium spp. Po upływie 23 tygodni dwa drzewa zainokulowane grzybem G. 

piceiperda wykazywały objawy zamierania. Poza tym, G. piceiperda powodował stosunkowo 

długie nekrozy łyka i drewna bielastego wokół punktów inokulacji oraz generował tworzenie 

się rozległej suchej strefy w drewnie bielastym poniżej punktów inokulacji. Drzewa 

inokulowane G. penicillata i O. tetropii oraz drzewa kontrolne nie wykazywały żadnych 

objawów chorobowych w koronie. Przeprowadzone badania wskazują, iż Grosmannia 
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piceiperda posiada właściwości patogeniczne i może przyczyniać się do zamierania 

świerków zasiedlonych przez ścigi (Tetropium spp.) (Zał. 5 IID14).  

W zakresie badań nad ekologią korników jedna z prac (Zał. 5 IIA6) dotyczyła mało 

znanych symbiotycznych relacji pomiędzy kornikami żerującymi na drzewach z rodzaju Pinus 

i Picea, a grzybami z rodzaju Geosmithia (Ascomycota: Hypocreales). Praca dostarczyła 

dowodów, że Geosmithia spp. należą do regularnych ektosymbiontów korników żyjących na 

sośnie i świerku, zwłaszcza tych, które żerują w cienkich, szybko wysychających gałęziach 

sosny. Na podstawie porównań sekwencji wielu genów wykazano, że korniki były powiązane 

z dziewięcioma gatunkami rodzaju Geosmithia (Zał. 5 IIA6). 

Dla zbadania czy grzyby z rodzaju Geosmithia towarzyszą także owadom na jodle, 

dokonano izolacji z imagines i chodników ośmiu gatunków owadów stwierdzonych na Abies 

alba w południowej Polsce: Cryphalus piceae, Orthotomicus laricis, Pissodes piceae, 

Pityokteines curvidens, Pityophthorus pityographus, Pityokteines vorontzowi, Trypodendron 

lineatum i Xyleborinus saxesenii. Wyizolowano 218 kultur Geosmithia, które poddano między 

innymi badaniom molekularnym (ITS, ßT, TEF1-α) i analizom filogenetycznym. Wykazano 

ścisły związek Geosmithia z Pityophthorus pityographus i Pityokteines vorontzowi. Grzyby z 

tego rodzaju towarzyszyły także 24-37% osobników Cryphalus piceae i Pityokteines 

curvidens, natomiast nie wykazano ich w ogóle u pozostałych czterech badanych gatunków 

owadów. Uzyskane wyniki zdają się potwierdzać hipotezę, że Geosmithia spp. są związane 

w większym stopniu z owadami żerującymi na cienkich gałązkach (Zał. 5 IID26). 

Uczestniczyłem także w zespołowych badaniach, których efektem był opis nowych 

gatunków grzybów. Mój udział w tych pracach polegał na wsparciu badań analizami 

molekularnymi oraz analizami filogenetycznymi oraz zdeponowaniu w bazie NCBI (National 

Center for Biotechnology Information) uzyskanych sekwencji regionów ITS i LSU oraz genów 

ACT, βT, CAL i TEF1-α. Opisy nowych gatunków dotyczyły rodzaju Leptographium (Zał. 5 

IIA14, IIA16) oraz rodzaju Ophiostoma (Zał. 5 IIA18). 

 

ad 3) Badania nad wyjaśnieniem roli grzybów w procesie zamierania jesionu i 

chorobach innych gatunków drzew 

Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.) zaczął wykazywać objawy zamierania w 

Polsce w 1992 roku. Następnie proces chorobowy tego gatunku rozszerzał się i obecnie 

niepokojące objawy zamierania obserwuje się w większości krajów Europy, w dużym 

zakresie przyjmuje on charakter epifitozy [Kowalski 2013]. Badania w tym zakresie w Polsce 

doprowadziły do stwierdzenia, że zamieranie jesionu jest ściśle związane z działalnością 

grzyba, który został opisany jako nowy gatunek o nazwie Chalara fraxinea [Kowalski 2006]. 

Obecnie, w związku z nowymi zasadami nazewnictwa ('one fungus - one name') ustalona 

została dla niego nowa kombinacja Hymenoscyphus fraxineus. Grzyb ten jest morfologicznie 
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i genetycznie podobny do Hymenoscyphus albidus, który jest znany w Europie od ponad 150 

lat, lecz nie był wiązany z chorobą jesionu. W następnych latach podjąłem współpracę z 

Prof. Tadeuszem Kowalskim w tym zakresie, która szczególnie po reorganizacji jednostek na 

Wydziale (Katedra Ochrony Lasu została włączona do Instytutu Ochrony Ekosystemów 

Leśnych) uległa zintensyfikowaniu i zaowocowała publikacjami i prezentacją na 

międzynarodowej konferencji (Zał.5 IIA9, IIA12, IIA19, IIIB7). Ponieważ na żywych i chorych 

jesionach obecne były chodniki Hylesinus varius (jesionowca pstrego) i Hylesinus crenatus 

(jeśniaka czarnego), w pierwszym okresie skupiono się na wyjaśnieniu, czy w obrębie 

chodników występuje Chalara fraxinea, co mogłoby wskazywać, że te owady są wektorami 

tego gatunku grzyba. W wyniku licznych izolacji z takich miejsc z jesionów w południowej 

Polsce stwierdzano jedynie inne grzyby, głównie Valsa cypri, Fusarium lateritium, F. 

avenaceum i Phoma spp. [Kowalski, Bilański niepubl.]. W ramach dalszych badań nad 

wybranymi aspektami dotyczącymi zamierania jesionu postanowiono wyjaśnić różnice w 

patogeniczności między Hymenoscyphus fraxineus i Hymenoscyphus albidus w odniesieniu 

do F. excelsior i F. pennsylvanica (Zał.5 IIA9). W tym celu na poletku doświadczalnym w 

Nadl. Stary Sącz w 2012 i 2013 roku dokonano sztucznej inokulacji 216 ogonków liściowych 

(rachises) oraz 144 strzałek F. excelsior i F. pennsylvanica, przy użyciu 9 izolatów H. 

fraxineus z południowej Polski i 3 izolatów H. albidus ze Szwajcarii (w ostatnich latach nie 

stwierdzono H. albidus w Polsce), realizując inokulacje kontrolne przy użyciu sterylnego 

inokulum. Ogółem w ramach reizolacji, wyłożono na pożywkę agarowo-maltozową 1362 

fragmentów z rejonu inokulacji i 168 fragmentów z kontroli. Po inokulacji H. albidus na 

ogonkach liściowych obu gatunków jesionów dochodziło do rozwoju tylko niewielkich nekroz 

(do 1.3 cm długości), bez różnicy statystycznej w stosunku do kontroli. W żadnym przypadku 

nie stwierdzono by H. albidus powodował nekrozy na strzałkach F. excelsior i F. 

pennsylvanica. Natomiast H. fraxineus powodował nekrozy na wszystkich inokulowanych 

ogonkach liściowych, o średniej długości 8.4 cm (F. excelsior) i 1.9 cm (F. pennsylvanica). 

Powodował także nekrozy na wszystkich inokulowanych strzałkach F. excelsior (średnia dł. 

18.0 cm), natomiast w przypadku F. pennsylvanica nekrozy wystąpiły tylko na ok. 5% 

strzałek (średnia dł. 1.9 cm). Wyniki te posiadają zarówno naukowe aspekty dla mykologii, 

fitopatologii i ochrony lasu, jak również znaczenie dla praktyki gospodarczej w lasach i w 

zieleni miejskiej. Badania wykazały, że pomiędzy badanymi gatunkami Hymenoscyphus 

istnieją zasadnicze różnice dotyczące wirulencji względem jesionów oraz, że zasadnicze 

znaczenie jako patogen w lasach posiada H. fraxineus. Badania wykazały dużą podatność 

Fraxinus excelsior i stosunkowo dużą odporność F. pennsylvanica. Fraxinus excelsior może 

być zatem w zieleni miejskiej i zadrzewieniach zastępowany przez F. pennsylvanica. 

Uzyskane wyniki mogą być także istotne dla leśnictwa w USA, gdzie jesion pensylwański 

zajmuje znaczące powierzchnie. Na podstawie badań w tym zakresie przedstawiono również 
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poster na międzynarodowej konferencji - 11th Conference of the European Foundation for 

Plant Pathology European Foundation for Plant Pathology, 8-13 September 2014, Kraków 

(Zał.5 IIIB7). Dalsze badania poświęcone były określeniu roli innych gatunków grzybów 

najczęściej stwierdzanych w obrębie nekroz na zamierających jesionach (Zał.5 IIA12). W 

przeprowadzonych testach patogeniczności, polegających na inokulacji w 2013 roku strzałek 

6-letnich F. excelsior w warunkach polowych badaniu poddano sześć gatunków grzybów: 

Cytospora pruinosa, Diaporthe eres, Diplodia mutila, Fusarium avenaceum, F. lateritium i F. 

solani. Dla celów porównawczych uwzględniono w testach także Hymenoscyphus fraxineus, 

którego wysoka wirulencja została potwierdzona we wcześniejszych badaniach. Ogółem 

dokonano inokulacji 348 strzałek przy wykorzystaniu inokulum przygotowanego na bazie 58 

izolatów siedmiu gatunków grzybów. Reizolacje wykonano z 83,9% strzałek, pomijając 

strzałki bez objawów nekroz. Ogółem w ramach reizolacji wyłożono na pożywkę ponad 2500 

fragmentów. Ewaluacji dokonano po 12 miesiącach. Żadna z inokulowanych sadzonek nie 

zamarła. Lokalne nekrozy wykształciły się na 45,1% strzałek, a zamarcie części powyżej 

inokulacji stwierdzono u 21,8% sadzonek. 

Pomiędzy testowanymi gatunkami grzybów wystąpiły istotne statystycznie różnice pod 

względem stopnia patogeniczności. Największą patogeniczność wykazał H. fraxineus. 

Patogeniczność Diplodia mutila i Cytospora pruinosa, była istotnie mniejsza niż H. fraxineus, 

ale istotnie większa niż pozostałych gatunków grzybów. Do grupy grzybów o najmniejszej 

patogeniczności należały: Diaporthe eres, Fusarium avenaceum, F. solani i F. lateritium. W 

świetle uzyskanych wyników przedyskutowano możliwą rolę testowanych gatunków w 

odniesieniu do F. excelsior. Podkreślono, że w sytuacji osłabienia jesionów pierwotną 

infekcją H. fraxineus, liczne gatunki grzybów o nie wysokiej wirulencji, mogą być w stanie 

wtórnie infekować jesiony i powodować nekrozę tkanek (Zał.5 IIA12).  

Kolejna publikacja dotycząca jesionu jest wynikiem realizacji obecnego grantu NCN, 

w którym jestem wykonawcą (Zał. 5 I4). W publikacji tej dokonano opisu dla nauki światowej 

nowego gatunku grzyba Hymenoscyphus pusillus T. Kowalski & P. Bilański (Zał.5 IIA19), co 

jest istotne zwłaszcza w kontekście problemu zamierania jesionu. Gatunek ten został 

stwierdzony w Polsce na Fraxinus pennsylvanica, który generalnie w małym stopniu ulega 

chorobie określanej jako zamieranie jesionu. Dokonano opisu morfologicznego H. pusillus, 

jego analizy molekularnej oraz wsparto te badania analizami filogenetycznymi w oparciu o 

ITS i geny CAL, βT, TEF1-α. Hymenoscyphus pusillus wytwarza w okresie lata białe 

miseczki na czarnych pseudosklerocjach na ogonkach liściowych w ściole. Wskazano na 

wszelkie możliwe cechy różniące nowo opisany gatunek od H. fraxineus, zasadniczego 

sprawcy zamierania jesionów w Europie, zarówno cechy morfologiczne, molekularne jak i 

rozwojowe. H. pusillus nie wytwarza zasadniczo stadium anamorficznego, rozprzestrzenia 

się za pomocą askospor, a tempo wytwarzania przez niego pseudosklerocjum jest znacznie 
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szybsze niż w przypadku H. fraxineus. Genetycznie najbardziej spokrewniony jest z 

opisanym na jesionach w Korei grzybem Hymenoscyphus occultus. Opisanie z terenu Polski 

H. pusillus jest istotne między innymi z tego względu, iż w Ameryce Północnej na F. 

pennsylvanica nie został wykazany dotychczas żaden gatunek z rodzaju Hymenoscyphus. Z 

punktu widzenia ochrony lasu celowe będzie zbadanie jego właściwości troficznych i 

stwierdzenie jego relacji do F. excelsior. 

Cytowana literatura: 

Kowalski T. 2006. Chalara fraxinea sp. nov. associated with dieback of ash (Fraxinus 

excelsior) in Poland. For. Path. 36, 264-270. 

Kowalski T. 2013. Zamieranie jesionu. Biblioteczka Leśniczego, zeszyt 359, Wyd. Świat, 

Warszawa, pp. 1-13.  

Poza zamieraniem jesionu wspólne badania dotyczyły także zdrowotności innych 

gatunków drzew. Podejmowanie tej tematyki wynikało z konkretnych problemów dotyczących 

obniżania zdrowotności drzew, które obserwowano w lasach. Próba rozpoznania ich 

przyczyn miała na celu rozważanie aspektów ochrony drzew przed czynnikami 

szkodotwórczymi. Badania te dotyczyły między innymi udziału grzybów z rzędu 

Ophiostomatales w kolonizacji systemów korzeniowych zamierających sosen (Zał. 5 IIA2). 

Poprzez badania molekularne wykazano po raz pierwszy, że w korzeniach martwych i 

zamierających sosen w uprawach w Polsce pospolicie występują grzyby: Leptographium 

procerum, Sporothrix inflata i Ophiostoma pallidulum. Podczas gdy L. procerum znany był 

wcześniej z możliwości zasiedlania sosen, grzyby S. inflata i O. pallidulum zostały 

stwierdzone po raz pierwszy w korzeniach Pinus sylvestris.  

Inne z przeprowadzonych na terenie Nadleśnictwa Mielec badań, gdzie występuje 

duża powierzchnia terenów porolnych odnowionych sosną po II wojnie światowej, miały na 

celu określenie zagrożenia drzewostanów sosnowych przez hubę korzeni (Zał. 5 IID9). W 

wyniku tych badań stwierdzono, iż zagrożenie drzewostanów przez hubę korzeni było 

stosunkowo niewielkie, jednak w niektórych drzewostanach można było dostrzec objawy 

rozpoczynającego się procesu ich rozpadu. Wszystkie zagrożone hubą korzeni drzewostany 

zlokalizowane były na terenie byłego niemieckiego poligonu artyleryjskiego. 

W związku z obserwowanym lokalnie obniżaniem zdrowotności dębów, podjęto 

badania nad występowaniem organizmów grzybopodobnych z rodzaju Phytophthora w takich 

drzewostanach w południowej Polsce (Zał. 5 IIA7). Stwierdzono cztery gatunki, których 

ostateczną taksonomię wsparto analizami molekularnymi: Phytophthora cambivora, P. 

plurivora, P. polonica i P. rosacearum-like. Najczęściej izolowano P. plurivora. Wyniki 

przeprowadzonych badań wskazały na słaby związek między obecnością Phytophthora spp., 

a stanem zdrowotnym dębów, co może sugerować, że Phytophthora sp. nie odgrywają 

istotnej roli w powodowaniu nekroz korzeni dębu w południowej Polsce. Prowadzone były 
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także badania nad występowaniem w ryzosferze korzeni dębów pokrewnych gatunków 

lęgniowców należących do rodzaju Phytophytium i Pythium (Zał. 5 IID19). Ogółem 

potwierdzono analizą sekwencji ITS rDNA występowanie 10 gatunków, z których najczęściej 

reprezentowane były Pythium anadrum oraz Phytophythium citrinum. 

Włączyłem się także w zespołowe badania nad zamieraniem naturalnego odnowienia 

buka i jodły. W analizowanych próbkach pobranych ze ścioły w drzewostanach bukowych 

wykazano 12 gatunków grzybów z grupy Cylindrocarpon- like, 6 gatunków z rodzaju 

Ilyonectria oraz 6 gatunków z rodzaju Neonectria. Ustalono także, że w warunkach in vitro, 

grzyby te powodowały obumieranie kiełkujących nasion buka (Zał. 5 IIA11). Z kolei w 

drzewostanach jodłowych obserwuje się wzmożone obumierania naturalnego odnowienia, 

szczególnie w czasie obfitych opadów deszczu. Analizy wykazały, że potencjalnymi 

sprawcami zamierania siewek jodły mogą być tzw. aquatic Hyphomycetes, zwłaszcza z 

rodzaju Gyoerffyella sp. oraz G. rotula, które były często izolowanie z zamierających igieł 

siewek jodły i jako jedyne były w stanie wywołać w doświadczeniu infekcyjnym in vitro 

symptomy chorobowe podobne do tych, które obserwowano in situ. 

Odrębne badania dotyczyły przyczyn zasinienia drewna sosnowego używanego w 

produkcji palet do przechowywania żywności (Zał. 5 IIA17). Dokonano identyfikacji grzybów 

powodujących te objawy oraz dla najczęstszych gatunków określono zdolność do 

wywoływania sinizny drewna. Wykazano, że surowiec do produkcji palet był kolonizowany 

przez ponad 30 gatunków grzybów należących do różnych jednostek systematycznych. 

Najliczniej reprezentowaną grupę stanowiły grzyby z rzędów Microascales i 

Ophiostomatales, które reprezentowały głównie następujące gatunki: Ophiostoma 

floccosum, O. piceae, O. piliferum i Endoconidiophora pinicola. Licznie izolowano także 

gatunki z rodzaju Trichoderma i Mucor, reprezentujące grzyby pleśniowe. Poprzez sztuczną 

inokulację wałków sosnowych wykazano, że największą zdolnością do tworzenia rozległej 

sinizny drewna odznaczał się grzyb Endoconidiophora piniola. 

ad 4) Badania nad chronionymi siedliskami, gatunkami roślin i owadów 

W ramach moich zainteresowań ochroną przyrody brałem udział w powstaniu 

artykułu dotyczącego perspektyw zachowania śródlądowych borów chrobotkowych w 

Polsce. W pracy tej zwrócono uwagę, że nasz kraj ponosi szczególną odpowiedzialność za 

zachowanie tego siedliska na kontynencie europejskim. Wykazano, że informacje o 

zasobach i stanie borów chrobotkowych w wielu polskich obszarach sieci Natura 2000 

wymagają weryfikacji i uaktualnienia. Zaproponowano aby w celu zachowania tego siedliska 

zastosować aktywną a nie bierną formę jego ochrony (Zał. 5 IID23). 

Brałem udział w pracy zespołu autorów, dotyczącej problemów gospodarki leśnej i 

łowieckiej na terenach przyległych do parków narodowych na przykładzie Magurskiego 

Parku Narodowego. Rezultatem tej współpracy był artykuł, w którym wykazano, iż 
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utrzymanie równowagi w relacji drapieżnik – ofiara w warunkach polskich, ze względu na 

skalę przestrzenną zagadnienia, jest mało realne. Zwrócono uwagę na konieczność 

doskonalenia metody inwentaryzacji zarówno zwierząt łownych, jak i drapieżników. Ponadto 

wskazano, iż zaniechanie regulowania liczebności ssaków kopytnych w parkach 

narodowych może negatywnie wpływać na różnorodność biologiczną, zarówno w tych 

parkach jak i na terenach przyległych do nich (Zał. 5 IID25). 

W latach 2007 – 2011 brałem udział w badaniach nad występowaniem długosza 

królewskiego Osmunda regalis w Puszczy Sandomierskiej. W wyniku badań stwierdzono 8 

nowych stanowisk tej rośliny. Dwa z nich należą do najobfitszych na obszarze Puszczy 

Sandomierskiej. Rezultaty badań, wskazują, iż stan populacji długosza królewskiego na 

omawianym terenie był zadowalający, jednak w odniesieniu do kilku stanowisk konieczne 

wydają się zabiegi ochrony czynnej (Zał. 5 IID16). 

Moje zainteresowania chronionymi roślinami, zaowocowały opisaniem nowych 

stanowisk nasięźrzału pospolitego Ophioglossum vulgatum na Płaskowyżu Kolbuszowskim 

(Zał. 5 IID21).  

Włączyłem się czynnie do prac zespołu ekspertów, których celem było opracowanie 

projektu granic i standardowego formularza danych dla obszaru Natura 2000 Lasy Leżajskie 

(Zał. 5 IID3). Na tym terenie w latach 2008-2009 uczestniczyłem między innymi w 

poszukiwaniu nowych stanowisk biegacza urozmaiconego Carabus variolosus. W rezultacie 

tych badań stwierdzono występowanie tego chronionego gatunku owada na pięciu 

nieznanych dotychczas stanowiskach zlokalizowanych w dwóch odległych od siebie 

kompleksach leśnych. Cztery stanowiska znajdowały się w obrębie obszaru Natura 2000 

Lasy Leżajskie (PLH180047), który jest jedynym obszarem nizinnym w Polsce, gdzie 

omawiany gatunek występuje (Zał. 5 IID17). W ramach badań nad innym chronionym 

gatunkiem owada opisano nowe stanowisko pachnicy dębowej Osmoderma eremita s. l. na 

terenie Wyżyny Miechowskiej oraz raz wskazano czynniki zagrażające trwałości tej 

populacji (Zał. 5 IID20). 

W związku z moimi zainteresowaniami antropopresją brałem udział w badaniach, 

które miały na celu porównanie wzrostu, jak również jakości i żywotność sosny zwyczajnej 

rosnącej w drzewostanach o różnym stopniu zanieczyszczenia. Wyniki badań wykazały, iż 

drzewa rosnące w zanieczyszczonym metalami ciężkimi terenie charakteryzują się niższą 

jakością i witalnością, i osiągają znacznie mniejsze wymiary niż drzewa rosnące w rejonie 

wolnym od tego typu zanieczyszczeń (Zał. 5 IIA8). 

Pozostała działalność naukowo-badawcza  

Byłem kierownikiem jednego oraz wykonawcą w pięciu projektach badawczych 

finansowanych przez MNiSW, KBN lub NCN. Uczestniczyłem w 16 konferencjach 

naukowych w tym w 5 krajowych i 11 międzynarodowych, na których wygłosiłem 9 referatów 
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i zaprezentowałem 11 posterów. W 2012 r. byłem współorganizatorem jednej 

międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ochrony Lasu, 

Entomologii i Klimatologii Leśnej. W czerwcu i lipcu 2005 r. byłem uczestnikiem International 

Forestry School na Faculty of Science & Agriculture, University of KwaZulu–Natal, South 

Africa. Byłem recenzentem 6 artykułów w tym 2 w czasopismach  zagranicznych 

znajdujących się w bazie JCR. Moja praca doktorska została wyróżniona przez Radę 

Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Otrzymałem także, 

nagrodę Indywidualną II° Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 

2005, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie naukowej. W wyniku mojej aktywności naukowej 

opisałem i zdeponowałem łącznie 2951 sekwencji fragmentów DNA w GenBanku oraz w 

przypadku zmian ich opisów dokonywałem niezbędnych aktualizacji. Szczegółowy wykaz 

osiągnięć naukowo-badawczych przedstawiłem w załączniku 5.  

Działalność dydaktyczna i organizacyjna  

Od roku akademickiego 1997/1998 prowadzę ćwiczenia kameralne i terenowe z 

przedmiotu „ochrona lasu” na kierunku leśnictwo, a od roku 2018/2019 również wykłady. Od 

roku akademickiego 2000/2001 prowadzę ćwiczenia kameralne i terenowe z przedmiotu 

„kompleksowa ochrona lasu”. W latach 1999/2000–2009/2010 prowadziłem ćwiczenia, a w 

roku akademickim 2011/2012 również wykłady z elektywu „wycena pieniężna lasów i 

zadrzewień”. W 2006 r. opracowałem program przedmiotu do wyboru „leśnictwo plantacyjne 

– zagadnienia wybrane”. Od roku akademickiego 2007/2008 prowadzę wykłady z tego 

przedmiotu. W 2009 r. byłem współautorem programu ćwiczeń kameralnych i terenowych 

przedmiotu „ochrona ekosystemów leśnych”, od roku akademickiego 2010/2011 prowadzę te 

zajęcia na studiach II° na kierunku leśnictwo dla specjalności ochrona zasobów leśnych i 

gospodarka leśna. W latach 2012/2013–2014/2015 prowadziłem ćwiczenia z elektywu 

„antropopresja w lasach”. W roku akademickim 2013/2014 prowadziłem zajęcia kameralne i 

terenowe z przedmiotu „antropopresja w środowisku przyrodniczym” na kierunku 

zarządzanie środowiskiem przyrodniczym. Rok później, to jest w roku akademickim 

2015/2016, na tym samym kierunku studiów jako autor programu, byłem wykładowcą i 

prowadzącym zajęcia kameralne z przedmiotu „geografia przyrodniczych walorów Polski”. W 

tym samym roku prowadziłem zajęcia kameralne z przedmiotu „zagadnienia środowiskowe w 

projektach inwestycyjnych” realizowanym na kierunku zarządzanie środowiskiem 

przyrodniczym. W roku akademickim 2018/2019 wykładałem przedmioty „ustawodawstwo 

ochrony środowiska” i „prawodawstwo w leśnictwie” odpowiednio na studiach I i II°. W tym 

samym roku prowadziłem wykłady na Uniwersytecie Trzeciego Wieku działającym w ramach 

Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Od roku akademickiego 

2004/2005 do roku 2018/2019, byłem promotorem 96 i recenzentem 42 prac dyplomowych. 
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W 2016 roku przeprowadziłem szkolenie dla pracowników Lasów Państwowych z 

zakresu owadów chronionych i najczęściej występujących szkodników. Jestem 

współautorem 23 prac popularnonaukowych. W 2008 roku udzieliłem jednego wywiadu oraz 

wygłosiłem wykład dla uczestników VIII Ogólnopolskich Dni Owada. Jestem promotorem 

pomocniczym w jednym doktoracie. 

Jestem autorem lub współautorem 16 ekspertyz lub opracowań wykonanych na 

zamówienie różnych instytucji, w tym RDOŚ i jednostek administracyjnych Lasów 

Państwowych. Brałem udział w pracach 3 zespołów eksperckich dotyczących problemów 

sieci Natura 2000 w województwie podkarpackim. 

Od 01.10.1997 r. należę do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i 

Drzewnictwa (SITLiD), jestem członkiem Koła Zakładowego (KZ) SITLiD na Wydziale 

Leśnym (WL) Uniwersytetu Rolniczego (UR) (do 2008 Akademii Rolniczej) im. Hugona 

Kołłątaja w Krakowie. Moja aktywność w ramach tego Stowarzyszenia przejawia się między 

w pełnieniu różnych funkcji takich jak: skarbnik KZ SITLiD na WL UR w Krakowie, 

wielokrotny delegat na Zwyczajne Zjazdy Delegatów Kół Zarządu Oddziału (ZZDKZO) 

SITLiD w Krakowie, członek a następnie sekretarz Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału 

SITLiD w Krakowie oraz zastępca przewodniczącego KZ SITLiD na WL UR w Krakowie. Od 

2005 r. jestem rzeczoznawcą SITLiD. W latach 2007– 2014 byłem członkiem Stowarzyszenia 

Przyrodniczego „Cis”. 

W 2007 roku udzieliłem konsultacji terenowych dotyczących stanowisk wybranych 

gatunków owadów na terenie trzech Nadleśnictw: Oleszyce, Brzozów i Sieniawa. 

Uczestniczyłem w 12 konferencjach lub seminariach branżowych dotyczących 

gospodarki leśnej, brałem udział w 11 naradach poświęconych ochronie lasu i gospodarce 

leśnej.  

W latach 2013–2018 byłem członkiem Rady Naukowo-Społecznej Leśnego 

Kompleksu Promocyjnego " Lasy Birczańskie". Od 2015 r. jestem członkiem Rady Naukowo-

Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Bieszczadzkie". 

Moja aktywność organizacyjna na rzecz Uniwersytetu Rolniczego (UR) w Krakowie 

przejawia się przede wszystkim w pełnieniu przeze mnie różnych funkcji. Od 2004 roku 

jestem członkiem Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej. W latach 2007-2011 byłem 

Społecznym Inspektorem Pracy. W okresie od 2008 do 2012 r. byłem członkiem Senatu. W 

ramach Wydziału Leśnego pełniłem funkcje najpierw (1998 r.) zastępcy oraz sekretarza 

(1999 r.) Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej a następnie trzykrotnie byłem jej członkiem 

(2007/2008 r. i 2008/2009 r. oraz 2011/2012 r.). W latach 1999–2004 byłem opiekunem roku 

na specjalności Gospodarka Leśna. Od 2005 do 2008 roku byłem członkiem Wydziałowej 

Komisji ds. Rozwoju Kadry, a następnie w latach 2008–2012 członkiem Wydziałowej Komisji 

ds. Oceny Kadry. Byłem również członkiem Wydziałowej Komisji ds. Leśnego Zakładu 
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Doświadczalnego w Krynicy podczas kadencji 2012–2016. Od 2016 roku jestem, członkiem 

Zespołu ds. Leśnego Zakładu Doświadczalnego, Wydziałowej Komisji Likwidacyjnej oraz 

Wydziałowej Komisji Wyborczej. 

W latach 2008–2016 oraz w 2018 roku byłem współorganizatorem Ogólnopolskich 

Dni Owada. Wydarzenie to było najpierw wyróżnione (2014 r.) a następnie otrzymało 

dwukrotnie (2016 i 2018 r.) Nagrodę Rodziców w kategorii Przyroda w konkursie portalu 

CzasDzieci.pl na najbardziej rozwojową inicjatywę dla dzieci – Słoneczniki. 

Szczegółowy wykaz osiągnięć w zakresie dydaktyki, popularyzacji nauki, 

organizacyjnych oraz omówienie współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami 

naukowymi znajduje się w załączniku 5.  

Podsumowanie dorobku naukowego 

Jestem autorem lub współautorem 46 publikacji naukowych, w tym 20 z listy A 

MNiSW, 15 z listy B MNiSW oraz 11 rozdziałów w monografiach. Przed doktoratem 

opublikowałem 2 rozdziały w monografiach, po doktoracie opublikowałem łącznie 44 prace 

naukowe. Sumaryczna liczba punktów uzyskanych przez moje publikacje według kryteriów 

MNiSW wynosi 720. Wszystkie publikacje w czasopismach znajdujących się w bazie Journal 

Citation Reports (JCR) napisałem po uzyskaniu stopnia doktora. Sumaryczny impact factor 

tych artykułów według listy JCR, zgodnie z rokiem opublikowania wynosi 33.848. Liczba 

cytowań moich publikacji według bazy Web of Science (WoS) wynosi 107, a Indeks Hirscha 

wynosi 6 (stan na 02.04.2019 r.). Szczegółowy wykaz dorobku naukowego przedstawiłem w 

załączniku 5.  

 

 

 

 

………….………………. 

Kraków, 10.04.2019 r.     Podpis 

 

 


