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1. Imiona i nazwisko: Grzegorz Benedykt Durło 
 
2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe: 
 

2.1. Studia: leśnictwo (1991 – 1995); dyplom: magister inżynier leśnictwa,  
Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie, 1995 
Temat pracy magisterskiej: „Intercepcja opadu atmosferycznego w drzewostanie mieszanym” 

 
2.2. Studia podyplomowe: 

2.2.1. Ochrona i kształtowanie środowiska (1995 – 1996)   
Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie 

 
2.3. Doktorat: doktor nauk leśnych, dyscyplina - Leśnictwo, specjalność -  Klimatologia leśna 
Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2002 
Temat rozprawy: „Waloryzacja mikroklimatyczna i bioklimatyczna Jaworzyny Krynickiej” 

 
3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych: 
 

3.1. 1994-1995 - Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydział Leśny, Katedra Ekologii Lasu, Zakład 
Klimatologii Leśnej, wolontariusz; 
 
3.2. 1995-2000 - Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydział Leśny, Katedra Ekologii Lasu, Zakład 
Klimatologii Leśnej, asystent 
 
3.3. 2000-2003 - Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydział Leśny, Katedra Klimatologii Leśnej, asy-
stent 
 
3.4. 2003-2007 - Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydział Leśny, Katedra Klimatologii Leśnej, ad-
iunkt 
 
3.5. 2007-2012 – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Leśny, Katedra Ochrony Lasu, Entomo-
logii i Klimatologii Leśnej, 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. nr 65, 
poz. 595 ze zm.): 
 

4.1. Jednotematyczny cykl publikacji naukowych (w tym trzy monografie naukowe) pod zbiorczym 
tytułem: Wpływ warunków klimatycznych na stabilność drzewostanów górskich w Beskidzie Śląskim 
 

4.1.1. Durło G. 2007a. Klimatyczny bilans wodny na szkółce Leśnej Wyrchczadeczka  
w Beskidzie Śląskim. Sylwan 6, 53-61. (MNiSW = 6 pkt) 
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4.1.2. Durło G. 2007b. Klimatyczny bilans wodny okresów wegetacyjnych w Beskidach Zachod-
nich. Acta Agroph., (3) 1, 120-131. (MNiSW = 6 pkt) 
4.1.3. Durło G. 2010a. The influence of pluvial conditions on spruce forest stands stability in 
Beskid Śląski Mts. Acta Agroph., 5, 207-216. (MNiSW = 6 pkt) 
4.1.4. Durło G. 2010b. Leśny okres wegetacyjny na obszarze LKP Lasy Beskidu Śląskiego. Syl-
wan 154, 577-584. (MNiSW=13, IF= 0,155) 
4.1.5. Durło G. 2011a. Możliwości adaptacji drzewostanów świerkowych do zmieniających się 
warunków klimatycznych w Beskidzie Śląskim. Prac. Stud. Geogr., 47, 227-236. (MNiSW = 6 
pkt)  
4.1.6. Durło G. 2011b. Wskaźniki klimatyczne dla gospodarstwa leśnego w Beskidzie Śląskim. 
ISBN 978-88-928982-0-7, Wyd. Drukrol, Kraków, ss. 61. (MNiSW = 20 pkt) 
4.1.7. Durło G. 2012a. Klimat Beskidu Śląskiego. ISBN 978-83-928982-4-5, Wyd. Drukrol, Kra-
ków, ss. 221. (MNiSW = 20 pkt) 
4.1.8. Durło G. 2012b. Wpływ prognozowanych warunków klimatycznych na stabilność drzewo-
stanów świerkowych w Beskidzie Śląskim. Wod. Środ. Obsz. Wiejsk. Wyd. ITP, 12, 2 (38),107-
119. (MNiSW = 6 pkt) 
4.1.9. Socha J., Durło G. 2012c. How will climate change impact biomass increment by Norway 
spruce stands in Western Beskids? Fol. Forest. Polon. Ser. For., 54 (2), 94-108. (MNiSW = 7 
pkt) 
4.1.10. Durło G. 2012d. Wpływ obserwowanych i prognozowanych warunków klimatycznych na 
stabilność drzewostanów górskich w Beskidzie Śląskim. ISBN 978-83-60633-67-0. Wyd. UR 
Kraków, ss. 163. (MNiSW = 20 pkt) 
 
Suma punktów, wg wykazu MNiSW z z dn. 25.06.2010 z późniejszymi zmianami oraz wykazu 
zamieszczonego w rozporządzeniu nr 877 MNiSW z dnia 13 lipca 2012, wynosi łącznie: 110. 

 
4.2. Omówienie jednotematycznego cyklu publikacji. 
 

4.2.1. Wstęp i zarys problematyki 
 

Obawy dotyczące utrzymania stabilności przez ekosystemy leśne wydają się coraz bardziej 
uzasadnione, biorąc pod uwagę, że w wielu regionach Europy, w tym również w Polsce, gwał-
townie pogorszył się stan zdrowotny drzew, a na niektórych obszarach obserwuje się zamiera-
nie lasu na znacznej powierzchni. Niepokojące jest również to, że wielkość tych powierzchni 
stale zwiększa się, a nadzieja na rekompensatę w postaci szybkiego wzrostu młodego pokole-
nia drzew stale limitowana jest przez wyjątkowo niekorzystne zjawiska pogodowe. Z uwagi na 
bardzo duże znaczenie gospodarcze świerka w lasach górskich Polski i Europy, istnieje pilna 
potrzeba udzielenia odpowiedzi na pytanie dotyczące jego przyszłości oraz celowości stoso-
wania świerka, jako głównego gatunku lasotwórczego w piętrze reglowym. Rozważanie na ten 
temat stanowi przewodni wątek badawczy, którego rozwiązania poszukiwano w oparciu o wie-
lowymiarową analizę klimatologiczną.  



 4

W trakcie realizacji badań zweryfikowano cztery hipotezy badawcze, trzy z nich dotyczyły 
możliwości wegetacji świerka w Beskidzie Śląskim w oparciu o kryteria ekologiczne i gospo-
darcze, czwarta dotyczyła roli poszczególnych elementów meteorologicznych, w szczególności 
opadów atmosferycznych i temperatury powietrza, w obniżeniu stanu zdrowotnego świerczyn, 
a także roli klimatu w przebiegu choroby systemowej ekosystemów leśnych na badanym ob-
szarze w ostatnich latach. Zweryfikowanie tych założeń możliwe było jedynie dzięki niezwykle 
obszernej bazie danych meteorologicznych oraz materiałom archiwalnym jednostek admini-
stracji Lasów Państwowych, w których zamieszczono informacje na temat wielkości szkód  
i rozmiarów zniszczeń powstałych na skutek ekstremalnych zdarzeń pogodowych. Celem nad-
rzędnym wszystkich prac była diagnostyka zagrożeń ze strony czynników abiotycznych i ocena 
możliwości adaptacji istniejących i przebudowywanych drzewostanów świerkowych do nowych, 
zmieniających się warunków siedliskowych.  

 
 4.2.2. Szczegółowe cele badawcze 

 
A. Pełna i wyczerpująca synteza klimatu na obszarze LKP Lasy Beskidu Śląskiego. (4.1.7) 
B. Opracowanie regionalnego modelu klimatycznego oraz charakterystyki pięter klimatycz-

nych w Beskidzie Śląskim. (4.1.7; 4.1.10) 
C. Pełna charakterystyka warunków fitoklimatycznych na potrzeby gospodarki leśnej o roz-

dzielczości przestrzennej na poziomie leśnictwa. (4.1.6) 
D. Opracowania oryginalnego wskaźnika fitoklimatycznego dla świerka. (4.1.6; 4.1.10) 
E. Diagnoza zagrożeń wynikających z wpływu ekstremalnych zjawisk meteorologicznych na 

stan zdrowotny drzewostanów górskich i ocena potencjalnych skutków ich wystąpienia  
w przyszłości. (4.1.10) 

F. Identyfikacja symptomów systemowej choroby drzew leśnych na skutek oddziaływania 
czynników abiotycznych. (4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.1.10) 

G. Ocena zmian oraz zmienności warunków klimatycznych na podstawie wieloletnich serii 
danych ze stacji i posterunków meteorologicznych w Beskidzie Śląskim. (4.1.1; 4.1.2; 
4.1.4; 4.1.5; 4.1.7; 4.1.10) 

H. Analiza rozkładu, częstości oraz powtarzalności warunków pogodowych o charakterze 
ekstremalnym i anomalnym w oparciu o normę klimatyczną. (1951-2000) (4.1.7; 4.1.10) 

I. Ocena zdolności adaptacyjnych drzewostanów świerkowych do zmieniających się warun-
ków klimatycznych. (4.1.3; 4.1.8) 

J. Weryfikacja i implementacja scenariusza globalnych zmian klimatu do warunków lokal-
nych oraz wykorzystanie generatora danych meteorologicznych WGENK w prognozie 
długoterminowej (100 lat) klimatu dla Beskidu Śląskiego. (4.1.3, 4.1.5; 4.1.8; 4.1.10) 

K. Analiza możliwości produkcyjnych drzewostanów świerkowych w oparciu o potencjalny 
bieżący przyrost Iv oraz sumaryczną produkcję biomasy Ib wg różnych scenariuszy zmian 
klimatu. (4.1.9; 4.1.10) 

L. Zalecenia dla praktyki leśnej w zakresie zarządzania adaptacyjnego. (4.1.10) 
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4.2.3. Rezultaty 
 

Do najważniejszych osiągnięć zaliczyć należy oryginalne wyniki zamieszczone w dysertacji 
pt. „Wpływ obserwowanych i prognozowanych warunków klimatycznych na stabilność drzewo-
stanów górskich w Beskidzie Śląskim”, która wieńczy blisko ośmioletni cykl badań w całości 
podporządkowany problematyce fitoklimatycznej. Rozdział 12 zatytułowany „Adaptacja drze-
wostanów do warunków klimatycznych” zawiera wyczerpującą odpowiedź na pytania stawiane 
przez sygnatariuszy „Programu dla Beskidów”, ponadto wskazuje kierunki działań związanych 
z planowaniem i realizacją osłony meteorologicznej leśnictwa na obszarze Leśnego Komplek-
su Promocyjnego „Lasy Beskidu Śląskiego”. Monografię tę poprzedza cykl prac, w których 
poddano szczegółowej analizie wszystkie elementy klimatu panującego na obszarze Beskidu 
Śląskiego, te zaś wykorzystano w konstrukcji wielowymiarowego modelu fitoklimatycznego. 
Trzy pierwsze prace (4.1.1; 4.1.2 oraz 4.1.3) poświęcono zagadnieniom opadowym, im bo-
wiem leśnicy przypisują największą odpowiedzialność za stan zdrowotny drzewostanów świer-
kowych w Beskidach Zachodnich. W istocie, co potwierdziły uzyskane wyniki, w ciągu ostat-
nich dwudziestu lat znacznie wzrósł odsetek miesięcy z ujemną wartością klimatycznego bilan-
su wodnego w Beskidzie Śląskim. Obecnie wskaźnik ten wynosi aż 48%, podczas gdy na prze-
łomie lat 70-tych i 80-tych XX wieku ich udział nie przekraczał 21%. Ustalono między innymi, 
że niedobory opadów atmosferycznych na początku okresu wegetacyjnego powodują widocz-
ne ograniczenie tempa wzrostu drzew. Długotrwałe posuchy w sezonie letnim, wpływają na re-
dukcję szerokości słojów rocznych i długość pędów, destabilizują gospodarkę wodną roślin  
i w konsekwencji ekosystem leśny ulega osłabieniu. W warunkach stresu wodnego drzewostan 
świerkowy staje się mniej odporny na czynniki biotyczne, co znacznie zwiększa ryzyko jego 
uszkodzenia. Wyjątkowo niekorzystne warunki opadowe panujące w latach 1999-2006 wpłynę-
ły na destabilizację gospodarki wodnej drzewostanów świerkowych w Beskidzie Śląskim, były 
jedną z głównych przyczyn osłabienia drzew w tym piętrze klimatycznym.  

Kolejna z prac (4.1.4) poświęcona problematyce klimatu termicznego ujawniła istotne ce-
chy rozkładu wartości kardynalnych dla wegetacji drzew w strefie regla dolnego i środkowego. 
Obserwowany w ostatnich latach trend średniej miesięcznej temperatury powietrza w okresie 
wiosennym oraz przyśpieszenie rozpoczęcia wegetacji w Beskidzie Śląskim były przyczyną 
wzrostu częstości zjawisk przymrozkowych na tym terenie. Podniesienie izotermy średniej 
dziennej temperatury powietrza 10ºC do wysokości 610 metrów n.p.m. w stosunku do poziomu 
500 metrów n.p.m. ustalonego w latach 60-tych XX wieku, zwiększa obszar ryzyka wystąpienia 
uszkodzeń od przymrozków w reglu dolnym. Ponadto, wydłużenie czasu trwania okresu wege-
tacyjnego okazuje się złym prognostykiem dla wzrostu i rozwoju świerka, preferującego raczej 
chłodne lato i stosunkowo krótką wegetację.  

W kolejnej z prac pt. Możliwości adaptacji drzewostanów świerkowych do zmieniających 
się warunków klimatycznych” (4.1.5) uzyskano wyniki potwierdzające wcześniejsze przypusz-
czenia na temat modyfikacji mezoklimatu tej części Beskidów Zachodnich. Wyrazem tego są 
zmiany wskaźników temperaturowych i opadowych, w stosunku do minionych dekad (1950-
1980). W zakresie klimatu pluwialnego różnice uwidaczniają się szczególnie, jeśli chodzi o su-
my opadów w okresach kwartalnych. Widoczna jest redukcja opadów w ciepłej części roku na 
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korzyść opadów zimowych, obecnie iloraz ten wynosi 71%, a dalszy jego wzrost może być 
przyczyną poważnych zaburzeń w gospodarce wodnej ekosystemów leśnych w Beskidzie Ślą-
skim. Ta niekorzystna sytuacja może dodatkowo pogłębić się z uwagi na stale zmniejszającą 
się obfitość opadów. W ostatnim czasie notowane są bowiem wyniki w granicach od 3 - 4 mm · 
dzień–1 w skali miesiąca, czy nawet 2,5 mm · dzień–1 jak to miało miejsce w maju 1993 czy 
sierpniu 2000. W tej samej pracy znalazły się rezultaty analizy zmian warunków klimatycznych 
zgodnie z proponowanymi przez IPCC scenariuszami zmian klimatu (Solomon i in. 2007). To 
pierwsza z prac, w której podjęto próbę oceny możliwości wegetacji drzew leśnych, przede 
wszystkim świerka, na tle zmieniających się warunków środowiskowych.  

Uzyskane wyniki dały asumpt do podjęcia szerszych badań w zakresie zmian i zmienności 
klimatu, czego rezultatem są dwie kolejne monografie. Pierwsza z nich, zatytułowana „Wskaź-
niki klimatyczne dla gospodarstwa leśnego w Beskidzie Śląskim”, zawiera obszerną charakte-
rystykę klimatyczną i fitoklimatyczną badanego terenu zaprezentowaną w postaci macierzy 
liczbowych. Dla każdej z 24 lokalizacji opracowano zestaw 25 wskaźników opisujących walory 
klimatu dla każdego z miesięcy i lat. Unikatowe w tym względzie jest to, że praca zawiera cha-
rakterystykę aż 8 indeksów fitoklimatycznych w pełnym zakresie wysokościowym Beskidu Ślą-
skiego. W obu pracach wiele uwagi poświęcono adaptacji modeli opadowych między innymi 
Lauschera (1976) i Hessa (1965) do warunków lokalnych. Zbudowano wielowymiarowe mode-
le klimatu solarnego, pluwialnego, higrycznego, temperaturowego, niwalnego i anemologicz-
nego dla obszaru Beskidu Śląskiego. Dokonano modyfikacji wskaźnika uwilgocenia Schmucka 
(Hess 1965); opracowano oryginalny wskaźnik suchości siedliska dla świerka (WSS) uwzględ-
niający wymagania ekologiczne i rytm przyrostowy tego gatunku w reglu dolnym Beskidu Ślą-
skiego. Zmodyfikowano i skalibrowano matematyczną formułę szacowania wielkości promie-
niowania słonecznego zaproponowaną przez Hunta i in. (1998), której aktualną postać za-
mieszczono w rozprawie pt. Wpływ obserwowanych i prognozowanych warunków klimatycz-
nych na stabilność drzewostanów świerkowych w Beskidzie Śląskim”. Wykonano aktualizację 
zasięgu pięter klimatycznych w Beskidzie Śląskim w stosunku do historycznej klasyfikacji 
Hessa (1965), dokonano klasyfikacji klimatu temperaturowego i pluwialnego, wyniki tej analizy 
przedstawiono w postaci kartograficznej. W jednotematycznym cyklu prac opublikowano łącz-
nie ponad 100 map wysokiej rozdzielczości. Dokonano kalibracji równania Czarnowskiego 
(1978) na wyznaczanie wielkości intercepcji opadu atmosferycznego w drzewostanach świer-
kowych starszych klas wieku; dzięki dostępnym materiałom biometrycznym i tablicom przyro-
stowym Schwappacha zbudowano trójwymiarowy model regresyjny prezentujący zależność 
między wielkością intercepcji opadu atmosferycznego a wskaźnikiem powierzchni drzew i su-
mą opadu nad koronami (4.1.10). Sukcesem zakończono analizę wskaźnika intercepcji opadu 
atmosferycznego w drzewostanach świerkowych VI i VII klasy wieku. Ostatecznie rozwiązano 
istotny problem postępowania hodowlanego dotyczącego kształtowania zwarcia koron drzew w 
taki sposób, aby zapewnić wymaganą dla prawidłowego wzrostu i rozwoju sumę opadu docie-
rającą do gleby leśnej. W monografii pt. Wpływ obserwowanych i prognozowanych warunków 
klimatycznych na stabilność drzewostanów górskich w Beskidzie Śląskim” podano dokładne 
wartości wskaźników, które w obecnych i prognozowanych warunkach pluwialnych pozwolą 
utrzymać wielkość intercepcji na poziomie zapewniającym korzystne warunki wilgotnościowe 
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pod okapem drzewostanu. W tym samym opracowaniu poświęcono wiele uwagi ekstremalnym 
zdarzeniom pogodowym, które na przestrzeni niemal 60 lat przyczyniły się do powstanie róż-
nego rodzaju szkód w drzewostanach reglowych Beskidu Śląskiego. Do najważniejszych nale-
ży zaliczyć: przymrozki późne, suszę atmosferyczną i glebową oraz wiatr. 

Kolejnym etapem zgłębiania danych była analiza i ocena wpływu prognozowanych warun-
ków klimatycznych na wzrost, rozwój i stabilność drzewostanów w Beskidzie Śląskim. Podsta-
wą opracowania prognozy warunków klimatycznych były syntetyczne ciągi danych meteorolo-
gicz-nych generowanych przy użyciu specjalnie w tym celu przygotowanych modeli. Procedura 
generowania danych polegała na tworzeniu ciągów obserwacji elementów meteorologicznych, 
np. temperatury powietrza, promieniowania słonecznego czy opadu atmosferycznego  
w oparciu o charakterystykę klimatyczną danego miejsca. W projekcie wykorzystano model 
WGEN autorstwa Richardsona (1981) zmodyfikowany przez Kuchara (2005). O wyborze zade-
cydowały niskie wartości średnich błędów bezwzględnych danych generowanych oraz bardzo 
mały błąd bezwzględny oszacowania zależności, szczególnie korelacji typu cross między róż-
nymi zmiennymi. Przed przystąpieniem do generowania danych przyjęto założenia dotyczące 
prognozowanych zmian warunków klimatycznych. Pierwsze z nich dotyczy zakładanego wzro-
stu stężenia CO2 w ciągu najbliższych 40 lat, do 2050 roku. W trakcie procedury obliczeniowej 
zaproponowano dwa warianty prognozy koncentracji CO2. Zgodnie z III raportem IPCC (Mc-
Carthy in. 2001) przyjęto założenie o podwojeniu stężenia dwutlenku węgla do 2050 roku. Dru-
gi wariant zakłada wzrost koncentracji gazu na poziomie 130% w tym samym okresie.  Analizę 
porównawczą pomiędzy wskaźnikami aktualnego i prognozowanego klimatu prowadzono  
w oparciu o tzw. rok przeciętny, którego parametry wyznaczono na podstawie 30 następują-
cych po sobie sekwencji rocznych z przedziału 2081 do 2110. Dla każdego wygenerowanego 
ciągu danych sporządzono macierze wskaźników dekadowych, miesięcznych i sezonowych.  
W opracowaniu wykorzystano syntetyczne dane rocznego przebiegu warunków pogodowych  
w czterech wybranych lokalizacjach; Bielsko-Biała, Wisła Centrum, Istebna Kubalonka oraz 
Skrzyczne spełniających kryteria reprezentatywności. Ocenę wzrostu i rozwoju drzewostanów 
świerkowych oparto na dwóch parametrach: potencjalnym, bieżącym przyroście drzewostanu 
oraz na sumarycznej produkcji biomasy drzew (Lehtonen i in., 2004, Socha 2010). Do opisania 
zależności przyrostu bieżącego w wieku 100 lat od średniej rocznej sumy opadów oraz śred-
niej rocznej temperatury powietrza wykorzystano iloczyn dwóch jednomodalnych funkcji dawki 
(Thomasius 1990). Wartości skrajne parametrów klimatycznych zastosowane w modelu, sta-
nowią odzwierciedlenie amplitudy ekologicznej świerka występującego na obszarze Europy. 
Szczegółowe równania modeli przyrostowych zamieszczono w monografii pt. Wpływ obserwo-
wanych i prognozowanych...”. Symulacje warunków wzrostu i produkcji drzewostanów świer-
kowych według przyjętych scenariuszy oparto na modelach regresyjnych temperatury powie-
trza i opadów atmosferycznych zgodnie z równaniami zamieszczonymi w monografii pt. „Klimat 
Beskidu Śląskiego” oraz publikacji „How will climate change… ? Zgodnie ze stanem na rok 
2000 potencjalny bieżący przyrost roczny miąższości drzewostanu świerkowego w wieku 100 
lat wynosił około 7,5 m3·ha-1

, Gdyby przyjąć, że warunki opadowe i temperaturowe zmienią się 
w takim zakresie, jak proponują autorzy III raportu IPCC, wskaźnik ten wyniósłby przeciętnie 
około 4,5 m3·ha-1 z odchyleniem 1,2 m3·ha-1 co stanowi redukcję o blisko 40%.  Przyrost prze-
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ciętny roczny do wysokości 800 metrów n.p.m. nie osiągnąłby nawet poziomu 5,0 m3·ha-1 przy 
obecnym 14 m3·ha-1. W przypadku drugiej wersji scenariusza (1,3 × CO2), wzrost temperatury 
do poziomu 6,9oC oraz zmniejszenie sumy opadu w okresie lata o około 8% spowodowałby 
względnie niewielką redukcję bieżącego przyrostu rocznego w strefie regla dolnego; spadek 
ten wyniósłby 1,1 m3·ha-1 (15%). Natomiast powyżej wysokości 850-900 metrów nastąpiłaby 
poprawa przyrostu o około 1,0 m3, co wydaje się zrozumiałe, zważywszy na prognozę korzyst-
niejszych dla wzrostu i wegetacji roślin warunków temperaturowych. W przypadku przyrostu 
biomasy różnice pomiędzy wskaźnikami również są bardzo wyraźne. Szacuje się, że obecnie 
w reglu dolnym przyrost biomasy wynosi około 8,0 Mg na hektar z odchyleniem 1,0 Mg·ha-1,  
w wariancie (2 × CO2) byłoby to zaledwie 4,6 Mg·ha-1 z odchyleniem 0,9 co stanowi redukcję  
o ponad 40%. Prognozowany wskaźnik przyrostu biomasy dyskwalifikuje świerka, jako gatunek 
dominujący w drzewostanach regla dolnego do wysokości 800 metrów n.p.m. W przypadku 
drugiej wersji scenariusza (1,3 × CO2), zmiana parametrów klimatycznych spowodowałby re-
dukcję przyrostu rocznego biomasy w granicach 0,5 Mg·ha-1 (5%). Powyżej 1000 metrów na-
stąpiłaby poprawa przyrostu o blisko 2,0 Mg·ha-1. Można sądzić, że wynik ten byłby skutkiem 
wyższej temperatury powietrza w okresie wegetacyjnym. Uzyskane wyniki wskazują, iż w pię-
trze umiarkowanie ciepłym Beskidu Śląskiego, do wysokości około 700 metrów n.p.m. znacz-
nie pogorszą się warunki produkcji surowca drzewnego. Dotyczy to zarówno przyrostu objęto-
ściowego, jak i produkcji biomasy. Wyniki przeprowadzonej analizy zaprezentowano w postaci 
tabelarycznej i kartograficznej w poszczególnych publikacjach i opracowaniach monograficz-
nych.  

Niezależnie od obserwowanych trendów w zakresie temperatury powietrza, wilgotności czy 
sumy opadów, należy liczyć się z koniecznością przeprowadzenia pilnej przebudowy litych 
świerczyn, bowiem prognoza warunków na przyszłość nie gwarantuje ich stabilności i prawi-
dłowego rozwoju. Dodatkowe zagrożenia wynikają ze zmniejszającej się z roku na rok sumy 
opadów w miesiącach ciepłej części roku, głównie w początkowej fazie okresu wegetacyjnego. 
Potwierdzają to wyniki analizy porównawczej aktualnych i prognozowanych indeksów wilgot-
nościowych i opadowych. Szczegółowe dane zostały zawarte w monografii pt. Wpływ obser-
wowanych i…”. W części podsumowującej monografii dokonano obiektywnej oceny możliwości 
realizacji zaproponowanych scenariuszy zmian warunków klimatycznych i ich konsekwencji dla 
rozwoju ekosystemów leśnych w Beskidach Zachodnich. 

Jednogatunkowe drzewostany świerkowe dominujące na obszarze Beskidu Śląskiego 
można, zgodnie z podziałem zaproponowanym przez Winigera (1983), zaklasyfikować jako 
ekosystemy podatne, w których możliwe jest wprawdzie długotrwałe wykorzystanie zasobów, 
lecz dla zachowania ich stabilności wymagana jest szczególna ostrożność w trakcie procesu 
gospodarowania i znaczne nakłady związane z zabiegami ochronnymi. W opublikowanych 
pracach podano szczegółowe informacje i zalecenia dla praktyki leśnej związane z gospo-
darowaniem i użytkowaniem lasu w terenach zagrożonych. W rozdziale zatytułowanym „Za-
grożenia dla lasów” (rozdział 12 monografii pt. Wpływ obserwowanych i…”. podano lokalizacje 
drzewostanów o wysokim ryzyku powstania szkód ze strony czynników abiotycznych uwzględ-
niając dotychczasowe zdarzenia ekstremalne oraz stan środowiska przyrodniczego wynikający 
z aktualnego etapu przebudowy litych świerczyn.  
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 4.2.4. Podsumowanie 
 
Wyniki badań przedstawione w jednotematycznym cyklu prac podają możliwe warianty wy-

stąpienia zjawisk atmosferycznych decydujących o wzroście i rozwoju drzew w długim, bo 
niemal 100-letnim okresie. Parametry obserwowanych i prognozowanych warunków klimatycz-
nych zastosowano w modelach wzrostu i produkcji, aby zweryfikować dotychczasową wiedzę 
na temat potencjału siedliska w stosunku do wymagań świerka w Beskidzie Śląskim. Biorąc 
pod uwagę to, że dotychczasowe zdarzenia ekstremalne są bardzo dobrze udokumentowane, 
a bogaty materiał klimatologiczny obejmuje stosunkowo długi okres, można przyjąć, że zarów-
no parametry aktualnego klimatu zamieszczone w monografii „Klimat Beskidu Śląskiego, jak  
i prezentowana prognoza w książce „Wpływ obserwowanych i…” zawierają wiarygodną infor-
mację o zmienności podstawowych elementów meteorologicznych na badanym obszarze.  
W związku z tym mogą one być wykorzystane do oceny potencjału fitoklimatycznego na po-
ziomie regionalnym. Niewykluczone, że uzyskane wyniki pozwolą na wykonanie waloryzacji 
siedliskowej także w kontekście możliwości produkcyjnych innych gatunków drzew leśnych, 
szczególnie tych, które aktualnie wprowadzane są w piętrze regla dolnego i środkowego,  
a w przyszłości stanowić będą trzon ekosystemów leśnych w Beskidzie Śląskim. Materiałem 
wyjściowym do tego typu badań będzie niewątpliwie monografia pt. „Klimat Beskidu Śląskie-
go”.  

  
 4.2.5. Wnioski 

 
W ciągu ponad 50 lat w Beskidzie Śląskim odnotowano około 30 ekstremalnych epizodów 

pogodowych o różnym przebiegu, natężeniu i zasięgu powierzchniowym, z czego co najmniej 
12 odegrało istotną rolę w obniżeniu stanu zdrowotnego drzew, w konsekwencji wpłynęło na 
destabilizację drzewostanów świerkowych, w różnych klasach wieku i na różnych siedliskach. 
Wynika z tego niezbicie, że dość często ekosystem leśny poddawany był silnemu stresowi, 
który przyczyniał się do osłabienia drzew i rozwoju choroby systemowej.  

W wyniku szczegółowej analizy materiału badawczego zauważono, że zjawiska pogodowe 
o wyjątkowo nagłym charakterze i gwałtownym przebiegu, mogą doprowadzić do destabilizacji 
nawet prawidłowo uformowany i należycie zagospodarowany ekosystem leśny, a w konse-
kwencji naruszyć równowagę w środowisku przyrodniczym. Duża częstotliwość ekstremalnych 
zjawisk pogodowych może przyczynić się do częściowego lub całkowitego rozpadu drzewo-
stanu, szczególnie wówczas, gdy ekosystem leśny nie dysponuje dostatecznie długim czasem 
na regenerację, a jego możliwości związane z absorpcją zaburzeń osiągają krytycznie niski 
poziom. Wyniki badań fitoklimatycznych potwierdziły, że taka sytuacja może wystąpić nieza-
leżnie od aktywności innych czynników chorobowych, takich chociażby jak patogeniczne grzy-
by czy owady fitofagiczne.  

Twierdzenie, że świerczyny beskidzkie pozbawione są zdolności adaptacyjnych do warun-
ków klimatycznych, nie jest w pełni uzasadnione, bowiem w latach 1957–1985 poddawane by-
ły wielokrotnie silnemu stresowi ze strony czynników abiotycznych, mimo to, ich ogólny stan 
zdrowotny, z nielicznymi wyjątkami, nie budził w tym czasie większych zastrzeżeń. Widoczne 
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skutki redukcji przyrostu biomasy w latach 1978–1989, spowodowane były drastycznym obni-
żeniem jakości powietrza. Prawdziwa jest natomiast teza, że występowanie litych drzewosta-
nów świerkowych na niewłaściwych dla tego gatunku siedliskach znacznie zwiększa jego po-
datność na wszelkie czynniki chorobowe, w szczególności na patogeniczne grzyby oraz owady 
kambiofagiczne  

Wzrost nierównomierności opadów atmosferycznych oraz zmniejszenie ich obfitości może 
w przyszłości okazać się jedną z ważniejszych przyczyn ograniczających występowanie świer-
ka w drzewostanach dolnoreglowych w Beskidzie Śląskim. Niebezpieczna granica, przy której 
dochodzić może do zaburzeń gospodarki wodnej, wynosi > 60% dla pierwszego ze wskaźni-
ków oraz < 4 mm · dzień–1 (V-VIII) w drugim przypadku. Przekroczenie tych wartości radykalnie 
zwiększa ryzyko obniżenia stanu zdrowotnego drzewostanów świerkowych, niezależnie od ty-
pu siedliska i warunków fizyczno-geograficznych.  
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5. Pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze 
 
5.1. Tematyka kierunków badawczych 
 
A. Meteorologia i klimatologia leśna 
 

Główna dyscyplina, którą zajmuję się od początku pracy naukowej. Obejmuje cykl kilkudziesię-
ciu publikacji poświęconych zagadnieniom fitoklimatycznym. Szczególnie dużo miejsca zajmują 
badania na temat wpływu klimatu na las, roli lasu w kształtowaniu warunków mikro- topo- i mezo-
klimatycznych, a także badania w zakresie diagnostyki siedliskowej obszarów leśnych. Większość 
prac powstało we współpracy z Prof. Edwardem Feliksikiem, który przez wiele lat kierował moim 
rozwojem naukowym. Głównym celem badań prowadzonych zarówno we współpracy, jak i tych 
realizowanych samodzielnie, była ocena potencjału klimatycznego zbiorowisk roślinnych, rozpo-
znanie unikalnych cech drzewostanów wzrastających różnych warunkach fizyczno-geograficznych. 
Najwięcej miejsca zajmują opracowania poświęcone obiektom leśnym zlokalizowanym w terenach 
górskich i podgórskich. Na uwagę zasługuje fakt, Że zarówno praca magisterska jak i rozprawa 
doktorska zostały przeze mnie w całości opublikowane w czasopismach naukowych.   
 
Najważniejsze pozycje: 
 
Feliksik E., Durło G., Wilczyński S. 1995. The interception of rainfall in mixed forest stands. Zesz. Nauk. AR 

w Krakowie, 308. Ser. Leś., 25, 15-22. (publikacja pracy magisterskiej) 
Małek S. Durło G., Wężyk P., Pająk M. 1998. A quantitative analysis of the snow cover in beech stands of 

Ojcow National Park and Krynica Forest Experimental Station. [W:] Forest and Water. Red. B. Osuch, A. 
Ciepielowski, P. Kowalik. Monogr. Polit. Krak., ISBN 83-909706-0-0, 268-279.  

Durło G. Wilczyński S. 2003. Warunki termiczne łąki i drzewostanu świerkowego. Acta Scient. Polon., Ser. 
Form. Circum., 2, 173-182.  

Durło G. 2003. Typologia mikroklimatyczna Jaworzyny Krynickiej i Doliny Czarnego Potoku. Sylwan 2, 58-
66. (publikacja rozprawy doktorskiej) 

Wilczyński S., Durło G. 2003. Temperatura w profilu pionowym drzewostanu. Sylwan 8, 19-28. 
Durło G. Wilczyński S. 2003. Temperatura gleby w lesie i na otwartej przestrzeni. Sylwan 10, 29-36. 
Feliksik E., Durło G. 2004. Climatological characterisation of the area of the Carpathian Regional Gene Bank 

in the Wisła Forest District. Dendrobiology, 51, 43-51. 
Feliksik E., Wilczyński S., Durło G. 2005. Intercepcja opadów śniegu w lesie. Acta Agr. Et Silv. Ser. Silv. 43, 

55-64. 
Wilczyński S., Durło G. 2005. Variability of selected air humidity parameters in spruce and larch poletimber 

stands on the example of short-term measurement series. Sylwan 5, 52-61.  
Feliksik E., Wilczyński S., Durło G. 2006. Effect of forest (Denario glandulosae-fagetum) on some features of 

snow-cover under mountain conditions at Kopciowa near Krynica Zdrój. Acta Agr. Et Silv., Ser. Silv., 44, 
53-65 

Durło G. 2006. Warunki klimatyczne rezerwatu „Baniska” w Beskidzie Sądeckim. Sylwan, 6: 50-64. 
Durło G. 2007. System meteorologicznej osłony leśnictwa SMOL w Polsce. Monogr. IMGW  PTGeof. ISBN 

978-83-88897-83-2, 136-146. 
Durło G. 2010. Leśny okres wegetacyjny na obszarze LKP Lasy Beskidu Śląskiego. Sylwan, 154, 577-584. 
Durło G. 2011. Wskaźniki klimatyczne dla gospodarstwa leśnego w Beskidzie Śląskim. ISBN 978-88-

928982-0-7, Wyd. DRUKROL Kraków, ss. 61. 
Durło G. 2012. Wpływ obserwowanych i prognozowanych warunków klimatycznych na stabilność drzewo-

stanów górskich w Beskidzie Śląskim. ISBN 978-83-60633-67-0. Wyd. UR Kraków, ss. 163. 
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B. Zastosowanie metod geostatystycznych w opracowaniach klimatologicznych 
 

Od końca lat dziewięćdziesiątych zajmowałem się poszukiwaniem oryginalnych rozwiązań w 
zakresie kartografii przestrzennej na potrzeby modelowania klimatu. Swój warsztat badawczy do-
skonaliłem u boku wybitnych specjalistów tj. Pani dr Izabeli Dyras z IMGW w Krakowie oraz Pana 
dra Piotra Wężyka z UR w Krakowie. W latach 2003-2004 aktywnie uczestniczyłem w badaniach 
prowadzonych w ramach Projektu COST719; na konferencji w Budapeszcie w 2004 roku wystąpi-
łem z referatem plenarnym na temat roli geograficznych systemów informacji GIS w opracowa-
niach klimatologicznych na potrzeby gospodarki leśnej. Część tego wystąpienia została opubliko-
wana w pracy zbiorowej pod redakcją S. Szalai z HMS. Badania prowadzone na obszarze LKP 
Lasy Beskidu Sądeckiego w latach 2004-2006 oraz na obszarze Wyżyny Krakowsko Częstochow-
skiej zaowocowały ważną pracą na temat optymalizacji liczebności posterunków meteorologicz-
nych, której wyniki stanowią ważny wkład w rozwiązanie problemów związanych z organizacją sie-
ci operacyjnej w ramach monitoringu meteorologicznego w górach.  
 
Najważniejsze pozycje: 
 
Durło G. 1999. Wykorzystanie metod geostatystycznych w klimatologicznych opracowaniach danych pocho-

dzących z leśnych posterunków pomiarowych. [W:] Klimatyczne uwarunkowania życia lasu. Red. E. Fe-
liksik. Wyd. PTL Warszawa, 135-140.  

Durło G. 2001. Wykorzystanie metod GIS w opracowaniach klimatologicznych. Ann. UMCS, 55 (4), 119-126. 
Durło G. 2004. Metody geoinformatyczne w opracowaniach klimatologicznych. Acta Agroph., 105, 2: 235-

246.  
Durło G. 2005. Metoda wykonania mapy przestrzennego zróżnicowania względnych wartości bezpośrednie-

go promieniowania słonecznego. Acta Sci. Polon. Geod. Descr. Terra., 4, 37-45. 
Durło G., Wilczyński S., Feliksik E. 2005. Zastosowanie metod geoinformatycznych w opracowaniach mikro-

klimatycznych dla gospodarki leśnej. (W:) Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych. Red. 
Krzemień K. i in. Monogr., IGiGP UJ, 189-198. 

Durło G. 2006. Optymalizacja liczebności posterunków pomiarowych do oceny przestrzennego zróżnicowa-
nia warunków klimatycznych w terenach o urozmaiconej rzeźbie. Ann. UMCS 61 (16), 145-153. 

Durło G. 2007. GIS in Forest climatology. (In:) Spatial interpolation in climatology and meteorology. Edit. S. 
Szalai. COST Action 719, ISBN 92-898-0033-X, Luxembourg, 225-234. 

 
C. Zmiany i zmienność klimatu 
 

Liczne badania dotyczące zmian i zmienności klimatu prowadzone w Europie, wynikają z faktu, 
że wymiar klimatologiczny, przyrodniczy oraz gospodarczy tego zjawiska ma istotne znaczenie, 
zwłaszcza w obliczu informacji o globalnym ociepleniu i potencjalnych jego skutkach. Szczególnie 
cennych informacji w tym zakresie dostarczają wieloletnie ciągi danych. Umożliwiają one ocenę 
długookresowych fluktuacji oraz trendów poszczególnych elementów klimatycznych. Badanie 
zmienności warunków termicznych oraz pluwialnych jest dla mnie szczególne interesujące w silnie 
urozmaiconych pod względem orograficznym regionach górskich, gdzie o dynamice procesów wy-
miany energii i masy pomiędzy atmosferą i jej podłożem decyduje rzeźba terenu. W trakcie wielo-
letnich badań zgromadziłem obszerną bazę danych dla większości terenów zaliczanych do regionu 
Karpat Zachodnich. Wraz z najbliższymi współpracownikami dokonałem oceny charakteru zmien-
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ności podstawowych elementów meteorologicznych, zaktualizowałem normę klimatyczną w zakre-
sie klimatu termicznego, pluwialnego i solarnego w wybranych regionach Beskidów Zachodnich. 
Uzyskane wyniki potwierdziły, że klimat gór posiada charakter wybitnie azonalny, nie zawsze zatem 
wieloletni trend  temperatury czy opadu atmosferycznego w skali regionalnej pokrywa się z tenden-
cją w skali kontynentu czy świata. Większość tych konkluzji ma duże znaczenie dla praktyki, bo-
wiem gospodarowanie lasem w terenach górskich wymaga znacznie szerszej wiedzy o warunkach 
topoklimatycznych i mezoklimatycznych, w kontekście leśnictwa zrównoważonego i zarządzania 
bioróżnorodnością. 
 
Najważniejsze prace:  
 
Feliksik E., Wilczyński S., Durło G. 2001. Variability of air temperatures of the temperate climatic belt  of the 

Beskid Sadecki Mountains in the period 1971-2000 as exemplified by the climatological station in Krynica. 
EJPAU, Ser. For., II, 4, 1-13.  

Feliksik E, Wilczyński S., Durło G. 2002. Characteristic of rainfall variability from the Kopciowa near Krynica 
Zdroj in the years 1971-2000. Acta Agr. et Silv. Ser Silv., 40, 5-16.  

Durło G., Feliksik E., Wilczyński S. 2004. Wieloletnia zmienność czasu trwania meteorologicznego okresu 
wegetacyjnego na Kopciowej w Beskidzie Sądeckim. Acta Agr. Et Silv. Ser. Silv., 62, 23-34. 

Wilczyński S., Durło G., Feliksik E. 2004. Trends of air temperature and precipitation in the meteorological 
station of Kopciowa in the Beskid Sadecki Mountains during 1971–2000. Besk. Bull., 17, 17-22. 

Durło G., Wilczyński S. 2006. A long term variation of the actual insolation in the Beskid Sądecki range of 
the Carpathian Mountains during 1971-2005. Besk. Bull., 19, 65-73. 

Durło G. 2006. Multiannual variation of the effective sunshine duration in the Beskid Sądecki Mountains. EJ-
PAU 9, 4, 1-10. 

Wilczyński S, Durło G. 2008. The disturbance in course of monthly average air temperature and monthly 
sums of precipitations in western part of Poland, in years 1941–2005. Besk. Bull., 1,. 99-104. 

Durło G. 2012. Klimat Beskidu Śląskiego. ISBN 978-83-928982-4-5, Wyd. Drukrol, Kraków, ss. 221. 
 
 
D. Bioklimatologia 

 
Doświadczenia w zakresie bioklimatologii zdobywałem pod okiem wybitnego specjalisty Prof.  

Krzysztofa Błażejczyka z PAN w Warszawie. Dzięki jego opiece naukowej powstała druga cześć 
mojej rozprawy doktorskiej poświęcona warunkom bioklimatycznym jednego z największych 
ośrodków turystyki pełnosezonowej tj. Jaworzyny Krynickiej. Swoje pierwsze ważne osiągnięcia 
zaprezentowałem na Międzynarodowej Konferencji AIC która odbyła się w Warszawie w 2003 ro-
ku. Mój referat poświęcony typologii warunków pogodowych cieszył się dużym zainteresowaniem 
uczestników z kraju jak i z zagranicy. Oryginalna publikacja poświęcona temu zagadnieniu została 
przełożona na 3 języki. Kalendarzem bioklimatycznym mojego autorstwa posługuje się między in-
nymi Krajowy Zakład Bioklimatologii w Rumunii. Ważnym osiągnięciem jest także opracowanie 
uniwersalnej formuły obliczania średniej dziennej wartości ochładzania w parciu o dane ze stacji 
meteorologicznych III i IV rzędu najczęściej spotykanych w Polskich uzdrowiskach. Wyniki badań  
z tego zakresu opublikowało najważniejsze branżowe czasopismo naukowe w Polsce tj. Polish 
Journal of Balneology oraz Wiadomości IMGW.  
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Najważniejsze pozycje: 
 

Durło G. 2003. Le calendrier bioclimatique en tant que méthode d'élaboration climatologique. Dokum. 
Geogr., IGiPZ PAN 29, 105-108  

Durło G. 2003. Bioclimatic calendar a new form of climatological elaboration, in Analele Universitãþii din 
Oradea, Ser. Geogr., 13, 99-104. 

Durło G. 2003. Typologia bioklimatyczna Jaworzyny Krynickiej i Doliny Czarnego Potoku. Sylwan 8, 76-83 
(publikacja rozprawy doktorskiej) 

Durło G. 2005. Calculation of the mean diurnal bioclimatic cooling power. Pol. Jour. Balneol., 3: 106-110. 
Durło G. 2007. Wieloletnia zmienność usłonecznienia rzeczywistego w uzdrowisku Krynica Zdrój. Pol. Journ. 

Balneol., 1, 52-58. 
 
E. Nowoczesne technologie i metody w badaniach klimatycznych 
 

Stacja badań Fitoklimatycznych na Kopciowej w Krynicy, była jedna z pierwszych w kraju, na 
której zainstalowano w pełni automatyczny system pomiarowy oparty na analogowym, wielokana-
lowym rejestratorze. Prowadzone od 1995 roku badania na temat homogenizacji danych pocho-
dzących z niezależnych systemów pomiarowych stanowiły główny wątek mojej pracy badawczej  
w tym okresie. Podobne rozwiązania wdrożyłem na stacji Fitoklimatycznej w Wiśle na szkółce le-
śnej Wyrchczadeczka oraz na innych powierzchniach badawczych. Przez 10 lat uczestniczyłem  
w licznych szkoleniach i warsztatach, wyspecjalizowałem się w zagadnieniach telemetrycznych. 
Od 2008 roku prowadzę seminaria w różnych ośrodkach akademickich w kraju. Od 2011 roku 
zajmuję się problematyką akwizycji danych z urządzeń radarowych do celów osłony przed burzami 
i powodziami. W 2006 roku na międzynarodowej konferencji AMS w San Diego zaprezentowałem 
referat poświęcony tej problematyce, a następnie opublikowałem pracę w na temat wykorzystania 
radiotelemetrii w badaniach fitoklimatycznych. Równocześnie przez 5 lat prowadziłem badania nad 
jednorodnością i homogenicznością serii pomiarowych z systemów ASM. Jedna z najważniejszych 
prac w tym zakresie jest publikacja pt. „Czynnik technologiczny w automatycznych stacjach…” 
gdzie po raz pierwszy dokonano w warunkach polowych dość trudnego doświadczenia interkali-
bracyjnego. Ponadto dowiedziono, że zmiana metody pomiaru temperatury powietrza z manualnej 
na automatyczną nie musi pociągać za sobą zerwania jednorodności ciągu klimatologicznego przy 
spełnieniu koniecznych warunków prawidłowej ekspozycji przyrządu pomiarowego i dokładnej 
analizie błędów pobrania. Praca ta stała się jedną z ważniejszych pozycji, dzięki której poznano 
dokładnie mechanizmy akwizycji i integracji danych pochodzących z cyfrowych rejestratorów me-
teorologicznych. 
 
Najważniejsze pozycje: 
 
Durło G. 2001. Porównanie wyników pomiarów standardowych i automatycznej stacji meteorologicznej na 

Kopciowej w Krynicy. [W:] Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych. Wyd. 
UMCS. ISBN 83-227-1803-9, Lublin, 33-42.  

Durło G. 2006. Wykorzystanie meteorologicznych stacji radiowych w badaniach fitoklimatycznych. Ann. 
UMCS 61 (17), 155-162. 

Durło G. 2006. Utilizing of radio telemetry system in forest meteorology. AMS Conf. Paper, Agric. For. Me-
teor., Boston USA, 1.4, ss. 8. 
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Durło G., Kajewska J. 2009. Czynnik technologiczny w automatycznych stacjach meteorologicznych. Acta 
Agroph., 13(1), 30-48.  

 
 
F. Waloryzacja i typologia klimatyczna 

 
Waloryzacja klimatyczna stanowią ważne kryterium kształtowania przestrzennego krajobrazu  

i tworzenia planów zagospodarowania. Szczególnie w obszarach warunkujących trwałość oraz 
ochronę naturalnych składników środowiska wobec narastającej antropopresji. Na tym tle niezwy-
kle interesującym obiektem stały się tereny masowego wypoczynku ludności, szczególnie te w za-
sięgu aglomeracji miejskich i przemysłowych, spełniające ważne funkcje środowiskowe i społecz-
ne. Głównym celem badań, jakie na przestrzeni lat prowadziłem w rejonach turystycznych i uzdro-
wiskowych była ocena możliwości wykorzystania naturalnych zasobów siedliskowych i bezpiecz-
nego udostępniania terenów leśnych zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa przy zachowaniu 
ich trwałości i stabilności. Wnioski praktyczne zamieszczone w pracach, kierowane głównie do 
jednostek samorządowych i dyrekcji parków stanowią ważne argumenty w dyskusji związanej  
z podejmowaniem decyzji dotyczących strategii rozwoju i kierunku zagospodarowania terenów re-
kreacyjnych. Do najważniejszych osiągnięć zaliczyć należy prace metodyczne oraz wdrożenie  
i rozpowszechnienie metodyki radiotelemetrycznej w badaniach mikrosiedliskowych.   
 
Najważniejsze prace: 
 
Durło G. 2004. Waloryzacja mikroklimatyczna i bioklimatyczna - metody badań. [W:] Zróżnicowanie i prze-

miany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Red. J. Partyka. Tom 
1, 157-162.  

Durło G. 2004. Kalendarz - metoda kompleksowego opracowania klimatologicznego. Acta Agroph., 104, 3, 
49 - 56.  

Durło G. 2005. Zmiany temperatury minimalnej powietrza w różnych formach rzeźby terenu na obszarze 
Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Wod.-Środ. Obsz. Wiejsk., Wyd. IMUZ, 5, 123-132. 

Durło G. 2005. Typologia warunków pogodowych na potrzeby fitoklimatologii. Wod. Środ. Obsz. Wiejsk., 
Wyd. IMUZ, 5 (14), 129-136.  

Bokwa A., Caputa Z., Durło G., Maciejowski W., Wojkowski J. 2006. Zróżnicowanie warunków aktynome-
trycznych i termicznych w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Ann. UMCS 61, 92-
99. 

Bokwa A., Caputa Z. Durło G., Maciejowski M, Wojkowski J. 2008. Meso- and microclimatic conditions in the 
southern part of the Cracow-Częstochowa Upland. EJPAU 11 (3), ss. 14. 

Durło G., Wilczyński S. 2006. Zróżnicowanie temperatury powietrza w Dolinie Kobylańskiej. [W:] Klimatyczne 
aspekty środowiska geograficznego. Red. J. Trepińska, Z. Olecki. Monogr. UJ, 2, 83-93. 

 
 
6. Syntetyczny opis działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej 
 

Uczestniczyłem w 1 projekcie europejskim (COST719), 7 krajowych projektach badawczych, 
dwóch tematach zamawianych, kierowałem trzema grantami w tym dwoma MNiSW, jednym grantem 
uczelnianym. Brałem udział w jednym stażu krajowym, czterech szkoleniach specjalistycznych. 
Otrzymałem dwa stypendia, jedno z nich przyznane w 2006 roku przez Fundację na Rzecz Nauki Pol-
skiej. W roku zostałem laureatem nagrody Pro Scientia et Vita Komisji PAN w Warszawie, która uho-
norowała mój dorobek naukowy poświęcony wykorzystaniu nowoczesnych technik telemetrycznych  
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w meteorologii leśnej. Od 2006 roku jestem członkiem American Meteorological Society w Bostonie,  
a od 2009 członkiem Polskiego Towarzystwa Klimatologów w Warszawie Brałem udział w 29 konfe-
rencjach naukowych w kraju i za granicą, wygłosiłem kilkanaście referatów, zaprezentowałem kilkana-
ście posterów, brałem aktywny udział w organizacji 2 konferencji naukowych, uczestniczyłem w czte-
rech seminariach naukowych, jedno z nich w ramach Europejskiego Programu INFOSRE. Od 1995 
roku zajmuję się wdrażaniem automatycznych systemów pomiarowych w leśnictwie. Od 2005 roku 
kieruję Stacją Badań Fitoklimatycznych na Kopciowej w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy 
Zdrój; od 1996 nadzoruję, a od 2006 roku kieruję Stacją Badań Fitoklimatycznych w Karpackim Banku 
Genów w Wiśle. Przy wsparciu RDLP w Katowicach oraz Nadleśnictwa Wegierska Górka zorganizo-
wałem, wybudowałem i samodzielnie uruchomiłem Stację Badań Fitoklimatycznych na Skrzycznym w 
Szczyrku. Od 2009 roku bez przerwy realizuję badania na obszarze Beskidu Śląskiego i Żywieckiego 
w ramach projektów i grantów NFOŚiGW oraz MNiSW. Jestem autorem dwóch ekspertyz, w tym jed-
nej na potrzeby postępowania sądowego.  

Moja działalność dydaktyczna od początku związana jest z Wydziałem Leśnym w Krakowie.  
W ramach obowiązków nauczyciela akademickiego prowadzę zajęcia z przedmiotu: Klimatologia le-
śna, (ćwiczenia kameralne i terenowe I stopień), Klimatologia leśna (II stopień studia niestacjonarne) 
Siedliskoznawstwo leśne (wykłady, ćwiczenia terenowe II stopień), Telemetria w leśnictwie (wykłady, 
II stopień), Byłem promotorem 11 prac magisterskich, promotorem 16 prac inżynierskich, recenzentem 
3 prac inżynierskich. Recenzowałem 4 artykuły w czasopismach zagranicznych, z czego 3 znajdują 
się w bazie JCR. Szczegółowy wykaz osiągnięć dydaktycznych, popularyzatorskich oraz omówienie 
współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi znajduje się w załączniku 4. 

 
7. Podsumowanie dorobku naukowego 
 

A. Liczba wszystkich publikacji         77 
B. Liczba publikacji po uzyskaniu tytułu doktora       69 
C. Liczba publikacji w czasopismach z bazy Journal Citation Reports    10 
D. Liczba publikacji samodzielnych        40 
E. Liczba publikacji współautorskich (1-3 autorów)      34 
F. Liczba publikacji współautorskich (4-6 autorów)      3 
G. Liczba monografii autorskich (29 arkuszy wydawniczych)     3 
H. Łączna liczba punktów za wszystkie publikacje      419 
I. Łączna liczba punktów za publikacje po uzyskaniu stopnia doktora    381 
J.  Łączna liczba punktów za publikacje w czasopismach z bazy JCR1     155 
K. Imapct Factor wszystkich publikacji                 2,04  
L. Łączna liczba cytowań                    107 
Ł. Liczba cytowań bez autocytowań        23 
M. Najwyższy wskaźnik cytowań publikacji z bazy JCR        9 
N. Najwyższy wskaźnik cytowań publikacji z poza bazy JCR     24 
O. Index Hirscha           2 

 
1 Zgodnie z Listą MNiSW oraz Rozporządzeniem MNiSW nr 877 z dn. 13-07-2012 
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