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Rycina 5. Przestrzenne zróżnicowanie występowania grzybowych chorób  

infekcyjnych w 2014 r. 

Figure 5. Spatial distribution of the fungal disease occurrence in 2014 
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Wstęp 

Introduction 

 Działalność na rzecz Lasów Państwowych (LP) ma trady-

cję sięgającą wczesnych lat istnienia Instytutu Badawczego 

Leśnictwa, którego aktywność rozpoczęła się w ramach 

struktur LP. Istotnym wkładem w rozwój gospodarki leśnej 

były zainicjowane już w latach 30-tych ub. wieku badania  

w zakresie szeroko rozumianej ochrony lasu. 

 Prace podejmowane w kierunku testowania nowych środ-

ków, opracowywania nowych strategii ochrony roślin,  

a także metod monitoringu występowania szkodliwych owa-

dów i grzybów zaowocowały patentami dotyczącymi m.in. 

molekularnej detekcji bakulowirusów (2005) oraz preparatu 

do ograniczania liczebności owadów z rodzaju Lymantria 

(2006, Ryc. 1). 

 Rozwój nowoczesnych metod (m.in. molekularnych i sero-

logicznych) oraz specjalistyczna wiedza z zakresu diagno-

styki umożliwiły skuteczne określenie sprawców chorób  

w szkółkach i drzewostanach na terenie całego kraju  

(Ryc. 2). 

Prognozowanie zagrożeń lasów 

Prediction of forest threats 

 Powstające co roku opracowanie pt. „Krótkoterminowa pro-

gnoza występowania ważniejszych szkodników i chorób  

infekcyjnych drzew leśnych w Polsce”  

(Ryc. 3) jest jednym  z ważniejszych źródeł 

informacji o zagrożeniach lasów (Ryc. 4 - 6)

powszechnie wykorzystywanym zarówno  

w jednostkach organizacyjnych LP, jak rów-

nież przez organy administracji krajowej, 

szkolnictwo oraz krajowe i zagraniczne jed-

nostki badawcze. 

Rycina 4. Prognoza występowania Acantholyda spp. w drzewostanach sosnowych  

w 2015 r. 

Figure 4. Forecast of Acantholyda spp. occurrence in pine stands in 2015 

Działania i innowacje 

Actions and innovations 

 Pracownicy ZOL uczestniczyli w tworzeniu m.in.: 

1) instrukcji ochrony lasu (2004, 2012, Ryc. 1); 

2) broszur dotyczących środków ochrony roślin i innych 

środków zalecanych do stosowania w leśnictwie (Ryc. 1);  

3) zaleceń w zakresie postępowania ze szkodliwymi owa-

dami liściożernymi, stanowiących załącznik do Zarządzenia 

Dyrektora DGLP w sprawie ograniczania zagrożeń ze stro-

ny szkodliwych owadów etc.; 

4) ramowych zasad postępowania w ogniskach gradacyj-

nych foliofagów sosny (2009);  

5) metodyk integrowanej ochrony drzewostanów (2013, 

Ryc. 1);  

6) postępowań ochronnych mających na celu zahamowanie 

procesów zamierania drzewostanów. 

Rycina 2. Patogeny będące sprawcami chorób zgorzelowych w szkółkach leśnych: 

Phytophthora sp. (a), Fusarium sp. (b) i Pythium sp. (c) 

Figure 2. The most popular causes of damping-off disease in forest nurseries:  

Phytophthora sp. (a), Fusarium sp. (b), Pythium sp. (c) 

Rycina 1. Wybrane opracowania Zakładu Ochrony Lasu 

Figure 1.  Selected works of the Department of Forest Protection 

Instytut Badawczy Leśnictwa 

Forest Research Institute 

Rycina 3. Najnowsze 

opracowanie z 2015 r. 

Figure 3. Latest publica-

tion from 2015 

Rycina 6. Powierzchnia zagrożenia drzewostanów sosnowych przez Lymantria  

monacha w stopniu średnim i silnym oraz prognozowane prawdopodobieństwo  

początku gradacji na terenie RDLP w Łodzi 

Figure 6. Area of the Scots pine stands threatened by Lymantria monacha at medium and 

high levels and a predicted probability of outbreak built-up in the territory of RDSF in Łódź   
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