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2．0cenawstepna

PrzedstawionadoocenvrozprawadoktorskamakiaSVCZnaformemonografiiizawiera197
stron．Rozprawe podzieiono na6wvraZnie wyodrebnionvch rozdzia碕W：1、Wstep，2．
Przegiadiiteratury，3．Ceipracy，4iObiektimetodYkabadah，5・Wynik＝dyskusja，6・Wnioski・
Dodatkowo do pracyzataczono streszczenia wjezyku poiskimiangielskim，SPisiiteraturY
（276pozycii）Oraz aneks，W ktdrym autorka zalacza dwie tabeIe z danymidotyczacymi

dlugoSciokresdwekspozycjiprdbnikdwopaduna12powlerZChniaChbadawczych w2010
0raZ dlug05Ciokresdw ekspozyqiprdbnikdw opadu w nadieSnictwie Chojndw w okres−e
badah．W aneksie umieszczono takZe zestaw fotografii powierzchni monitoringu

intensvwnegozIat2009−2012・TreS〔pracypoprzedzasplSSkretewisymboI−StOSOWanyChw
rozprawie．WzeStaWiecvtowanejiiteraturvznajdujaSiedwiepubiikacieautOrStWamgrinZ．

AnnyKowalskiejSciSlezwiazaneztematykarozprawyizktdrychczescwynikdwwtaczonod°
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pubiikacjaCh
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Managemenf druga w monografii Stan uszkodzenIa／asdw w PoIsce w2010roku na

podsfawiebodohmonitoringowych）mgrAnnaKowaiskajeStPierwszanaliScieautor《5W・

RozdzialI（Wstep；Str．5−6）wsposdb syntetycznv wprowadza czyte面ka w probIematyke
pracvdowodzacfaktu′ZeStanekologicznyekosystemdwleSnych m。Zeulegaezaburzeniu
pod wplywem rdかych czynnikew biotycznych

−

abiotycznych・Autorka wskazala

一之

wartoSciowym Zrddteminformacji o doptywie zanieczyszczerl do rdZnYCh komponentdw

Srodowiskamogabyebadaniaskklduchemicznegoopaddwatymsamymukierunkowala
uWageCZVtelnikanazjawiskointerakQiopaduatmosferycznegozdrzewostanem・MgrinZ．

Anna Kowalska poSrednio wykazala potrzebe prowadzenia badaTimechanizmdw
OddziaNwaniaopaduzdrzewostaneminformujacczyte面kaofakciewystepowania
PrZemianintensywnoSciisk姐chemicznegoopaduwkontakciezreZnogatunkowym

Rozdzia川（PrzegIadiiteratury帝・7−55）toobszernyrozdziat′Wktdrymautorkawsposdb
nIeZmiernjekonsekwentnyopisaねStanaktualnejwiedzvnaukowejowieluczynnikach，ktdre

naieZyuwzglednkprowadzacbadaniawwwitematyCe・Autorkaprz蘭akonwencje
PreZentaCjista…Wiedzvnaukowejwformieustrukturyzowane」ipodzielihrozdzia川na
SZeregpodrozdziah5W・KaZdyznichpoSwieconoosobnemueIementowi‥dop−ywowii
depozycjISubstancjinaterenachekosvStemdwkSnych′OPisowiczynnikdwwpNwajacychna

iioS（iopadubezpoSredniegoiopaddwpodkoronowych′ZjawiskumodyfikowanlaSkladu
ChemicznegoopaddwatmoSferycznychwkontakciezkoronamidrzew′ZmianomzawartoSci
POSZCZegdinychsk軸ikdwwopadziewkontakciezkoronamidrzewiinnym・Przegiad
Ijteraturowyopartonablisko300pozycJaCh′ZktdrychzdecydowanawiekszoSetoaktuaInei

POPraWniedobranepubi嘩eSciSlezw−aZaneztematykarozprawvdoktorskiej．W
POdrozdziaIe′Wktdrymautorkaopisujewp事wiekudrzewostandwnask†adopaddw
POdkoronowychuwadzeautorkiumkn帥pracedotyczaceteJtematyki：

Ma†ekS・′AsteIA・′2008・ThroughfalIchemistryinasprucechronosequenceinsouthern
Poiand・EnvironmentaiPo岨ion155，517−527
Ma†ekS・′2010・NutrientfluxesInPlantedNorwavSPruCeStandsofdifferentageinSouthern
Poiand・Water′Air′andSoiIPoIlution，209，45−59．

AsteIAi′MatekS・′2010・Mu岬emode冊gofwaterchemiStryf一〇wsassessedinamountain
SPruCeCatChment′EuropeanJourna一〇fForeStResearch，129，463−473

PomImOZaStOSOWaniaPrZeZautOrkekonwencjiopisywaniawp−ywupojedynczychczynnikdw

Iubgrupczynnikdwnamodyfikacjesk伽uchemicznegoopaduwkontakciezdrzewostanem
PeWnymutrudnieniemwIekturzetreSc−jestrezvgna函zprzedstawjenianp．wformietabeii
informacJiOgatunkachdrzewostandwiichiokaiiZaCJigeograficzneJ′diaktdrychstwierdzono

ZjawiskomodvfikowanlaPrOfiiuchemicznegoopaddwwkontakciezkoronamidrzew．

Dodatkowo′Zbednymwydajesiecytowaniepracdotyczacychegzotycznychforma坤eSnych

（np・lasnamorzynowv）′ktdrychwZadenSPOSdbniemoZmpordwnaCzgatunkam吊tdre
StanOWjawarsztatbadawczymgrinZ・AnnyKowa−skiej．

WrozdzIaIe川（Celpracy′Str・5638）autorkasprecyzowaねdwagtdwneceler。Zprawy
doktorskiej，Zaktdreuznaね：
￣OCeneStOPniaprzeksztalceniaopaddw（waspekcjei一〇g。owymiJakoSciowym）wkontakcie

ZWarStWakoronwdrzewostanachordZnVmSkladziegatunkowym，
−SZCZegd†OwerozpoznaniezmiennoSciczasoprzestrzennejopaddwiwnoszonychznimi

Sk伽nikdwchemicznychwdrzewosta…eSOSnOWym Wrozdzia−etvmwvmIe掴atakZe7
dzia庫ktdrewocenieautorkiumo拙wiaoslagnleeiezatozonychce−dwbadawczych：

一〇kreSleniezmianiloSciowychijakoSciowychskladuopaddwwdrzewostaniesosnowymw
Okresie6IatwujeCiusezonowym；

−Okre5leniezmjenn諭czasoprzestrze…ejopaddwwdrzewostaniesosnowym；
−Zbadanie wpNwu czymikewzwiazanych z budowa drzewostanu sosnowego na

rOZmieszczenieOPaddwpodwzgledemichi一〇Sciiskhduchemicznegoi
−dokonanieocenymetodpobieraniaprdbekpodwzg−edemreprezentatYWnOScidlabadanej

−POrdwnanieSteZehzanieczyszczehdeponowanychwrazzopadaminaterenachleSnych

一〇kreSIeniestopniamodyfikacjiopaddwprzechodzacychprzezkoronydrzewgatunkdw
IiSciastych（bukidab）iigIastych（sosna，Swie母

−

POrdwnanieStOPnia modvfjkacjiopaddwwdrzewostanach oz帥zonym sk†adzie

gatunkowymrdZn南CyChsiepo†ozeniemgeograficznymipoziomemantropopresji．

Wocenierecenzentadzialaniabadawczezaplanowanozw痢kowastara…OScIaaich
realizacjawpelniumozliwirealizaqeg，ObaInychceIdwrozprawydoktorskiej．

WrozdzIalelV（Obiektimetodykabadah；Str・59−85）autorkaopisa′apowierzchnie
badawcze′teChnikipomiardwparametrdwprzeStrZe…koronwnadiefnictwieChojndw，
SChematpowierzchniorazrodzaJStOSOWanegooprzyrzadowania′metOdypobieranjai

tranSPOrtuPrdbekwodnych′metOdybadahorazszczeg的SystemuzapewnieniajakogcL
danemeteorolog−CZneOraZPOdstawvwvboruiopracowaniadanych′Wtymzapomoca
metodstatystycznych．

RozdzialV（Wynikiidyskusja膏r・86−163）toobszernyopisuzyskanychwvnikdwbadariwraz
ZPrZedstawieniemichdyskusJ一・Rozdzialvprzygotowanowformieustrukturyzowanej，W

ktdrejkaZdypodrozdzialodpowiadarealizamjednegozzap−anowanychdziaralibadawczych，
COZnaCZaCOuねtwiaweryfikacjeichwykonania．

Wostatnimrozdzialevi（Wniosk圧tr・164−166）autorkawformiesyntetycznejzestawih
gtdwnespostrzeZenia′ktdresaefektemreaiizadizaplanowanegoprogramubadawczego

PodsumowuJaC′StrukturarozprawyIeStbardzoprzeJrZyStaipoprawna′ZaSproporcje

POmiedzyczesciaIiteraturowa′metOdycznaidyskusyJmaZrewnowazone．

3−0cenamerytorycznarozprawydoktorskiej

Pozakoriczeniurekturyr。ZpraWydoktorskiejmuszestwierdziC，ZemgriniAnnaKowaiska

ZreaIiZOWaねdoSeambitnyirozbudowanyprogram badawczy・Wysokooceniamtakie
POZiommervtorvcznvzwiazanyzprzygotowaniemwarsztatubadawczego′SZCZegdlnieW
ZakresieOPisupowierZChnibadawczych′OPrZyrZadowania′metOdykibadahorazdaZeniado
ZaPeWnleniaJakoSciuzyskiwanVChdanyChpomiarowych・BadaniaPrOWadzononadwunastu

POWierZChniachobserwacvjnychwchodzacychwsk伽monitor−nguintensywnegoIasew
Poiski′PrZyCZymjednazniCh（Chojndw）′ZuWaginadoStePnO細ugiejseriipomiarowej，

byklPrZedmiotembardzie」SZCZegdbwychanaijz（npinsta−adaprebnikdwnowegotypu）
PrOWadzonychprzezautorke・Pomimowysokiejdbat05ciojakoSeprezentowanej…formaBi

WtymzakreSie′autOrkanieustrzeg′asiepewnYChniedociag噂WrozdzialeIVOb／ekti

metOdybadahbrakujeszczeg的wychinformadihktorycznychoza†oZonychpowierzchniach

badawczvch′WSZCZegdlnoSciinformacjiktoikiedyjezabZyrwda噂Iokalm
geOgraficzneJiNarysunku4notadeangloJeZyCZnana−eZatozastapienotaqapoIskojezyczna，

aWPOdpisiebrakujew席nieniaznaczeniaoznaczehkodowych一〇kaIizacji（rysunkunie

mOZnaanalizowaejakoodrebnejgrafik両a−ezyczynietow函czeniuZinformacjamiz
TabeIi5）・WspiSieIiteraturybrakuJeOdnCSnikdwdomonografiiStanuszkodzeniaIasdww
PoIsce2010a′2010borazdoK−aSVfikacjig，eblehychPoiski（2000）・Dobrewrazenie

dotyczacesposobuopiSyWaniaobiektuimetodbadahobnkabrakinformacJiometodologii
POmiaruLAl（rodzaJurZadzenia′miejscepom〜aru′CZaSPOmlaru）・OpLSZaStOSOWanVCh

teChnikpomiarowychd00ZnaCZaniawartoSciparametrdwfizykochemicznychopadunie
budzinajmniejszych zastrzezeh w pomiarach a軸tycznych autorka korzystaねiZ

Odczynnikdwimateriah5Wodniesieniadostarczanychprzezuznanychdostawcdw・Korzystala

takzezcertyfikowanyChmateriah5wodniesieniadooznaczehpH′Wegla，Sk伽nikdw

JOnOWyChigldwnychpierwiastkdwiNiewiadomojednakwJakimiaboratoriumwykonywano
anailZVOraZCZymgrinZ・AnnaKowa−skawykonywahjesamodzielnieczytezwykonyw埴
PerSOne吊boratoriumwramachstandardowychproeeduriWschemacieobIeguprdbki
（RysuneklO）brakuJe而ormacjioetapieoznaczania†adunkujondworganicznych（0LC），ZaS

Wtabeii8nieprzedstawionoodnoSnikdwd00dpow軸ejmetodykiOZnaCZaniaOLC，PrZy
CZymParametrtenJeStWykorzystywanywdyskusJiwynikdw′nP・naStrOnie159i160．Na
StrOnie74′WtabelI9autorkaprezentujepordwnaniewynikdwoznaczonychorazwartoSci

POdanychwcertyfikaciedwdchcertyflkowanychmateriatdwodniesieniauiywanychwcelu
OCenymiarodajnoSciwvnikdwanaIitycznychuzyskiwanychwlaboratorium・WwiekszoScI
PrZyPadkdwwartoscioznaczonepokrywaJaSieZWart05ciamiPOdanymiwcertyfikacie．

WvjatkiemjestmagneZ′dlaktdregostezemieoznaCZOneWmateriaIeodniesieniametoda
SPektrofotometryeznaJeStniZszeobIisko400％wstosunkudowartoScipodanejw
Certyfikacie・Tak wieika rdZnica powinna zmobiIizowa

autorke do sformulowania

OdpowiedniegokomentarzaorazocenyprzydatnoSciwybranejtechnikianaiitycznejdo
OZnaCZeniamagnezuwprdbkachiPrezentacJemetOdykibadahautorkakohczyinformacJaO
Zrddiedanychmeteoroiogicznychorazopisemzastosowanychmetodstatystycznychi
technik opracowania danvchiOba e−ementy scharakteryzowano pobieZnieidoSe

enigmatycznieiBrakujeinformacjiOOdiegl05cistacjimeteoroIogicznej na Okeciu od
POWIerZCh…badawczeJWnadIegnictwieChojndwcomozemieCkIuczoweznaczeniew

OCeniemoZrlW05ciwnioskowaniaOPrZyCZynaChzmianychemiZmuOPaddwbezp05rednichw
tejiokalizacjii Nie wiadomo jak zapewniono spojnO56bazy danych pomiardw
meteoroIogicznychzestacjinaOkeciuzwynikamIZeSta函IBL，0raZWjakimzakresie
dokonyWanO uZuPe†nieh brakujacych danych pomimo wzmiankio Zrddle danych
meteOrOlogiCZnyChIekturapracywskazuje′iewbadaniachiwnioskowaniuzrezygnowanoz

moZliwoSciwykorzystaniatychdanych′nP・WaSPekcieocenVPrZeWaZajacychkierunkdw

【

Wlatrdwczytezwstecznychtrajektori−ruchumaspowietrzaiichwp′ywunachemizm
OPaddwbezpoSrednichipodkoronowychwchoJnOWie・AutorkanaStrOnjel13wspomina

naWet′2eiIdIugoSEokresdwpobieronIaprdbekjakqzastosowanowchQ／nowig

uniemoiNwhzasadmczopr2eaedzenjewpfywuczynnik6wmeteomIogianychnarozk肋
prZeStrZennyjondw

iiNieJeSt zrozumia↑e d−aczego′dvSPOnujac bazamidanych

meteOrOlogiCZnyCh′niepodjetOPrdbypowiaZaniaprzewazajacychkierunkdwwiatrdwz
Chemizmemwddwposzczegdlnychokresachpobieraniaprdbek？

Wodniesieniudozasto50WanychmetodstatvstycznychbrakuJeOPisuhlPOtezbadawczych
teStOWanychzapomocawybranyChnarzedz同charakterystykihipotezyzerowejoraz
hiPOteZVaitematywneJjakrdwnjezkrdtk−Chprzyk†addwobliczanjatestewiichinterpretacji．

Dodatkowo，nIejeStdokoheazrozumia−ed−aczegoautorkazastosowaねtestkolejnoScipar

WIIcoxonadoocenyrdznicwskhdziechemicznymmiedzydwomatypamiopaddwwroku
ZamiastnieparametrycznegOteStuUManna−Whitneya？CzycechyopadubezpoSredniegoi
POdkoronowegomoznatraktowaejakozmiennepowiaZane′jeSIiprdbkigromadzisiew
ZnaCZnymoddaIeniuprdbnikdw′aJakautorkasamawskazuJeWCZeSC同eraturoweJ，
ZmiennOSCPrZeStrZemaopaddwjeStCZaSembardzoistotna？

WrozdziaIevvwnIkiidysku的autorkaprz庸konwenqeprezentaBiiomawjania
Wynikdw′ktdrawuJeCiuogdlnymJeStSPOJnaZZaPreZentOWanymwczeSniejzestawem
dzialahzmierzajacychdoosiagnieciazabZonYChceIdwbadawczych・WyniklPreZentowanesa
naog紺Ogicznieidyskutowanewodnjesieniudodanychiiteraturowych・Niestetv，WWieiu

PrZyPadkachautorkapordwnujewynikichemizmuopadupodkoronowegod〜adrzewostanu
SOSnOWegO Z Wynikam＝iteraturowymid−a drzewostandwinnych gatunkdw，nP．Z

rdZnogat…kowymiasemliSciastymutrudniaJaCtymsamymmo航CSedokonaniaprzez
CZytelnikagIobaInegowniOSkowanja・WrozdziaietymnatrafiOnOtakzenakiIkanieScis，eScL
ktdresprecyzowanoponiZeJ：

−Wtabeiill（ikiikui…yChtabelach′nP・15′16′18，19′20）brakujemiedzyinnymiwynikdw
StatyStyCZnVChparametr6wopISOWVChoznaczenjondwpo43−izwIaZanejznimidyskusjiw
tekScie虐eiiwynikioznaczeriJOnewpo43−bY恒szenizgranicaoznaczalnoScistosowanej

metodyanaiItyCZnejtotakainformacjapowinnapojawiesiewtek缶

−CZVbezanalizyIubsymuIacJiWSteCZnyChtrajektoriiruchumaspowietrza−ubprzvnajmniej

PrZeWaZajacychkjerunkdwwiatrdwwokresieprowadzeniabadahmoznawnioskowaco
koreiacjipomiedzyjonamiSO42っC一一waspekcieudziahfrakcjiiOndwpochodzeniamorskiego

WlokaIizacjioddalonejoponad300kmodwybrzeza？（str．91h
￣CZyStOSOWanietestutdlaprdbniezaieZnych（tabeIa15日estpoprawnewsytuaqi
StWierdzeniabrakunormalnoScirozk伽ucech′Oktdrychautorkawspominanastronie79

twierdzac′Zerozktadcechtestowanotestemwshapiro−Wiika？

−narySunku15brakujePrZedziah5wufnoSciregresj一IiniowejorazetvkietkategoryzuJaCyCh

PunktydlaokresuulIStnlenIaiOkresubeziistnegoi

［

ーCZyStOSOWaniestategopodzialuna∴SeZOnVWananziepodobiehstwa pomiedzy
POWIerZChniamIZaPOmOCateChnikihierarchicznejanaiizyskupieh（str・148）jestpoprawne，

le釦powszechniewiadomo言edhJgC戯言DkresuwegetacmegowpoIscepotudnioweJi
Pdlnocn0−WSChodnIejznaczacosIerdini？

−dlaczegoobecnoscJOndwamonOWyChttumaczySienaogdtzanieczyszczeniemprdbek

PrZeZPtaki（np・Strl53日eczn−eWSPOminasieomozljwymwp時eantropogenicznym
ZWiaZanym ze stosowanjem nawozdw sztuanv，・h m、−レ㍉J、∴；＿し

＿−．＿▲

SZtuCZnyCh′nP・takich jak sa−etra amonowa

（szczegdinienaterenleWie−kopoiski）？

Bardzociekawyminowatorsk−mWatkiemrozprawyjestrea−iza函badahwzakresieoceny
iiczbyprdbnikdwniezbednychdouzyskanlareprezentatywnychpomiardwilofciopaddw，
SteZeriidepozycjisk†adnikdwwdrzewostanienad−eSnktwaChojndw・Autorkawykazala，Ze
W Zaieinogci od rodzaju badanego analitu／parametru fizykochemicznego oraz

dopuszczaInegobteduw95％przedzia−eufnoSc同oscprdbnikdwpowinnawahaCsieodkilku

dokiIkusetDecyzJaOPOdjeciubadahwtakpraktycznymaspekciepowinnaskutkowaew
OPiniirecenzentaSformuねwaniemwnioskdwwodniesieniudooptymalizacjiprocedur

mOnitorlnguOPadubezpoSredniego−POdkoronowegostosowanychnapowierZC回ach
ObserwacyJnyChwchodzacychwsk伽monltOringuintensvwnegolasdwpo−skijakrdwnieZ
OCenymOZIiwoSciwykorzystywaniadanychmonitoringowychdoana−jzstatystycznych
（SZCZegdhietychzdopuszczainvmbkidemnapoziomie15−20％）・Wrozprawietakich

WnIOSkOwbrakuje′ajednocze鉦zaStanaWia」aCymjeStfakt言eczescwynlk6wprdbek
ZgrOmadzonychzapomocaprdb…kewstaregotypu（ktdrezdaniemautorkiniespelniaN
WVmagahreprezentatyWnOScipomiardw〉jestporewnywalnychzwynikamiuzyskanymidla

Prdbnikdwnowegotypuwgranicach±10％・CzylO％r諭cywprzypadkuwvnikdw

mOnitoringowychSrodowiskapowinnobyezdaniemautorkipodstawadoradykaInego
rozbudowaniaprotoko碕wbadah？CzyograniCZenieatrakc画05。dIaptakdwprdbnikdw
nOWegOtVPuPOPrZeZWPrOWadzeniemeehamcznvchostonwformiecienkiChdrutdw，nie
bedzieskutkowak）mOZiiwo5ciawtdrnegozanieczvszczeniaprdbekmetaIami？

4・Ocenaedytorskarozprawydoktorskiej

Rozprawa doktorska mgrinZ・Anny Kowa−Skiej pod wzgledem edYtOrSkim zostata

PrZygOtOWanaWStarannysposdbaautorkaposhguJeSlePOPraWnaPOIszczyznaiNie
uStrZegねSIejednakdrobnychbleddwjezykowychiinterpunkcyjnych・Przedstawiamczescz
nich，gdvZjesttoobowiaZkiemrecenzenta‥
−naStrOnle与jest‥l

wskladnikimineralnieiizaspowinnobye

wskJadnikimineraine・i；

−naStrOnIe14autorkaprzedstawiardwnanieregresjiIiniowejwieioraklejdIa4zmiennych

Zalehych′POWimazatemumieSci

wrdwnaniun−e3−ecz4（przvCH＋）wspdkzynnikiregres高

一Stri27autorkapisze：iiDepozycJaH＋dog−ebywwarunkachniedotknIetyChznaczacaemis」a
drzewostandwIglastych・・iil−niemoZnapisaeoznaczacejemisjidrzewostandwi
−Str・40′Tabelalc・d∴autOrkauzywaodniesieniadopracypoIkowskaiinnI′20055tosujac

konwencJaangioJeZyCZnaPo−kowskaetal・，2005；

し

ーStr・54′WerS190raZStr・65′POdpispodrysunkIem7‥jestIipoboruprdbekiizaspowimo

by団obieraniaprdbekii（zgodniezkompendiumBulskaE・′NamieSnik」・′BlerikowskiP．，
Terminoiogia2PietaachilIesowaanaIitykdwjBibIiotekaAnalityki）；
−Str・66′WerS9′JeSt‥iiprdbnikistaregotypupodokapoweIl′POWjnnobyC・iprdbniki

POdokapowestaregotyp時

PrzygotowaniespiSuSkrdtdwiSymboliwukhdzie：Skrdt′symbo圧erminangIojezyczny；

terminp0lskojezycznybytobybardzou糎cznegdybyautorkaprzedstawihwnimfaktyczna
IISteuZytychskrdtdwwrazzpeInyminaZWamiangIo」poIskojezycznymi・Niestety，Wieie
StOSOWanyChskrdtdwnieznajdujeodniesleniawspisie‥nP・ADP（Str・14両DPE（str．47），ZaS
WPrZyPadkuinnyChautorkaniepodajenpinaZWyangioJeZyCZnej′nP・PVC−POIivinyi

NaIeZyjednakpodkre的zewtakobszemeJPraCViIo如sterekipotkn喧erminologicznych
jestniewieikaiSwiadczytoowysokiejdbabgcimgrinZ・AnnyKowaIskiejoszczeg的Oraz

PrZeJrZyStOSCprezentowaneJrOZPraWyi

NaPOdstawleanaiIZyWynikdwrozpraWydoktorSkieJmgrinZ・AnnyKowalskiejorazich

WartOScinaukowejzcabpewnogciamoZnastwierdzi告ecelepracvzostaNzreaIizowane．
NieW軸wymsukceSemautOrkijestrea−izacjabardzoambitnegolrOZbudowanegopianu
badawczego′ktdrvzdrobnymimodvfikacjamimdg−bybyepodStaWaCOnajmniejdwdch
rOZPraWdoktorskich・Autorkadowiod†a言epomimowieluwatpiiwoScidotyczacychbadah
ChemiZmu OPaddw bezpoSrednichipodkoronowych′jak rdwnieZ wieIu trudnoSci

metodoiogicznych′POtrafizaprojektowa的adania′ktdreobjetyniezwykIeszerokiespektrum

anaIiz fizykochemicznych na wielu powierzchniach badawczych poro5nietych
reZnogatunkowymdrzewostanem・NaieZypodkreSlie，Zewbadaniachautorkawykorzystaね

takZenowoczesnetechnik tkiejakzdjeciahemisferYCZneCZyteZwyznaczaniepokrycia
POWierzchniokapem za pomoca programdw do przetwarzania danych z svstemdw
geoinformacyjnych・Autorkapodjelawvzwanieprowadzeniabadahe−ementuekosystemu，

ktdrvznaturyrzeczvpodlegawp両omwielunleZdefiniowanychczyr面kdwiprzypadkowYm
fIuktuacJOmiWaspekcJetyCh faktdwnalezypodkreSIiC′Ze przeprowadzone badania
terenOWeStanOWianiezwykiecenneosiagn−eCie′aWyniki′SZCZegdinietenowatorskie，

dotyczaceoptymaIizamprocedurpobieraniaprdbek′ZnaCZaCOuZuPehiajaObecnystan
WiedzvofunkcJOnOWaniuprzepNwumateriipomiedzyopadembezpoSrednim′p。Wierzchnia

drzewostandwiopadempodkoronowym・Wymienionewrecenzjiuwagiiwatp

woScisa

PrOPOZyCjadodyskusjiIiniepodwaZajaWySOkieJWartOScinaukowejdyserta坤PoIemikaw
Zakresiesformuねwanychw抑WoSciumoZliwidopracowaniemateria山badawczegoi
PrZedstawieniegowprzyszl05。wpostaciwartoSciowychpubIikac

naukowych．

6．Podsumowanie

PodsumowuJaC StWierdzam言e przedstawiona mido oceny rOZPraWa doktorskaIIRoia

drzewostanuwprzemianaChsk伽uchemicznegowddopadowychi−Spelniawymagania
StaWianetegotvpupracomprzezUstaweostopniachitytuienaukowym・Pojawiasiewnie」
istotnyelementnowoScinaukowej，aWdaIszeiPerSPektywienawetszansawykorzYStania
Wynikdw w praktyce′CZyilOPtymaiiZaCJa Ogdlnej metodykistosowanej w badaniach

monitoringOWyChdrzewosta…WnoszezatemodopuszczeniemgrinZ・AnnyKowaiskiejdo

daiszychetapdwprzewodudoktorskiegO
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