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Ocena

dorobku nau kowego, dydaktycznego i orga nizacyj nego
Dr. hab. ini. Wojciecha Grodzkiego, prof. nadzw.
Instytutu Badawczego LeSnictwa, w zwiqzku z postepowaniem
o nadanie Mu tytufu profesora nauk leSnych

Dane o96lne
Dr hab. Wojciech Grodzki, jest absolwentem Akademii Rolniczej w Krakowie, gdzie studiowat na

Wydziale LeSnym

w latach t979 - 1984. Dyplom magistra in2yniera leSnictwa

podstawie pracy

pt. "Badania nad odwierzcholkowym zamieraniem pqd6w Pinus nigro Arn. na

powierzchni testowej nr 1 (le5n. Repecko)
Stanislawa Domahskiego.

W L996 r.

uzyskal

w 1984 r.

na

i nr 2 (le5n. Brynica)" wykonanej pod kierunkiem prof. dr

uzyskal stopief naukowy doktora nauk leSnych na podstawie

rozprawy pt. "Zmiany w wystqpowaniu szkodnik6w wt6rnych Swierka w znieksztalconych ekosystemach
leSnych Sudet6w Zachodnich"; promotorem byf prof.

dr hab. Zenon Capecki. W roku 2008 habilitowal

siq na podstawie rozprawy pt. "Wykorzystanie pulapek feromonowych do monitoringu populacji kornika
drukarza w wybranych parkach narodowych w Karpatach".

Po ukoriczeniu studi6w w tym samym roku (1984) odbyl sta2

w Zakladzie Gospodarki

LeSnej

Region6w G6rskich lnstytutu Badawczego LeSnictwa w Krakowie, a nastqpnie pracowal jako technolog w

Pracowni Ochrony Las6w G6rskich. Po odbyciu rocznej sfu2by wojskowej powr6cil do lBL, obejmujqc
stanowisko asystenta. W 2008 r. zostal mianowany docentem; w 2010 r. zatrudniono Go na stanowisku
profesora nadzwyczajnego lBL. Od 2015 r. jest kierownikiem Zakladu Las6w G6rskich

IBL

w Krakowie.

W celu poszerzenia wiedzy zawodowej Dr hab. W Grodzki ukoriczyl studia w Podyplomowym
Studium Ochrony Przyrody przy Wydz. Le6nym AR w Krakowie,

Przebywal na kilku naukowych sta2ach zagranicznych we Francji (INRA),

Katolicki

w

Louvain-la-Neuve, Universit6 Libre

nawiqzywanie wsp6lpracy naukowe
a wartoSi merytoryczna

de Bruxelles. Wyjazdy zagraniczne umo2liwily

j oraz realizowanie prac badawczych, kt6rych

jest nie do przecenienia.

w Belgii (Uniwersytet
Mu

liczba jest imponujqca

w

uznaniu osiqgniqi naukowych

iw

pracy zawodowej Dr hab.

w, Grodzki

dziesiqciokrotnie

zostal wyr62niony nagrodami Dyrektora Instytutu Badawczego LeSnictwa,
m.in. za rozprawq
habilitacyjnq (2008) i monografiq "Kornik drukarz i jego rola w ekosystemach
(201.41.
lesnych,'

Odznaczono Go trzykrotnie Krzy2ami Zaslugi,

w tym Ztotym

Krzy2em Zaslugi (2010), a takze Zlotvm

Medalem za Dlugoletniq Slu2bq (2015).
Jego dotychczasowy rozw6j naukowy przebiegal nastqpujqco: 12

lat po ukoriczeniu studi6w

uzyskal stopieri naukowy doktora, po dalszych L2 latach habilitowal
siq, natomiast wniosek o wszczqcie

postepowania o nadanie Mu tytulu profesora zlo2ono po kolejnych
9 latach.

Ocena dorobku naukowego

Dorobek naukowy Dr hab. Wojciecha Grodzkiego jest pokaZny i bardzo wartosciowy;
obejmuje

240 pozyqi opublikowanych, 'w tym 100 po habilitacji. Prace tw6rcze stanowiq 59 pozycji (31 po
habilitacji) i ukazaly siq w recenzowanych czasopismach z listy MNSW. Spo6r6d prac z listy
MNSW 21jest
samodzielnych, a w 17 wsp6fautorskich jest pierwszym autorem. Wiele prac zostalo opublikowanych
w

jqzyku angielskim w czasopismach o miqdzynarodowym zasiqgu i wysokim
lF. W Journal citation Reports
znalazly siq 23 prace, w tym: Global Change Biology (a5 pkt.) Remote Sensing of Environment (45),
Ecology and Society (40), PLoS

one (40), Forest

Ecology and Management (40), Journal

Entomology (30), Environmental Pollution (40), Journal

of

Pest science (40), Annals

of

of

Applied

Forest science

(40).

Jego prace sq szeroko cytowane w literaturze naukowej (360 cytowa6); indeks Hirscha - w zale2noSci
od

metodologii obliczef mieSci siq w przedziale 11 -L3.Za dorobek naukowych Kandydat zgromadzilT2g
punkt6w, w tym po habilitacji s49; lqczny

tF

wynosi 34,276, w tym 28,g12 po habilitacji.

Prace tw6rcze Kandydata dotyczq gl6wnie owad6w stanowiqcych zagro2enie dla trwalo(ci
g6rskich drzewostan6w iobejmujq zagadnienia ekologiczne, faunistyczne a tak2e
czynnej ochrony lasu.
Mo2na w nich wyr62nii sze6i gf6wnych kierunk6w badawczych:

o

Wskainica modrzewianeczka Zeirophero griseono (Hb.) (Lepidoptera, Tortricidae)

-

nowy

szkodnik li6cio2erny Swierczyn 96rskich w polsce;

o

Mechanizm powstawania i rozwoju gradacji kornika drukarza lps typogrophus (L.) (Coleoptera,

Curculionidae, Scolytinae)

w

lasach objqtych statusem ochronnym oraz

w

drzewostanach

gospodarczych w 96rach;

o

Ksztaltowanie siq zespol6w ekologicznych owad6w kambiofagicznych wystqpujqcych na Swierku

pospolitym oraz ich wrog6w naturalnych w zmieniajqcych siq warunkach jrodowiskowych;

Kornik zroslozqbny lps duplicotus (C. R. Sahlb.), kornik modrzewiowiec l. cembrae (Heer) i inne
nowe zagro2enia dla drzewostan6w wy2ynnych i 96rskich;
Wykorzystanie technik geomatycznych w badaniach z zakresu entomologii le5nej i ochrony lasu;
I

nnowacyjne metody ochrony Swierczyn przed owadami kam biofagicznymi.

Efektem prac dotyczqcych pierwszego kierunku badawczego, bylo

okreSlenie

gradacyjnego wystqpowania wskalnicy modrzewianeczki,

jej biologii, prognozowania

zwalczania (Capecki, Grodzki, Zwoli6ski 1989), skutk6w

jej

i

2erowania (Grodzki 1998),

monitoringu przy zastosowaniu feromon6w (Grodzki 1994, !995,1997; Capecki, Grodzki j-99g).
Praktyczne aspekty tych badari zostaly wykorzystane
d

w

corocznej prognozie zagro2enia

rzewosta n6w 96rskich.

Mechanizm powstawania

statusem ochronnym oraz

w

i

rozwoju gradacji kornika drukarza

drzewostanach gospodarczych

najwiqkszej liczbie prac (45). Badania przeprowadzone, m.in.

w

mechanizmu powstania

i

lasach objqtych

g6rach jest opisywany w

w miqdzynarodowym

ramach projektu INCO-TATRY, pozwolily na opisanie powstania
drzewostanach objqtych ochronq czynnE

w

i

zespole w

przebiegu gradacji w

ochronq biernq. Dalsze badania dotyczyty

i rozwoju gradacji w Gorcach,

Beskidzie Slqskim, Beskidzie Zywieckim

Sudetach Zachodnich. Kandydat dokonaf weryfikacji cech drzewostanu

i

i

siedliska, kt6re

wplywajq na podatno$i Swierka na zasiedlenie przez kornika drukarza w lasach gospodarczych;
przedstawif m.in. zesp6l czynnik6w predyspozycyjnych masowym rozrodom. Ponadto w
odniesieniu

do wyboru drzew do zasiedlenia, Kandydat dokonat negatywnej

weryfikacji

funkcjonujqcych w literaturze modeli oceny ryzyka powstania gradacji kornika drukarza. pr6bq

podsumowania wiedzy

o przyczynach, przebiegu i

nastqpstwach gradacji tego kornika

zbiorcze wsp6lautorskie opracowania czterech rozdziat6w

w

sq

polsko-czesko-slowackiej

monografii (20L0).

Trzeci kierunek badawczy obejmuje wiele aspekt6w poznawczych dotyczqcych
wystQpowania owad6w kambiofagicznych i ich wrog6w naturalnych w 96rskich drzewostanach
Swierkowych bqdqcych pod wplywem zanieczyszczefi przemyslowych. Dziqki

tym

badaniom

stwierdzono mo2liwo56 wykorzystania kornika drukarza jako bioindykatora, w ramach projektu
"IUFRO-Biodiversity". Rezultaty badaf zawarto

w 15 opracowaniach.

przeprowadzone badania opisano zmiany zachodzqce
kambiofagicznych Swierka oraz ich parazytoid6w, drapie2c6w

i

w

Ponadto

w oparciu

o

wystqpowaniu owad6w

komensali

w

znieksztalconych

ekosystemach le6nych w Sudetach (Grodzki t9971. Kandydat kontynuowaf ten kierunek badari,

kt6rych wyniki zamieszczono w kilkunastu opracowaniach (samodzielne albo wsp6lne prace
publikowane w latach 1997 - 2013).
Czwarty kierunek badawczy dotyczy okreSlenia roli kornika zroslozqbnego tps duplicotus
(c.

R. Sahlb.)

kornika modrzewiowca

lps cembroe (Heer)

w drzewostanie.

Uwzglqdnia on ponadto opis nowych zagro2ert dla drzewostan6w wy2ynnych ig6rskich.

Opr6cz walor6w poznawczych badania majq wa2ny aspekt praktyczny, poniewa2 pozwolily na

opracowanie zalecefi

dla praktyki

le6nej. Wyniki badad zamieszczono

w

kilkunastu

opracowaniach, w tym wsp6lautorskich (1997 - 2OI4).

Prace podjqte

w ramach piqtego kierunku badawczego skutkowaly okrejleniem

dotyczqcym wykorzystania technik geomatycznych

ochrony lasu. Kandydat zastosowaf

w badaniach z zakresu entomologii

w kilku obiektach leSnych

metody

i

leSnej

i

narzqdzia GIS w

badaniach na temat przestrzennej oceny zagroienia drzewostan6w przez kornika drukarza.

Wyniki badad zamieszczono w kilkunastu opracowaniach (samodzielnych i wsp6lautorskich w
latach 2004 - 2Ot3l oraz w

" Instrukcji ochrony lasu" (2012) a tak2e w rozprawie

habilitacyjnej

(2oo7).

Osiqgniqciem mieszczqcym siq

w

kolejnym nurcie badawczym, jest uzyskanie m.in.

nowych danych na temat metody ochrony Swierczyn przed owadami kambiofagicznymi. prace te

(w liczbie 17) obejmujq zagadnienia praktycznego wykorzystania syntetycznych feromon6w do

cel6w kontrolno-monitoringowych jak r6wnie2 ograniczenia liczebno6ci populacji wybranych
gatunk6w szkodliwych owad6w. lstotnym uzupelnieniem tego nurtu badawczego sq uzyskane
wyniki testowania innowacyjnych produkt6w do ochrony drewna przed owadami kambio-

i

ksylofagicznymi, dziqki czemu produkty te znalazly praktyczne zastosowanie (2015, 2017).

Najwa2niejszym osiqgniqciem naukowym Kandydata sE wyniki badari dotyczqce
mechanizmu powstawania

i

rozwoju gradacji kornika drukarza

w

lasach gospodarczych, jak

r6wnie2 w lasach objqtych statusem ochronnym w g6rach (drugi wymieniony kierunek badaf

).

Efektem tych dzialari jest cykl publikacji na temat gradacji tego kornika w Tatrach i Gorcach (na

obszarach chronionych) oraz

w

Beskidzie Slqskim

i

Beskidzie Zywieckim

gospodarczych), jak r6wnie2 pierwsza polska monografia kornika drukarza,

(w

lasach

kt{rej Kandydat byt

redaktorem naukowym oraz autorem lub wsp6fautorem wielu rozdzial6w.
Doceniajqc wiedzq

i

profesionalizm zawodowy Dr hab. W. Grodzkiego, zlecono Mu

recenzowania licznych prac naukowych nadeslanych do kilkunastu czasopism z lF. Powierzono

Mu tak2e funkcjq wsp6fwydawcy czterech edycji "Proceedings WP lUFRO". Ponadto w 2Ot7

r.

objql stanowisko redaktora naczelnego czasopisma Le3ne Prace Badawcze; r6wnie2 uczestniczyl
w radach naukowych trzech czasopism.

Podsumowujqc stwierdzam, 2e dorobek naukowy Dr. hab. Wojciecha Grodzkiego jest

bogaty

i

bardzo wartoSciowy pod wzglqdem poznawczym

i

praktycznym. Kandydat pogtqbil

bowiem znacznie naszq wiedzq o owadach - a zwfaszcza o korniku drukarzu - stanowiqcych
zagro2enie dla trwalo6ci drzewostan6w w g6rach. Na tej podstawie mo2na stwierdzii, 2e wni6sl
On znaczqcy wklad do rozwoju teoretycznych i praktycznych dzialaf zwiqzanych z ochronq lasu"

Ocena dzialalno6ci dydaktycznej oraz ksztalcenie kadr naukowych
Z uwagi na specyfikq zatrudnienia praca dydaktyczno-wychowawcza Kandydata odgrywa

niejako drugoplanowq rolq. Mimo tego mo2na tu wymienii kilka znaczqcych osiqgniqi. Dotakich
zaliczajq siq:

promotorstwo zakoriczonego przewodu doktorskiego (20L7) oraz promotorstwo trzech dalszych
przewod6w doktorskich (otwartych w

2O1O r. i 2015

r.), kt6re sq w trakcie realizacji. Ponadto byl

recenzentem dw6ch przewod6w habilitacyjnych (2013,20t4lri piqciu rozpraw doktorskich.
Kandydat corocznie od 17 lat, bierze aktywny udzial w seminariach z ochrony lasu, w
Republice CzeskiejiR. Slowackiej, a tak2e w miqdzynarodowych konferencjach IUFRO. Od ponad

25 lat

aktywnie uczestniczy

w

sympozjach naukowych organizowanych przez Polskie

Towarzystwo Entomologiczne, Pol. Tow. LeSne, czy Instytut Badawczy LeSnictwa

pafistwowe oraz

w

konferencjach Stowarzyszenia In2ynier6w

Drzewnictwa. W dzialalno(ci

tej

i

i

Lasy

Technik6w Le6nictwa

i

mieSci siq tak2e bie2qce doradztwo dla jednostek Las6w

padstwowych dotyczqce ochrony le6nych drzewostan6w. Dr hab. W. Grodzki wykazal siq tak2e

du2ymi umiejqtnoSciami popularyzacji wiedzy, publikujqc liczne artykuly w prasie krajowej

i

zagra nicznej.

Ocena dziafalno6ci organizacyjnej

Dr hab. Wojciech Grodzki w ciqgu ponad 30. letniej pracy zawodowej w Zakladzie Las6w
G6rskich tBL wni6st ogromny wklad w rozw6j naukowo-badawczy tej jednostki organizacyjnej.

Tnalazlo

to

wyraz

w

realizacji ponad 40 temat6w badafi, kt6rych byl kierownikiem lub

wspflwykonawcq. Badania

te zostafy sfinansowane ze Srodk6w zagranicznych i

krajowych.

WSr6d zagranicznych temat6w byl m.in. program: POLONIUM (1998 - 2000), IUFRO SPDC (1998 2000), akcja COST E16 - BAWBILT, w kt6rym uczestniczyiy instytucje z 24 europejskich kraj6w;
1998 - 2OO2), TATRY (1998 - 2OOI), EFORWOOD, w kt6rym bralo udzial38 instytucji z2Lkrai6w;
2OO5

-

2009), BACCARA (16 instytucji z

9 kraj6w; 2009 - 2Ot2)" Ponadto kierowaf

dwoma

Srantami KBN/MNiSW, jak r6wnie2 kierowal kilkunastoma projektami badawczymi zleconymi
przez Dyr. Gen. Las6w Paristwowych lub byt ich wsp6fwykonawcq. Obecnie jest koordynatorem

projektu, kt6ry opiewa na kwotq ponad 9 mln

zf.

od L997 r. bierze udzial w opracowaniach Analiz i Raport6w IBL oraz Instrukcji Ochrony

Lasu

(2004,2012).

Byl organizatorem 3 miqdzynarodowych konferencji naukowych: IUFRO (1998, 2000);
BAWBTLT (2000).

Kandydat jest przewodniczqcym Rady Naukowej IBL a tak2e aktywnie uczestniczy w
Radach Naukowych kilku park6w narodowych.
Dr hab. W" Grodzkijest aktywnym dzialaczem NSZZ "Solidarno6i".

Podsumowanie i wniosek koricowy
Dr hab. Wojciech Grodzki- entomolog le6ny o uznanej pozycji miqdzynarodowej - dziqki

swojemu dorobkowi naukowemu, pogtqbil dotychczasowq wiedzq dotyczqcq nauk le6nych,
zwlaszcza teoriq i praktykq ochrony lasu. Dorobek ten zostal znaczqco powiqkszony po ostatnim

awansie naukowym. Jego prace ukazujq sie,

a

tak2e sE cytowane,

w

renomowanych

czasopismach naukowych o wysokim lmpact Factor. Kandydat wyr62nia siq wielkq aktywnoSciq

inicjujqc, a nastqpnie prowadzqc badania naukowe

w krajowych i

zagranicznych oSrodkach

naukowych; posiada du2q umiejqtno5i kierowania zespolami badawczymi. Charakteryzuje Go
tak2e aktywno6i w dzialalnoSci dydaktycznej, m.in. jest promotorem zakofczonego przewodu
doktorskiego

i promotorem trzech kolejnych. Kandydat ma talent popularyzatorski, publikujqc

liczne artykuly w prasie zawodowej.

Biorqc pod uwagq caloksztalt dzialalno5ci naukowo-badawczej, dydaktycznej

i

organizacyjnej Dr. hab. Wojciecha Grodzkiego, w oparciu o ustawQ z dnia 1,4 marca 2003 r. o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U . z 2016
r"

poz.882zpoin. zm.) stwierdzam z pelnym przekonaniem,2e zasluguje On na nadanie tytulu

profesora nauk le6nych.
JednoczeSnie stawiam wniosek

Sqkocinie Starym

o

do Rady Naukowej Instytutu Badawczego LeSnictwa w

podjqcie dalszego toku postqpowania

Wojciechowi Grodzkiemu tytulu profesora nauk le6nych.

w

sprawie nadania Dr. hab.

