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Recenzja rozprawy d okto rskiej mgr inZ. Roberta Krawcryka
,,Dynamika ekosystemr6w le5ny lnalgruntach porolnych w nadleSnictwie Wielbark"

Wstpp
imy w Polsce, podobnie jak w calej niemal Europie,
Od kilku dziesiqcioleci j
istoSci. W rezultacie znaczna czgsc naszych las6w roSnie
Swiadkami stopniowego wzrostu
na terenach, gdzie jeszcze przed stu laty byly pola uprawne, l4ki czy pastwiska. Proces
zwiEkszania lesistoSc i przebrega ze zmiennym natpzeniem; sktradaj4siq nat'r zar6wno planowe
zalesienia realizowane na gruntach karbu Paf stwa, indywidualne zalesianie niewielkich
prywatnych dzialek oraz wt6rna su ;esia roSlinnoSci drzewiastej na gruntach porolnych'
lny; wielu ludzi nie zdaje sobie w og6le sprawy ze
Proces jest stopniowy i trudno
wzrostu lesistoSci w Polsce, a oficj ne statystyk i nie nadqitaj q za i e go po stqpem.
Ubiegloroczna publikacja w "SYl nie" (HoScilo i in. 2016) pokazala, ze ponad 800 tysiqcy
jeszcze odnotowanych w oficjalnych statystykach, a
hektar6w las6w w Polsce nie
la ju| poziom 32o/o planowany do osi4gniEcia po 2030
rzeczywrsta lesistoSd Polski

roku.
Podobnie jak urzqdowe stat
naturalnej sukcesji. Prac PoSwi
poSwiqconych lasom powstalYm w
temat ten zostal podjEty ptzez dokl
nieprzerwanie od ponad stu lat i
porolnych. Dzigki takim pracom
wynikaj4cq z szybkrego temPa
pracy jest to, ze jej Autor zawatLw
gospodarowania we wt6rnYch la
Gl6wnym tematem pracY
korzeni na drzewostany nadleSnict
rolniczo. Na problematYkg te skl
powstawanie mniejszych lub wi
odnawiania lasu. Wskutek zmniej
dna pojawiaj4 sig tam nalotY wielu
przebudowQ sosnowych monokul
sosna pospolita ma ponad 90Nawet uwzglgdniaj 4c uwarunkowa
boru Swie2ego - udzial sosnY w d

styki, takze naukapozostala w tyle za postEpem
funkcjonowaniu nowych las6w jest niewiele, a prac
ku naturalnel sukcesji jest bardzo malo. Dobtze,2e
pracuj4cego w terenie, gdzie wzrost lesistoSci trwa
niemal 80Yo drzewostan6w roSnie na gruntach
emy uzupelnic dotkliw4lukp w naszej wredzy
q zaletq tei
i an zacho d zqcy ch w pt zy r o dzi e . D o datko w
sie do
odnosz4cych
i wiele praktycznych wskaz6wek
sosnowych na gruntach PorolnYch.
ktorskiej mgr inL. Roberta Krawczyka jest wplyw huby
uzytkowanych dawniej
'a Wielbark rosnqce na terenach
III klasy wieku,
drzewostanach
w
sosen
sip; zamieranie
procesu
postqpy
ych luk drzewostanowych, aIe zarazem
I ^,-1------ l---:^+l^
A^
- - doplywu
Swiatla do
razwarciaokapu i zwipkszonego
6w drzew, awtaz ztym sie szansa na spontanicznq
w drzewostany mieszane. A jest co przebudowywai;
wy udzial w drzewostanach nadlesnictwa Wielbark'
siedliskowe - az 56%otego obszaru zaimuiqsiedliska
nach jest zdecydowanie zbyt wysoki.

Charakterystyka pracy
Pracg doktorskq mgr inz. Roberta Krawczyka stanowi maszynopis o objptoSci 107
stron. Uklad pracy jest typolvy dla rozpraw doktorskichirczpoczyna j4pigciostronicowy
wstEp zprzegl4dem literatury, po kt6rym nastgpuje kr6tki rozdziaL poSwipcony okreSleniu

celu pracy zawierajqcy poprawnie skonstruowana hipotezq badawczqoraz kilka cel6w
szczeg6lowych o charakterzebardziej opisowym. Obiekt badari - lasy nadlesnictwa Wielbark
- zostal scharakteryzowany natrzech stronach. Znacznie obszerniejszy,bo liczqcy aZ dziesip(,
stron, jestrozdzial poSwigcony metodom. Wyniki uzyskane ptzez Doktoranta zostaly
przedstawionena43 stronach,zczegoznacznaczpsczajmuj4 tabele (wliczbie 33)oraz
ryciny (28). Dyskusja mieSci siq na 21 stronach i jest podzielona na kilka podrozdziah6w o
nieschematycznych tytulach, odzwierciedlaj4cych najwazniejsze wqtki interpretacyjne.
Osobnym rozdzialemjest liczqce trzy strony podsumowanie, zawierajqce grafrczne
przedstawienie zr6Znicowania skladu gatunkowego i struktury badanych drzewostan6w w
gradiencie wieku. Po tym nastEpuj4wnioski w liczbie oSmiu orazWkazpiSmiennictwa
obejmuj4cy niemal 10 stron iliczEcy w sumie 137 pozycji, w tym 119 opublikowanych w
jgzyku polskim, 16 po angielsku i 2 po niemiecku. WiEkszoS6 cytowanych prac jest
stosunkowo nowa; najwigksz4 grupQ Q7 pozycjl) stanowi4prace opublikowane po 2010 roku.

Ocena Pracy
Rozprawa doktorska mgr RobertaKrawczyka oparta jest na obszemym materiale
empirycznym, zebranym w spos6b metodycznie poprawny. Dane zebrane na powierzchniach
kolowych zostaly poddane dobrze przemySlanym analizom statystycznym. S4to gl6wnie testy
nieparametryczne: korelacjg rang Spearmana, testy Kruskala-Wallisa i Manna-Whitneya.
Rozumowanie autora jest logiczne, sp6jne i merytorycznie poprawne. NastEpuj4ce po sobie
analizy uzupelniaj4 sie i dostarczajqodpowiedzi na kolejno pojawiaj4ce sie pytania. Pod
wzglEdem metodycznym praca doktorska mgr inz. Roberta Krawczykajest wrpcz wzorowa.
Na podkreSlenie zasluguje duZa inwencja Doktoranta. W swojej pracy proponuje
nowe, stosunkowo proste ibardzo u?yteczne miary iloSciowe pozwalajqce na syntetycznq
charakterystykg skomplikowanej rzeczywistoSci przyrodniczej. Przykladem takiej nowej
miary jest "wskaZnik adaptacji ekosystemu", liczony jako suma czynnika zadrzewiania
starego drzewostanu i wskaZnika zaawansowania procesu naturalnego odnowienia lasu,
zwany tutaj czynrrikiem regeneracji. W ten latwy do zinterpretowania spos6b Autor ujmuje w
spos6b ilo5ciowy zlolone zjawisko i umozliwia por6wnanie proces6w rozpadu i odnawiania
drzewostan6w na duzych obszarach.
Interesuj4ce sqtez wykonane przez Doktoranta por6wnania dynamiki drzewostan6w
sosnowych na terenach od dawna leSnych i na gruntach porolnych. R6znice migdzy nimi nie
s4 duze, natomiast intryguj4ce s4 niekt6re podobieristwa. Obie te grupy drzewostan6w
charakteryzuj4 sig bardzo podobnym przebiegiem zmian pola powierzchni przekroju
pierSnicowego. Zar6wno jedna, jak i druga grupa drzewostan6w wykazuje stagnacjq lub
nawet spadek powierzchni przekroju w trzeeiej klasie wieku, po kt6rym to spadku nastqpuje
dalszy wzrost. W drzewostanach na terenach od dawna leSnych mniejszy jest udzial drzew
zamierajqcych i martwych, natomiast wigkszy drzew oslabionych. Z kolei suma wysokoSci
odnowieri bylana obszarach z dawna leSnych wyralnie mniejsza nizna gruntach porolnych i
r 6 Lntca ta .ur1krc aczala p oza zakr es, kt6re go mohna by oczekiwai na podstawie niewielkich
fiZnic w sumie powierzchni przekroju pier6nicowego miqdzy tymi drzewostanami.
Dyskusja w omawianej pracy jestbardzo obszerna i obfituje zar6wno w wqtki
teoretyczne, jak i w praktyczne wskaz6wki. Doktorant sipga do nowszego piSmiennictwaz

zakresu ekologii i wskazuje,2e dawne przekonania o stabilnoSci zbiorowisk leSnych w
poLnych stadiach sukcesyjnych s4w Swietle wynik6w wsp6lczesnych badari bardzo w4tpliwe,
a naturalne zaburzenia sqw ekosystemach leSnych zjawiskiem powszechnym. Nawi4zuje do
koncepcji cyklu adaptacyjnego Hollinga i wskazuj e,2e reakcja zbiorowisk bor6w sosnowych
na gruntach porolnych na wystqpienie huby korzeni mohe by6 traktowana jako proces

adaptacyjny, prowadz4cy do powstania struktur lepiej przystosowanych do warunk6w
Srodowiska. Omawiaj4c zjawisko powstawania na siedlisku boru Swie2ego drzewostan6w
sosnowych o zlohonej strukturze wieku i wielopigtrowej budowie nawi4zuje do koncepcji lasu
trwalego i doSwiadczeri Alfreda Mollera w Biirenthoren. Por6wnuj4c rozw6j zbiorowisk w
drzewostanach posadzonych na gruntach porolnych z sukcesj4wt6rn4na porzuconych polach
opisan4przezJ.B. Faliriskiego ztezetwatu "Jelonka" wskazuje, ze proces naturalnej sukcesji
prowadzi do powstawania krajobrazubardziej zroZnicowanego niL zalesienia prowadzone w
podobnych warunkach siedliskowych. W tym kontekScie Doktorant podejmuje te2praktyczny
w4tek rclibrzozy brodawkowatej wdrzewostanachnagruntachporolnych. Pokazuje, jak
zmienialo siE z czasem postrzeganie tego gatunku ptzez leSnik6w; z roli chwastu leSnego
brzoza awansowala do roli pelnoprawnego skladnika drzewostan6w.
Bardzo ciekawym w4tkiem dyskusji jest rola czeremchy amerykafrskiej w
zbiorowiskach lesnych nadlesnictwa Wielbark. Gatunek ten okazal sie najczqSciej
wystppuj4cym krzewem na siedlisku Boru Swiezego, a na siedlisku Boru Mieszanego
Swiezego ustEpowal tylko kruszynie. Czeremcha amerykafska bytra stosunkowo rzadko
zgryzana, co dodatkowo zwipksza jej przewagE konkurencyjn4nad rodzimymi gatunkami
krzew6w. Doktorant sugeruje, posluguj4c sig cytatami z opublikowanych ostatnio prac,2e
istnieje mozliwoSi ograniczeniaczeremchy amerykariskiej narzecz odnowieri dEbowych
poprzez odpowiedni4regulacje warunk6w Swietlnych, a konkretnie utrzymywanie wiqkszego
ocienienia, kt6re dqby znoszqlepiej niz czeremcha. W przypadku nadleSnictwa Wielbark z
jego drzewostanami sosnowymi silnie przerzedzanymi wskutek wystqpowania huby korzeni
mozliwoS6 zastosowania tej metody wydaje siq jednak mocno w4tpliwa.
Praca doktorska mgr inL. Roberta Krawczyka stanowi potr4czenie dobrze zaplanowanej
i konsekwentnie przeprowadzonej analizy zjawisk przyrodniczych z pr6b4 wykorzystania
wynik6w badaf do cel6w praktycznych. Nie neguj4c szk6d gospodarczych wynikaj 4cychz
powszechnego wystqpowania huby korzeni w nadlesnictwie Wielbark Doktorant proponuje,
aby zjawisko to potraktowai r6wniez jako szansp na przeprowadzeme transformacji
sosnowych monokultur w drzewostany mieszane o zlozonej budowie i strukturze. Tam gdzie
warunki siedliska nie pozwal ajqna hodowlE drzewostan6w mieszanych, Autor proponuj e
drzewostany sosnowe o pigtrowej budowie i zr62nicowanym wieku'
Podsumowujqc ocenQ pracy chcialbym wyrazi(, opiniq, 2e mgr inz. Robart Krawczyk
w swojej rozprawie doktorskiej reprezentuje to, co najlepsze w polskim leSnictwie; tworcze
wykorzystanie wiedzy i doSwiadczenia do zarzqdzaniaprzyrodq w taki spos6b, aby
uzyskiwai potrzebne dobra i uslugi ekosystemowebezpotrzeby radykalnego upraszczanra
uklad6w ekologicznych. Doktorant pokazuje, ze hodowla lasu bliska naturze nie musi byi
ograniczona tylko do Zyznych siedlisk ze znaczqcymudzialem cieniowytrzymalych gatunkow
drzew. Rzuca .vq1zwanie stereotypowym pogl4dom,2e naubogich siedliskach nizowych
jedyne, co mozna zrobic,to sadzi6 sosnQ na otwartej powierzchni i wycinad j4po
kilkudziesiEciu latach zr pbami zupelnymi.

Uwagi dyskusyjne
Rozpocznq od uwagi og6lnej, ale dotyczqcej sprawy, kt6ra z punktu widzenia tej
konkretnej rozpraryjest malo znaczqca. Autor u2ywa czgsto terminu "ekosystem le6ny" tam,

gdzie mo1naby uTy6 innych termin6w, takich

jak: "zbiorowisko leSne", "dtzewostan" lub po

prostu "las". To, Zelasy s4ekosystemami jest faktem dobrze udokumentowanym na gruncie
lkologii. Jednak przez sam fakt, ze ekolodzy nauczyli sip analizowa6 funkcjonowanie lasu
jako
ekosystemu las nie przestal by6 lasem, a drzewostan jest nadal drzewostanem.
-Ekosystem
leSny jest caloSci4 i niedobrze jest uzywa6 tego terminu, kiedy zajmujemy siq
tylko niekt6rymi jego elementami lub wybranymi aspektami jego funkcjonowania. JeZeli
odnosimy siq tylko do roSlinnoSci leSnej, to odpowiednim terminem jest "zbiorowisko leSne";
je1elizajmujemy siE wyl4cznie drzewami powyZej 7 cm gruboSci, to wlaSciwym terminem
jest "drzewostan". Zdajg sobie sprawgztego, ze Autor w zbyt czEstym uzywaniu terminu
"ekosystem le6ny" nie jest odosobniony. Tak samo robi wielu leSnik6w, w tym r6wniez
profesorowie nauk leSnych. Tym niemniej chcialbym wykorzysta6 tE okazjg do zwr6cenia
uwagi, Le nadulywanie terminu "ekosystem leSny" nie musi Swiadczy6 o duzej znajomoSci
ekologii. W tym konkretnym przypadku takie przypuszczenie byloby akurat lcrzywdzqce,
poniewaz mgr inL. Roberta Krawczyk na ponad 100 stronach swojej rozprary doktorskiej
udowadnia,2e na ekologii lasu zna sip dobrze.
NastEpna uwaga jest r6wniez zwiqzarnzu?ywanqprzez doktoranta terminologiq.
Odnowienie jest to proces, a nie kategoria wielko fici czy wieku drzew. Czqsto u2ywa sig tego
terminu w odniesieniu do calego mlodego pokolenia drzew,bezrozdzielania na nalot i
podrost: jednak w takim przypadku u|ywa sie zwykle liczby mnogiej piszqc naprzyklad:
"udziaN.nalotu wSr6d odnowieri wynosi 800/o". Doktorant u2ywaterminu "odnowienie" w
znaczeniu "mlode pokolenia drzew" zawsze w liczbie pojedynczej, jak na przyklad "dczewa
odnowienia naturalnego" co moim zdaniemnie jest udanym sformulowaniem.
Przechodzqc od analizy caloSci drzewostan6w (reprezentowanych przez 125
powierzchni) do analizy powierzchni uznanychzazaburzone przez wystqlienie huby korzeni
(20o/o cahoSci, czyli25 powierzchni) Doktorant czyni to w spos6b plynny i trudny do
zauwa1enia. Szkoda, bo w ten spos6b tekst traci nieco na czytelno6ci. O ile bowiem dla og6lu
drzewostan6w suma wysokoSci odnowiet'r byla wipksza na siedlisku boru mieszanego
5wie2ego, to w grupie drzewostan6w zaburzonych zdecydowanie wigksza suma wysokoSci
odnowieri wystqpila na siedlisku boru Swiezego. W drzewostanach zaburzonych suma
wysokoSci odnowieri jest nieco wipksza od sumy obliczonej dla og6lu drzewostan6w na
siedlisku BMSw, natomiast na siedlisku BSw jest aLtzyl<rotniewylsza. Autor pozostawia te
r
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komentar za.

Uwagi redakcyjne
Dalsze moje uwagi maja charakter zdecydowanie szczeg6lowy. Zamieszczam je
ponizej, bo mog4 byt, przydatne przy przygotowywaniu pracy do druku. Nie s4 one jednak
istotnym elementem mojej oceny rozprary doktorskiej mgr inL. Roberta Krawczyka.
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str. 23: trzebaby wyjaSni6, sk4d wziEto wielkoSi "f' - czyli pierSnicowqlrczbp ksztaltu
str. 28 zamrast :Drzewostany na BMSw okazaNy sig nieco liczniejsze..." powinno by6:
"zaggszczenie drzew w drzewostanach na siedlisku BMSw bylo wigksze..."
Str. 33; opisui4c bonitaciq drzewostan6w warto mie6 na uwadzq2e tabhce
Szymkiewi cza sqju? calkowicie zdezaktualizowane, poniewa2 drzewa rosnq obecnie
szybciej niZ rosly kilkadziesiqt lat temu. Autor poSwiEca temu zagadnieniu obszemy
fragment "Dyskusji", ale warto by odnieSi sie chociaz kr6tko do tego problemu w
rozdziale po5wigconym wynikom.
Str. 39: zamiast"Czego potwierdzeniem .." powinno byi "Potwierdzeniem tego ..."
str. 40: powinno by6: na 56 powierzchniach badawczych, co stanowi 82,40 ich liczby.
na 12 powierzchniach (l7,6Yo) nie zaobserwowano odnowienia naturalnego
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str. 41'. analogicznie jak na stronie 40
stt. 42: odnowienia naturalne bylo trzykrotnie liczniejsze, anie trzyl<rotnie
wiqksze
str. 43: zamiast "w por6wnaniu do lat wczesniejszych" powinno by6:
por6wnaniu
"w
do pierwszej klasy wieku"
str. 51, opis ryciny 14: powinno by6 raczej :odnowienia naturalnego drzew"
niz
" drzew odnowienia naturalne go "
str. 53: blgdny numer tabeli; powinno by6 23 a nie 2l
str. 54: powinno byi "odnowienia naturalnego krzew6w" a nie "krzew6w odnowienia
naturalnego"
str. 56: suma wysokoSci byla wipksza, anie wyzsza
str. 63, ostatni wiersz: powinno byi 14850 m zamiast 14g5 m
str. 64: powinno by6: w zwiqzku z istotn4 zale2nosciqpoziomu regeneracji do
poziomu zaburzenia", a nie odwrotnie
str. 66, opis ryciny 23: na rycinie uszeregowano gatunki wedlug rosn4cej liczebnoSci,
a nie wedlug malejqcej liczebnoSci
str. 67, opis ryciny 24: ta sama uwaga

Konkluzja
odsumowuj Ec stwierdz am, 2e pr zedLolona pr zez mgr in2. Roberta Krawczyka
rozprawa doktorska pod tytulem ,,Dynamika ekosystem6w leSnych na gruntach porolnych w
nadleSnictwie Wielbark" stanowi znaczqcy dorobek w zakresie nauk lesnych w dyscyplinie
P

leSnictwo oraz caNkowicie spelnia warunki okreSlone w artykule 13 ustawy z dnia 14.03.2003
roku o stopniach naukowych i tyule naukowym.W zwrqzkuztymwnioskujq o dopuszczenie
mgt in2. Roberta Krawczyka do dalszych etap6w przewodu doktorskiego. ponadto ze
wzglEdu na fakt, ze Doktorant v'rykazal sie dobrq znajomoSci4 teorii, duzq inwencj4
meto dyczn 4 or az Swietnym wnio skowani em ukierunkowanym na pr akty czne wykorzystani e
wynik6w badart, wnioskuiE o wyr6znienie tej pracy stosowna nagrodq.
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