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pt・乃RoladrzewostanuwprzemianachskIaduchemicznegowddopadowychll

WykonanejwZakIadzieEkologiiLasuInstytutuBadawczcgoLeSnictwa

WSekocinieStaIγm－Promotorrozprawydrhab．inZ．Zanetapolkowska，PrOflPG

KatedraChemliAnalityczn句，WydzialChemii，PolitechnikaGdahska

ObiegplerWiastkdwwekosystemachleSnychjestjednymzngwaznlqSZyChobszarem

Wledzy，ktdrymzaJm甲eSieekologlalasu，aPrZemianysk士aduchemicznegowddopadowych

W POSZCZegdlnych elementacll ekosystemule誼ego w tym drzewostanu sa jednym z

gldwnych，bardzo skompllkowanychi zlo20nyCh a zarazem wIaScIWm dla danego

ZbiorowiskaroSlinnegoiRoladrzewostanuwtychprzemianachdotyczywpIywunaopady

POdkoronoweorazspIywupopniach，tymSamymWaruik1両iloSCifbmewystepowania

PlerWiastkdw，ktdrebezpoSredniodocier的CdowierzchnleJWarStWyglebywplywaJanaich

WZrOStOraZrOZW鉦Naprzemiany skZaduchemicznegoiiloScitychwddwplywaszereg

elementdwq∴gatunek，WielkoSCiksztaItorazprzeSwietleniekoron，ZWarCie，fazarozwqlu

drzewidrzewostanu，budowadrzewostanu，Warunkitopogranczne，rOdza opadu，Warunki

meteorologiczne，CZynniki szkodotwdrcze（OWadyi grzyby）oraz czIowiek（Zabiegi

Pielegnacyjne，Zanieczyszczeniaatmosferyczneitp・）・

W ocenlaneJ PraCy PrZedstawiono role drzewostanu sosnowego（Z POdszytem

debowymibrzozowym）orazdrzewostandwnapowierzchnlaChmonitoringuintensywnego

IBL‥bukowych（20biekty），Swierkowych（30biekty），SOSnOWyCh（50biektdw）idebowych（2

0biekty）w przemianach skIadu chemicznego wdd opadowych z uwzglednieniem aspektu

metodycznego dotyczaCym OPtymalneiiloScikolektordw podkoronowych na przykladzie

drzewostanusosnowego．
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AutorkapostawilawswojqipracywielepytahorazokreSliねszczegdbwecele：OCene

St（PnlaprZeksztalcenlaqPadbwbodwzgledemiloScilSkladuchemicznegq）wkontakciez

WarStWq koron w drzewostanach o rbzTV）m Skia‘kte gatunkovym oraz szczegdlowe

rozpoznanie zmiennoSci cza▲∫‘PrZeSlrzennqi Cpa‘h5wi wnoszorych z nimi skladl亮kbw

Chemiczrychwdkewoslaniesosno†tym．Wymienilatakze7dzialah，ktdrewocenieautorki

umozliwlaOSlagnleCleZalozonychce1dwbadawczych：

－OkreSleniezmianiloSciowychijakoSciowychskladuopaddwwdrzewostaniesosnowymw

Okresie61atwtUeCluSeZOnOWym；

－OkreSleniezmiemoSciczasoprzestrzennqopaddwwdrzewostaniesosnowym；

－　Zbadanie wpIywu czynnikdw zwlaZanyCh z budowa drzewostanu sosnowego na

rozmieszczenieopaddwpodwzgledemichiloSciiskねduchemicznego；

－dokonanieocenymetodpobieraniaprdbekpodwzgledemreprezentatywnoScidlabadanq

POWierzchnibadawczq；

一POrdwnanie stezehzanieczyszczehdeponowanychwrazzopadaminaterenachleSnych

PoIskl；

－OkreSlenie stopnla mOdy缶kaqiiopaddw przechodzacych przez korony drzew gatunkdw

liSciastych（bukidab）iiglastych（SOSna，Swierk）；

一　POrdwnanie stopnla mOdy丘kacji opaddw w drzewostanach o zblizonym skIadzie

gatunkowymrdZnlaCyChslePOlozeniemgeograficznymlPOZiomemantropopre即・

W ocenie recenzenta dziaIania badawcze zaplanowano z duza starannoScia aich

realizacJaumOZliwilauzyskanieodpowiedzinaglobalnecelerozprawydoktorski句．

Szkoda，ZeZaraZPOCelachpracyniepostawionohipotezbadawczych－ich宜agmenty

recenzent znaJduJe W rOZdziale7・2′’Wcelu spraw‘kenia hk，OteZy，CZr′ZmiennoSe cech

qpadbw miedzy okresem ulistnieniai bezlislrv，m ksztaltye sie Sredhio na D）m Sanym

poziomie，…’’azamleSZCZOnOWnimelementymetodyki・

PodjeciebadahstanowlaCyChtreS60Cenianej dysertaqlJeStuZaSadnlOneZar6wnoz

POZnaWCZegOjakipraktycznegopunktuwidzeniaimogIobydotyczyCtylkoanalizywynik6w

uzyskanych na powierzchnlaCh monitonngowychlub wynikdw badah uzyskanych w

drzewostaniesosnowymwNadle鉦ictwieChqjndw．

Praca（00bjetoSci197stron）sklada sie z6rozdziaIdw，Wykazuliteratury（276

POZyqji）Orazaneksu（tabela35i36irys・29－W士aSciwiezestawufbtogra霜）・NajwaZniejsza

CZeSCrOZPraWytl．rOZdzialy WynikiidySkuyaoraz W10SklStanOWiniema150％udziaれw

Jej treSci・UkIaddysertaqjiniejesttypowy・Pokrdtkim WSteF”e（1，5strony）jestobszemy

Przeglqdlite′・atu7y（45stron）zlicznymipodrozdzialami，ktdremogIybybydakapitami，a
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CZeSCZnichpoIaczonawjedennp・5・loraz5・2iPodobnierozdzialIVOblektimetoみk

baChh powiniellJaSnO PrZyPOrZ軸kowaC wykonane czynnoSci do prac：terenOWyCh，

laboratoryInyChikameralnychiW印PliwoSC budzir6wniez poIaczenie wjeden rozdziaI

Wynlkdwldyskusji．

Wbtep ma wprowadziC czytelnika w problematyke pracy，ukazl駒C r（鳩rdznych

gatunkdwdrzewwprzemianachskIaduchemicznegowddopadowychiwynikajacapotrzebe

POdjetychbadah，CO WZaSadniczq mierze znai（坤e sle WrOZdzialePrzeglqdlileratupy．

AutorkawsposdbrzetelnyprzedstawiIawnimstanwiedzyowieluczymikach，ktdrenalezy

uwzgledniCprowadzacbadaniawpo〔暁tejtematyce・Przegladliteraturowyopartonablisko

300pozyqiach，ZktdrycllZdecydowanawiekszoSCtoaktualnelPOPraWniedobranepublikacje

gciSlezwlaZaneZtematykarOZPraWydoktorski匂・RozdziaItenJeStdobrzenapISanyChociaz

ZdarzZ南siepotknieclaStylistyczne（powtdrzenia，btednetIumaczenia）．Szkoda，ZeautOrkanie

WSPOminaowynikachbadahprzeprowadzonychdlardznychgatunkdwdrzewwPoIscew

ramachZMSPorazbadahIMGWirealizowanychprzezlmyChautordwm．in∴

StaszewskiT・，2004・Reakcja drzewostandw Swierkowych na depozyqe zanieczyszczeh

POWietrza・WydawnictwoUniwersytetuSlaskiego，Katowice．

MakkS・，AstelA・，2008・ThrougllfallchemistrylnaSPruCeChronosequenceinsouthem

Poland．EnvlrOnmentalPollution155，517づ27

Ma士ekSっ2010・NutrientnuxesinplantedNorwaysprucestandsofdifferentageinSouthem

Poland．Water，Air，andSoilPollutlOn，209，45－59．

KozIowskiRafat2013・Funkdonowaniewybranychgeoekosystem6wPoIskiwwarunkach

Zrdznicowanq antrOPOPreiJl na PrZykIadzie gor niskichi pogorza，Landfbm

AnalysleS，VOl．23，1－150．

UtrudnieniemwporuszaniuslePOPraCyJeStrdwniezbrakinfomaqiidlaJakiego

gatunkuiwjakimmleJSCunaSwieciestwierdzonotakaCZylmaZaleznoSC．WZaSciwopIS

ZnaidLje sienastronie52－1akapit・Zbednymwydajesiecytowanieprac，ktdredotycza

innych gatunkdw，niz te omawiane w pracy zwIaszcza zinnych fbrmaqiileSnych（np．

namorzyny，PdIpustynie，1asdeszczowyitp．）．

W rozdziale Obiekli metod）戒a baddh brakinfomaql：ktoi kiedy zalozyI

POWlerZChnlebadawczeorazoichZrddle魚nansowanla，WSPISleliteraturybrakpozycji：Stan

uszkodzeniaLasdwwPoIsce2010ai2010b，aSaniecytowaneMarchettoiin．2006i2009；

OPISuurZadzeniado okreSlenieLAIorazwjakimmleJSCuikiedybadanotenwskaZnik－

POdobniejak zdjecia hemisferyczne（np．bezpoSrednio nad wIotem do kolektorka opadu

POdkoronowego？），jakabylafenologiagatunkdwnapowierzchniachbadawczych？，Wjakiln
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laboratohum wykonano analizy－Chociaz opIS ZaStOSOWanyCh technik pomiarowych do

OZnaCZenia wartoSci parametrdw nzyko－Chemicznych opadu nie budzi naJmnleJSZyCh

ZaStrZeZeh言akajest odleg描d do staqlmeteOrOloglCZnq na Okeciu－jakich danych

brakowabi skad je pozyskano？OdlegIoSC　3　kilometrdw powierzchni z opadem

bezpoSrednimodpowierzchiopadupodkoronowegoJeStZbytduza・Dlaczegozastosowano

innapowierzchniewlotowaprdbnlkdw？Zdaniemrecenzentatoonamoglamieddecydl彊cy

WP士ywnauzyskanewynikipordwnaniaprdbnikdw－istarychinowychI一・PonadtoodlegloSdod

drzew，LAIiaZurowoS niesacechamldrzewostanu・Szkoda，ZePrZyOPISiezastosowanych

metodstatystycznychnleOkreSlonojakahipotezetestuJeZPOdaniemprzykladujejobliczenia

iinterpretaql Wyniku・Dlaczego w rozdziale7・4・POgruPOWanO dane w tak dobrane

mieslaCmiohesy？

Szkoda，乞einteresuJaCyW卸ekdotyczaCyOCenyliczbyprdbnikdwniezbednychdo

uzyskania reprezentatywnych pomiardw　宜zyko－Chemicznych nie zakohczyI sle

SfbrmuIowaniemwnioskdwizalecehdotyczacychoptymalizaqlPrOCedurmonitorlngulasdw．

Wrozdziale Wynikii‘b）Skuda czestym zabiegiem doktorantkijestpordwnywanie

SOSnyOraZimychbadanychprzeznlagatunkdwzim）migatunkamianiezgattmkiemdla

ktdrego przestawiane sa wyniki badah・Szkoda，Ze nie rozwlnela ona watku wpIywu

domieszkiwdrzewostaniesosnowymwNadlehictwieChqindw－bylobytowyStarCZ劉qCe

jaknakryterlaStaWlanePraCydoktorskiqj・CzyopisanezaleznoScizpaZdziemika2009byly

POdobnewpozostaIychmieslaCaCh？DlaczegoniewykorzystanowpracywskaZnikaCL－

CanOPyleaching？

Czasami pqlaWlaJa nieScisloSci stylistyczne‥　nP∴　W OPISie rysunkull，brak

PrZyWOねniatabelistr・95akapitl，rOZdziaIylPOdrozdziaIyzaczynalaCe Sle Od，IWynlki

POmlardw…　PrZedstawiono　…ii uZycle ZWrOtu：Ijak pokazuIa∴Wyniki badah…ii oraz

ii…ullStnlenlaSOSen．ii

Wtioski，SaWPeiniudokumentowaneiloglCZne・Powinnyby60neZWerynkowanew

kontekScie postawionych pytahi watpliwoSci recenzenta co do：WPIywu domieszki w

drzewostaniesosnowymorazwielkoSciwlotowejkolektordwjakiczasutrwaniaobserwacJl．

Rozprawadoktorskamgrinz・Amy Kowalskiej podwzgledem edytorskim zostaZa

PrZygOtOWana W SPOSdb staranny a autorka posIugLUe Sle POPraWna POIszczyzna・Nie

ustrzegIa sle jednak przed drobnymi bIedamiJeZykowymiiinterpunkcyinymi，ktdre

ZamieScitemwocenianymegzemplarzu．



Podsumowanie

Uwazam，ZecelpracyzostalzrealizowanyauzyskanewynikimajaduZeznaczenie

Praktyczne・Autorka zrealizowala ambitnyirozbudowany program badawczy・Wysoko

OCeniamtakzepoziommerytorycznyzwiazanyzprzygotowaniemwarsztatubadawczego，

SZCZegdlnie w zakresie opISu OPrZyrZadowania oraz daZenia do zapewnienia jakoSci

uzysklWanyChdanychpomlarOWyCh．

WymienionewrecenzJluWaglSaPrOPOZyCjadodysku串iniepodwazaJaOSlqgnleC

doktorantki・OcenianapracaJeStWartOSciowazkilkupowoddw：

l・badania zostaly dobrze zaplanowanei obejmowaly szerokie spektrum pomiardw

Parametrdw Hzyko－Chemicznych na wlelu powierzchiach badawczychi dla

gIdwnychgatunkdwlasotwdrczych；

2idoktorantkapo的atrudnemetodyczniewyzwanieaeksperymentpodlegaIwtrakcieJegO

trwaniawplywomnlePlanowanychczymikdwaleprzyJegOPrOWadzeniuzadbaねo

jakoSeuzyskanychwynikdw；

3・badaniaterenowestanowlaCennydorobekbadaczaidと南mozliwoSCichkontynuacji，a

WaltOSCzebranegomateriahlifbrmulowanychwnioskdwzrokunarokbedzierosわー

abyuznaCuzyskanewynikizaobiektywnaprawidlowoSCbadaniapowimybyddalej

kontynuowane．

Autorka dowiodIa・Ze POSiada znaczne doSwiadczenie badawcze，WyObraZnle，

OtWartOSCnawspdIpracezwielomanaukowcamiorazzdolnoSenieszablonowegomyslenia．

CechytetwdrczowykorzystalawrealizaqlPraCy．

RozprawaJeSt Wykonana poprawniei stanowi oryglnalne rozwlaZanie problemu

naukowego・Cec叫ejaduzadociekliwoSdlPa函badawcza・AutorkawykazaねsleWiedza

teoretycznaatakzeumlqetnOSclaSamOdzielnegoprowadzeniabadahnaukowychiUzyskane

rezultatywzbogacaJaWiedzeogdlnalZWlaZanaZtematemdyserta（直

Stwierdzam，Ze PrZedstawiona praca przez mgrinz・Anne Kowalska pt・，，Rola

drzewostanuwprzemianachskladuchemicznegowddopadowychWspelniawarunkirozprawy

doktorski句iskIadam wniosek o dopuszczeniejeiAutorkido dalszych etapowprzewodu

doktorskiego．

十一二生「“
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