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RECENZJA
rczpra\{I doktorskiej mgr inz, Tomasza Paci pt: toWplyw sposobu odnowienia lasu po
pot'arze na procesy odfwarzania ekosystemu leSnego" wykonanej w Instytucie
Badawczym Lesnictwa w Sgkocinie Starym pod kierunkiem promotora rozprawy prof. dr hab.
inZ' HenrykaTrccza - pismo z dma30.1L20l7 nr RN-000015112017. Recenzja wykonana na
podstawie umowy o dzielo nr 29512017 zawafiej w dniu 30 listopad a2017 roku.

Odnowienie lasu naturalne czy sztuczne zwlaszcza na siedlisku boru mieszanego
Swie2ego na poharuysku w Nadlesnictwie Rudy Raciborskie po blisko 20 latach od jego
wyst4pienia a zwlaszcza wplywu tych dzialan na stopieri odtworzenia roSlinnoSci w
ekosystemie leSnym, a w szczeg6lnoSci warstwy drzew, rvna oraz grzybow mykoryzowych
jest istotnym etapem poznawczym w rozwoju lasu. Do tej pory badania takie ograniczone
byly jednak do relatywnie niewielkich fragment6w powierzchni, co utrudnia przedstawienie
obrazuzachodzqcych proces6w w wigkszej skali. W tym kontekScie niniejsza pracadoktorska
nale?y do unikalnych, nie tylko w skali kraju badah nad odtworzeniem roSlinnoSci w
ekosystemie leSnym po polarze lasu, Przedstawiona do oceny ptacabardzo dobrze wpisuje
sig w nurt badaf rozwijanych przez Promotora a dotyczqcych badari ekologicznych w
ekosystemach le6nych. Badania te s4 bardzo skomplikowane a ich wykorzystanie orcz
zaobserwowane zmiany i relacje wskazuj4 na kierunkowe zmiany zachodzqce w ekosystemie
leSnym.

W ocenianej pracy Doktorant postawit sobie za gl6wny cel odpowredl na pytanre: czy
wiek spalonego drzewostanu oraz spos6b odnowienia powierzchni (naturalny lub sztuczny)
wptywaj4 na procesy odtwarzania roSlinnoSci w ekosystemie leSnym znrszczonym w wyniku
poZatlu? W celu uzyskania odpowiedzi na to pytanie wytypowal drzewostany z
uwzglgdnieniem ich pochodzenia (naturalne lub sztuczne) oraz wieku drzewostanu przed
poZarcm (drzewostany mlode: 12-30 lat, drzewostany Sredniowiekowe: 56-76 lat i
drzewostany dojrzale: 1 06- 1 36 lat).

Do wyznaczonych cel6w pracy sformulowal nastgpuj4ce hipotezy badawcze:
- spos6b odnowienia lasu po poharze nie wywiera wplywu na strukturE drzewostanu,

roSlinno$d runa i mykoryzy oceniane 20 Iat po poharue;
- poiar calkowity lasu niweluje wplyw wieku spalonego drzewostanu na proces odtwaruanta

roSlinnoSci na siedlisku boru mieszanego Swiezego oceniane 20 \at po poaarze.

W ocenie recenzenta dziaNania badawcze zaplanowano z bardzo duaq starannoSci4 a

rch realizacja umoZliwila uzyskanie odpowiedzi na globalny cel rozprawy doktorskiej oraz
weryfikacjg postawionych hipotez badawcnJch, Podjgcie badan stanowi4cych tresi ocenianej
dysertacji jest uzasadniony zarowno zpoznawczego jak ipraktycznego punktu widzenia.

Praca (o objgtoSci I14 stron - 34 wiersze/stronE) sklada sig z 7 rozdzial6w, spisu
literatury (194 pozycji w tym 73 w jEzyku obcym glownie angielskim, 115 opublikowano w
XXI wieku - niestety w wielu przypadkach brak pelnych danych bibliograficznych) oruz



Zalqcznika (Wsp6lrzgdne geograficzne powierzchnibadawczych w ukladzie wsp6lrzgdnych
1992' Dokumentacji fotograficznej - 8 fotografii - szkoda, Le bez podania terminu ich
wykonania: fot 4, 6 7 i 8), 23 rycin (wykres6w oraz fragrnent6w map) i 26 tabel
zamreszczonych w tekScie rczpraw,niestety brak tabel wynikowych anahzstatystycznych,

Najwazniej sza czg56 rczpraw ti, rozdziaty: Wyniki i Dyskusja oraz Wnioski stanowtq
ponad 50Yo udziaLu w jej treSci. Uktad dysertacji jest typowy. Po kr.6tkim Wstgpie (3,5 strony)
z okreSleniem hipotez i celu pracy jest obszerny Przeglqd literatury (23 stron) z opisem:
sosny zwyczajnej, boru mieszanego Swiezego, proces6w zachodzqcych w ekosystemach
leSnych po po4arze, wybranych element6w struktury drzew i drzewostan6w, roSlinnoSci runa,
wlaSciwoSci roslin n)na otaz grzybow mykoryzowych. W rczdziale III przedstawiono Cel
pracy (I/2 strony) - wla6ciwy tytul to zdanrem recenzenta Hipotezy badawcze i cel pracy.
Rozdzial IV to Materiat i metoda (6 stron), kt6ry jasno przyporz4dkowuje wykonane
czynnoSci do prac: terenowych, laboratoryjnych i kameralnych z anahzami statystycznymi-
st4d fragmenty podrozdzial6w:5.2.4,5.2.5 i 5,2,6 zdaniem recenzenta powinny do tego
rozdzialu nalelec.

Wstgp ma wprowadzic czytelnika w problematykg pracy, wskazuj4c na stan wiedzy
dotyczqcy analizowanego problemu i znaczenia podjgtych badari oraz wynikajqcq z niego
potrzebg podjqtych badari, co w zasadniczej mierue znajduje sig w rozdziale przeglqd
literatury i Cele pracy' Autor w spos6b niezmiernie skrupulatny i rzetelny przedstawila w nim
stan wiedzy o wielu czynnikach, kt6re naleby uwzglgdnid ptowadzqc badanta w podjgtej
tematyce' PruegI4d ten oparto na ponad 100 pozycjach poprawnie dobranych i Sci6le
zwiqzanych z tematykq rczprary doktorskiej. Rozdzial ten jest bardzo dobrze napisany
chocia? zdatzall sig potknigcia stylistyczne (powtorzenia, rozpoczynanie zdanta od sk6tu -
szczeg6lowe uwagi zaznaczorto w egzemplarzu ocenianej pracy), Szkoda, ze: w opisie Sosna
zwyczajna wykorzystano w gl6wnej mrerze pozycjg Jaworski (1994) a nie poLniejsze
opracowania tego Autora lub monografig Biologia sosny zwyczajnej (1993), W podrozdziale
Procesy zachodzqce w ekosystemach leinych po poiarze Autor dyskutuje wplyw pozaru na
inne gatunki oruz wplyw huraganu, Wlaiciwoici roilin runa Avtor wlqczado dyskusji wyniki
badan z dtzewostan6w bukowych a w Grzyby mykoryzowe Autor przedstawia wyniki z
drzewostan6w brzozowych.

W rozdziale Material i metody Doktorant w spos6b syntetyczny przedstawta Teren
badari. Szkoda, ze Autor nie przedstawil w nim informacji jakie byly realizowane zabiegi
hodowlane, w jakim celu i z jakq intensywnoSci4 w zaLoaonychpowierzchniach badaw czych,
W4tpliwoS (, budzi r6wniez liczba powierzchni - Autor wskazuj e na zalo1enie 3 0 powie ruchnt
Tabela 1, podczas gdy na rycinie 2 jest ich 28. Szkoda r6wniea, Ze Doktorant nie przedstawil
informacji kto i jakim materialem sadzeniowym zalozyl badane uprawy i w jakim czasie. W
podtozdziale Metodyka badqri Doktorant przedstawil opis: metod pomiarowych, metod
laboratoryjnych oraz analiz statystycznych. Ten olbrzymi zweryfikowany materialbad,awczy
pozwolil Autorowi na dokonanie wielu anahz w oparciu o wla5ciwie dobrane wska2niki.
Przeprowadzony wyb6r i kryteria przyjgte przez Doktoranta s4 wlaSciwe a przejrzystoSi w
ocenie uzyskanych wynik6w bytaby wigksza gdyby prueprowadzone anahzy statysryczne
byly w pelni przedstawione (w formie zalqcznika wynikowego a nie tylko wartoSci p i F),
Szkoda, 2e Autor nie przedstawil w jakiej porze roku wykonywal poszczeg6lne badania, jak
wyliczytmrq2;szolc - fragment ten znajduje sig w czgsci wynikowej strona 44?,w oparciu o



jakie kryteria wybral 10 drzew przecigrnych, jak losowano galgzie do pomiaru ich grubosci,
jak obliczono wsp6lczynnik smuklosci, jak oceniono spalowanie orczjak wykon ano analyzE
PCA - czgsi tych opis6w znajduje sig w podro zdzialach: 5.2,4, 5.2,5 i 5.2.6?

W tozdziale Wyniki wyodrgbnil 3 podrozdziaty umieszczone w logicznej kolejno5ci:
Wptyw sposobu odnowienia i wieku drzewostanu przed pozarem na; wybrane cechy:
zagQszczenie drzew, ptzekr6i piersnicowy r miqhszoli drzewostanu, pierSnica, wysokoSi,
toczny przyrost wysokoSci, wsp6lczynnik smukloSci, przecigtna dlugoSi korony, grubo5i
galgzi, udzial drzew wg klasyfikacji biosocjalnej Krafta, udzial rczprcraczy, obradzanie
szyszek, udziaL drzew ospaiowanych; na roilinnoSt rrma;bogactwo gatunkowe oraz udzjal:
gatunk6w lesnych, gatunk6w typowych dla starych 1as6w, form zyciowych, strategii
zyciowych oraz roSlin wedlug liczb wskaznikowych Ellenberga; na mykoryzy.' liczebno$i i
strukturg gatunkow4, Bardzo dobrze przedstawiono wyniki badari oraz prz:eprowadzono ich
dyskusjg, Szkoda tylko, 2e Autor nie podj4l pr6by okre5lenia wsp6lczynnika korelacji
anahzowanych cech biometrycznych, W czgsci wynikowej trudno sig odniegi do wynik6w
przedstawionych na stronie 47, gdyz brak jest odniesienia sig do tabeli. ponadto zaggszczenie
wyniosto 4053 a nie okolo 4000 (tabela 2). W tabeli 15 brak gatunku sosna zwyczajna oraz
wyj aSnieni a co oznacza frekwencj a.

W rozdziale Dyskusja wynihfw w spos6b jasny i systematyczny dokonal oceny
uzyskanych wynik6w w poszczeg6lnych podrozdziaLach: procesy zachodzqce w
ekosystemach leSnych, wybrane elementy struktury drzew i drzewostan6w, obradzanie
szyszek, spalowanie drzew, roSlinnoSi tuna oraz grzyby mykoryzowe wskazuj4c na kluczowy
element wplywu wykonanych zabieg6w pielggnacyjnych na ujednolicenie warunk6w na
powierzchniach badaw czy ch,

Moim zdaniem zawarte w rozdziale Wnioski - kt6ry zdaniem recenzenta powinien
by(, zatytttlowany Podsumowanie i wnioski stwierdzenia s4 w pelni udokumentowane.

Rozprawa doktorska mgr inZ, Tomasza Paci pod wzglgdem edytorskim zostaLa
przygotowana w spos6b staranny a Autor posluguje sig w niej poprawnq polszczyzn4, Nie
ustrzegl sig jednak przed drobnymi blgdami jgzykowymi i interpunkcyjnymi, kt6re
zamieScilem w ocenianym egzemplarzu. Czasami pojawiaj4 niescislo6ci stylistyczne np
u?ycie zwrotu: "I takie wlaSnie warunki panowaly,..,,- strona g7.

Podsumowanie

UwaLam,2e cel pracy zostal zreahzowany a uzyskane,wyniki maj4 du1e znaczenie
praktyczne, Autor zrealizowal ambitny i rozbudowany programbadawczy, Wysoko oceniam
takze poziom merytoryczny zwiqzany z przygotowaniem warsztatubad,awezego, szczegolnie
w zakresie metod laboratoryjnych - analizy morfotyp6w grzybow mykoryzowy ch orcz
anahtycznym, opracowywaniem danych pomiarowych z ich weryfikaci4 oraz
przeprowadzone analizy statystyczne. Wymienione w recenzji uwagi s? propozycj4 do
dyskusji i nie podwazajl osi4gnigi Doktoranla. Oceniana praca jest wartosciowa z kilku
powod6w:

- tvykazanie, iz spos6b odnowienia lasu na siedlisku boru mieszanego Swre1ego orcz
wiek drzewostanu przed poharem oceniany 20 lal po jego wyst4pieniu istotnie
r62nicuje: budowg morfologicznq drzew - w drzewostanach pochodzenia naturalnego
- osi4gaj4 one wyzsze warfoSci: pier5nicy, wysokoSci, przyrostu wysokoS ci oraz



dlugoSci korony, a drzewa pochodzenia sztucznego wyksztal caj1 grubsze galEzie; nie
toznicujq dla: liczebnosci mykoryz otaz liczby morfotyp6w grzyb6w mykoryzowych,
wsp6lczyrurika smukio Scr onz udziatu drzew o cechach rczpieraczy - te ostatnie
Swiadczq o odpowiednim dostosowaniu zabiegow pielggnacyjnych, gl6wnie
czy szczeh p61ny ch do p otrzeb ho dowlanych lasu;

- wkazanie, rL drzewa rosn?ce w mtodnikach sosnowych pochodz enia sztucznego byly
w przeszloSci chgtniej spaiowane przezjelenie z powodu wczeSniejszego mniejszego
zaggszczenia dtzew, ulatwiaj4cego poruszanie sig jeleni w mlodnikach w
przeciwieristwie do b ar dzo g gstych drzewo stan6w p o cho d zenia naturalne go ;- wykazanie' iz spos6b odnowienia lasu i wiek drzewostanu przed po?arem, oceniane
dwadziescia lat po poharzeo nie r6znicuj4 struktury gatunkowej fitocenozy runa, a
warunki edafrczne i Swietlne okreslone za pomoc4 ekologicznych liczb
wskaZniko!\Ych w drzewostanach sosnowych pochodzenia naturalnego nie r6zni4 sig
istotnie od warunk6w panuj4cych w mlodnikach sosnowych odnowionych sztucznie
oraz dodatkowo w drzewostanach pocho dzenia naturalnego czgsciej wystgpuj4
gatunki roSlin runa typowe dla starych las6w;

- wykazanie, i2 zagEszczenie drzew w dwudziestoletnim drzewostanie sosnowym
oscylujQce w zakresie 2000-6000 sztuk na hektar, bgd4ce nastgpstwem wykonywania
obligatoryjnych zabieg6w hodowlanych (czyszczen p6anych), nie wplywa na
bogactwo gatunkowe roSlin runa, a w szczeg6lnoSci nie wplyw a na aktualny udzial.
roSlin o duzym stopniu Swiatloz4dnoSci;

- wykazanie, i2 naturalne i sztuczne odnowienie obszar6w lesnych zniszczonych przez
wielkoobszarowy pohar calkowity, na siedlisku boru mieszanego Swiezego w podobny
spos6b kreuje procesy odtwarzania ekosystemu leSnego, w nastgpstwie kt6rych
powstaly przyszloSciowe, w pelni wartoSciowe, obecnie dwudziestoletnie drzewostany
sosnowe. Oznacza to, 2e obydwa te sposoby powinny miee zagwarantowane trwate
miejsce w p6lnaturalnej koncepcji hodowli lasu stanowiEcej fundament
wsp6lczesne go, wielofunkcyj nego lesnictwa.
Rozprawa jest wykonanabardzo dobrze i stanowi oryginalne rczwi4zanie problemu

naukowego. Cechuje ja, duza dociekliwoSi i pasja badawcza. Autor wykazal siE wiedz4
teoretyczn4 atakhe umiejgtnoSci4 samodzielnego prowadzenia badari naukowych, Uzyskane
rezulraty wzbogacajq, wiedzg og6ln4 oraz zwiqzanq z tematem dysertacji i posiadaj4 duze
znaczenie ptaktyczne' Autor posiada znaczne doSwiadczenie badawcze, wyobraZnig,
otwartoSi na wsp6lpraca z wieloma naukowcami oraz zdolnoSi nieszablonowego mySlenia.
Cechy te tw6rczo wykorzystal w rcaltzacji pracy.

Stwierdzam, 2e przedstawiona praca ptzez mgr inz. Tomasza Pacig pt: ,(Wptyw
sposobu odnowienia lasu po poharze na procesy odtwa rzania ekosystemu leSnego"
odpowiada warunkom okreSlonym w art. 13 ust, 1 ustawy z dnia 14 marca2003r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym orqz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, z pLiniejszymi
zmianami, spelnia warunki rczptary doktorskiej i skladam wniosek o dopuszczenie iei
Autora do dalszych etap6w przewodu doktorskiego.
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