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w zwiqzku z postqpowaniem o nadanie tytutu naukowego profesora nauk le5nych

Wstep

W celu wykonania recenzji otrzymalem nastqpujqce dokumenty:

t. kopie dyplom6w potwierdzajacych nadanie stopni doktora i doktora habilitowanego,

2. autoreferatw jqzyku polskim,

3. autoreferat w jqzyku angielskim,

4. informacjq o osiqgniqciach i dorobku naukowyffi, w formie wykazu publikacji wraz z

punktacjq czasopism,

5. indeks cytowafi publikacji,

6. ankietq oceny osiqgniq6 naukowych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego.

Ocenq dorobku wykonatem ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem kryteri6w przedstawionych w

Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i

tytuf e naukowym w zakresie sztuki (Dz. U. z2016 r. pol.882, art.26l.

Dane og6lne

Dr hab. in2. Wojciech Grodzki, prof. nadzw. Instytutu Badawczego LeSnictwa, jest

absolwentem Wydziatu Le5nego Akademii Rolniczej w Krakowie. Dyplom magistra in2yniera

le6nictwa uzyskat w 1-984 r. na podstawie pracy z zakresu fitopatologii leSnej pt. ,,Badania nad

odwierzchotkowym zamieraniem pqd6w Pinus nigra Arn. na powierzchni testowej nr 1 (le5n.



Repecko) i nr 2 (le5n. Brynica)", napisanej pod kierunkiem prof. dr. Stanistawa Domariskiego.

W 1985 r. ukoticzyf Podyplomowe Studium Ochrony Przyrody im. Prof. Stefana

Myczkowskiego przy Wydziale Lefnym AR w Krakowie.

W 1996 r. uzyskal stopier{ naukowy doktora nauk le6nych na podstawie rozprawy pt.

,,Zmiany w wystepowaniu szkodnik6w wt6rnych Swierka w znieksztalconych ekosystemach

le6nych Sudet6w Zachodnich". Promotorem doktoratu byt prof. dr hab. Zenon Capecki.

Stopier6 naukowy doktora habilitowanego nauk le5nych uzyskat w 2008 r. na podstawie

dotychczasowego dorobku naukowego oraz rozprawy pt. ,,wykorzystanie putapek

feromonowych do monitoringu populacji kornika drukarza w wybranych parkach narodowych

w Karpatach".

Po ukofczeniu studi6w podjaf pracq w lnstytucie Badawczym Le6nictwa, w Takladzie

Gospodarki Le5nej Region6w G6rskich w Krakowie. Poczqtkowo na stanowisku sta2ysty, a

nastqpnie technologa w Pracowni Ochrony Las6w G6rskich. W 1996 r. zostaf zatrudniony na

stanowisku adiunkta, a w 1997 r. objql funkcjq kierownika Pracowni Ochrony Las6w G6rskich.

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego zostat zatrudniony w 2008 r. na

stanowisku docenta, a od 2010 r. pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2015

r. petni funkcjq kierownika Zakfadu Las6w G6rskich IBL w Krakowie.

Ocena osiqgniq6 naukowych

Dr hab. Wojciech Grodzki zajmowaf siq naukowo gt6wnie ekologiq populacji owad6w

wystqpujqcych w g6rskich drzewostanach, a szczeg6lnie kornika drukarza - lps typogrophus

(1.). Przy wyborze tematyki badaf i ich zakresu uwzglqdniat wa2ne aspekty praktyczne,

dotyczqce podstaw oraz metod ochrony drzewostan6w przed szkodliwymi gospodarczo

gatunkami owad6w.

Tematykq badaf mo2na podzieli6 na kilka zagadnie6, wyr62nionych przez kandydata do tytutu

profesora:

Problemy zwiqzane z masowym wystqpowaniem wskaZnicy modrzewianeczki

Zeiraphera griseono (Hb.) na Swierku pospolitym.

Uwarunkowania rozwoju gradacji kornika drukarza - Ips typogrophus (L.l w lasach

objqtych statusem ochronnym i w g6rskich drzewostanach gospodarczych.
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Wplyw czynnik6w Srodowiskowych na ksztattowanie siq ekologicznych zespof6w

owad6w podkorowych w drzewostanach Swierkowych.

Kornik zroslozqbnv - lps duplicotus (C. R.Sahl.), kornik modrzewiowiec - lps cembrae

(Heer) oraz inne nowe zagroienia drzewostan6w wy2ynnych i g6rskich.

Wykorzystanie technik geomatycznych w badaniach nad wystqpowaniem owad6w

powodujqcych zamieranie drzew na du2ych obszarach leSnych.

6. lnnowacyjne metody ochrony drzewostan6w 6wierkowych prze owadami

kambiofagicznymi.

Dotychczasowy dorobek naukowy dr. hab. Wojciecha Grodzkiego to miqdzy innymi 240

publikacji. W tym przed uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego opublikowat !4O, a po

uzyskaniu tego stopnia naukowego 1-00 prac. 096lna liczba publikacji po uzyskaniu habilitacji

zwiqkszyta siqoTI%.

Pubfikacje dr. hab. Wojciecha Grodzkiego mo2na podzielii na oryginalne prace tw6rcze, z

kt6rych 59 ukazaio siq w czasopismach uwzglqdnionych na li6cie punktacyjnej Ministerstwa

Nauki i Szkolnictwa Wy2szego, na prace kt6re ukazaly siq w materiatach z kongres6w,

konferencjiizjazd6w ( 3a w formie publikacji recenzowanych i 57 nierecenzowanych) oraz na

prace popularno-naukowe (68 artykut6w).

Oryginalne prace tw6rcze byty publikowane w czasopismach o zasiqgu krajowym i

miqdzynarodowym. Do czasopism o szczeg6lnie du2ym znaczeniu mo2na zaliczyt Globol

Change Biology, Remote Sensing of Environment, Ecology ond Society, PLoS One, Forest

Ecology ond Manogement, Journal of Applied Entomology, Journal of Pest Science, Annals of

Forest Science.

Obecnie warto6i dorobku naukowego okre5lana jest miqdzy innymi na podstawie punktacji

czasopism, w kt6rych ukazaly siq publikacje. Punktacjq Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa

Wy2szego byto objqtych 27 publikacji przed habilitacjq i 30 publikacji po habilitacji. Sredni

udzial dr. hab. Wojciecha Grodzkiego w tych pracach wynosit przed habilitacjq 74Yo, a po

habif itacji SLo/o.Wedlug punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy2szego suma punkt6w

prac opublikowanych przed uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego wynosila 179, a prac

opublikowanych po uzyskaniu habilitacji - 549, czyli po habilitacji byfa wiqksza o2O7%.
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Punktacjq lmpoct Factor posiadalo przed habilitacjq 9 publikacji, a po habilitacji 23 publikacje.

Sredni udzial kandydata do tytutu profesora w pracach wynosit przed habilitacjq 48%o, a po

habifitacji 3!%. Lqczna warto6i punktowa lmpact Foctor prac opublikowanych przed

habilitacjq i po habilitacji wynosila odpowiednio 5,464 oraz 28,8!2 punkt6w. Warto6d

punktowa lF publikacji, kt6re ukazaty siq po uzyskaniu habilitacji byla o 427% wiqksza od

warto6ci punktowej lF publikacji wcze6niejszych.

Zatem mo2na stwierdzi6, 2elqczna warto6i publikacji - okre6lana na podstawie dw6ch r62nych

system6w punktacji czasopism naukowych - byta znacznie wiqksza w przypadku prac

opublikowanych po habilitacji. Po habilitacji udzial dr. hab. Wojciecha Grodzkiego w realizacji

opublikowanych prac nieco zmalaf wskutek rozwoju wsp6tpracy z licznymi naukowcami.

O warto5ci dorobku pracownika naukowego Swiadczy r6wnie2 liczba powolywari siq na jego

prace przez innych naukowc6w w ich publikacjach naukowych. Wedtug Web of Science prace

dr. hab. Wojciecha Grodzkiego, opublikowane przed habilitacjq, byty cytowane w znaczqcych

czasopismach naukowych 172 razy. Prace kt6re ukazaty siq po habilitacji byfy cytowane 188

razy.Lqczna liczba cytowa6, bez autocytowafi, byta bardzo du2ai wynosila 339. Cytowania

dotyczyfy 24 publikacji kandydata do tytulu profesora. Du2a liczba cytowari Swiadczy o

znajomo6ci i docenianiu prac dr. hab. Wojciecha Grodzkiego przez specjalist6w krajowych i

zagranicznych.

Wskalnik Hirscha, uwzglqdniajqcy zar6wno liczbq publikacji jak i liczbq ich cytowa6, wynosit

wedlug Web of Science LL, a wedtug Scopus 13. Sq to wartoSci stosunkowo du2e w specjalno6ci

naukowej reprezentowanej przezdr. hab. Wojciecha Grodzkiego, a dotyczqcej ochrony lasu

przed gatunkami owad6w lokalnie wyrzqdzajqcych szkody w lasach europejskich.

O wysokiej pozycji naukowej kandydata do tytutu profesora Swiadczq wykonane przez niego

liczne recenzje artykut6w w czasopismach o zasiqgu miqdzynarodowym. Szczeg6lnie istotne

dla pozytywnej oceny kandydata byto wykonanie 25 recenzji dla L7 czasopism posiadajacych

lmpoct Foctor. Poza tym recenzowal artykuty dla okoto 20 innych czasopism naukowych.

Dr hab. Wojciech Grodzkijest redaktorem naczelnym czasopisma,,LeSne Prace Badawcze"

Jest cztonkiem rady naukowej czasopisma ,,Pieniny - Przyroda i Cztowiek" oraz jest

cztonkiem komitetu redakcyjnego czasopisma,,Folia Forestalia Polonica ser. A Forestry". W
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latach 2Ot1'-20I3 byt cztonkiem komitetu redakcyjnego zagranicznego czasopisma ,,Lesnicky

dasopis - Forestry Journal.

Ocena doSwiadczenia w kierowaniu zespolami badawczymi

Dr hab. Wojciech Grodzki dwukrotnie kierowal zespotami badawczymi realizujqcymi projekty

finansowane w drodze konkurs6w miqdzynarodowych i jednym zespotem realizujqcym

projekt w drodze konkursu krajowego.

Projekty miqdzynarodowe:

a/ EFORWOOD - Tools for Sustainability lmpact Assessment of the Forestry-Wood Chain; G.

Program Ramowy UE, kontrakt nr 5L8128 (2005-2008 r.), 38 partner6w z 2L kraj6w.

Koordynator prac zespotu polskiego z lBL, czlonekGeneralAssembly projektu.

b/ BACCARA - Biodiversity And Climate Change, a Risk Analisis, 7. Program Ramowy UE,

kontrakt nr 226299, 16 partner6w z 9 kraj6w (2O09-2Ot2 r.). Koordynator prac zespolu

pofskiego z lBL, czlonek General Assembly projektu.

Projekt krajowy:

a/ Cechy drzewostan6w i populacji kornika drukarza lps typographus (1.)jako podstawa oceny

jego potencjalu gradacyjnego w Swierczynach g6rskich. Projekt nr NN309 427838 finansowany

przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy2szego/ NCN (2OLO-20L3 r.), kierownik projektu.

Poza tym dziewiq6 razy kierowal zespotami badawczymi realizujqc tematy badawcze zlecone

przez przedsiqbiorstwo Pa6stwowe Gospodarstwo LeSne - Lasy Paf stwowe lub przez dyrekcje

park6w narodowych.

7 powy2szego wynika, 2e dr hab. Wojciech Grodzi posiada do6wiadczenie w kierowaniu

zespotami badawczymi, zarSwno miqdzynarodowymi jak i krajowymi.

Wsp6lpraca m iqdzynarodowa



Dr hab. Wojciech Grodzki odbyt trzy sta2e zagraniczne: we Francji - w lnstitut National de la

Recherche Agronomigue (2 miesiqce) i dwukrotnie w Belgii - w Uniwersytecie Katolickim w

Louvain-la-Neuve (2 tygodnie) oraz w Universit6 Libre de Bruxelles (3 tygodnie).

W latach 1998-2000 uczestniczyt we wsp6fpracy naukowej miqdzy Polskq a Francjq w ramach

programu POLONIUM, wsp6tpracujqc z lnstitut de la Recherche Agronomigue w Francji.

W latach 1998-2000 uczestniczyt w badaniach realizowanych przez miqdzynarodowy zesp6f

naukowc6w zCzech, Polski, Rumunii, Stowacji, Ukrainy i USA, w ramach projektu pt.,,Effect

of Forest Health on Biodiversity with Emphasis on air Pollution in the Carpathian Mountains".

Byt koordynatorem badari nad dynamikq populacji kornika drukarza w Karpatach.

W latach L998-2002 uczestniczyf w realizacji projektu o nazwie Akcja Cost E1-6,, Bark and wood

boring insects in living trees - BAWBILT", w kt6rym brafy udziat instytucje naukowe z24krajow

europejskich. Pefnit w nim funkcjq czfonka Komitetu Zarzqdzajqcego Akcji.

W latach 1998-2001 uczestniczyl w realizacji projektu ,,lntegrated risk assessment and new

pest management technology in ecosystems affected by forest decline and bark beetle

outbreaks - TATRY" w ramach 4. Programu Ramowego UE, w kt6rym braty udziat jednostki

naukowe z Austrii, Czech, Francji, Polski, Stowacji, Szwecji, Wqgier.

W ramach 5. Programu Ramowego UE uczestniczyt w realizacji projektu PROFOREST

,,Protection of Forest Resources in Central Europe" koordynujqc wykonywanie sze5ciu zada(t

badawczych.

W ramach 6. Programu Ramowego UE uczestniczyt w realizacji projektu ,,EFORWOOD - Tools

for Sustainability lmpact Assessment of the Forestry-Wood Chain" w kt6rym braio udzial 38

instytucji z 21 pafstw.

W ramach 7. Programu ramowego UE uczestniczyt w projekcie ,,BACCARA - Biodiversity And

Climate Change, A Risk Analysis" w kt6rym brato udziat 16 instytu i1i z 9 paf stw.

Dr hab. Wojciech Grodzki wielokrotnie wygtaszat referaty na miqdzynarodowych

konferencjach naukowych w kraju i za granicq. Zorganizowat w Polsce w latach 2OO9,2OOO,

2OO2 trzy m iqdzyna rodowe konferencje n a u kowe.



Brat udziat w miqdzynarodowym panelu ekspert6w: European Forest Risk Facility FRISK-GO,

201,4 Arcachon, Bordeaux (Francja).

Jest czlonkiem International Union of Forest Research Organizations (IUFRO), gdzie od 1998 r.

petni funkcjq zastepcy koordynatora grupy 7.03.10.

Byt recenzentem w 1-2 miqdzynarodowych projektach badawczych.

Podsumowujqc ten rozdzial mo2na stwierdzii, 2e dr hab. Wojciech Grodzki byl zaangailowany

we wsp6fpracq miqdzynarodowq w stopniu ponadprzeciqtnym.

Ksztalcenie kadr naukowych

Do5wiadczenie i wiedza zdobyte przez dr. hab. Wojciecha Grodzkiego pozwolity mu na

podjqcie zadaf zwiqzanych z ksztafceniem kadr naukowych.

Jest promotorem jednego przewody doktorskiego, kt6ry zostat pomy6lnie zakohczony w 2OI7

r. nadaniem stopnia naukowego doktora przez Radq Naukowq Instytutu Badawczego

Le6nictwa w Sqkocinie Starym. Poza tym jest promotorem w trzech otwartych przewodach

doktorskich. Doktoranci podjqli zainicjowanEprzez dr. hab, Wojciecha Grodzkiego tematykq

badawczq co jest jednym z dowod6w na znaczenie jego pracy naukowej dla rozwoju nauki.

Dwukrotnie byt recenzentem w przewodach na stopief naukowy doktora habilitowanego i

piqciokrotnie w przewodach na stopieri doktora.

Ocena wsp6lpracy z otoczeniem spolecznym igospodarczym

Dr hab. Wojciech Grodzki jest przewodniczEcym Rady Naukowej Pieniriskiego Parku

Narodowego oraz rad naukowych Tatrzariskiego Parku Narodowego i Parku Narodowego G6r

Stofowych. Jest tak2e cztonkiem Rady Naukowo-Spotecznej LeSnego Kompleksu Promocyjnego

,,Lasy Bieszczadzkie".

Wielokrotnie byl czfonkiem zespot6w eksperckich ds. postqpowania w drzewostanach

zagro2onych przez szkodniki wt6rne. Opracowat kilka ekspertyz na ten temat.



Wdro2yt w Lasach Pafistwowych procedure oceny stopnia zasiedlenia drzewostan 6w przez

owady kambiofagiczne - na podstawie wskaZnika wzglqdnej liczebno5ci usychajqcych drzew

zasiedlonych przez te owady (wskaZnik NPC). Wdro2yt r6wnie2 procedurq postqpowania

ochronnego w odnowieniach jodtowych opanowanych przez raka jodfy.

Dwukrotnie prowadzit badania rejestracyjne dla potrzeb wdro2enia technicznych Srodk6w

och ron nych przez fi rmq BASF.

Jest autorem 22 publikacji popularyzujqcych wiedzq naukowq w w$r6d pracownik6w

leSnictwa.

Podsumowanie oceny

Dr hab' Wojciech Grodzki posiada znaczEcy dorobek naukowy w postaci licznych i bardzo

wartoiciowych publikacji. Uzyskaf autorytet krajowy oraz miqdzynarodowy jako wybitny

znawca przedmiotu. Ma istotny wpfyw na stan wiedzy oraz kierunki badari nad

kambiofagicznymi owadami drzewostan6w g6rskich w Europie.

Dr hab. Wojciech Grodzki wsp6tpracuje z wielom azagranicznymi instytucjami naukowymi. Ma

do6wiadczenie w kierowaniu zespotami naukowymi, zar6wno krajowymi jak i

miqdzynarodowymi.

Wnosi r6wnie2 istotny wktad do rozwoju kadr naukowych poprzez promotorstwo w

przewodach doktorskich oraz recenzowanie prac na stopief naukowy.

Ma istotne osiqgnigcia w popularyzacji wiedzy oraz we wdra2aniu osiqgniq6 naukowych do

pra ktyki gospod a rczej.

Reasumujqc stwierdzam,2e dr hab. Wojciech Grodzki spetnia wszystkie wymagania stawiane

kandydatom do tytufu profesora, wymienione w Ustawie z dnia 14 marca 2OO3 r. o stopniach

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki (Dz. U. z

201-6 r. poz. 882, art.26l.


