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R ECENZJA
rozprawy doktorskiej Pana mgr. inz. Jaroslawa Staniaszka pt.:
„Czasowe i przestrzenne zroznicowanie wzrostu wysokosci sosny zwyczajnej w Polsce",
wykonanej w Zakladzie Biometrii i Produkcyjnosci Lasu,
Wydzialu Lesnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Koll^taja w Krakowie,
pod kierunkiem Pana prof. dr. hab. inz. Jaroslawa Sochy
Podstawa wykonania recenzji: powolanie na recenzenta przez Rad^ Wydzialu Lesnego
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Koll^taja w Krakowie (Uchwala nr 90/2018 z dnia 4.
lipca 2018 r.), Wniosek Dziekana Wydzialu Lesnego Pana prof, dra hab. inz. Marcina
Pietrzykowskiego z dnia 18.07.2018 r. (DZP 291/334/2018).
Ocena ogolna
Badania nad czasowym i przestrzennym zroznicowaniem wzrostu drzew i
drzewostanow maJ4 bardzo wazne znaczenie w aspekcie przyrodniczym, ekonomicznym i
spolecznym. Poznanie trendow wzrostu jest niezb^dne dla planowania urz^dzeniowego i
optymalnego wykorzystania mozliwosci produkcyjnych siedlisk, dzi^ki czemu b^dzie mozna
podejmowac racjonalne decyzje hodowlane.
Pan mgr inz. Jaroslaw Staniaszek podj^l si? zrealizowania w rozprawie doktorskiej
ambitnego zadania dotycz^cego analizy trendow wzrostowych glownego gatunku
lasotworczego Polski - sosny zwyczajnej {Pinus sylvestris L.). Podstawowym celem badah
bylo okreslenie czasowego i przestrzennego zroznicowania wzrostu wysokosci i opracowanie
modeli bonitacyjnych. Znajomosc dynamiki zmian wysokosci jest konieczna do wyznaczenia
wskaznikow bonitacyjnych, co z kolei umozliwia docelowo zbudowanie modelu wzrostu
drzewostanu. Przy konstruowaniu modelu wysokosc jest jedn^ z najwazniejszych
charakterystyk, pozwala ustalic w ramach bonitacji: tempo wzrostu i przyrostu wysokosci
oraz jako cecha funkcyjna ~ mi^zszosc i jej przyrost, a fmalnie sumaryczn^ produkcj?
drzewostanu - charakterystyki mozliwosci produkcyjnych siedlisk lesnych..
Rozprawa liczy l^cznie 108 stron, zawarto w niej 13 tabel i 73 ryciny. Literatura
obejmuje 126 pozycji, w tym: 60 (48%) w j^zyku polskim, 61 (48%) w j^zyku angielskim, 4
(3%) w j^zyku niemieckim i 1 (1%) w jezyku czeskim. Tresc rozprawy zawarto w 6
rozdzialach, z ktorych trzy podzielono na jednostki strukturalne nizszego rz^du. Poszczegolne
rozdzialy maj^ nast^puj^ce nazwy i zawieraj^ wyrazony w procentach udzial tresci; Wst^p 2% , Wzrosi M'ysokosci drzew i drzewostamm oraz jego zmiennosc w swiede badan - 12%,
Material badawczy i metodyka badan - 15%, Wyniki - 39%, Dyskusja - 10%, Podsumowanie

1

MynikoM' i wnioski - 3% oraz Literatura obejmuje 9%. Pomimo, ze od strony formalnej
mozna byloby w rozdziale Wstfp dodac „cel i zahes pracy lub wyodr^bnic jako kolejny
rozdzial, to jednak jest on wraz z hipotezy badawczc| tak skonkretyzowany i w takiej formie
moze znalezc si? na koncu pierwszego rozdzialu. Poza tym przyj?ty podzial na rozdzialy oraz
ich proporcje tresciowe s^ wlasciwe dla charakteru pracy i odpowiadaj^ wymogom
stawianym rozprawom naukowym.
Ocena szczegolowa
We Wst§pie Doktorant krotko przedstawil przyrodnicze i gospodarcze znaczenie sosny
zwyczajnej w Polsce. Podkresla jej szerokie zdolnosci adaptacyjne, co wplywa na duz^
zmiennosc tego gatunku (rasy, klimatypy, formy). Nast^pnie opisuje wybrane badania
dotycz^ce czasowego i przestrzennego zroznicowania wzrostu wysokosci sosny, by w
zakohczeniu precyzyjnie sformulowac eel pracy: ,,zbadame trendow wzrostoMych sosny
zwyczajnej M> Polsce oraz oki'eslenie zw'iqzku przestrzennego zroznicowania M'zrostu
^wysokosci z warunkami siedliskoMymi". Stawia takze hipotez? badawcz^: ,,M>e M'zroscie
Mysokosci sosny zwyczajnej w Polsce Myst§puje dlugooh'esowy trend polegajqcy na
zwi§kszeniu tempa wzrostu wysokosci", problem bardzo aktualny - potwierdzony m.in.
wynikami Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu (WISL).
Rozdzial drugi (Wzrost -wysokosci drzeM> i drzcM'ostanow oraz jego zmiennosc w
SM'ietle badan) podzielony jest na cztery podrozdzialy. W pierwszym {Ogolne praM'idlowosci
we wzroscie Mysokosci drzew i drzewostanoMJ Autor omawia proces wzrostu w sezonie
wegetacyjnym oraz w fazach: juwenilnej, p?dzenia i senilnej. Analizuje takze wiek kulminacji
biez^cego przyrostu wysokosci (PB) na podstawie badan kilku autorow. Reasumuj^c, wiek
ten zawiera si? w szerokim przedziale od 9 do 29 lat. Dlatego proponuj? skomentowac ten
fakt zroznicowania wieku kulminacji PB, wynikaj^cego nie tylko ze wzgl?du na roznice
terytorialne, ale takze z powodu na przyj?t4 metodyk? badawcz^: analiza strzaly - dodatkowo
powi^zana z wiekiem materialu badawczego, b?dzie mniej dokladna niz bezwzgl?dna
lokalizacja okolkow dla mlodych drzew (do 30 lat). Potwierdzaj^ to badania recenzenta w tej
materii. W drugim podrozdziale {Wplyw roznorodnych czynnikow na przebieg wzrostu
Mysokosci drzcM') Doktorant opisal wplyw czynnikow abiotycznych, biotycznych i
antropogenicznych na dynamik? tempa wzrostu wysokosci. Wyroznia determinanty maj^ce
wplyw dlugookresowy i krotkotrwaly. Dlatego nalezy tutaj doprecyzowac "czynniki
meteorologiczne", ksztaltuj^ce pogod? w danym miejscu i czasie, w kontekscie „element6w
klimatycznych" jako ogol zjawisk pogodowych na danym obszarze w okresie wieloletnim
(przynajmniej 30 lat). Podrozdzial trzeci (Trendy w ksztaltowaniu si§ M'zrostu Mysokosci
drzeM'ostanow M' Europie i na sM'iecie) traktuje o czasowym zroznicowaniem wzrostu drzew i
drzewostanow, glownie na podstawie badah europejskich i amerykahskich. W wielu
przypadkach wskazano na wzmozony w ostatnich kilkudziesi?ciu latach przyrost wysokosci
roznych gatunkow drzew, jako hipotez? przywolywano najcz?sciej wplyw: globalne
ocieplenie klimatu (wzmozona koncentracja CO2) - wydluzenie okresu wegetacyjnego i
depozycje atmosferyczne (wzrost st?zenia azotu). W podrozdziale czwartym (ModeloM'anie
M'zrostu Mysokosci drzeM> i drzeM'ostanchv M' swietle badan) przedstawiono ewolucyjny rozwoj
modeli wzrostu, bazuj^cych na klasach bonitacji i wskaznikach bonitacyjnych, na swiecie i w
Polsce.
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Rozdzial: Material badaM'czy i metodyka badan. podzielony na cztery podrozdzialy,
opracowano precyzyjnie i przejrzyscie. W pierwszym podrozdziale (Charakterystyka i
metodyka zbioru materialu badaM'czego) Autor opisal sposob uzyskania materialu
empirycznego. Pewn^ w^tpliwosc recenzenta budzi fakt bazowania tylko na jednym drzewie
probnym dla powierzchni badawczej. Wybrane, wedlug wyznaczonych wymiarow dla
sredniej wysokosci gornej (DIOO-HIOO), moze jednak wykazywac niereprezentatywny dla
danego drzewostanu przebieg tempa wzrostu wysokosci. Opieraj^c si? na losowosci zdarzen,
reprezentatywnosc wzmocnilby wybor dwoch drzew wedlug rozwi^zah proponowanych przez
statystyk? opisow^. Opiniuj^cy jest jednak swiadomy znacznego, w tym przypadku,
zwi?kszenia pracochlonnosci programu badawczego. W podrozdziale drugim (Metodyka prac
terenoMych i laboratoryjnych) Doktorant bardzo detalicznie przedstawil badania terenowe i
kamaeralne. Dlatego proponuj?, szczegolnie w pierwszej cz?sci tego podrozdzialu, pewn^
redukcj? tresci, ktorej znacznie zostalo wyjasnione we wczesniejszych fragmentach tekstu
. (zaznaczono w elektronicznej wersji dysertacji). Nasuwa si? uwaga odnosnie metodyki prac
terenowych, dotycz^ca okreslenia dlugosci polozenia od wierzcholka tylko 10-ciu okolkow.
Dysponuj^c tak cennym materialem jakim s^ drzewa probne, wskazane jest maksymalne
pozyskanie danych empirycznych. Jak juz podkreslalem w komentarzu dla rozdzialu
drugiego, znajomosc polozenia jak najwi?kszej liczby okolkow ma kapitalne znaczenie przy
analizie wzrostu wysokosci drzew. Na etapie prac laboratoryjnych Autor informuje:
,,okreslono liczb§ sloi na h'qzku z wysokosci 0,0, ktorq uznano za rcmmq wiekowi drzcM'a",
wnioskuj? o przyj?ciu tego uproszczonego rozwi^zania ze wzgl?du na wymogi programu
badawczego. Nalezy jednak ten fakt skomentowac, ze tak ustalony wiek jest obarczony
pewnym bl?dem, ktorego wielkosc jest uzalezniona od wysokosci miejsca sci?cia drzewa. Dla
okreslenia wieku bezwzgl?dnego zalecane jest dodanie szacunkowej liczby lat do osi4gni?cia
przekroju podstawy drzewa. W podrozdziale trzecim (Sposob oh-eslenia warunkow
siedliskoMych) omowiono kategoryzacj? warunkow siedliskowych opart^ na: typach
siedliskowych lasu (TSL) - w rozbiciu na zyznosc oraz wilgotnosc gleby, podtypach gleby,
jednostkach podloza geologicznego/gleb, szerokosci i dlugosci geograficznej, warunkach
klimatycznych. W podrozdziale czwartym (Metodyka analizy danych) podzielonym na
jednostki strukturalne nizszego rz?du, Doktorant wykazal si? dojrzalosci^ przy doborze
adekwatnego warsztatu matematyczno-statystycznego do opracowania krzywych wzrostu
wysokosci i modeli bonitacyjnych dla calego materialu empirycznego i poszczegolnych krain
przyrodniczo-lesnych. Godne podkreslenia jest wykorzystanie 36 uogolnionych modeli
addytywnych do analizy zmiennych objasniaj^cych uj?tych w 4 grupach: dendrometryczne,
glebowo-siedliskowe, geograficzne i bioklimatyczne, na ksztaltowanie si? parametru
siedliskowego (SI). Ponadto przeanalizowano wartosci resztowe modelu oraz ksztaltowanie
si? reszt cz^stkowych w zaleznosci od wielkosci poszczegolnych zmiennych. Analogiczne
rozwi^zania zastosowano do analizy 5- (ZH5) i 10- (ZHIO) letniego przyrostu biez^cego
wysokosci.
Najobszerniejszy jest rozdzial Wyniki, w ktorym wyodr?bniono dwa podrozdzialy,
podzielone z kolei na trzy jednostki nizszego rz?du. Zalet^ interpretacyjn^ tej cz?sci pracy
jest pogl^dowe przedstawienia wynikow na dobrze przy goto wanych pod wzgl?dem
graficznym seriach rycin i w transparentnych tabelach. Mimo wielosci danych liczbowych i
licznych wyki-esow nie sprawia to problemow odbiorcy, albowiem uklad prezentowanych
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rezultatow odpowiada strukturze przedstawionej w poprzednim rozdziale metodyki. Autor
prezentuje statystyki opisowe dla podstawowych cech dendrometrycznych, zroznicowanie
krzywych wzrostu wysokosci i modeli bonitacyjnych oraz rozklad wartosci resztowych
wysokosci dla calego zakresu danych i w ramach krain przyrodniczo-lesnych (ze wzgledu na
relatywnie malo reprezentatywny material empiryczny dla obszarow gorskich pol^czono
krainy V l l i V l l I ) . Recenzent moze potwierdzic zgodnosc zaleznosci uzyskanych przez
Doktoranta dla 111 krainy przyrodniczo-lesnej (Wielkopolsko-Pomorskiej) na podstawie
analogicznych relacji dla wysokosci gornej (HI00) ustalonych w ramach opracowanego
lokalnego bonitacyjnego modelu wzrostu niepiel?gnowanych drzewostanow sosnowych
(PINUS). Autor porownal takze wskaznik bonitacyjny (SI) wyliczony na bazie modelu
bonitacyjnego dla poszczegolnych krain przyrodniczo-lesnych. Powyzszq analiz?
przeprowadzil z zastosowaniem wlasciwej procedury statystycznej (test Shapiro-Wilka, test
Kruskala-Wallisa; p<0,05). W tej cz?sci prezentacji wynikow s^ zamieszczone elementy
metodyki, pomimo precyzyjnego i przejrzystego opracowania rozdzialu dotycz^cego tej
materii. Recenzent przyjmuje jednak, ze ze wzgledu na charakter pracy bylo to trudne do
wyeliminowania. Analogiczne zaleznosci dotycz^ce trendu wzrostu wysokosci uzyskal
Doktorant dla przyrostow ZH5 i ZHIO, dzi?ki czemu pozytywnie zweryfikowano relacje
dotycz^ce tempa wzrostu wysokosci. Pewnym mankamentem tej cz?sci opracowania jest
komentowanie wynikow uzyskanych w poszczegolnych podrozdzialach z klauzul^
potwierdzenia hipotezy badawczej, co powinno bye zarezerwowane dla rozdzialow: Dyskusja
oraz Podsumowanie wynikow i wnioski.
Rozdzial pi^ty obejmuj^cy Dyskusje Mynikow jest bardzo mocn^ cz^sci^ pracy.
Doktorant potwierdzil swoj^ dojrzalosc naukow^ i znajomosc publikacji z zakresu
realizowanej tematyki badawczej. Dzi?ki temu umiej?tnie skonfrontowal wlasne osiqgni^cia z
wynikami uzyskanymi przez innych autorow. W wyniku przeprowadzonych analiz ustalono,
ze przebieg wzrostu wysokosci sosny zwyczajnej w Polsce jest zroznicowany w aspekcie
czasowom i przestrzermym. Wskazuje na to odmienny przebieg krzywych wzrostu i przyrostu
biez^cego wysokosci dla poszczegolnych klas wieku oraz zroznicowanie wskaznika
bonitacyjnego. Stwierdzony silny zwi^zek wskaznika bonitacji z wiekiem drzewostanow, po
wyl^czeniu wplywu warunkow siedliskowych, wskazuje jednoznacznie na zwi?kszanie
produkcyjnosci siedlisk z czasem i wyjasnia obserwowane roznice w dynamice przyrostu
drzewostanow w roznym wieku (najwieksza dynamika wzrostu w przypadku drzewostanow
najmlodszych, naj mniej sza u drzewostanow najstarszych). W przypadku zroznicowania
przestrzennego dla poszczegolnych krain przyrodniczo-lesnych, obserwowano zarowno w
przypadku danych uzyskanych z analiz strzal, jak i opracowanego na ich podstawie modelu
bonitacyjnego, najwi?kszy wskaznik bonitacyjny dla 1 krainy, a najmniejszy dla IV.
Recenzent potwierdza zgodnosc zaleznosci ustalonych przez Autora na podstawie III krainy
przyrodniczo-lesnej (Wielkopolsko-Pomorskiej) ze wzgledu na uzyskanie analogicznych
relacji dla najwi^kszej dynamiki wzrostu wysokosci w przypadku mlodych drzewostanow,
porownywalnego ukladu krzywych bonitacyjnych i wskaznika bonitacyjnego, ustalonych w
ramach modelu PINUS. Wyniki przeprowadzonych badah wskazuje rowniez na zwi^kszenie
dynamiki wzrostu wysokosci sosny zwj'czajnej w Polsce w ostatnich kilkudziesi^ciu latach,
jest to zbiezne z rezultatami uzyskanymi przez recenzenta na terenie Nadlesnictwa
Doswiadczalnego Zielonka, gdzie ten trend obserwuje si? od polowy lat dziewi^cdziesi^tych
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ubiegfego wieku i jest takze powi^zanj'ch ze zdecydowanym obnizeniem poziomu imisji
siarkowych. Uzyskane rezultaty odnosnie przyrostu biez^cego wysokosci wskazuje na
mozliwosc W}'korzystania ZHIO jako miary aktualnej produkcyjnosci siedliska, co jest wazne
w kontekscie powszechnie obecnie prowadzonych zabiegow piel?gnacyjnych w jednym
nawrocie w 10 latach. Ustalono takze optimum termiczne i pluwialne dla wzrostu wysokosci
sosny przy sredniej rocznej temperaturze okolo 7,5° i sumarycznym rocznym opadzie
atmosferycznym okolo 670 mm.
W ostatnim rozdziale: Podsumcm'anie MynikoM' i wnioski Autor przedstawil osiem
skonkretyzowanych wnioskow, w cz?sci o charakterze aplikacyjnym.
one uzasadnione
merytorycznie i metodycznie. Dowodz^ zrealizowania postawionego celu i reasumpcji
hipotezy badawczej.
Podczas czytania pracy recenzent dostrzegl pewne niescislosci o charakterze
logicznym, technicznym i edytorskim, ktorych uwzgl?dnienie przy przygotowywaniu
rozprawy do druku, pozwoli istotnie poprawic jej jakosc. Ich szczegolowe wskazania
znajduJ4 si? w elektronicznej wersji dysertacji. Wymienione uwagi nie obnizaj^ wartosci
merytorycznej przedstawionej rozprawy doktorskiej.
Podsumowanie i wniosek koricowy
Prac? doktorsk^ Pana mgr. inz. Jaroslawa Staniaszka, pomimo wymienionych powyzej
uwag w cz?sci o charakterze dyskusyjnym, oceniam bardzo pozytywnie. Jest ona dojrzalym
opracowaniem naukowym. Doktorant wykorzystal bogaty material empiryczny, odpowiednio
dobrany pod wzgl?dem zalozeh badah. Zastosowal nowoczesn^ metodyk? badawcz^ oraz
adekwatne procedury i analizy matematyczno-statystyczne, dzi?ki czemu zrealizowal eel
pracy oraz pozytywnie zweryfikowal hipotez? robocz^. Na podstawie uzyskanych wynikow
wysun^l skonkretyzowane wnioski, w cz?sci o znaczeniu aplikacyjnym. Recenzent wyraza
pogl^d o pelnej swiadomosci Autora , ze opracowane modele bonitacyjne s^ waznym, ale
pierwszym etapem w kontekscie wieloetapowego zbudowania modelu wzrostu drzewostanu,
ktory b?dzie mial kapitalne znaczenie dla zarz^dzania zasobami lesnymi i prowadzenia
racjonalnej gospodarki lesnej.
W mojej ocenie recenzowana praca spetnia wymogi stawiane rozprawom
doktorskim, okreslone w ustawie z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017 poz. 1789).
Wnioskuj^ do Wysokiej Rady Wydzialu Lesnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
KoHqtaja w Krakowie o przyj?cie dysertacji i dopuszczenie Pana mgr. inz. Jaroslawa
Staniaszka do dalszych etapow przewodu doktorskiego.
Jednoczesnie ze wzglfdu na znacz^cy wklad Autora w zagadnienie modelowania
wzrostu drzewostanow wnioskuj § o wyroznienie przedmiotowej rozprawy doktorskiej
odpowiedniq nagrodq naukow^.
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