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Recenzja rozprawy doktorskiej Pana mgra inż. Norberta Szymańskiego 

pt. „Wpływ warunków klimatycznych na reakcje przyrostowe modrzewi  

z Ogólnopolskiego Doświadczenia Proweniencyjnego 1967” 

wykonanej na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
pod kierunkiem promotora dr. hab. inż. Sławomira Wilczyńskiego 

 

recenzja została wykonana na podstawie prośby Prodziekana ds. Nauki i Rozwoju Wydziału 
Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,  

prof. dr. hab. inż. Jarosława Sochy z dnia 14 maja 2019 r. 
 

Uwagi ogólne 

Populacje drzew leśnych z reguły przystosowane są do warunków środowiskowych, w 
których bytują, a ich cechy, w pewnym stopniu utrwalone genetycznie, podlegają też 
wpływowi środowiska. Czynnikami środowiska silnie oddziałującymi na wzrost i przyrost 
drzew są elementy klimatu. Sezonowe i międzyroczne zmiany przebiegu temperatur 
powietrza i opadów atmosferycznych w znacznym stopniu modyfikują przyrost radialny 
drzew. Umiejętnie przeprowadzone badania dendroklimatyczne, polegające na analizie 
związków między przyrostem radialnym drzew a czynnikami klimatycznymi, pozwalają 
odpowiedzieć na wiele pytań związanych ze zdolnością przystosowawczą drzew, szczególnie 
w obliczu obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu. Badania takie z reguły 
prowadzone są in situ, gdzie czynniki środowiskowe i genetyczne nakładają się na siebie. 
Jedynie w badaniach proweniencyjnych, w których zróżnicowany materiał genetyczny (np. 
populacje drzew) porównywany jest w wyrównanych warunkach środowiskowych, możliwa 
jest analiza obu tych źródeł zmienności. Dzięki poznaniu stopnia zróżnicowania wrażliwości 
klimatycznej przyrostów radialnych populacji drzew możemy wnioskować o ich reakcji na 
elementy klimatu, a w konsekwencji o zdolnościach przystosowawczych w skali populacji i 
gatunku. Oceniana praca doktorska wpisuje się w nurt badań nad zmiennością genetyczną 
drzew leśnych wzbogacając je o analizę wrażliwości klimatycznej przyrostów radialnych 
populacji modrzewia europejskiego w serii doświadczeń proweniencyjnych tego gatunku.  
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Ocena formalna i stylistyczna 

Przedstawiona do recenzji praca jest monografią w formacie typowym dla rozpraw 
doktorskich – składa się z dziewięciu głównych rozdziałów, zawiera 37 rycin i 3 tabele, jest 
opatrzona spisem literatury obejmującym 152 pozycje, z których dwóch nie zacytowano w 
tekście (Messer 1956; Wilczyński i in. 2001) oraz streszczeniem w języku polskim i 
angielskim. Całość zajmuje objętość 101 stron.  

Tytuł pracy jest nieco mylący, ponieważ badano wpływ warunków klimatycznych 
wyłącznie na przyrosty radialne, co nie znalazło odzwierciedlenia w tytule. O tym czytelnik 
dowiaduje się dopiero z lektury Streszczenia, w którym jednak brakuje celu pracy. 

Wstęp i Przegląd literatury stanowią osobne rozdziały pracy przedzielone 
rozdziałem Hipotezy i cel badań. W mojej opinii układ ten jest niefortunny, tym bardziej, że 
hipotezy, jak stwierdzono, sformułowano w oparciu o dotychczasowe badania, których 
wyniki wspomniane zostały dopiero w kolejnym rozdziale. W obecnym układzie nie 
wiadomo, o jakie dotychczasowe wyniki badań chodzi, ani kto jest ich autorem. Problem 
naukowy pracy nie został sformułowany w jasny i wyraźny sposób. Należy się go raczej 
doszukiwać w pojedynczych zdaniach rozdziałów Wstęp i Przegląd literatury. W 
rozdziałach tych Autor zawarł bardzo zwięzły przegląd literatury dotyczącej populacyjnej 
zmienności genetycznej modrzewia, a także kilku innych gatunków drzew, głównie pod 
względem wrażliwości przyrostów radialnych na klimat, co jest zrozumiałe biorąc pod uwagę 
tematykę pracy. Zupełnie jednak pominięto zagadnienia ogólne związane z wrażliwością i 
reakcją drzew na czynniki klimatyczne. Brakuje osadzenia szczegółowej problematyki 
podejmowanej w pracy w szerszym kontekście nurtów badawczych możliwych dzięki 
wykorzystaniu badań dendroklimatycznych. Ta niezbyt wnikliwa analiza literatury 
prawdopodobnie przyczyniła się do tego, że cel pracy i hipotezy badawcze zostały 
sformułowane dość zachowawczo. Z pewnością można było spojrzeć na zagadnienie szerzej, 
a także sformułować kilka celów szczegółowych. Istnienia takich „podświadomych” celów 
można domyślać się z pytań czy stwierdzeń zamieszczonych w rozdziale Dyskusja (np. na 
str. 77: „Na podstawie obliczonych przeze mnie wskaźników […] nie można przewidzieć, 
które populacje będą najlepsze pod względem cech ilościowych…”; oraz na str. 78 „…czy 
można na podstawie cechy rytmu przyrostowego wskazać mateczny region pochodzenia 
modrzewia?”).  

W dwóch oddzielnych rozdziałach opisano obiekt badań, czyli powierzchnie 
doświadczalne i badane populacje modrzewia, a także warunki klimatyczne powierzchni 
doświadczalnych. W mojej opinii rozdziały te powinny stanowić części rozdziału Materiały i 
metody, który skupia się głównie na opisie metod. Opis metod dendrochronologicznych 
wskazuje na dobrą znajomość przez Autora nie tylko technicznych metod poboru prób, ale też 
metod analiz wykorzystywanych w tego typu badaniach. Niestety opis metod statystycznych 
potraktowany został zbyt skrótowo, co dziwi, ponieważ format pracy nie ogranicza w żaden 
sposób miejsca na taki opis. W pracy zastosowano analizę głównych składowych (PCA) w 
celu wyodrębnienia wspólnych cech zmienności indeksowanych przyrostów radialnych, przy 
czym zmiennymi były chronologie populacyjne, osobnicze lub stanowiskowe. Jest to 
nietypowe zastosowanie analizy PCA, dlatego powinno być bardziej szczegółowo opisane.  
W obecnej formie trudno wywnioskować, jakie zmienne wchodziły do tej analizy, co 
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czytelnikowi niezaznajomionemu z metodą znacznie utrudnia zrozumienie istoty tej analizy. 
Podobnie, z rozdziału metodycznego czytelnik nie dowiaduje się co rozumiane jest pod 
terminami plastyczności i reaktywności populacji na czynnik klimatyczny, a informacja ta jest 
zawarta dopiero 19 stron dalej, w rozdziale Wyniki.  

W tym rozdziale przedstawiono najpierw charakterystykę chronologii 
proweniencyjnych, a następnie w układzie hierarchicznym od proweniencji do osobników 
klasyfikację chronologii za pomocą analizy PCA oraz identyfikację czynników klimatycznych 
kształtujących tę klasyfikację. Kolejno oceniano także reakcje przyrostowe proweniencji na 
każdej powierzchni doświadczalnej, klasyfikowano chronologie oraz identyfikowano 
czynniki klimatyczne wpływające na klasyfikację reakcji przyrostowych. 

W rozdziale Dyskusja zachowano hierarchię prezentacji podobną jak w wynikach, 
najpierw dyskutując reakcje przyrostowe proweniencji i osobników między trzema 
powierzchniami badawczymi, a następnie porównanie reakcji przyrostowych proweniencji w 
ramach każdej powierzchni doświadczalnej. Próby biologicznej interpretacji zależności 
między przyrostem radialnym a klimatem są bardzo ograniczone w dyskusji, co szczęśliwie 
podkreślił sam Autor. W głównej mierze dyskusja skupia się na aspekcie umiejscowienia 
wyników pracy na tle wiedzy literaturowej o zmienności proweniencyjnej rocznych 
przyrostów radialnych modrzewia (i kilku innych gatunków drzew), a także podobieństwach i 
różnicach ich reakcji na określone czynniki klimatyczne. Nie ustrzeżono się przy tym 
przedstawiania czy powtarzania wyników w dyskusji. 

Treść rozdziału Podsumowanie i wnioski stanowi właściwie podsumowanie 
wyników, natomiast wnioski, o ile występują, nie są wyraźnie postawione, co powoduje, że 
trzeba się ich doszukiwać czy domyślać. 

Materiał graficzny jest mocną stroną pracy. Ryciny zostały przygotowane w sposób 
estetyczny i czytelny. Niestety nie wszystkie podpisy do rycin są precyzyjne (ryc. 14, 37). Nie 
ustrzeżono się również duplikowania danych na rycinach. O ile w przypadku rycin 12 i 15 
może być to uzasadnione lepszą przejrzystością danych na rycinie 15 (nie wskazano jednak, 
że są to te same dane), to w przypadku ryciny 37, duplikującej dane z rycin 22, 28 i 34 nie ma 
takiego uzasadnienia. Rycina w żaden sposób nie ułatwia interpretacji danych, tym bardziej, 
że podpis jest mylący sugerując, że wyróżnione grupy proweniencji mają podobny rytm 
przyrostowy na wszystkich powierzchniach, podczas gdy grupowanie jest niezależne w 
ramach każdej powierzchni doświadczalnej i oparte na innych czynnikach klimatycznych, co 
jednak zostało podkreślone w tekście. 
 W tekście rozprawy znalazło się wiele skrótów myślowych, wyrażeń potocznych, a 
także nieprecyzyjnych, każących domyślać się, co Autor miał na myśli, np. stwierdzenie na 
str. 45: „modrzewie wymagały obfitego w opady czerwca” bez podania do czego odnosi się to 
wymaganie. W wielu miejscach stosowano też nieprawidłowe dla doświadczeń 
proweniencyjnych sformułowania powodujące niejasności czy wręcz utrudniające 
interpretację, np. „modrzewie z Bliżyna” odnoszące się do lokalizacji doświadczenia, a 
sugerujące pochodzenie populacji modrzewia.  
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Ocena merytoryczna 

Podjęcie badań dendroklimatycznych w ujęciu genetycznej zmienności 
międzypopulacyjnej uważam za dobry wybór, a modrzew, z uwagi na widoczną strukturę 
populacji w ramach gatunku jest dobrym obiektem do tego typu badań. Niestety uważam 
także, że potencjał tkwiący w zebranych danych nie został w pełni wykorzystany. Postawiony 
cel, ograniczony do określenia statystycznego związku między parametrami klimatu a 
wielkością przyrostów rocznych trudno uznać za ambitny i wysoce poznawczy, tym bardziej, 
że wykazane związki nie są interpretowane ani w kontekście biologicznym ani praktycznym. 
Praca potencjalnie mogłaby skupić się na obu tych aspektach, a na pewno dobrze byłoby 
gdyby podążała w jednym z tych kierunków. Jak wskazał Autor w dyskusji „wiedza o 
różnicach wewnątrzgatunowych modrzewia w aspekcie dotyczącym jego wrażliwości na 
lokalne warunki klimatyczne może pomóc we wskazaniu potencjalnych kierunków 
przemieszczania leśnego materiału rozmnożeniowego tego gatunku”. Bazując na wynikach 
prezentowanych w ocenianej pracy wskazania takie są jednak utrudnione, ponieważ rola 
czynnika środowiskowego na reakcję przyrostową badanych populacji okazała się 
dominująca. Dla uzyskania informacji niezbędnych do wydania takich rekomendacji 
potrzebna byłaby integracja wiedzy o wrażliwości klimatycznej przyrostów radialnych z 
danymi dotyczącymi przeżywalności, wzrostu i innych cech ilościowych badanych 
proweniencji, ważnych zarówno pod kątem zdolności adaptacyjnych populacji, jak i 
praktycznego znaczenia dla leśnictwa.  

Najmocniejszą stroną pracy jest warsztat badawczy, a strona metodyczna nie budzi 
większych zastrzeżeń. Zbadano odpowiedną liczbę osobników, zastosowano odpowiednie 
metody budowy i indeksacji chronologii przyrostów rocznych, a także wykorzystano 
odpowiednie parametry dendrochronologiczne. Zastosowano standardowe w 
dendroklimatologii metody korelacji i regresji do oceny wrażliwości klimatycznej przyrostów 
radialnych drzew. Jednak i tu pojawiają się pewne wątpliwości. Analizę PCA zastosowano 
dla chronologii proweniencyjnych i osobniczych w celu wykazania wspólnych cech w 
zmienności przyrostów radialnych. Następnie, wykorzystano analizę korelacji liniowej i 
regresji wielorakiej do oceny wpływu czynników klimatycznych na zmienność wielkości 
przyrostów zobrazowaną przez trzy pierwsze składowe główne, ujawnione w powyższej 
analizie. W związku z tym nie rozumiem, w jakim celu wykonywano także analizę PCA dla 
współczynników korelacji między proweniencyjną chronologią indeksowaną a parametrami 
klimatycznymi. Domyślam się toku rozumowania w konstruowaniu tej drugiej analizy PCA, 
ale nie jestem go pewien, ponieważ nie jest on sformułowany w pracy. Zakładam, że chodzi o 
potwierdzenie, że obserwowana zmienność chronologii, reprezentująca wpływ wszystkich 
czynników środowiskowych, jest silnie powiązana ze zmiennymi klimatycznymi. Drugą 
wątpliwość budzi we mnie uśrednienie parametrów klimatycznych dla wszystkich trzech 
powierzchni badawczych, opisane w rozdziale 7.3. Skoro chronologie grupują się wyraźnie na 
podstawie lokalizacji powierzchni badawczych (pierwsza analiza PCA), to uśrednianie ich 
zmiennych klimatycznych nie ma sensu, tym bardziej, że jak zakładam, druga analiza PCA 
wspomniana wyżej, wykorzystywała współczynniki korelacji z parametrami klimatycznymi 
oddzielnie dla każdej z lokalizacji, co niejako potwierdza wpływ lokalnych czynników 
klimatycznych na kształtowanie się obrazu tej zmienności.  
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W części dyskusji dotyczącej porównania rytmów przyrostowych proweniencji 
modrzewia na poszczególnych powierzchniach doświadczalnych (rozdział 8.3) wkradło się 
wiele nieścisłości, a także znalazły się stwierdzenia błędne, będące najpewniej wynikiem 
przeoczenia w kolejnych rewizjach tekstu, a utrudniające interpretację wyników, czy nawet 
prowadzące do błędnej interpretacji. Dla przykładu, na str. 83 stwierdzenie „Proweniencje z 
Karpat, wyższych partii Sudetów, a także Myśliborza, Płonnego i Rawy Mazowieckiej 
rosnące w Siemianicach pozytywnie reagowały, zwiększając przyrost na wysoką temperaturę 
początku lata” jest nieprawdziwe w świetle danych przedstawionych na ryc. 24 i wyników na 
stronie 55, gdzie pokazano wybitnie negatywny wpływ temperatury czerwca na przyrost 
radialny dla wspomnianej grupy i brak korelacji z temperaturą lipca. Z tego samego powodu 
nieprawdziwe jest też pierwsze zdanie na str. 84 „Odwrotną zależność stwierdzono u 
modrzewi z grupy 2”. 

 Dalej na str. 85 podano: „Podobny wpływ na ich rytm przyrostowy miała temperatura 
oraz opady na początku lata”, co w odniesieniu do temperatury jest błędne z uwagi na ujemną 
korelację. Być może zdanie to miało brzmieć: „Podobnie, wpływ na ich rytm przyrostowy…” 
co miałoby większy sens. Dalej na tej samej stronie mowa o opadach początku drugiej 
połowy lata jako o czynniku integrującym rytm przyrostowy wyróżnionych grup, podczas 
gdy był to czynnik różnicujący z uwagi na pozytywną korelację z opadami sierpnia tylko dla 
grupy 2, oraz z opadami września tylko dla grupy 1 (ryc. 24). 

Kolejno dla zależności na powierzchni w Bliżynie (str. 86) opisywana negatywna 
korelacja z opadami października była istotna tylko dla grupy 2, a nieistotna dla grupy 1, 
przeciwnie do stwierdzenia w tekście. Trudno też uznać opady czerwca za czynnik 
różnicujący, gdy korelacja była pozytywna i istotna dla obu grup, mimo mniejszej siły 
korelacji dla grupy 1.  

Podobnie błędne stwierdzenia dotyczyły powierzchni w Krynicy (str. 89). Przeciwnie 
do tego co jest zawarte w tekście ujemną korelację wielkości przyrostów radialnych z 
temperaturą poprzedniego września stwierdzono dla grupy 1, a dodatnią z opadami bieżącego 
września dla grupy 2. Dalej na str. 90 obfite opady końca zimy (marca) wpływały negatywnie 
na przyrost radialny drzew z grupy 2, a wysokie opady czerwca i września nie wpłynęły 
negatywnie na przyrost modrzewi z grupy 1 (brak istotnej korelacji). 

Pozwolę sobie nie zgodzić się także z wnioskiem sformułowanym w pierwszym 
punkcie rozdziału Podsumowanie i wnioski o przestrzennym charakterze grupowania 
proweniencji modrzewia. Byłaby to prawda, gdyby wyodrębniły się wyraźne grupy 
proweniencji związane w jakiś sposób przestrzennie (geograficznie), a tak niestety nie było. 
Grupowanie się chronologii raczej na podstawie lokalizacji powierzchni doświadczalnej 
wskazuje tylko na dominujący wpływ lokalnych warunków środowiskowych na reakcje 
przyrostów radialnych.  
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Uwagi szczegółowe 

Streszczenie: Stwierdzenie, że region pochodzenia populacji modrzewia nie miał wpływu na 
ich cechy przyrostowe jest nieprecyzyjne, a przez to mylące. Jest ono prawdziwe jedynie w 
odniesieniu do badanych cech przyrostów radialnych, co powinno zostać zaznaczone. W 
świetle badań przedstawionych we wstępie (str. 7) proweniencje modrzewia w tym 
doświadczeniu różniły się znacznie pod względem cech przyrostowych.  

str. 7: Wspomniane tu wymieszanie ekotypów modrzewia w uprawach, wbrew twierdzeniu w 
dalszej części zdania, prowadziłoby w konsekwencji raczej do redukcji zróżnicowania między 
populacjami.  

str. 8: W akapicie dotyczącym badania przyrostowej odpowiedzi populacji modrzewia na 
czynnik klimatyczny brak odniesień literaturowych. Na jakiej podstawie sformułowano te 
zdania? 

str. 31: Bazując na informacji przedstawionej na ryc. 11 należy stwierdzić, że wymienione tu 
korelacje z drugim komponentem PC miały odwrotny znak od opisywanego w tekście. 

str. 32: Do podpisu ryciny niepotrzebnie dostał się zwrot „z Siemianic”. 

str. 32: W zdaniu rozpoczynającym się stwierdzeniem „Analogicznie jak w przypadku PC1”  
podane zależności są raczej przeciwne niż analogiczne do przypadku PC1. 

str. 44: Przyrosty radialne proweniencji 13-Chełmowa Góra reagowały negatywnie na wysoką 
temperaturę lipca (ryc. 18, korelacja negatywna).  

str. 49: W tabeli 3 wartości średniej z powierzchni doświadczalnych dla EPS zostały błędnie 
skopiowane z wartości rbt. 

str. 66: Ostatnie zdanie pierwszego akapitu: Opisywane tu korelacje dla PC2 nie były istotne 
(patrz ryc. 36). 

str. 70: Drugi akapit należy w całości do wyników. 

str. 71: W pierwszym akapicie była mowa o czynniku wpływającym pozytywnie na przyrost, 
a zdanie rozpoczynające następny akapit wskazuje na coś przeciwnego. 

str. 74: Na początku zimy proces drewnienia pędów u naszych rodzimych gatunków drzew 
jest już zakończony, w przeciwnym razie narażone byłyby one na znaczne uszkodzenia 
mrozowe. Wątpliwe więc, by niska temperatura tego okresu sprzyjała procesowi drewnienia 
pędów. 

 

 

 

 




