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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. inż. Bartłomieja Świątka pt. „Rola 

korzeni drobnych oraz opadu podkoronowego w rozwoju glebowej materii 

organicznej na pożarzyskach i rekultywowanych dla leśnictwa terenach 

poprzemysłowych” 

 

Na podstawie uchwały Rady Dyscypliny (RD-NL 32-2022/2023) – nauki leśne Uniwersytetu 

Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 14 grudnia  2022 roku 

 

Ocena rozprawy doktorskiej 

Rozprawa doktorska pt. „Rola korzeni drobnych oraz opadu podkoronowego w rozwoju 

glebowej materii organicznej na pożarzyskach i rekultywowanych dla leśnictwa terenach 

poprzemysłowych” napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Marcina Pietrzykowskiego  jest 

zbiorem 6 anglojęzycznych prac poprzedzonych komentarzem/Autoreferatem. Materiały do 

badań były zbierane przez pięć lat, a w miarę postępu badań, publikowane w czasopismach o 

zasięgu międzynarodowym w latach 2019-2022. W skład pracy doktorskiej wchodzą 

następujące publikacje: 

1. Świątek B., Maiti S.K., Pietrzykowski M. (2021) Impact of Climate Change on 

Functional Root-Derived Signals. In: Choudhary D.K., Mishra A., Varma A. (eds) 

Climate Change and the Microbiome. Soil Biology, vol. 63. Springer, Cham. 

doi.org/10.1007/978-3-030-76863-8_1 

2. Świątek, B., Chodak, M., & Pietrzykowski, M. (2019). Estimation of fine root biomass 

of alders growing on technosols using two different methods. Communications in Soil 

Science and Plant Analysis, 50(4), 474-481. 

3. Świątek, B., Pietrzykowski, M., 2021. Soil factors determining the fine-root biomass in 

soil regeneration after a post-fire and soil reconstruction in reclaimed post-mining sites 

under different tree species. Catena 204, 105449. doi.org/10.1016/j.catena.2021.105449 

4. Świątek, B., Woś, B., Chodak, M., Maiti, S.K., Józefowska, A., Pietrzykowski, M., 

2019. Fine root biomass and the associated C and nutrient pool under the alder (Alnus 
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spp.) plantings on reclaimed technosols. Geoderma 337, 1021–1027. 

doi.org/10.1016/j.geoderma.2018.11.025. 

5. Świątek, B., Pietrzykowski, M., 2022. Impact of leaf litter and fine roots in the pool of 

carbon, nitrogen and phosphorus accumulated in soil in various scenarios of 

regeneration and reconstruction of forest ecosystems. Forests 13, 1207. 

doi.org/10.3390/f13081207 

6. Świątek, B., Woś, B., Gruba, P., Pietrzykowski, M., 2019. Bioaccumulation of heavy 

metals (Pb, Cd, Cr, Cu) in fine roots under three species of alders (Alnus sp) plantation 

at different soil substrates addition on the reclaimed combustion wastes landfill. Water, 

Air, Soil Pollution 230 (12), 297. doi.org/10.1007/s11270-019-4350-3 

Pierwsza praca została opublikowana w Soil Biology. Pozostałe artykuły zostały opublikowane 

w czasopismach międzynarodowych o bardzo zróżnicowanej punktacji MEiN, od 

Communications in Soil Science and Plant Analysis (40 pkt.), przez Water, Soil  and Air 

Pollution (70 pkt.), Forests (100 pkt.), po Catena (140 pkt.) i Geoderma (200 pkt.). Suma 

punktów wynosi 550. Wszystkie artykuły wchodzące w skład rozprawy doktorskiej są 

współautorskie. W każdej z nich Doktorant był pierwszym autorem i jednocześnie autorem 

korespondencyjnym. Prace składające się na rozprawę doktorską były przemyślane, bardzo 

starannie opracowane pod względem metodycznym (wybór i założenie powierzchni, zbiór 

materiałów, analizy statystyczne), zakończone  interesującymi konkluzjami. W artykule 

opublikowanym w Forests niestety znalazłam błąd. Mapa Polski ma spłaszczony kształt, a 

podpis pod nią to: „Localization”. Powinno być przede wszystkim „Location”, a następnie „of 

investigated plots”. 

Dysertacja została poprzedzona streszczeniem, w którym po raz pierwszy spotkałam się z 

budzącym moje zastrzeżenia zdaniem: „..testowano wpływ olsz oraz innych gatunków..” 

Zabrakło wyjaśnienia na co wpływały wymienione gatunki. 

Autoreferat składa się z 6 rozdziałów o strukturze typowej dla pracy doktorskiej. Obejmuje 

następujące rozdziały: Wstęp, Cel pracy i hipotezy, Metodyka badań wraz z opisem wyników, 

Podsumowanie i wnioski, Spis literatury. Liczy 26 stron. W pierwszym rozdziale mgr inż. 

Bartłomiej Świątek podkreślił negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko leśne i 

konieczność odtworzenia i regeneracji zniszczonych ekosystemów leśnych. Zdaniem 

Doktoranta, ze względu na zagrożenie środowiska przyrodniczego oraz rosnące 

zapotrzebowanie społeczeństwa na usługi ekosystemowe, coraz większego znaczenia nabiera 

rekultywacja terenów poprzemysłowych. Pierwszym etapem rekultywacji jest zainicjowanie 
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procesu glebotwórczego, akumulacja materii organicznej i biogenów. Doktorant słusznie 

zauważył, że jednym z najważniejszych elementów środowiska glebowego są korzenie drobne 

drzew, które odgrywają istotną rolę w obiegu składników pokarmowych. Wiedza na temat 

korzeni drobnych i ich znaczenia w kształtowaniu gleb pochodzi głównie z obszarów 

niezaburzonych. Dotychczas nie prowadzono szczegółowych badań korzeni drobnych drzew 

rosnących na terenach poprzemysłowych. Ważnym zagadnieniem badawczym jest także 

poznanie wpływu korzeni drobnych i opadu organicznego na gleby po wielkoobszarowych 

pożarach. W wyniku działania wysokiej temperatury zmieniają się właściwości chemiczne gleb 

oraz aktywność bakterii glebowych.  Określenie roli korzeni drobnych oraz opadu organicznego 

na wielkoobszarowych pożarzyskach poszerzy wiedzę na temat procesu akumulacji materii 

organicznej w glebie. 

Głównym celem badań było poznanie wpływu korzeni drobnych oraz opadu organicznego 

(podkoronowego) różnych gatunków drzew na akumulację materii organicznej w glebie w 

dwóch obszarach badawczych: wyrobisko poprzemysłowe i pożarzysko. Doktorant 

weryfikował trzy hipotezy badawcze. Nie mam uwag do ich wartości naukowej. Niestety 

sposób sformułowania hipotez, a zwłaszcza hipotezy pierwszej, pozostawia wiele do życzenia. 

Ponadto określił 5 szczegółowych celów  badań. 

Badania prowadzono w  trzech obiektach. Pierwszy teren badań stanowiło składowisko 

odpadów paleniskowych, na którym posadzono trzy gatunki olsz. Kolejnym terenem badań 

była kopalnia złóż piasku, w której zaprzestano eksploatacji piasku w 1988 r. Następnie teren 

byłej kopalni odnowiono brzozą brodawkowatą, sosną zwyczajną i modrzewiem europejskim. 

Trzeci teren badań obejmował obszar pożarzyska z 1992 r., który odnowiono sztucznie sadząc 

sosnę zwyczajną, brzozę brodawkowatą oraz modrzew europejski.  

Pierwsza praca z Soil Biology ma charakter przeglądowy. Niestety nie omówiono jej w 

Autoreferacie.  

W pracy opublikowanej w Comunications in Soil Science and Plant Analysis Doktorant 

skoncentrował się na porównaniu dwóch metod pobierania próbek korzeni drobnych drzew. 

Porównywał pracochłonność metod pobierania korzeni i ich dokładność. Ponadto badał 

zmienność, tylko nie wiadomo czego. W oryginalnej pracy jest to doskonale wytłumaczone. 

Natomiast w autoreferacie zabrakło precyzji. W opisie metod badawczych znalazłam dwa błędy 

ortograficzne, a także sposób zapisu wartości liczbowych wg schematu obowiązującego w 

pracach angielskich. W podsumowaniu określono czym różniły się porównywane metody i na 

czym polegała zmienność rocznego przyrostu biomasy korzeni drobnych.  
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W pracy opublikowanej w Catena Doktorant skupił się na badaniu właściwości chemicznych 

gleb  i ich wpływu na biomasę korzeni drobnych.  Określił czynniki hamujące rozwój korzeni 

drobnych brzozy, sosny i modrzewia w dwóch poziomach gleb. Oryginalna praca nie budzi 

żadnych zastrzeżeń, natomiast opis najważniejszych wyników badań w autoreferacie daleko 

odbiega od ideału (styl, interpunkcja, zapis danych liczbowych, indeksy górne itd.).  

Mgr inż. Bartłomiej Świątek badał biomasę korzeni i zawartość pierwiastków w korzeniach 

drobnych trzech gatunków olszy oraz właściwości chemiczne gleb. Wyniki tych badań 

zamieścił w pracy opublikowanej w Geoderma. Wykazał istotne różnice składu 

granulometrycznego, pH i zawartości C i K pomiędzy wariantami podłoża. Natomiast nie 

zaobserwował różnic w przyroście biomasy korzeni drobnych pomiędzy gatunkami olszy 

rosnącymi na tych samych podłożach. Akumulacja pierwiastków w korzeniach drobnych 

badanych gatunków olszy była istotnie wyższa w glebach piaszczystych niż w odpadach 

paleniskowych.  

W pracy opublikowanej w Forests mgr inż. Bartłomiej Świątek analizował tempo rozkładu 

korzeni drobnych oraz opadu organicznego w drzewostanach różniących się składem 

gatunkowym drzew. Badania przeprowadził na 27 stałych powierzchniach badawczych. 

Doktorant szczegółowo opisał metodykę i wyniki badań w autoreferacie. Zastanawiające jest 

dlaczego takiego samego schematu opisu swoich badań nie wykorzystał omawiając wyniki 

badań w pracach 1-4. Doktorant stwierdził brak różnic w tempie rozkładu korzeni drobnych i 

ściółki brzozy, sosny i modrzewia. Ani właściwości chemiczne, ani skład granulometryczny 

gleb nie miały wpływu na tempo rozkładu korzeni drobnych drzew i ściółki. Ponadto 

przeanalizował pulę węgla, azotu i fosforu pochodzącą z rozkładu korzeni drobnych sosny, 

brzozy i modrzewia oraz z rozkładu ściółki tych gatunków drzew. Wykazał, że podczas pula 

węgla pochodząca z rozkładu korzeni drobnych brzozy i modrzewia była większa niż podczas 

rozkładu ściółki tych gatunków. 

Kolejny problem badawczy, którym zajmował się Doktorant, to określenie wpływu stężenia 

metali ciężkich na przyrost korzeni drobnych oraz wpływu właściwości gleb na pobieranie 

metali ciężkich przez korzenie drobne drzew. Badania prowadził na składowisku popiołów 

lotnych elektrowni Bełchatów. Wyniki tych badań opublikowano w Water, Soil and Air 

Pollution. Doktorant analizował zawartość kadmu, miedzi, chromu i ołowiu w korzeniach 

drobnych olszy. Poza tym obliczył wskaźnik bioakumulacji będący stosunkiem zawartości 

pierwiastka w roślinie do jego zawartości w glebie, który pozwolił określić zdolność rośliny do 

pobierania metali ciężkich z gleby. Dzięki wykorzystaniu modeli regresji wielorakiej mgr inż. 

Bartłomiej Świątek mógł określić czynniki, które mają wpływ na pobieranie pierwiastków 
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śladowych przez korzenie z gleb. Szkoda, że Doktorant nie przedstawił takiego opisu metodyki 

i wyników eksperymentu,  jak podczas omawiania poprzednich badań. 

W rozdziale 4 mgr inż. Bartłomiej Świątek podsumował wyniki swoich badań. Do 

najważniejszych z nich zaliczył porównanie metod określania biomasy korzeni drobnych 

drzew. Wielkość biomasy korzeni różniła się istotnie w zależności od zastosowanej metody. 

Doktorant wnioskuje, że pomimo większej pracochłonności metoda rdzeni powinna być 

stosowana do oceny biomasy korzeni drobnych, a tym samym potencjału adaptacyjnego 

ekosystemów. 

Doktorant wskazał, które właściwości  chemiczne gleb wpływają na biomasę korzeni drobnych 

drzew. Stwierdził, że biomasa korzeni rośnie wraz z pH gleb w zakresie 3,5-4,1 oraz 

zawartością węgla całkowitego w glebie. Natomiast większe stężenie magnezu wymiennego 

działa inhibitująco na rozwój korzeni drobnych. Jest to interesujący wynik. Problem stanowi 

brak szczegółowości w opisie badań w autoreferacie. W dysertacji analizowano korzenie 

drobne kliku gatunków drzew: sosny zwyczajnej, brzozy brodawkowatej, modrzewia 

europejskiego oraz 3 gatunków olsz: czarna, zielona i szara. W podsumowaniu nie powinno 

być wątpliwości, o które gatunki drzew chodzi. Dlatego wniosek, że „biomasa korzeni 

drobnych zależała od rodzaju podłoża, a nie różniła się między gatunkami” jest mało 

precyzyjny. Natomiast interesujący jest wniosek dotyczący istotnej roli korzeni drobnych olsz 

w tworzeniu materii organicznej i akumulacji pierwiastków zwłaszcza na glebach 

oligotroficznych.  

Następny wniosek jest precyzyjny. Wynika z niego, że pula azotu w glebie pochodząca z 

rozkładu korzeni drobnych brzozy, sosny i modrzewia nie różni się od puli azotu pochodzącej 

z rozkładu ściółki pod tymi gatunkami drzew. Rozkład korzeni wymienionych gatunków drzew 

dostarcza więcej fosforu do gleb niż rozkład ściółki pod ich okapem.  

W kolejnym wniosku przedstawiono szczegółowe wyniki badań. Czy stwierdzenie „wskaźnik 

utraty masy węgla dla korzeni brzozy” jest poprawne?  

W kolejnym wniosku  Doktorant podkreślił zależność bioakumulacji pierwiastków śladowych 

w korzeniach od właściwości gleb.  

Podsumowanie kończy lista prac cytowanych w autoreferacie. Wszystkie prace są napisane w 

języku angielskim.  

 

Podsumowanie 

Praca doktorska mgr. inż. Bartłomieja Świątka stanowi oryginalne rozwiązanie problemu 

naukowego. Liczba zebranych publikacji oraz ich punktacja zasługuje na duże uznanie. 
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Doktorant podjął się trudnego i żmudnego badania korzeni drobnych wybranych gatunków 

drzew w wyjątkowych ekosystemach, na pożarzyskach i rekultywowanych terenach 

poprzemysłowych. Wykazał się znajomością zróżnicowanych metod badawczych korzeni, gleb 

i ściółki. Analizował stężenie pierwiastków w korzeniach, ściółce i glebie, a także wzajemne 

relacje pomiędzy rozkładem materii organicznej korzeni drzew i ściółki, a składem 

chemicznym gleb. W swoich badaniach uwzględnił właściwe metody statystyczne. W każdej 

publikacji był autorem głównym, a jego wkład w ich przygotowanie był bardzo istotny i 

wynosił 70% w pracach wieloautorskich i 90% w pracach dwuautorskich. Doktorant prowadził 

badania w terenie, zbierał materiały do badań, wykonał obliczenia i przygotował manuskrypty. 

Zaangażowanie Doktoranta w przygotowanie publikacji stanowiących podstawę rozprawy 

doktorskiej oceniam bardzo wysoko. Natomiast autoreferat został bardzo źle przygotowany. 

Doktorant nie przyłożył się ani do przygotowania ciekawego przeglądu literatury, pomimo 

bogatej literatury wykazanej w każdej z opublikowanych prac, przedstawienia metodyki badań, 

która byłaby jasna i klarowna, czy też opisu wyników. Jednak za największy  mankament pracy 

doktorskiej uważam brak dyskusji i podsumowania wyników badań. Dlaczego prowadził 

badania w takich ekosystemach leśnych, jaka jest rola korzeni drobnych drzew w rozwoju gleb, 

a wreszcie, jakie są praktyczne wnioski i zalecenia dla leśników? Odpowiedzi na te pytania nie 

znalazłam w autoreferacie. 

 

Ocena końcowa 

Pan mgr inż. Bartłomiej Świątek jest młodym i obiecującym badaczem, który w ciągu ostatnich 

lat prowadził badania w ramach projektów z Narodowego Centrum Nauki. Przedstawione do 

recenzji publikacje są bardzo dobrze przygotowane pod względem merytorycznym. Stanowią 

one spójne dzieło wskazujące na różne aspekty roli korzeni drobnych drzew w kształtowaniu 

gleb na pożarzyskach i terenach poprzemysłowych. Recenzowana praca doktorska stanowi 

oryginalne dzieło i wnosi nową wiedzę na temat roli korzeni drobnych wybranych gatunków 

drzew i ich ściółki w rozwoju materii organicznej gleb w szczególnych warunkach 

siedliskowych.  

Moja opinia dotycząca pracy doktorskiej pana mgr. inż. Bartłomieja Świątka jest 

jednoznacznie pozytywna. Pomimo przedstawionych krytycznych uwag dotyczących 

autoreferatu stawiam wniosek o dopuszczenia pana mgr. inż. Bartłomieja Świątka do dalszych 

etapów przewodu doktorskiego. 

        

Dorota Dobrowolska 


