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RECENZJA 

rozprawy doktorskiej mgr. inż. Dawida Leńczuka 

„Przydatność i wpływ glebotwórczy wybranych gatunków drzew 

stosowanych w rekultywacji leśnej zwałowisk górnictwa węgla kamiennego” 

wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Marcina Pietrzykowskiego. 

 

 

Podstawą do opracowania recenzji jest pismo Rady Dyscypliny Nauki Leśne Uniwersytetu 

Rolniczego w Krakowie w sprawie powierzenia obowiązków recenzenta rozprawy 

doktorskiej mgr. inż. Dawida Leńczuka. 

 

Wprowadzenie 

 

Wydobyciu węgla kamiennego towarzyszy konieczność składowania odpadów na 

zwałowiskach kopalnianych, które stanowią niekorzystny czynnik dla środowiska i 

krajobrazu. Jedną z najlepszych metod rekultywacji terenów poprzemysłowych jest 

zalesienie, które może być wynikiem sukcesji lub planowego założenia drzewostanów w 

wyniku sadzenia lub siewu. Wprowadzenie pierwszej generacji lasu na zwałowiskach 

oraz obserwacja sukcesyjnie powstającego środowiska leśnego daje możliwość analizy 

wzrostu różnych gatunków drzew w całkowicie nowych warunkach siedliskowych, a 

ponadto określenia ich oddziaływania glebotwórczego, wpływu na kształtowanie się cech 

ilościowych i jakościowych glebowej materii organicznej oraz cech zbiorowisk 

roślinnych, które wkraczają w drodze sukcesji pod okapem rozwijających się 

drzewostanów. 

Podjęcie przez Doktoranta badań dotyczących poznania przydatności wybranych 

gatunków drzew w rekultywacji leśnej zwałowisk węgla kamiennego, w szczególności 

określenia żywotności, jakości i oddziaływania glebotwórczego drzew oraz ich wpływu 
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na kształtowanie się cech ilościowych i jakościowych glebowej materii organicznej oraz 

cech zbiorowisk roślin zielnych wkraczających w drodze sukcesji pod okapem 

rozwijających się drzewostanów, uważam za celowe i w pełni uzasadnione zarówno od 

strony poznawczej jak i praktycznej. Praca dotyczy bieżących problemów 

zagospodarowania zwałowisk poprzemysłowych, a utylitarna wartość pracy polega na 

wskazaniu najbardziej wartościowych rozwiązań w obecnych uwarunkowaniach 

środowiskowych. 

 

Ocena pracy 

 

Przedłożona do recenzji praca doktorska liczy 153 ponumerowane strony. W tekście 

znajduje się 50 tabel, 18 rycin i 30 fotografii. Właściwy tekst bez stron tytułowych, spisu 

treści i literatury, streszczenia oraz załączników liczy 98 stron. Praca posiada klasyczny 

układ tekstu, składa się z 10 ponumerowanych części, z których części 1-7 należy 

traktować jako rozdziały. Spis literatury zawiera 150 pozycji. Większość cytowanych prac 

została napisana w języku angielskim po 2000 roku. Na tej podstawie można wnioskować, 

że autor posiada dobrą znajomość najnowszej literatury z zakresu przydatności i roli 

glebotwórczej wybranych gatunków drzew stosowanych w rekultywacji leśnej 

zwałowisk górnictwa węgla kamiennego. 

 

Rozdział pierwszy „Wstęp” o objętości 4 stron bardzo dobrze wprowadza 

czytelnika w zagadnienia będące celem dysertacji. Autor, posiłkując się licznymi 

odnośnikami do najnowszej literatury naukowej i statystykami GUS wskazuje na 

znaczenie gospodarcze rekultywacji, która polega na przywróceniu gruntom 

zdewastowanym lub zdegradowanym wartości użytkowych przez uregulowanie 

stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz zbudowanie lub 

odtworzenie infrastruktury drogowej. Doktorant podkreśla konieczność doskonalenia już 

istniejących rozwiązań rekultywacji lub poszukiwania nowych. W prezentowanych 

rozwiązaniach wyróżnia się metoda biodynamiczna, gdzie utwór do pełnienia roli skały 

macierzystej przygotowywany jest za pomocą odpowiednio dobranych zabiegów 

agrotechnicznych, a główną rolę glebotwórczą odgrywa wielogatunkowy skład 

roślinności drzewiastej i zielnej, uwzględniający obok gatunków głównych (docelowych) 

także gatunki fitomelioracyjne, biocenotyczne i pomocnicze. Autor wnikliwie analizuje 
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wyniki dotychczasowych badań przeprowadzonych na zwałowiskach poddanych 

rekultywacji w kierunku leśnym. Szczególnej analizie poddana jest reakcja i wzrost 

różnych gatunków drzew na całkowicie nowe warunki siedliskowe oraz określenie 

oddziaływania glebotwórczego drzew, ich wpływu na kształtowanie cech ilościowych i 

jakościowych glebowej materii organicznej oraz cech zbiorowisk roślin zielnych 

wkraczających w drodze sukcesji pod okapem rozwijających się drzewostanów.  

Doktorant we wstępie dysertacji formułuje hipotezy badawcze: 1) wybrane gatunki 

drzew stosowane w zalesieniu zwałowisk odpadów pogórniczych różnią się pod 

względem przydatności w rekultywacji zwałowisk górnictwa węgla kamiennego (ocena 

na podstawie przeżywalności, cech wzrostowych i stanu odżywienia mineralnego drzew); 

2) gatunki stosowane w zalesieniu zwałowisk towarzyszących górnictwu węgla 

kamiennego wykazują różne oddziaływanie na właściwości tworzących się gleb oraz 

akumulację i cechy kształtującej się glebowej materii organicznej; 3) wybrane gatunki 

drzew stosowane w zalesieniu zwałowisk odpadów pogórniczych wykazują różne 

oddziaływanie na tworzące się zbiorowiska roślinne runa leśnego (ocena na podstawie 

bogactwa roślinności). Rozwinięciem wstępu jest rozdział zatytułowany „Przegląd 

aktualnego stanu wiedzy w przedmiocie badań”  składający się z dwóch podrozdziałów, 

w których Autor na 7 stronach wprowadza czytelnika w szczegóły problemów 

rekultywacji leśnej, a w szczególności aspekty doboru składu gatunkowego i 

oddziaływania glebotwórczego wybranych gatunków drzew stosowanych w rekultywacji 

terenów pogórniczych. Rozdział ten jest dobrze opracowany, okraszony licznymi 

cytowaniami najnowszej literatury naukowej, co daje przekonanie o gruntownym 

przygotowaniu  autora do podjęcia badań określonych w tytule rozprawy doktorskiej.  

 

W następnym 3-stronicowym rozdziale jest przedstawiony obiekt badań wraz ze 

szczegółowymi uwarunkowaniami klimatycznymi i fizjograficznymi. W rozdziale 

czwartym przedstawiono szczegółowy opis metodyki badań. Rozdział podzielono na 10 

podrozdziałów, w których opisano szczegółowo metodykę dwóch eksperymentów, 

jednego założonego w drzewostanach pierwszej klasy wieku oraz drugiego na nowo 

utworzonej skarpie zwałowiska, gdzie w 2016 roku założono stałą powierzchnię 

badawczą Katedry Ekologii i Hodowli Lasu UR w Krakowie. W pierwszym przypadku 

analizowano możliwość wykorzystania sosny zwyczajnej, modrzewia europejskiego, 

dębu szypułkowego, robinii akacjowej i olszy czarnej, a w drugim dębu szypułkowego, 
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buka zwyczajnego, sosny zwyczajnej i świerka pospolitego w rekultywacji zwałowisk. W 

metodyce szczegółowo opisano sposób założenia doświadczeń, analizy glebowe, pomiar 

cech taksacyjnych drzewostanów i cech biometrycznych drzew, opis morfologii i 

zniekształceń systemów korzeniowych drzew, analizę biomasy korzeni, składu 

chemicznego liści  i korzeni, opadu organicznego i materii w wierzchnich poziomach gleby 

oraz analizy florystyczne na powierzchniach badawczych. Metodyka badań nie budzi 

zastrzeżeń, a szczegółowość opisów stosowanych metod pozwala na powtórzenie badań 

w innych uwarunkowaniach geograficznych. Wątpliwości budzi jedynie ostatni 

podrozdział z lakonicznie opisanymi procedurami statystycznymi. Nasuwają się tutaj 

pytania: 1) jakie dane wykorzystano jako podstawową jednostkę statystyczną 

(spostrzeżenie) w analizach oraz 2) jakie testy post-hoc wykorzystano w 

nieparametrycznej i parametrycznej analizie wariancji? 

 

Rozdział „Wyniki” jest najobszerniejszy w opracowaniu, liczy aż 37 stron i składa 

się z 7 podrozdziałów, w których wydzielono jeszcze podrozdziały niższego rzędu. W 

kolejnych podrozdziałach Doktorant analizuje wyniki dotyczące składu 

granulometrycznego, odczynu i przewodności elektrolitycznej gleby, zawartości węglanu 

wapnia, kwasowości hydrolitycznej, zawartości składników pokarmowych, sumy zasad 

kationów wymiennych, pojemności sorpcyjnej gleb i stopnia wysycenia kompleksu 

sorpcyjnego kationów zasadowych, zawartości fosforu przyswajalnego oraz węgla 

organicznego, azotu i siarki. Ponadto analizuje cechy biometryczne badanych gatunków 

drzew i cechy taksacyjne drzewostanów powstałych po zalesieniu zwałowisk oraz ocenia 

wstępnie i uznaniowo przydatność hodowlaną upraw na zwałowiskach. Opisuje również 

zasięg pionowy i morfologie systemów korzeniowych, analizuje biomasę korzeni,     

chemizm korzeni, liści i igieł, opad organiczny i materię organiczną w wierzchnich 

warstwach gleby oraz struktury inicjalnych zbiorowisk roślinnych. Pomimo znacznych 

ilości informacji zawartych w tym rozdziale, wyniki zostały przedstawione w sposób 

usystematyzowany i przejrzysty. Warto podkreślić holistyczny charakter analizy wpływu 

wybranych gatunków drzew na cechy gleby i kształtujące się inicjalne środowisko leśne 

zainicjowane w wyniku zalesienia zwałowisk górniczych. Rozdział ten utwierdza w 

przekonaniu, że zamierzone cele badawcze zostały poprawnie zrealizowane.  
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Rozdział szósty „Dyskusja” stanowi bardzo ważną część pracy, która świadczy z 

jednej strony o znajomości literatury związanej z tematem rozprawy, a z drugiej pokazuje 

umiejętność oceny uzyskanych wyników jako konkluzji do formułowania wniosków. 

Rozdział składa się z 10 stron i jest podzielony tematycznie na dziewięć części, w których 

doktorant kompleksowo analizuje wpływ gatunków wykorzystanych do zalesień na 

cechy gleb i kształtowanie środowiska leśnego na zwałowiskach górniczych. Autor 

poprawnie skonfrontował wyniki swoich badań z wiedzą zawartą w licznie cytowanych 

publikacjach naukowych. Zainteresowanie recenzenta budzi podrozdział dotyczący 

oceny udatności upraw, w którym autor dysertacji opisuje wyniki badań powołując się na 

bardzo silną korelację pomiędzy udatnością upraw bukowych a zawartością wapnia w 

glebie, ponadto w przypadku upraw dębowych stwierdza bardzo silną korelację 

pomiędzy zawartością w glebie potasu oraz magnezu i bardzo silną ujemną korelację 

pomiędzy przeżywalnością sadzonek świerkowych a zawartością azotu. Uzyskane wyniki 

badań są bardzo ciekawe aczkolwiek zastanawiający jest brak ich opisu w rozdziale 

metodyka i w wynikach badań.  

Pracę kończy pięciostronicowy rozdział siódmy – „Wnioski i podsumowanie”, w 

którym obszernie opisano wnioski płynące z przeprowadzonych badań i  podsumowano 

syntetycznie wyniki. Doktorant zamieścił tutaj 7 wniosków, których treść nie budzi 

zastrzeżeń jest bowiem wynikiem poprawnie przeprowadzonych własnych badań.   

 

Pod względem redakcyjnym i stylistycznym praca została przygotowana 

poprawnie. W tekście występują pojedyncze literówki, czasami ze znacznym 

nagromadzeniem, jak np. na stronach 58-60. Inne uchybienia to zdarzające się błędy w 

nazwach gatunków, tj.: zamienne stosowane nazw buk zwyczajny i buk pospolity, robinia 

akacjowa i akacja robiniowa, olsza i olcha. Podpis ryciny nr 3 jest błędny. W podrozdziale 

5.6.1 doktorant stwierdza istotne różnice w średniej biomasie opadu organicznego 

pomiędzy poszczególnymi wariantami, ale nie wskazuje grup jednorodnych, ani w opisie, 

ani na zamieszczonym wykresie (ryc. 18). Zastanawiające jest także użycie niektórych 

terminów, np. przeciętna pierśnica (Dg) w odniesieniu do wartości średniej; cechy 

biometryczne drzewostanów zamiast cechy taksacyjne drzewostanów; szacunki 

brakarskie w odniesieniu do wielkości pierśnicy, wysokości drzewa i klasy Krafta (opis 

tabel 37-39). Autor nagminnie używa terminu ilość w odniesieniu do rzeczowników 

policzalnych, np. „ilość drzew”. Uwagi techniczne i stylistyczne nie umniejszają wartości 
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naukowej ocenianej rozprawy, ale powinny być uwzględnione przy przygotowaniu 

publikacji naukowych wynikających z tych wartościowych badań. 

 

Wniosek końcowy 

 

Praca doktorska mgr. inż. Dawida Leńczuka stanowi samodzielny dorobek naukowy w 

dyscyplinie nauk leśnych ze szczególnym uwzględnieniem rekultywacji leśnej terenów 

górniczych. Doktorant poprawnie przedstawił problem badawczy, zaprojektował i 

zrealizował badania, wykazał się umiejętnością interpretacji otrzymanych wyników i 

znajomością literatury. Udana realizacja tak skomplikowanych badań świadczy o dobrym 

przygotowaniu teoretycznym, jak również posiadaniu kwalifikacji wymaganych do 

prowadzenia badań naukowych. 

 Samodzielnym osiągnięciem naukowym doktoranta jest ocena wpływu wybranych 

gatunków drzew na cechy gleby i kształtowanie środowiska leśnego na zwałowiskach 

pogórniczych. Jest to ważne opracowanie zarówno w aspekcie poznawczym jak i 

utylitarnym.  

 Stwierdzam z pełnym przekonaniem, że przedłożona do recenzji rozprawa 

doktorska mgr. inż. Dawida Leńczuka pt. „Przydatność i wpływ glebotwórczy wybranych 

gatunków drzew stosowanych w rekultywacji leśnej zwałowisk górnictwa węgla 

kamiennego” spełnia wymagania obowiązujących przepisów i wnoszę o dopuszczenie 

Doktoranta do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

 

Stanisław Drozdowski 


