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Recenzja 

Rozprawy doktorskiej mgr. inż. Grzegorza Młynarczyka 

„Optymalizacja użytkowania rębnego drzewostanów na obszarach 

wystąpienia klęsk wielkopowierzchniowych” 
 

Recenzję rozprawy doktorskiej pana mgr. inż. Grzegorza Młynarczyka 

„Optymalizacja użytkowania rębnego drzewostanów na obszarach wystąpienia klęsk 

wielkopowierzchniowych”, napisanej pod kierunkiem pana dr. hab. Jana Banasia, prof. 

URK, wykonuję na podstawie uchwały Rady Dyscypliny nauki leśne Uniwersytetu 

Rolniczego w Krakowie z dnia 19 lipca 2022 roku, oznaczonej numerem RD NL 70-

2021/2022.  

 

Znaczenie pracy 

Znaczna część nadleśnictw lub obrębów leśnych w Polsce, dla których przygotowuje 

się okresowe planu urządzenia lasu, odznacza się nieprawidłową strukturą wiekową. W XXI 

wieku w niektórych miejscach, na rozległych obszarach, drzewostany zostały zniszczone w 

następstwie huraganowych wiatrów lub gradacji owadów. Już wcześniej zaczęto zastanawiać 

się czy metody regulacji stosowane dotychczas w polskim urządzaniu lasu, nie zmieniane od 

roku 1980, są odpowiednie, aby zapewnić równomierność użytkowania i pomóc naprawić 

nieprawidłowe struktury wiekowe w nadleśnictwach. W tej sytuacji podjęcie tematu 

badawczego, w którym starano się rozwiązać ten problem, uważam za uzasadnione.  

 

Ogólna charakterystyka tekstu rozprawy 

Praca została przedstawiona jako wydruk w jednym tomie. Ogółem liczy 127 

numerowanych stron, w tym właściwy tekst bez stron tytułowych, streszczeń, spisu treści, 

literatury i załączników, obejmuje 92 strony. Jednak 14 załączników jest mocno związanych z 

tekstem pracy, więc łącznie stanowi to 106 stron. Na sześciu innych stronach załączników są 

tabele ze spisem tabel, rysunków i załączników. Jest to więc objętość nieco większa niż 

przeciętna dla prac doktorskich. W tekście znajdują się 33 tabele (plus 14 w załącznikach) i 

14 rysunków. Dość duża liczba tabel wynikła z treści pracy i materiału badawczego, którym 

doktorant posłużył się.  

Praca składa się z siedmiu głównych numerowanych części traktowanych jako 

rozdziały pierwszego rzędu oraz z podrozdziałów drugiego i trzeciego rzędu. W niektórych 

miejscach są „ślepe” podrozdziały, to znaczy nienumerowane fragmenty tekstu przed 

numerem pierwszego podrozdziału. Uporządkowanie rozdziałów i ich treści jest typowe dla 

prac przyrodniczo-eksperymentalnych. Dominujący jest rozdział „Wyniki” zajmujący wraz 

odnoszącymi się do niego załącznikami 58 stron. Spis literatury zawiera 90 pozycji, w tym 

sześć niepublikowanych planów urządzenia lasu. Większość cytowanych prac została 

napisana w języku polskim (74). Literatura angielskojęzyczna obejmuje 26 pozycji.  

Pod względem redakcyjnym i stylistycznym praca została przygotowana starannie. 

Usterek jest niewiele i dotyczą one: dodatkowych spacji lub potknięć ortograficznych (duża 

litera w słowie „nadleśnictwa” w liczbie mnogiej lub „ilość” dla policzalnych rzeczowników). 
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Język pracy jest ładny i zrozumiały, choć doktorant nie uniknął dość częstego użycia wyrażeń 

żargonowych (np. „spadek udziału”, „wzrost zasobności”). Rysunki i tabele są odpowiedniej 

wielkości, dobrze skomponowane, czytelne i zrozumiałe.  

Wydaje się, że znaczną trudnością dla pana mgr inż. Grzegorza Młynarczyka było 

wykonanie opisów i przedstawienie analiz – generalnie: przedstawienie treści pracy. Niektóre 

rozdziały pracy doktorskiej, zwłaszcza „Metodyka” (ale także częściowo „Przegląd literatury” 

i „Dyskusja”) mają opisy zbyt zwięzłe, przez co nie zostały przekazane ważne treści. Z kolei 

rozdział „Wyniki” (także w pewnym zakresie „Charakterystyka obiektu badań”) zawiera 

bardzo szczegółowe opisanie kolejnych przypadków i konfiguracji. Ten kłopot ze 

zrównoważeniem opisów wpłynął na ocenę poszczególnych części pracy – co przedstawię 

niżej.  

 

Ocena szczegółowa  

Tytuł rozprawy został dobrze skomponowany. Przedstawia to jaki problem starał się 

rozwiązać doktorant, pan mgr inż. Grzegorz Młynarczyk. Jednak w treści pracy optymalizacja 

(pierwsze słowo w tytule) nie została jednoznacznie rozwiązana i w pogłębiony sposób 

omówiona. Może odpowiednia byłaby korekta tytułu? 

Dwa pierwsze rozdziały („Wstęp”, „Przeglądu literatury”) mimo ich rozdzielenia mają 

charakter wstępu, tj. objaśnienia znaczenia problemu badawczego oraz wskazania przesłanek 

badań. Mogłyby tworzyć jeden rozdział – być może z dwoma podrozdziałami. Cel pracy, jej 

zakres i hipotezy badawcze zostały umieszczone wcześnie – na końcu dość krótkiego 

„Wstępu” (liczącego 3 strony). Przedstawienie celu i zakresu pracy (str. 10/11) byłoby 

bardziej przekonujące, gdyby umieścić je za przeglądem literatury. Wtedy wyraźniej byłoby 

widać niedostatki dotychczasowych rozwiązań i problemy badawcze, z którymi spotykamy 

się. Nie oznacza to, że umieszczenie celu, tak jak to zrobił doktorant, było złe, choć w tym 

przypadku wydaje się, że przegląd literatury spełnił rolę materiału, który ma udowodnić, że 

badania były potrzebne.  

W rozdziale 1. „Wstęp” niektóre informacje szczegółowe zostały podane bez 

odniesienia do literatury (str. 9/10). Za wcześnie napisał doktorant o „badanym terenie”, bo to 

wyniknie później (str. 10). Wiążąc hipotezy badawcze z zakresem pracy nasuwa się 

podpowiedź skierowana w stronę doktoranta: jeżeli w hipotezie 3 napisał on o małej 

przydatności obecnych metod, to dobrze byłoby objąć badaniami inne metody – być może te, 

które bezskutecznie czekają na wdrożenie do praktyki, np. etat odnowienia i uprzątania, 

opracowany przez prof. Ryszarda Poznańskiego.  

W rozdziale 2. „Przegląd literatury” słusznie doktorant koncentrował się na 

przedstawieniu i omówieniu współczesnych rozwiązań. Tekst jest czytelny, zwarty, ale dość 

często brakowało jednego zdania, w którym doktorant dałby swój komentarz i w ten sposób 

wskazał dlaczego dane rozwiązanie było złe (lub dobre). W obecnej postaci dominuje 

przedstawienie faktów, ale bez możliwości poznania oceny autora przeglądu.  

Rozdział 3. „Charakterystyka obiektu badań” jest dość rozległy, bo obejmuje 10 stron. 

Opis obiektu jest dobry i określiłbym go jako szczegółowy. Czy potrzebne było 

przedstawienie danych historycznych charakteryzujących lasy i gospodarkę leśną od 

wczesnych lat XIX wieku? Ponieważ lubię materiały archiwalne, to przychylam się do 

pomysłu doktoranta. Jednak oczekiwałem pewnych objaśnień, np. komentarza do rysunku 2 

dlaczego powierzchnia lasów Państwa Żywieckiego zwiększyła się około 2,5-krotnie w 

okresie 1811-1936. Wskazane byłoby przedstawienie i omówienie obecnej (wyjściowej) 

struktury wiekowej nadleśnictw. Wprawdzie tę strukturę można poznać w rozdziale 

„Wyniki”, ale jej omówienie byłoby potrzebne. Możliwe byłoby przy tym odesłanie 

czytelnika do rysunków umieszczonych w tym dalszym rozdziale.  
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Rozdział 4. „Materiał badawczy i metodyka” sprawił mnie, jako czytelnikowi, 

najwięcej problemów. Niedostatki tego rozdziału spowodowały, że trudno było ocenić 

prawidłowość uzyskanych wyników, a dalej prawidłowość ich interpretacji. Tekst rozdziału 

jest w wielu miejscach bardzo skondensowany (liczy 10 stron), przez co pominięte zostały 

dość ważne szczegóły. I tak tylko w punktach przedstawiam najważniejsze uchybienia lub 

problemy niewystarczająco objaśnione:  

1) zastosowanie 20-letnich klas wieku; prognozy były wykonywane według kolejnych 

okresów 10-letnich, więc zapewne takimi klasami wieku doktorant musiał posługiwać 

się; agregacja wyników utrudniła ocenę zmian struktury wiekowej nadleśnictwa w 

kolejnych terminach; w polskim urządzaniu lasu stosuje się klasy 10-letnie (do wieku 100 

lat); usprawiedliwieniem doktoranta może być to, że przedstawienie wyników z 

uwzględnieniem klas 10-letnich byłoby trudniejsze (tabele i rysunki zajęłyby więcej 

miejsca); 

2) wiek drzewostanów w kolejnych terminach prognozy; czy wiek drzewostanów w klasie 

odnowienia doktorant określił stosując sposób zaproponowany przez prof. Jana Banasia i 

współautorów (2017)? a jak w związku z tym (jeżeli zastosował ten sposób) prognozował 

zmniejszanie się wieku takich drzewostanów wraz ze zwiększaniem pokrycia przez 

młode pokolenie drzew, a zmniejszania się pokrycia przez drzewa starego pokolenia? 

3) stopnie uszkodzenia drzewostanu; jak ta informacja została wykorzystana? 

4) zasobność drzewostanów w kolejnych terminach; czy dodanie przyrostu do zasobności z 

początku okresu daje prawidłowy wynik dla końca okresu tj. początku kolejnego okresu? 

zwłaszcza w starszych drzewostanach wielkość użytkowania (często o charakterze 

sanitarnym) równoważy przyrost, a więc zasobność takich drzewostanów zmienia się w 

niewielkim stopniu;  

5) etat dojrzałości drzewostanów rębnych i przeszłorębnych; we wzorze doktorant 

uwzględnił intensywność użytkowania zapasu; zapas drzewostanów rębnych obejmuje 

dwie klasy wieku dziesięcioletnie (plus zapas przeszłorębnych) i jest dzielony przez dwa, 

a więc tak jakby był liczony dla okresu dwudziestoletniego; a jak został uwzględniony 

dwudziestoletni okres dla drzewostanów w klasie odnowienia?  

6) etat dojrzałości drzewostanów rębnych, przeszłorębnych i bliskorębnych; uwaga podobna 

jak w powyższym punkcie z tym, że problemem było jak uwzględnić drzewostany w 

klasie odnowienia w okresie 40 lat;  

7) etat zrównania średniego wieku; jak zostały uwzględnione drzewostany w klasie 

odnowienia? w oryginalnym wzorze ta grupa drzewostanów jest wykluczana z 

zasadniczych obliczeń i przyjmuje się, że rozmiar użytkowania w tej grupie równa się 

przyrostowi; jak w obliczeniach dla prognozy zmian stanu zasobów została uwzględniona 

zmiana wieku drzewostanów klasy odnowienia i do jakiej klasy wieku przechodzą po 

zakończeniu odnowienia? 

W symulacji rozwoju zasobów doktorant nie uwzględnił aspektu przeżywalności 

drzewostanów. Moim zdaniem słusznie. Przeżywalność drzewostanów młodych i 

średniowiekowych jest duża, a problemem byłoby jakie przyjąć współczynniki przeżywania 

dla starszych drzewostanów? Czy średnią dla bardzo dużego obszaru (np. lasów górskich w 

Polsce), czy na podstawie wyników dla terenu badań, z okresu zamierania drzewostanów 

(choć ta sytuacja prawdopodobnie nie powtórzy się – przynajmniej w bliskiej przyszłości). 

Tak więc można było przyjąć, że w każdej prognozie, dla różnych rozwiązań regulacyjnych, 

wpływ przeżywalności był podobny. Odmiennie przestawia się sprawa ładu przestrzennego. 

Średnio dla polskich lasów z grupy drzewostanów rębnych (i przeszłorębnych) można w 

ciągu 10 lat wyciąć około 55% ich powierzchni. Z tego powodu etat z dojrzałości 

drzewostanów rębnych liczony jest na podstawie drzewostanów dwóch klas wieku 

(dziesięcioletnich), aby ich użytkowanie zapewniło realizację etatu cięć rębnych (ok. 45% 
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drzewostanów nie można użytkować z powodu barier ładu przestrzennego). Być może 

doktorant założył, że ład przestrzenny w gospodarstwie przerębowo-zrębowym nie ma 

znaczenia. Gdyby jednak należało go uwzględnić, to szansa na zlikwidowanie grupy 

drzewostanów przeszłorębnych (i tak byłoby w prognozie) byłaby znikoma.  

Rozdział 5. „Wyniki” jest bardzo obszerny (co już wcześniej wskazałem). Został 

podzielony na dwa podrozdziały „Stan zasobów drzewnych na początku okresu badawczego” 

i „Określenie rozmiaru użytkowania rębnego”. Moim zdaniem pierwszy z tych rozdziałów 

mógłby być częścią materiału badawczego. Uzyskane wyniki zostały opisane szczegółowo, 

co przy ich złożoności (6 sposobów obliczania etatu cięć rębnych, 5 okresów prognozy, 6 

nadleśnictw i cały obiekt) wpłynęło na objętość tego rozdziału. Niekiedy ich poznanie i 

przyswojenie wymagało koncentracji. Pewnym utrudnieniem było mieszanie przez doktoranta 

czasów dla przedstawienia wyników. Moją sugestią jest stosowanie do opisu wyników czasu 

przeszłego (bo badania już odbyły się, a wyniki też uzyskano jakiś czas temu), używanie 

czasu teraźniejszego wyjątkowo dla zdarzeń, które ciągle są aktualne, a opisywanie w czasie 

przyszłym, w trybie przypuszczającym, tego, co wiąże się z prognozowanymi wynikami. Na 

początku niektórych podrozdziałów znalazły się niepotrzebne powtórzenia metodyki. Z 

powodu mocno ograniczonego przez doktoranta opisu metodyki nie mogłem ustosunkować 

się do zaskakujących wyników, takich jak: uzyskanie po 50 latach (według prognozy) 

nierównej powierzchni młodych drzewostanów (I i II klasy wieku) w następstwie stosowania 

etatu zrównania średniego wieku jak i etatu według powierzchni wyrównanej. W omawianym 

rozdziale nie ma wyników, które najbardziej wiązałyby się z tematem pracy: czyli 

wykonaniem oceny, który z etatów – stosując przyjęte kryteria – był najlepszy.  

W liczącym osiem stron rozdziale 6. „Dyskusja” doktorant wykonał syntezę wyników 

odnoszących się do poszczególnych etatów. Stosunkowo mało miejsce zajęło odwołanie do 

prac innych autorów. Poszerzenie tej listy byłoby trudne ze względu na ograniczoną liczbę 

badań pokrewnych z tematem, którego realizacji podjął się doktorant. Z literatury, którą 

można było uwzględnić, wymieniam pracę habilitacyjną Krzysztofa Siekierskiego 

(„Zastosowanie modeli wzrostu w regulacji użytkowania rębnego drzewostanów”, 1995, 

Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa). Czasami, podobnie jak w rozdziale 2., brakowało 

jednego zdania, w którym doktorant dałby swój komentarz i w ten sposób wskazał na czym 

polegały różnice między poszczególnymi rozwiązaniami (np. (str. 93): „… przy tak dużych 

powierzchniach może prowadzić do komplikacji poruszanych przez Pietkiewicza i 

Poznańskiego (Pietkiewicz 1972, Poznański i in. 1999).” A jakie to były komplikacje?) 

Zamknięciem pracy doktorskiej jest rozdział 7. „Podsumowanie i wnioski”. W części 

dotyczącej podsumowania zostały przytoczone najważniejsze wyniki. Jest także odniesienie 

się do postawionych hipotez, spośród których dwie uznał doktorant za odrzucone, a jedną za 

przyjętą. Tu też pojawiła się ocena, że żadna z metod objętych badaniami nie powinna być 

samodzielnie stosowana do regulacji użytkowania w terenie, w którym wystąpiło 

wielkopowierzchniowe zamieranie lasu. Według oceny doktoranta zagadnienie optymalizacji 

użytkowania rębnego w takim terenie zostało tylko częściowo rozwiązane w związku z małą 

przydatnością metod dotychczas stosowanych w praktyce urządzania lasu. Spośród 

dziewięciu wniosków siedem ma charakter skondensowanego przedstawienia wyników. 

Wniosek ósmy tylko pośrednio wiąże się z uzyskanymi wynikami. Natomiast najważniejszy 

jest wniosek dziewiąty, chociaż może się wydawać, że jego zdecydowane brzmienie niezbyt 

mocno wiąże się ze sposobem przedstawienia wyników i przeprowadzenia dyskusji.  

 

Ocena końcowa 

Praca doktorska zrealizowana przez pana mgr. inż. Grzegorza Młynarczyka ma – 

moim zdaniem – znaczenie dla rozwoju leśnictwa, a zwłaszcza urządzania lasu. Taka ocena 

wynika z tego, że doktorant podjął się badania problemu, który ma duże znaczenie 
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praktyczne, a nie został dotychczas w zadowalający sposób rozwiązany. Choć obiektem 

badań był obszar objęty wielkopowierzchniowym zamieraniem lasu, niedostatki stosowanych 

metod regulacji dotyczą także innych terenów i innego typu nadleśnictw.  

W ocenie pracy doktorskiej pana mgr. inż. Grzegorza Młynarczyka chciałbym 

wskazać, że – moim zdaniem – napisanie spójnej rozprawy jest zadaniem trudniejszym niż 

opracowanie serii artykułów. W pracy jednolitej prawie nieobecna jest pomoc współautorów i 

nie przechodzi ona etapu korekty przez recenzentów przed opublikowaniem. Trudniejsze jest 

także zapanowanie nad znacznie dłuższym tekstem.  

Powyższą uwagę przedstawiłem przed przypomnieniem (bo już wcześniej zostały w 

różnych miejscach wskazane) ujemnych i dodatnich stron rozprawy doktorskiej pana mgr. 

inż. Grzegorza Młynarczyka. I tak do ujemnych stron zaliczam:  

 niejednolitą intensywność opisu, a w tym zbyt obszerne przedstawienie wyników, a 

jednocześnie zbyt skondensowane (bez podania koniecznych szczegółów) zamierzeń, 

wykonanego postępowania, zastosowanych rozwiązań; spowodowało to, że dla mnie – 

jako czytelnika – niemożliwe stało się powtórzenie niektórych obliczeń i analiz; 

 niejednoznaczne przedstawienie wyników wiążących się z celem pracy tj. z analizą 

porównawczą i z oceną przydatności metod regulacji użytkowania rębnego; a 

postawiony cel pracy nie w pełni pokrył się z tytułem rozprawy.  

Za dobre elementy pracy uważam:  

 wykorzystanie rozległego materiału badawczego;  

 podjęcie się ważnego – z punktu widzenia praktycznego – tematu badawczego; 

 uzyskanie wyników, które powinny skłonić osoby odpowiedzialne za polskie 

urządzanie lasu do natychmiastowego testowania już opracowanych, a czekających na 

wdrożenie, metod regulacji użytkowania rębnego lub do opracowania nowych. 

Mimo wskazanych niedostatków uważam, że praca doktorska pana mgr. inż. Grzegorza 

Młynarczyka jest poprawna. Jej realizacja była okazją do poszerzenia wiedzy i umiejętności 

przez doktoranta. Pisemne przedstawianie swojej pracy i osiągnięć okazało się być 

największą trudnością. Spośród umiejętności potrzebnych do realizacji pracy doktorskiej 

chyba pisemne komunikowanie się jest tym, czego najtrudniej nauczyć się i co wymaga 

długiego treningu. Może w tym miejscu właściwe jest przypomnienie, że sam autor czytając 

tekst rozprawy, który wydaje się prawie ukończony, powinien w każdym miejscu zadać dwa 

pytania: (1) czy opis jest wystarczający dla czytelnika, który nie wykonywał tej pracy i nie 

zna jej przebiegu, ani szczegółów? czy na podstawie opisu czytelnik będzie mógł powtórzyć 

eksperyment? (2) czy opis nie jest zbyt szczegółowy, zagmatwany i czy nie znudzi czytelnika 

(a przez to nawet i zniechęci do poznawania rozprawy)?  

Stwierdzam, że praca pana mgr. inż. Grzegorza Młynarczyka – przedstawiona jako 

praca doktorska – stanowi oryginalne, samodzielne rozwiązanie problemu naukowego z 

dyscypliny leśnictwa – ze szczególnym uwzględnieniem urządzania lasu. Odpowiednie 

zaprojektowanie eksperymentów i przeprowadzenie interpretacji wyników wskazują, że 

doktorant posiada odpowiednią wiedzę i jest dobrze przygotowany do prowadzenia badań.  

Wyrażam pogląd, że praca pana mgr. inż. Grzegorza Młynarczyka „Optymalizacja 

użytkowania rębnego drzewostanów na obszarach wystąpienia klęsk 

wielkopowierzchniowych”, spełnia warunki jakie rozprawom doktorskim stawia Ustawa o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 

marca 2003 roku (t. jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789). Wobec tego przedkładam Radzie 

Dyscypliny – Nauki Leśne Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

wniosek o dopuszczenie pana mgr inż. Grzegorza Młynarczyka do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego.  

       


