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czynnikami szkodotwórczymi na przykładzie lasów 

Nadleśnictwa Rybnik” 
 
 
 

Wstęp 

 Uszkodzenia drzewostanów spowodowane wydobyciem węgla kamiennego 

występują w Polsce na ograniczonym obszarze. Może dlatego do tej pory było 

niewiele badań zajmujących się zmianami w takich drzewostanach. Lasy Górnego 

Śląska miały w przeszłości charakter ochronny, a w mniejszym stopniu 

produkcyjny, co też mogło być powodem niewielu opracowań z tego zakresu.  

 Zmiany w takich drzewostanach mogą iść w różnych kierunkach. W wyniku 

działalności przemysłu górniczego może dojść między innymi do obniżenia 

poziomu wód, do powstania zapadlisk wypełniających się wodą lub pozostających 

bez wody. Nie zawsze takie następstwa mają szkodliwy charakter w lasach. 

Niewielkie zapadliska wypełnione wodą mogą zwiększać różnorodność gatunkową 

i mieć pozytywny wpływ na retencję danego obszaru, na co słusznie zwrócił 

uwagę Doktorant. Można w tym przypadku doszukać się pewnych analogii do 

działalności bobrów.  

 

Treść pracy 

 Przedstawiona do recenzji rozprawa liczy 211 numerowanych stron 

zawierających łącznie 51 tabel i 24 ryciny (mapy, zdjęcia). Praca podzielona jest na 

10 rozdziałów głównych (niektóre dodatkowo podzielono na podrozdziały) 
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i zawiera 1 załącznik. Spis cytowanej literatury obejmuje imponującą liczbę 408 

pozycji z czego w języku polskim 279, angielskim 105, niemieckim 17, rosyjskim 5 

i czeskim 2.  

 Liczący niecałe 4 strony rozdział pt. Wstęp wprowadza do zagadnienia, 

którym zajął się Doktorant. Opisał specyfikę drzewostanów Górnego Śląska ze 

szczególnym uwzględnieniem wpływu przemysłu wydobywczego. Zwrócił uwagę 

na reakcje ekosystemów leśnych, które mogą ulec całkowicie presji przemysłu 

górniczego lub dostosować się do nowych warunków. Przedstawił negatywną rolę 

tego przemysłu na gospodarkę wodną lasów Nadleśnictwa Rybnik, która 

doprowadza do osłabienia drzewostanów, a tym samym zwiększa ryzyko 

pojawienia się szkodliwych owadów. 

 W drugim rozdziale pt. Hipotezy badawcze i cele pracy (1 strona) Autor 

przedstawia 4 hipotezy: 

 na terenach górniczych, w związku z osiadaniami gruntu i zmianami 

stosunków wodnych, spada odporność drzewostanów na gwałtowne 

wiatry bądź okiść, co przyczynia się do wzrostu powstawania 

wywrotów, 

 osiadania górnicze, poprzez zakłócanie stosunków wodnych, wpływają 

na rozmiar wydzielania się posuszu, usuwanego w ramach użytków 

przygodnych, 

 skład gatunkowy kambio- i ksylofagicznych owadów, zasiedlających 

drzewa na terenach górniczych jest bardziej zróżnicowany niż na 

porównawczych, 

 w drzewostanach rosnących na terenach górniczych, osłabione drzewa 

i wywroty są zasiedlane przez owady kambio- i ksylofagiczne 

gospodarczo ważne z wyższą frekwencją i intensywnością zasiedlenia. 

Aby zweryfikować hipotezy przyjął 4 cele pracy między innymi określenie 

dynamiki pozyskania posuszu i wywrotów w narażonych drzewostanach, poznanie 

składu gatunkowego szkodliwych owadów. Wszystko to w zależności od gatunku 

drzewa, wieku, siedliska oraz stopnia osiadania terenu, w porównaniu 

z drzewostanami leżącymi poza szkodami górniczymi. 

 Kolejny rozdział pt. Formy oddziaływania eksploatacji górniczej na 

środowisko leśne (14 stron) poświęcony jest sposobom oddziaływania górnictwa 

głębinowego na ekosystemy leśne. Doktorant bardzo szczegółowo, powołując się 
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na dostępną literaturę, opisał charakter szkód w drzewostanach. Stwierdził, że 

„Górnictwo węgla kamiennego wywołuje poważne, wielkoobszarowe szkody, 

a miejscami całkowitą degradację środowiska.” Opisuje przeobrażenia rzeźby 

terenu, co skutkuje powstaniem zapadlisk, uskoków, dołów oraz zakłócenia 

przepływu wody, w efekcie czego powstają niecki wypełnione wodą, obszary 

zabagnione, następuje odwodnienie. 

 Deformacje terenu podzielił na ciągłe i nieciągłe, dokładnie opisując ich 

charakter. Pisząc o utratach zdolności produkcyjnej gleby i zniszczeniu 

drzewostanów, zwrócił uwagę na pozytywny charakter powstawania niecek 

wypełnionych wodą. Pozostawione same sobie, ulegają naturalizacji, podnosząc 

różnorodność gatunkową i stanowiąc niszę ekologiczną dla szeregu rzadkich 

i chronionych gatunków. Całość jest bogato ilustrowana oryginalnymi zdjęciami. 

Czwarty, obszerny rozdział pt. Charakterystyka obszaru badań (10 stron) 

został podzielony na 5 podrozdziałów:  

1. Położenie i warunki przyrodniczo-leśne 

2. Tektonika 

3. Budowa geologiczna 

4. Hydrografia 

5. Historia rozwoju eksploatacji węgla kamiennego w regionie 

Doktorant przedstawił lokalizację terenu badań, strukturę siedliskową 

i gatunkową oraz rzeźbę terenu Nadleśnictwa Rybnik. Dla Rybnickiego Okręgu 

Węglowego opisał budowę geologiczną oraz hydrografię. Dane te były niezbędne, 

aby lepiej zrozumieć kierunki zmian zachodzące w środowisku leśnym 

znajdującym się pod wpływem oddziaływania górnictwa głębinowego.  

W ostatnim podrozdziale Autor opisał historię wydobycia węgla 

kamiennego w regionie oraz przedstawił szczegółowo rodzaje szkód górniczych 

w Nadleśnictwie Rybnik i terenach sąsiadujących. Rozdział wzbogacają czytelne 

mapy przedstawiające zasięg terytorialny badanego Nadleśnictwa, zasięg 

działalności zakładów górniczych oraz zdjęcia. 

Kolejny rozdział pt. Metodyka badań (18 stron) został podzielony na 

3 podrozdziały: 

1. Powierzchnie badań 

2. Prace na powierzchniach badań 

3. Opracowanie materiału badawczego 
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Doktorant przedstawił bardzo szczegółową metodykę wykorzystaną 

podczas prowadzenia badań. W pierwszym podrozdziale opisał powierzchnie 

badawcze pod względem struktury siedliskowej i składu gatunkowego. Podał 

powierzchnię badanych drzewostanów (objętą szkodami górniczymi o różnej skali 

osiadań i porównawczą) dla 4 klas wiekowych i 6 siedlisk. Lokalizacja powierzchni 

została przedstawiona na 5 czytelnych mapach. Do badań wybrał łącznie 160 

powierzchni, dzięki czemu mógł przeprowadzić analizy statystyczne. 

W kolejnym podrozdziale opisał badania, jakie przeprowadził na założonych 

powierzchniach. Obserwacje Doktorant prowadził 01.01.1997 do 31.12.2003 roku 

(7 lat). Posusz i wywroty analizował pod względem zasiedlenia przez kambiofagi, 

ksylofagi i mycetobionty ambrozyjne. Analiza polegała na podziale posuszu na 

poszczególne sekcje obejmujące strzałę, koronę i gałęzie i zbiór owadów. Taka 

metodyka umożliwiła Doktorantowi szczegółowe poznanie zespołów owadów 

zasiedlających poszczególne gatunki drzew, w różnych klasach wiekowych i na 

różnych siedliskach. Aby można było porównać wyniki, badał gęstość zasiedlenia 

w trzystopniowej skali Schneidera, zmodyfikowanej na potrzeby pracy.  

W ostatnim podrozdziale podał szczegółowo wskaźniki, które zastosował do 

analizy zebranych dwóch grup danych. Dla pierwszej grupy dotyczącej wydzielanie 

się posuszu oraz wywrotów na powierzchniach badań zastosował 6 wskaźników: 

wskaźnik procentowego udziału użytków przygodnych (UV), wskaźnik miąższości 

posuszu lub wywrotów w stosunku do zapasu (ZV), wskaźnik miąższości posuszu 

lub wywrotów na jednostkę powierzchni (WV), średnioroczny wskaźnik nasilenia 

pozyskania miąższości posuszu (NPO) lub wywrotów (NWO) ogółem, wskaźnik 

procentowego udziału miąższości grubizny posuszu lub wywrotów w stosunku do 

zasobności (WZ) i wskaźnik intensywności pozyskania posuszu lub wywrotów 

w zależności od stopnia osiadania gruntu (WO). Dla drugiej grupy dotyczącej 

zasiedlenia drzew przez owady kambiofagiczne, ksylofagiczne i mycetobionty 

ambrozyjne zastosował 4 wskaźniki: wskaźnik frekwencji danego gatunku (F), 

wskaźnik intensywności zasiedlenia (IZ), podobieństwo gatunków zasiedlających 

drzewa na powierzchniach górniczych i powierzchniach porównawczych wg 

Jaccarda oraz podobieństwo frekwencji wg Kulczyńskiego.  

Do oceny statystycznej istotności zróżnicowania gatunków i zbiorowisk oraz 

oceny zagrożenia stabilności drzewostanów Doktorant wykorzystał test 

normalności Shapiro-Wilka, nieparametryczny test Wilcoxona i test porządku rang 

Spearmana.  
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 Kolejny, bardzo obszerny rozdział pt. Wyniki badań (74 strony), podzielony 

został na 5 podrozdziałów: 

1. Pozyskanie użytków przygodnych w latach 1997-2003 na 

powierzchniach osiadań górniczych i powierzchniach porównawczych 

2. Analiza pozyskania posuszu oraz wywrotów w latach 1997-2003 

w stosunku do zasobności drzewostanów dla powierzchni górniczych 

i porównawczych 

3. Pozyskanie posuszu lub wywrotów w latach 1997-2003 w zależności od 

stopnia osiadania gruntu 

4. Zasiedlenie materiału lęgowego (drzewa posuszowe, wywroty) przez 

kambio- i ksylofagiczne owady na powierzchniach badań 

5. Analizy statystyczne związane z kambio- i ksylofagami zasiedlającymi 

w latach 1997-2003 posusz oraz wywroty 

We wszystkich przypadkach Doktorant pokazał dane dla powierzchni 

objętych szkodami górniczymi i dla porównawczych. 

W pierwszym podrozdziale przedstawił dane o pozyskaniu posuszu 

i wywrotów w trakcie prowadzenia badań w rozbiciu na ich rodzaje (czynny, 

opuszczony i niezasiedlony) i gatunki przy wykorzystaniu zaproponowanych 

w metodyce wskaźników. Uwzględnił także typ siedliskowy lasu, zasobność 

drzewostanów i stopień osiadania gruntu.  

W kolejnych dwóch podrozdziałach przedstawił wyniki analiz 

statystycznych. Wykazał istotną różnicę między wynikami pozyskania posuszu 

i wywrotów z powierzchni górniczych i porównawczych, słabą korelację zależności 

wzrostu pozyskania posuszu i wywrotów wraz ze wzrostem zasobności 

drzewostanów. Stwierdził istotną (p<0,05) ujemną korelację między stopniem 

osiadania gruntu a pozyskaniem wywrotów w II oraz V i starszych klasach wieku 

i wysoce istotną (p<0,01) ujemną korelację między stopniem osiadania gruntu 

a pozyskaniem wywrotów w IV klasie wieku. Analizy statystyczne przedstawił też 

dla poszczególnych gatunków drzew w poszczególnych klasach wieku.  

Czwarty podrozdział poświęcony jest zasiedleniu posuszu i wywrotów przez 

kambiofagi, ksylofagi i mycetobionty ambrozyjne. Doktorant bardzo szczegółowo 

przedstawił wyniki dla świerka, modrzewia, sosny pospolitej, brzozy, dębu, buka 

oraz pozostałych gatunków drzew (sosna czarna, osika, olcha, grab, dąb 

czerwony) w poszczególnych sekcjach oraz badanych klasach wiekowych.  
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Na przykład dla świerka w II klasie wieku objętego szkodami górniczymi 

wykazał 11 gatunków owadów i 9 dla powierzchni porównawczej. Dla III i IV klasy 

wieku podaje po 16 gatunków dla obu powierzchni. Dla V i starszych klas wieku 

odpowiednio 22 i 20 gatunków.  

Dla sosny w II klasie wieku wykazał po 4 gatunki owadów dla obu 

powierzchni. Dla III i IV klasy wieku podaje na powierzchniach objętych szkodami 

górniczymi 32 gatunki i 17 dla powierzchni porównawczej. Dla V i starszych klas 

wieku odpowiednio 31 i 17 gatunków. 

W wyniku przeprowadzonego testu kolejności par Wilcoxona, stwierdził 

istotną różnicę (dla p<0,05) między liczbą gatunków wykazanych na 

powierzchniach górniczych i porównawczych. Na powierzchniach porównawczych 

liczba gatunków była wyraźnie mniejsza.  

 Kolejny rozdział pt. Dyskusja (53 strony) poświęcony jest omówieniu 

wyników. Doktorant odniósł się krytycznie do podobnych badań, 

przeprowadzonych przez różnych autorów. Porównując własne wyniki do 

wyników w literaturze i objaśnił różnice.  

Analizował przyczyny wydzielania się posuszu w odniesieniu do 

poszczególnych gatunków drzew, zwracając uwagę na małą ilość danych 

w literaturze i konieczność odniesienia własnych wyników do innych terenów (np. 

górskich, Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego czy Borów Tucholskich). Wskazał, 

że poza naturalnym wydzielaniem się posuszu (konkurencja) wpływ na zamieranie 

drzew mają takie czynniki, jak zmiana wilgotności siedlisk i uszkodzenia korzeni 

wywołane osiadaniem gruntu na wskutek prac górniczych. Zwrócił uwagę, że 

w przypadku niektórych gatunków na wzrost wydzielania się posuszu mają 

większy wpływ zachodzące zmiany wilgotności gleby niż żyzność siedlisk. Wskazał 

na brak gatunków obojętnych na gwałtowniejsze zmiany wilgotności gleby 

związane z osiadaniem gruntu na powierzchniach górniczych. Jednocześnie 

pokazał, że świerk, sosna, sosna czarna, brzoza czy dąb cierpią niezależnie od typu 

siedliska, ale z różną intensywnością i wiąże to z różnymi wymaganiami 

ekologicznymi badanych drzew. Większą podatność drzew na szkody od wiatru 

i okiści powiązał z osiadaniem gruntu i uszkodzeniami korzeni, jednak zwrócił 

uwagę na różną wrażliwość drzew i tłumaczył to uwarunkowaniami genetycznymi.  

 Kolejnym obszarem badań była analiza zespołów kambiofagów, ksylofagów 

i mycetobiontów ambrozyjnych zasiedlających badane drzewa. Doktorant 

skoncentrował się na posuszu i wywrotach które były kiedykolwiek zasiedlone 
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przez owady. Zwrócił uwagę, że większość drzew nie była zasiedlona i wskazał na 

rolę innych czynników, niż owady w ich zamieraniu. Pokazał, że na powierzchniach 

objętych szkodami górniczymi większa (o 10,1%) ilość posuszu i wywrotów była 

zasiedlana przez owady. Dla poszczególnych gatunków drzew przedstawił 

dominujące i główne gatunki owadów, tworząc w ten sposób doskonałą bazę 

porównawczą i punkt odniesienia dla podobnych badań w przyszłości. Dlatego 

praca ta tym bardziej zasługuje na opublikowanie. Omówił czynniki determinujące 

zasiedlanie badanych drzew przez poszczególne gatunki owadów i zwrócił uwagę, 

że nie tylko zależy to od stanu samych drzew, ale także od wymagań 

ekologicznych poszczególnych gatunków szkodników. Własne wyniki porównał do 

podobnych obserwacji np. w Karkonoskim Parku Narodowym, Beskidu Śląskiego 

i Żywieckiego, Gór Łużyckich, obszarów zachodniej Rosji i wielu innych. 

Przeprowadził także szczegółową, przestrzenną analizę występowania 

poszczególnych gatunków szkodników na badanych drzewach i dyskutował, 

dlaczego jest tak, a nie inaczej. Stworzył w ten sposób pewien model zasiedlania 

drzew przez szkodliwe owady na obszarach objętych szkodami górniczymi. Należy 

podkreślić, że wszystkie dane zebrane podczas badań skonfrontował z danymi 

z literatury, powołując się na imponującą liczbę publikacji.  

 Doktorant zwrócił również uwagę na aspekt różnorodności gatunkowej 

owadów, wyższej na obszarach szkód górniczych. Interesujące jest występowanie 

tylko tu owadów o mniejszym znaczeniu gospodarczym np. Aegomorphus 

clavipes, Anaglyptus mysticus, Buprestis rustica, Chalcophora mariana, Oxymirus 

cursor, Rhagium bifasciatum, czy Rutpela maculata.  

 Stwierdził, ze w wyniku analiz podobieństw faunistycznych zespoły 

gatunków, zarówno na powierzchniach górniczych jak i porównawczych, mają 

swoją strukturę frekwencji oraz gęstości występowania, którą można opisać 

i scharakteryzować, co dokładnie przedstawił.  

 Należy podkreślić, że uzyskane wyniki i dyskusja pozwalają na dużo lepsze 

poznanie roli poszczególnych gatunków owadów w procesach zamierania drzew 

w warunkach presji przemysłu górniczego. 

 W ostatnim rozdziale pt. Stwierdzenia i wnioski (5 stron) Doktorant w 23 

punktach dokonał podsumowania własnych, obszernych i 7-letnich badań. 

Odniósł się też do hipotez badawczych. Potwierdził pierwszą hipotezę o wpływie 

osiadań górniczych i zmianach stosunków wodnych na spadek odporności 

drzewostanów na czynniki abiotyczne (gwałtowny wiatr, okiść). Badania 
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potwierdziły drugą hipotezę o znaczeniu osiadań górniczych i zakłócaniu 

stosunków wodnych na rozmiar wydzielania się posuszu.  

 Obserwacje potwierdziły dwie kolejne hipotezy: - o bardziej zróżnicowanym 

składzie gatunkowym szkodliwych owadów oraz ich wyższej frekwencji 

i intensywności zasiedlenia na terenach znajdujących się pod wpływem szkód 

górniczych. 

 

Uwagi do pracy 

 Praca została przygotowana starannie, napisana poprawnym językiem, 

ilustrowana mapami oraz zdjęciami. Wyraźnie widać duże zaangażowanie 

Doktoranta w przygotowanie omawianej rozprawy. Jednak Autor nie ustrzegł się 

pewnych błędów, z których niektóre mają charakter dyskusyjny. Należy 

podkreślić, że są to przede wszystkim błędy techniczne, które można łatwo 

poprawić podczas przygotowania rozprawy do opublikowania. 

1. Streszczenie rozprawy doktorskiej. 

 „określenie dla obu grup powierzchni na posuszu i wywrotach składu 

gatunkowego owadów” lepiej brzmiałoby – określenie dla obu grup 

powierzchni składu gatunkowego owadów zasiedlających posusz 

i wywroty, 

 „zasiedlone z czynnymi żerowiskami, zasiedlone z żerowiskami 

opuszczonymi przez owady” bardziej poprawnie byłoby – z czynnymi 

żerowiskami, z opuszczonymi żerowiskami. Zasiedlenie kojarzy mi się 

jednak z owadami występującymi tu i teraz na drzewie, 

 „Średnio na powierzchni górniczej występowało ponad 15 gatunków, 

przy ponad 5 na porównawczych. Liczba wspólnych gatunków wyniosła 

ponad 2.” W tym przypadku powinny być dokładne dane, 

  „Na świerkach z powierzchni górniczych wyższą frekwencję 

i intensywność zasiedlenia niż na powierzchniach porównawczych 

osiągały gatunki: Ips typographus, Ips amitinus, Ips duplicatus 

i Trypodendron lineatum.” Przy gatunkach należących do tego samego 

rodzaju proponuję zastosować skróty – Ips typographus, I. amitinus, 

I. duplicatus ..., 

 Doktorant wymienia tu, ale także w rozdz. „Wyniki” i „Dyskusja” 

gatunek caponia Leiopus nebulosus nebulosus. W Polsce występuje 
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jeszcze L. linnei Wallin, Nylander et Kvamme, który wg Gutowskiego i in 

[2010] jest częściej spotykany w kraju. W przygotowywanej publikacji 

warto byłoby zweryfikować oznaczenia (o ile jest to możliwe) lub 

posługiwać się nazwą rodzajową, jeżeli nie ma pewności co do 

poprawnego oznaczenia gatunku.  

2. Wstęp 

 „Na terenach poddanych intensywnej działalności gospodarczej, 

rozwijającej przemysł ciężki, a szczególnie wydobywczy, 

w ekosystemach leśnych następują wielkie zmiany.” Proponuję skrócić 

zdanie – Na terenach rozwijającego się intensywnie przemysłu 

wydobywczego w ekosystemach leśnych następują wielkie zmiany, 

 „Wówczas wdrażane są działania zmierzające do przywrócenia tym 

obszarom aktywności biologicznej ale także metodami szeroko pojętej 

rekultywacji, poprawiające estetyczne walory krajobrazowe.” 

Niepoprawna forma zdania, 

 „Tak osłabione drzewostany stają się doskonałym miejscem namnażania 

się wielu gatunków owadów kambio- i ksylofagicznych, które w tych 

specyficznych warunkach znajdują doskonałe miejsce do rozwoju.” 

powinno być „się” oraz powtórzony jest wyraz „doskonałe”, 

 „Niniejsza praca ma na celu określenie wybranych zmian, jakie zachodzą 

w drzewostanach poddanych presji osiadań górniczych. Jest próbą 

zobrazowania kondycji tych drzewostanów, jak również próbą 

oznaczenia zespołów entomofauny kambio- i ksylofagów, zasiedlających 

osłabione drzewa.” Doktorant zbyt skromnie pisze o próbie oznaczenia 

kambio- i ksylofagów, zasiedlających osłabione drzewa. On je oznaczył, 

a nie próbował! 

3. Hipotezy badawcze i cele pracy – brakuje numeracji hipotez i celów 

badawczych. 

4. Formy oddziaływania eksploatacji górniczej na środowisko leśne. 

 przy Ryc. 4 dopisałbym, że jest to przykład deformacji ciągłej, 

 przy Ryc. 6 dopisałbym, że jest to przykład deformacji nieciągłej, 

 jeżeli Doktorant najpierw pisze o deformacjach nieciągłych, to od razu 

powinienem je omówić, a nie zostawiać i opisywać deformacje ciągłe, 

a później wracać w tekście do deformacji nieciągłych, 
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 „Wanielista i Woźniakowski [1988] uważają, że przekształcenia 

hydrogeologiczne występują w dwóch kierunkach ...” poprawniej będzie 

– przekształcenia hydrogeologiczne idą w dwóch kierunkach lub 

występują w dwóch rodzajach (formach). 

5. Charakterystyka obszaru badań 

podrozdział 4.1 

 „Kompleksy leśne obszaru Nadleśnictwa Rybnik położone są w dwóch 

krainach przyrodniczo-leśnych:...” lepiej brzmiałoby – Kompleksy leśne 

Nadleśnictwa Rybnik ....., 

 Ryc. 15 nie koresponduje z opisem zawartym w tekście. Opis 

przedstawia położenie Nadleśnictwa Rybnik pod względem podziału 

fizyczno-geograficznego Kondrackiego, rycina zasięg administracyjny 

Nadleśnictwa i kompleksów leśnych na tle aglomeracji. 

podrozdział 4.3 

 wg najnowszego podziału stratygraficznego trzeciorzęd został 

zastąpiony przez paleogen i neogen. Rozumiem, że Doktorant nie miał 

innego wyjścia i powołując się na literaturę musiał użyć nazwy 

trzeciorzęd. Jednak w przygotowywanej publikacji warto wspomnieć 

o nowym podziale stratygraficznym (International Comission on 

Stratigraphy 2020). 

podrozdział 4.5 

 tytuł podrozdziału „Historia rozwoju eksploatacji węgla kamiennego 

w regionie” trochę wprowadza w błąd czytelnika, ponieważ zawarta jest 

też w nim charakterystyka szkód górniczych Nadleśnictwa Rybnik, 

 Ryc. 18 przedstawia sukcesję naturalną brzegów rozlewiska, natomiast 

opis zawarty w tekście dotyczy powstawania zlewisk i rozlewisk, więc 

jest tu pewna niekonsekwencja. 

6. Metodyka 

podrozdział 5.1 

 czy nie dało się w takiej samej formie pokazać na mapach 

rozmieszczenia powierzchni badawczych na terenach osiadań 

górniczych oraz porównawczych? 

podrozdział 5.2.1 
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 analogicznie jak w streszczeniu. Jeżeli na drzewach znajdują się 

wyłącznie opuszczone żerowiska, to czy można stwierdzić, że są one 

zasiedlone przez owady? 

 „W przypadkach stwierdzenia żerowisk, gdzie występowały trudności 

z klasyfikacją konkretnego gatunku kambio- lub ksylofaga, sprawcę 

oznaczano tylko do rodzaju. Dotyczyło to ewentualnie Callidium sp., 

Tetropium sp., Leiopus sp., Pityogenes sp., Trypodendron sp., Xyleborus 

sp., Agrilus sp. oraz Pityophthorus sp.” gatunki należące do rodzaju 

Trypodendron i Xyleborus nie są ksylofagami, tylko mycetobiontami 

ambrozyjnymi, 

 przy określaniu gęstości zasiedlenia na strzale/pniu Doktorant pisze 

o kontrolnym odcinku strzały/pnia. Czy nie chodzi o kontrolowany 

odcinek strzały/pnia? 

 „2 stopień (++) – zasiedlenie wzmożone, jeżeli żerowiska danego 

gatunku zajmowały mniej niż 1/3, lecz nie przekraczały 2/3 powierzchni 

kontrolnego odcinka strzały/pnia ...” czy nie powinno być więcej niż 

1/3? 

podrozdział 5.3.2 – w tytule brakuje mycetobiontów ambrozyjnych.  

7. Wyniki badań 

uwagi ogólne: 

 brakuje sumy wszystkich gatunków owadów wykazanych na 

powierzchniach objętych szkodami górniczymi i porównawczych, 

 niektóre tabele można było przedstawić w formie wykresów, co 

ułatwiłoby odbiór przez czytelnika, 

 współcześnie korniki występują w randze podrodziny Scolytinae 

w rodzinie Curculionidae (Catalogue of Palaearctic Coleoptera 2011, 

2016), co należałoby uwzględnić w przygotowywanej publikacji. 

uwagi szczegółowe: 

podrozdział 6.1.1 

 informacje o liczbie przeanalizowanych poszczególnych gatunków 

drzew powinny znaleźć się w metodyce. 

podrozdział 6.4.1 
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 żaden wymieniony gatunek owada występujący na posuszowych 

świerkach i wywrotach pochodzących z drzewostanów II klasy wieku nie 

jest ksylofagiem, 

 w przypadku świerka w V i starszych klasach wieku do owadów kambio- 

i ksylofagicznych należało dodać mycetobionty ambrozyjne (dotyczy 

Trypodendron lineatum), 

podrozdział 6.4.2  

 w opisie tabeli 33 powinno być – Frekwencja kambiofagów 

i mycetobiontów ambrozyjnych, 

 w opisie tabeli 34 należało dodać mycetobionty ambrozyjne, 

podrozdział 6.4.3 

 tabeli 35 nie ma ksylofagów, jak sugeruje opis, 

 w opisie tabeli 36 i 37 należało dodać mycetobionty ambrozyjne, 

podrozdział 6.4.4 

 w opisie tabel 38 -40 należało dodać mycetobionty ambrozyjne (dotyczy 

Trypodendron domesticum i T. signatum), 

podrozdział 6.4.5 

 w opisie tabeli 41 należało dodać mycetobionty ambrozyjne (dotyczy 

Anisandrus dispar, Trypodendron signatum i Xyleborinus saxesenii), 

 w opisie tabeli 42 należało dodać mycetobionty ambrozyjne (dotyczy 

Anisandrus dispar, Trypodendron signatum, Xyleborinus saxesenii, 

Xyleborus dryographus i X. monographus), 

 w opisie tabeli 43 należało dodać mycetobionty ambrozyjne (dotyczy 

Anisandrus dispar, Platypus cylindrus, Trypodendron signatum, 

Xyleborus dryographus i X. monographus), 

 Platypus cylindrus należy do rodziny Curculionide i podrodziny 

Platypodinae, Ptilinus pectinicornis należy do rodziny Ptinidae 

i podrodziny Anobiinae (patrz Tab. 46), 

podrozdział 6.4.6 

 w tabeli 44 nie występują ksylofagi, co należało uwzględnić w opisie, 

 w opisie tabel 45 i 46 należało dodać mycetobionty ambrozyjne 

(dotyczy Trypodendron domesticum i Xyleborus monographus), 

podrozdział 6.4.7 
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 w opisie tabeli 47 należało dodać mycetobionty ambrozyjne (dotyczy 

Anisandrus dispar, Trypodendron domesticum T. lineatum i Xyleborus 

sp.). 

8. Dyskusja  

 szkoda, że Doktorant nie wprowadził podrozdziałów, co niewątpliwie 

ułatwiłoby czytelnikowi łatwiejsze śledzenie dyskusji, 

 niektóre zdania są za długie, co utrudnia ich zrozumienie, np. 

„Porównując własne wyniki badań dotyczące zasiedlenia świerków 

II klasy wieku, na powierzchniach górniczych i porównawczych, 

w kontekście pozycji jaka przypisywana jest wyżej wymienionym 

gatunkom owadów, w warunkach kolonizacji świerków na innych 

terenach Europy Środkowej, gdzie były uznawane za mające ważną 

pozycję jako szkodniki, można twierdzić, że na pniach świerków 

pochodzących z powierzchni górniczych Pityogenes chalcographus i Ips 

duplicatus znajdowały korzystniejsze warunki do zasiedlenia, niż to 

miało miejsce na powierzchniach porównawczych.”, 

 tak, jak wcześniej, chrząszcze ambrozyjne (Anisandrus, Platypus, 

Trypodendron i Xyleborus) błędnie zaliczane są do grupy kambiofagów 

i ksylofagów, 

 nie przeceniałbym znaczenia Rhagium inquisitor i R. mordax. Gatunki te 

zasiedlają drzewa w ostatniej fazie zamierania i martwe, dlatego należy 

się zastanowić, czy nie zacząć traktować je jako saprofagi, 

 należy ostrożnie podchodzić do danych zawartych w pracach Starzyka 

[1977a], Dominika i Starzyka [1998] oraz Szujeckiego [1980] 

dotyczących biologii Leiopus nebulosus. W tamtych latach nie był jeszcze 

znany L. linnei, który ma trochę odmienne wymagania ekologiczne. 

9. Stwierdzenia i wnioski 

 brakuje mycetobiontów ambrozyjnych. 

 

Ocena pracy 

 Recenzowaną rozprawę doktorską, oceniam bardzo pozytywnie. Jest to 

nadzwyczaj szczegółowy i wieloaspektowy zbiór danych poświęconych 

drzewostanom porastającym obszary będące pod wpływem oddziaływania 

górnictwa głębinowego z punktu widzenia ochrony lasu. Doktorant poświęcił 
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obserwacjom 7 lat, co jest ponadstandardowe w typowych badaniach 

realizowanych podczas przygotowania rozprawy doktorskiej. Autor zawarł 

konkretnie określone i uzasadnione cele badań, bardzo szczegółowo opisał 

dobrane metody umożliwiające osiągnięcie założonych celów. Dokładnie, punkt 

po punkcie, przedyskutował uzyskane wyniki badań. Wykazał się dobrą 

znajomością metod statystycznych do analiz zebranych danych. Na tej podstawie 

sformułował odpowiednie wnioski. Wykazał się przy tym bardzo dużą wiedzą, 

świadczącą o opanowaniu zagadnień związanych z przedmiotem badań.  

Należy podkreślić, że praca ma nie tylko charakter badawczy, ale także 

praktyczny. Wyniki można wykorzystać do monitorowania drzewostanów 

będących pod wpływem oddziaływania przemysłu górniczego. 

Na uwagę zasługuje spojrzenie Doktoranta nie tylko pod kątem zagrożenia 

drzewostanów ze strony szkodliwych owadów, ale także wskazanie na korzystną 

rolę nawodnionych zapadlisk w zwiększaniu różnorodności biologicznej 

w warunkach dużego deficytu wody! 

Wartość pracy podnosi streszczenie w języku angielskim, co nie jest regułą. 

Moje uwagi (przede wszystkim techniczne, dotyczące systematyki 

i nazewnictwa) nie mają większego wpływu na niewątpliwe bardzo dużą wartość 

pracy. 

 

Wniosek końcowy 

 Stwierdzam, że praca spełnia wymagania stawiane rozprawom doktorskim 

przez ustawę z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Stawiam więc wniosek 

o dopuszczenie mgr inż. Jacka Wojtasa do dalszego etapu przewodu doktorskiego 

i wyróżnienie przedstawionej do recenzji rozprawy. 

 

 

 

 

Warszawa, 22.04.2021     Dr hab. Tomasz Mokrzycki 


