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RECENZJA 
 

Rozprawy doktorskiej mgr inż. Grzegorza Gaury  

pt. „Zmienność warunków siedliskowych w zróżnicowanych troficznie 

wariantach buczyny karpackiej na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego” 

 
 

1. Podstawa formalna 

Recenzja została przygotowana w odpowiedzi na pismo Przewodniczącego Rady 

Dyscypliny Nauki Leśne Uniwersytetu Rolniczego im Hugona Kołłątaja w Krakowie, prof. dr 

hab. Jarosława Sochy z dnia 19.08.2022 r. (nr WL-D.520.36.2022/JDS), informujące o 

powołaniu uchwałą Rady Dyscypliny Nauki Leśne Uniwersytetu Rolniczego im Hugona 

Kołłątaja w Krakowie nr RD-NL 76-2021/2022 z dnia 19.07.2022 r. mojej osoby na 

recenzenta rozprawy doktorskiej mgr inż. Grzegorza Gaury. 

 

2. Ocena rozprawy doktorskiej 

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska została zrealizowana w Katedrze 

Ekologii i Hodowli Lasu na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego im Hugona Kołłątaja w 

Krakowie pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Błońskiej. Rozprawa ma formę monografii 

liczącej łącznie 182 strony. Układ pracy jest typowy dla rozpraw doktorskich, obejmując 

wstęp i cel badań, przegląd literatury, materiały i metody, wyniki, dyskusję wyników, 

podsumowanie i wnioski oraz spis cytowanej literatury. Ponadto, w dalszej części pracy 

zamieszczono materiały o charakterze dokumentacyjnym w postaci fotografii i opisów profili 

glebowych oraz zestawienia tabelaryczne wyników analiz laboratoryjnych gleb. 

Celem rozprawy doktorskiej mgr była charakterystyka uwarunkowań siedliskowych 

typowych dla dwóch wariantów troficznych buczyny karpackiej na terenie Gorczańskiego 
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Parku Narodowego - Dentario glandulosae-Fagetum allietosum ursinii i Dentario glandulosae-

Fagetum lunarietosum, przyjmując jako punkt odniesienia wariant typowy (Dentario 

glandulosae-Fagetum typicum). Cel pracy sformułowany został w sposób jasny i pozostaje w 

zgodności z tytułem rozprawy. Potrzeba przeprowadzenia badań została uzasadniona w 

oparciu o stosowną literaturę w krótkim wstępie. Na uwagę zasługuje szeroki zakres badań, 

które realizowano na 45 powierzchniach badawczych. Podejmując badania, Autor przyjął 

następujące hipotezy: 

1. istnieje zmienność warunków uwilgotnienia i trofizmu gleb w obrębie badanych 

fitocenoz, 

2. ukształtowanie terenu najsilniej wpływa na warunki uwilgotnienia, od których zależy 

trofizm gleb oraz jakość i ilość glebowej materii organicznej, a w konsekwencji 

aktywność mikrobiologiczna gleb, 

3. roślinność jest ściśle powiązana z warunkami glebowymi oraz uwilgotnieniem, 

4. ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych są dobrym narzędziem 

fitoindykacji służącym do oceny cech środowiska glebowego w analizowanych 

fitocenozach, 

5. aktywność enzymatyczna może służyć jako narzędzie w ocenie poziomów akumulacji 

próchnicy w obrębie zróżnicowanych fitocenoz.  

Hipotezy zostały poprawnie sformułowane, chociaż w niektórych przypadkach (hipoteza nr 

3) wydają się oczywiste i potwierdzone w licznych badaniach. 

Rozdział nr 2 stanowi przegląd literatury w zakresie podjętych w pracy zagadnień. 

Pierwsza jego część została poświęcona środowiskowym uwarunkowaniom występowania 

drzewostanów bukowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich. W 

rozdziale został silnie wyeksponowany aspekt lokalny (obszaru badań), opierając się głównie 

na Planie Ochrony dla Gorczańskiego Parku Narodowego z roku 2014 oraz opracowaniu 

monograficznym Matuszkiewicza „Zespoły leśne Polski”. Wyeksponowana tu specyfika 

buczyn Gorczańskiego Parku Narodowego potwierdza potrzebę realizacji podjętych przez 

Autora badań. Kwestią dyskusyjną jest, czy niektóre szczegółowe informacje nie powinny być 

zamieszczone w rozdziale dotyczącym charakterystyki obszaru badań. Druga część rozdziału 

poświęcona została roli różnych czynników środowiskowych w kształtowaniu fizycznych, 

chemicznych i biologicznych właściwości gleb leśnych. Z uwagi na mnogość poruszanych, 

przeplatających się ze sobą zagadnień, podrozdział ten jest dość trudny w odbiorze. W 

trzecim podrozdziale Autor skoncentrował się na interakcjach pomiędzy warunkami 
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siedliskowymi a roślinnością w różnych skalach przestrzennych, a w ostatnim na aktywności 

biologicznej gleb jako wskaźniku ich jakości. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że pomimo 

pewnych mankamentów, cały przegląd literatury jest dobrze skonstruowany i skorelowany z 

tematyką podjętych badań, stanowiąc merytoryczną podbudowę dla kolejnych części pracy. 

Cytowana literatura, obejmująca szerokie spektrum zagadnień została dobrana w sposób 

prawidłowy. 

W kolejnym rozdziale Autor scharakteryzował obszar badań oraz stosowane metody. 

Charakterystyka obszaru badań obejmuje kluczowe z punktu widzenia pokrywy glebowej 

oraz szaty roślinnej aspekty, w tym uwarunkowania geologiczne, hydrologiczne i klimatyczne. 

Ponadto krótko zostały scharakteryzowane główne składniki pokrywy glebowej wraz z 

prawidłowościami ich przestrzennego rozmieszczenia. W dalszej części rozdziału zostały 

opisane metody badań z podziałem na prace terenowe, laboratoryjne i opracowanie wyników. 

Opis metod jest jasny i wyczerpujący, a ich dobór i zakres adekwatny do postawionych celów. 

Najobszerniejszą część dysertacji stanowi rozdział nr 4 poświęcony omówieniu 

wyników badań. Podzielony został on na 8 podrozdziałów dotyczących poszczególnych 

zagadnień cząstkowych. Pierwsze trzy z nich poświęcone zostały omówieniu właściwości 

chemicznych i sorpcyjnych gleb. Właściwości te omawiane są oddzielnie dla każdego z 

badanych podzespołów buczyny. Niestety, jakość tekstu tych rozdziałów budzi wiele 

zastrzeżeń. Do podstawowych mankamentów należy zbyt uproszczony sposób 

przedstawienia wyników, który ogranicza się on na ogół do podania wartości średnich oraz 

minimalnych i maksymalnych, bez głębszej analizy zmienności. Ponadto, Autor nie stosuje 

powszechnie przyjętych oznaczeń (skrótów) poszczególnych właściwości gleb, zastępując je 

oznaczeniami własnymi lub pełnymi wyrazami, co utrudnia odbiór tekstu. Znacznym 

uchybieniem jest przyjęty przez Autora sposób prezentacji właściwości gleb na rycinach 2-43, 

który należy uznać za nieprawidłowy. Stosowanie wykresów kumulacyjnych nie tylko 

utrudnia odczyt wartości, ale wręcz wprowadza czytelnika w błąd. Takie podejście można 

stosować np. do prezentacji zasobów składników w glebie, ale nie dla ich zawartości 

przedstawionych w postaci ułamka masy, stosunku C:N, czy też pH. Kolejne zastrzeżenie 

dotyczy opisu wykresów. Stosowana tu symbolika „I poziom – IV poziom” (na niektórych 

wykresach I poziom – V poziom) w odniesieniu do poziomów glebowych jest całkowicie 

niejasna i nie wynika z przyjętego w pracy systemu klasyfikacji gleb (Klasyfikacja gleb leśnych 

Polski). Zastosowane na wykresach symbole nie są kompatybilne z opisami gleb w 

zamieszczonych na stronach 124-168 opisach ich morfologii, ani z zestawieniami 
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tabelarycznymi na stronach 169-180, gdzie operowano wyłącznie głębokościami. Stosowanie 

co najmniej 3 różnych schematów opisu poziomów glebowych wprowadza do tekstu chaos. 

Kolejne dwa podrozdziały poświęcone został szczegółowej charakterystyce roślinności 

badanych powierzchni, w tym jej składu gatunkowego (podrozdział 4.4) oraz cech 

jakościowych drzewostanów (podrozdział 4.5). Rozdziały te są zdecydowanie lepiej 

opracowane w porównaniu z poprzednimi. Autor nie ograniczył się do prostych opisów, lecz 

stosując różnorodne wskaźniki i testy statystyczne podjął próbę głębszej analizy przyczyn 

obserwowanego zróżnicowania szaty roślinnej. Podrozdział 4.6 został poświęcony 

charakterystyce warunków siedliskowych badanych powierzchni, stosując wskaźnik SIG. 

Autor omawia tu przestrzenne zróżnicowanie składowych SIG w kontekście różnych 

czynników środowiskowych, w szczególności warunków klimatycznych, wysokości i wystawy 

stoków. Następnie dokonano diagnozy siedlisk leśnych, po czym podjęta została próba 

skorelowania bonitacji drzewostanów z warunkami siedliskowymi. W kolejnym podrozdziale 

Autor charakteryzuje wpływ warunków siedliskowych na aktywność biologiczną gleb oraz 

cechy ilościowe i jakościowe glebowej materii organicznej w poszczególnych wariantach 

buczyny karpackiej. Rozdział tej jest poprawnie skonstruowany, nie zawierając istotnych 

uchybień. Na uwagę zasługuje zastosowanie zaawansowanych metod statystycznych (ANOVA, 

PCA) do wyjaśnienia źródeł zmienności oraz powiązania omawianych parametrów z innymi 

właściwościami gleb. W ostatnim podrozdziale wyników Autor podjął próbę zdefiniowania 

typowych względem rzeźby terenu lokalizacji badanych podzespołów buczyny karpackiej, 

zwracając szczególną uwagę na morfologię stoków. 

Kolejny rozdział stanowi dyskusja wyników, która podzielona została na cztery sekcje. 

W pierwszej z nich dyskutowane jest zagadnienie zróżnicowania pokrywy glebowej badanych 

wariantów buczyny karpackiej. Szczególny nacisk został położony tu na budowę geologiczną, 

procesy stokowe i wodę jako główne źródła zmienności. Kolejna sekcja poświęcona jest 

zróżnicowaniu szaty roślinnej na tle zmienności warunków siedliskowych, a następna 

aktywności enzymatycznej i właściwościom glebowej materii organicznej. W ostatniej części 

dyskusji Autor skoncentrował się na ocenie warunków troficznych w badanych zespołach 

buczyny karpackiej z wykorzystaniem wskaźnika SIG. Generalnie, dyskusja przeprowadzona 

jest w sposób poprawny, nawiązując ściśle do uzyskanych wyników. Ukierunkowana ona 

została raczej na aspekty lokalne, co koreluje z charakterem całej dysertacji. Dobór 

wykorzystanej w dyskusji literatury pod względem tematycznym jest odpowiedni, jednakże 
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jej ilość nie jest imponująca. W związku z tym w niektórych fragmentach dyskusja stanowi 

bardziej omówienie wyników niż wnikliwą ich konfrontację z aktualnym stanem wiedzy. 

Najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonych badań zostały zawarte w 

rozdziale „Podsumowanie i wnioski”. Tytuł rozdziału nie odpowiada w pełni jego treści, gdyż 

nie zawiera on części, którą można by nazwać podsumowaniem. Zamieszczono tu 9 

wniosków, które są w pełni uzasadnione uzyskanymi wynikami. We wnioskach zostały 

uwypuklone najważniejsze różnice pomiędzy badanymi zespołami buczyny karpackiej w 

odniesieniu zarówno do warunków siedliskowych jak i szaty roślinnej. 

Na końcu pracy zamieszczono spis literatury, który liczy 91 pozycji, w tym 46 

anglojęzycznych. Generalnie, dobór literatury należy uznać za prawidłowy. Wystąpiły 

jednakże rozbieżności pomiędzy pozycjami zawartymi w spisie a cytowanymi w tekście pracy. 

2 pozycje zawarte w spisie (Błońska, 2015; Whittaker, 1975), nie są cytowane w tekście, a 11 

innych było cytowanych, a nie znalazło się w spisie. Są to następujące prace: 

Danielewicz i in., 2004 – strona 8, 9 

Medwecka-Kornaś, 1977 – strona 9 

Medwecka-Kornaś, 1955 – strona 13 

Dzwonko, 1990 – strona 9 

Michalik, 1989 – strona 9, 24, 26 

Matuszkiewicz i Matuszkiewicz, 1973 – strona 10, 11, 13 

Zasady Hodowli Lasu, 2003 – strona 21 

Cieszkowski, 2015 – strona 22, 23 

Soja, 2015 – strona 24, 25 

Miczyński, 2015 – strona 25, 26 

Zarzycki i in. , 2008 – strona 66, 67, 68, 108, 109 

W manuskrypcie stwierdzono dość znaczną ilość uchybień, które zostały 

wyszczególnione poniżej: 

 Strona 8, wiersz 18: Stwierdzenie „Gleba w lasach bukowych jest bardzo bogata w 

próchnicę mull …” jest niepoprawne, stanowi skrót myślowy, 

 Strona 8, wiersz 18: Jest „czsem”; powinno być „czasem”, 

 Strona 8, wiersz 20: Określenie „wydajna pod względem produkcji ściółka” jest 

nieprecyzyjne, 

 Strona 8, wiersze 20-24: Niepoprawna konstrukcja zdania, 

 Strona 8, wiersz 22: Jest „zwiera”; powinno być „zawiera”, 
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 Strona 15, wiersze 3-7: Szybszy rozkład opadu roślinnego w drzewostanach liściastych na 

tle iglastych wynika głównie z jego większej zasobności w składniki pokarmowe, braku 

wysycenia żywicami, oraz większej aktywności biologicznej gleb. Wyeksponowana przez 

Autora kwestia obecności mchów i torfowców jest drugorzędna, 

 Strona 16, wiersze 29-30: Niezrozumiałe jest co Autor miał na myśli określając rodzaj 

gleby oraz rzeźbę terenu mianem czynników wtórnych w kształtowaniu przestrzennego 

rozmieszczenia roślinności?, 

 Strona 16, wiersze 4-6: Co Autor miał na myśli twierdząc, że „gatunki drzewiaste mają 

pierwszeństwo przed roślinnością zielną przy występowaniu odpowiedniego 

promieniowania …”?, 

 Strona 16, wiersz 5: Jest „wsytępowaniu”; powinno być „występowaniu”, 

 Strona 19, wiersz 6: Jest „Doran i parkin”; powinno być „Doran i Parkin”, 

 Strona 19, wiersze 22-23: Niejasne jest dla Recenzenta, co Autor miał na myśli pisząc „… 

arylosulfataza jest skutecznym narzędziem do odzwierciedlania efektu zarządzania glebą 

…”?, 

 Strona 27, Ryc. 1: Aby rysunek można nazwać mapą, musi posiadać: treść, skalę, legendę i 

siatkę kartograficzną. Aktualna wersja nie spełnia 3 spośród tych kryteriów, więc nie 

może być nazwana mapą, 

 Strona 31, wiersz 21: Jest „poziomu”; powinno być „poziomy”, 

 Strona 33, wiersz 4: C:N jest wartością niemianowaną, a nie procentową, jak podaje Autor, 

 Strona 33, wiersz 11: Jest „W raz”; powinno być „Wraz”, 

 Strona 35, wiersz 3: Jest „Średnia kwasowość wymienna”; powinno być 

(prawdopodobnie) „Średnia kwasowość hydrolityczna”, 

 Strona 36, wiersz 1-2: Wapń wymienny oznacza się symbolem „Ca2+”. Zapis Ca sugeruje 

inną formę pierwiastka (np. całkowitą). Uwaga ta dotyczy również innych kationów 

wymiennych opisywanych w dalszej części pracy, 

 Strona 40, wiersz 17: Zawartość azotu nie spadała, lecz malała, 

 Strona 41, wiersz 8: Zawartość węgla nie spadała, lecz malała, 

 Strona 49, wiersze 8-10: Rażąco niepoprawna konstrukcja zdania, 

 Strona 100, wiersz 3: Jest „zawartość”; powinno być „zawartości”, 

 Strona 111, wiersz 24: Jest „wykorzystywany”; powinno być „wykorzystywana”, 

 



7 
 

 


